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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 41. szám 2017. március 20. 

Továbbra is jók vagyunk 

És úgy tűnik, jók is maradunk, legalábbis ami a záhonyi határforgalmakat 
illeti. Az ukrán-orosz konfliktus ugyan továbbra sem rendeződik, de mi 
ennek a hatását most nem érezzük, hiszen örvendetes módon a 
Záhonyon át belépő teljesítmények emelkedtek. 

A több mint 48 milliós szomszédos Ukrajna egyik legfontosabb üzleti 
partnerünk jelenleg, hiszen ez az év eddigi időszaka olyan 
teljesítményeket produkált, amelyeket csak valamikor a"békeidőkben" 
tapasztaltunk. Az ezer feletti széles rakott maradvány, vagy a jelenleg 
több mint 800 széles letárolására az elmúlt évtizedekben nem volt példa. 
Az ukrán vasút által kiadott statisztikai adatok is ezt támasszák alá, hiszen 

a februári hónapban az előző év hasonló időszakához képest 48,8%-al növekedett a FÁK 
országából hazánkba belépő áru, ami több mint 800 ezer tonna volt. Azt is lehet látni, hogy a 
lengyel növekedés lelassult, ők csak 29,5%-os növekedést produkáltak, és azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy Szlovákia irányába Ukrajna felől belépő árú mennyisége szintén csökkenő 
tendenciát mutat. 

A kérdés adott meddig tart ez a számunkra kedvező 
pozitív jelenség? A szakemberek szerint még legalább 
egy hónapig nagy hajtás lesz, utána a teljesítmények 

beállnak egy alacsonyabb, de a 2016-os évinél magasabb szintre. A kapcsolatok 
tekintetében pedig előnyös lehet, hogy a következő hetekben az RCA-RCH vezetői 
meghívására Budapestre látogat az Ukrán Vasutak vezérigazgatója.  

Zubály Bertalan 
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Hajrá tavasz! 

Kezd alakulni a tavasz. A naptári kezdet ugyan még nem sok jót hozott, de a 
három jómadárnak már került a zsákjába némi melegség, és ne feledjük, ma van 
idén a csillagászati tavasz kezdete. Márpedig a csillagok tudják, sokszor bejön, 
amit jósolnak. Szóval úgy tűnik, innen már nincs visszaút, vagy ha mégis, az 
tévedés, nyelvbotlás, félrecsúszás, vagy csúsztatás, netán hazugság, de 
semmiképp sem a valóság. Ezzel fránya valósággal szokott azért gond is lenni, 
de volt elég időnk a télen rosszaságokkal foglalkozni, felejtsük el végre! 
Nagyjából tudjuk már, hogy ki kivel van, vagy kivel nincs, „beáraztunk” mindenkit, 
és azok is bennünket. Eztán rajtunk múlik, hogy élünk, vagy az árcédulákat 
nézegetjük. 

Ha nem számításból mosolygunk, akkor megtalálhatjuk mindenben a jót, és úgy könnyebb elviselni a 
vele járó rosszat. Még azt is megfogadhatjuk, hogy mától csak jó történik velünk. Ha valakinek nem 
tetszik, hát kerüljük ki, és menjünk tovább utunkon, keressük 
meg azokat, akik nem csak mögöttünk szeretnek járni. Vagy 
előttünk, hanem mondjuk mellettünk, hogy együtt érjünk el 
olyasmit, amit külön-külön csak sok nyűggel lehet. Mindenki 
megválaszthatja, hogy kivel, hogyan és mikor, de ha 
választott, becsülje meg. Nem mindig sikerül minden rossz 
embert kikerülni, az is lehet, hogy nem mindig süt ránk a 
Nap, de előbb-utóbb ismét ragyogni fog, ha lesz elég 
türelmünk. Ha nem, akkor is, de akkor nem fogjuk látni. 

Remélem, sok vasutasnak lesznek kellemes percei ma, a boldogság világnapján! Mondjuk, mert 
sikerrel járt valamely tennivalójában, de leginkább, mert szerették, vagy legalább szerethetett. Igaz, ha 
mindezek elmaradtak, attól még nem kellett boldogtalannak lennie senkinek, még akár az is lehet, 
hogy boldogak vagyunk ma is, csak nem tudunk róla. Főleg, ha nem tudtunk a világnapról sem. Mert 
azt találta mondani 2012-ben az ENSZ közgyűlése, hogy "a boldogság keresése az emberi lét egyik 
alapvető célja" – nincs mit hozzátenni, mert csak elrontanánk az arany igazságot. 

Igaz, a sok világnap egy széles nyitott kocsiban sem férnének el, de azért ez kicsit más, mint a többi. 
Hiszen a boldogság tényleg az, amit mindannyian keresünk, kergetünk, mégis a többségünk anélkül 
megy el mellette, hogy észrevenné. Sőt, gyakran hátat fordítunk neki, kitiltjuk innen-onnan, nem állunk 
vele szóba, vagy csak muszájból. Lehet, hogy tévednénk, ha szóra méltatnánk, amikor a közelünkben 
sertepertél, de kijelenteni merészség volna, holmi félreértések, netán félresikerült büszkeség miatt. 

És hogy mi lehet a boldogság? Mondjuk, ha kap végre a 
vasutas is béremelést? Vagy egy vidám, netán boldog 
óra? De ha tudjuk az okát, akkor az legfeljebb öröm, 
esetleg gyönyör, és általában ahogy jön, úgy el is múlik. 
Aki tudja boldogsága okát, az nem feltétlenül boldog, 
legfeljebb van oka örülni, ami persze kell a boldogsághoz 
– nyomtalanul nem múlik se az öröm, sem a gyönyör – de 
nem biztos, hogy elegendő. A boldogság inkább olyasmi, 
amikor nem tudjuk, mitől érezzük jól magunkat, és a 
madár is ránk csodálkozik, miért loholunk utána. Látszik, 
és ragadós, aki közel él a szívünkhöz, szintén érzi. Na de 

könnyű neki, hiszen miatta érezzük jól magunkat. Ha ő meg miattunk, akkor alighanem tudunk valamit. 

Sokszor keressük visszafelé haladva a boldogságot, gyakran az ifjúkorunkban, hiszen annál 
szabadabb a test mellett a lélek is, minél fiatalabb az ember. Tehát maradjunk még fiatalok! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

B+N Referencia Zrt. 

Szakszervezetünk többszöri kérésének az elmúlt héten tett eleget a munkáltató, tagtársaink részére 
megküldte a 2016. évi cafetéria kifizetésekről készült kimutatást. A kimutatásban szereplő adatok azonban 
nem egyeznek meg a bérszámfejtési értesítőn közölt adatokkal. Levélben kértük a munkáltatót, hogy a 
béren kívüli nettó kifizetéseket rendezzék. 

RCH 

Többszöri egyeztetéseknek köszönhetően az elmúlt héten a munkáltatótól szóbeli ígéretet kaptunk a 
Mándok állomáson foglalkoztatott raktárnokok árufuvarozási operátor munkakörbe történő átsorolásáról, 
április 01-i dátummal 

TSZVI 

A munkáltató csütörtökön HÉT ülést tart, melynek egyik napirendi pontja a KSZ Helyi Függelékének 
módosítása. Levélben kerestük meg a munkáltatót, hogy Záhony állomáson nemzetközi személypénztáros 
munkakörben foglalkoztatottak éjszakai szolgálatában szüntessék meg az osztott munkaidőt. Információink 
szerint Záhonyban 2017. április 01-től fenti munkakörben foglalkoztatottak tevékenysége kibővül. A 
pénztárosoknak az utánfizetési feladatok is el kell látniuk a jövőben, ami jelentős többlettevékenységet ró 
rájuk. A többlettevékenység miatt javasoljuk, hogy az éjszakai műszakukban ne legyen megszakítás, illetve 
a többlettevékenységhez szükséges megfelelő létszámú személyzetet biztosítsanak, hogy azt utasok 
kiszolgálása ne sérüljön. 
 

HUMORSAROK 

ALIBI 

A szerelmespár az ágyban van, mikor megszólal a telefon. A nő veszi fel: 

– Igen? Rendben van. Szervusz! 

– Ki volt az? 

– A férjem. De nem jön haza, még marad veled két órát kuglizni… 

 

BÚJÓCSKA 

A munkából hazajövő férfi meztelenül találja a feleségét az ágyban. 

– Te mit csinálsz az ágyban? 

– Hát, nem tudok mit felvenni. 

A férj odarohan a szekrényhez, dühösen kinyitja és kidobálja a ruhákat: 

– Ez is ruha, ez is ruha, ez is ruha, szevasz, Gyula, ez is ruha! 

Balogh Attila 
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