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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 31. szám 2017. január 9. 

Évet zártak a Portnál 
December végén évzáró értekezletet tartottak a Záhony-Port Zrt.-nél. A 
rendezvényen az Üzemi Tanács tagjai és a munkavédelmi képviselők mellett 
részt vett Juhász Tiborné, szakszervezetünk képviselet vezetője és Olexa Imre, 
VDSZSZ terület ügyvivő. A MÁV képviseletében Takács Ede és Mickolczi Gábor 
csomóponti vezetők, az RCH-tól Gáncsos István, TÜK Záhony vezetője, és 
Zubály Bertalan, az RCH Központi Üzemi Tanácsának elnöke is a vendégek 
között volt. 

Gubik László vezérigazgató ünnepi köszöntője után értékelte az elmúlt évet, 
amelyet nehéz, sok kihívással terhelt időszakként jellemzett. De sikerült úrrá 
lenniük a nehézségeken, és a 2016-os év tervszámai teljesülni látszanak – 

mondta – a cég átrakási volumene várhatóan több, mint két millió tonna, rakodási bevétele pedig 1,7 
milliárd forint. A sikerhez az is kellett, hogy a Dunaferr irányába 30%-al nőtt a forgalom, de a Linz 
rendeltetésű ércek forgalma is nőtt. 

Bevételeik növekedésében része volt a MÁV 
Zrt. karbantartási megrendeléseinek is, ezért a 
kevesebb árut hozó időszakokban is 
dolgozhattak úgy, hogy a megrendelők is 
elégedettek voltak az elvégzett munkával. A 
fentieken túl a takarékos gazdálkodásuk is 
hozzájárult, hogy a kedvezőtlen külpolitikai 
körülmények mellett megvalósulhattak a 
gazdálkodási tervek, és folyamatos munkát 
biztosítottak a majd négyszáz kollégának. 

A társaság erejéhez mérten megköszönte 
dolgozóinak a 2016-ban végzett munkájukat: 

Végrehajtották a csoport szintű bérintézkedéseket, valamennyi dolgozó részesült caffetériában, és 
rendezték a karbantartási területen dolgozók műszakpótlékát is. A tíz éven aluli gyermekek 
mikuláscsomagot kaphattak, a munkavállalók karácsonyi ünnepéhez pedig szaloncukorral járult hozzá 
a cég. Ezeken túl a Port minden alkalmazottjának egyszeri, bruttó 20 ezer forint kifizetését 
biztosították. 
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Végül a legjobbak – köztük több 
tagtársunk – jutalma „Elismerő 
Oklevél” és vásárlási utalvány volt 
munkájukért, melyet Gubik László 
vezérigazgatótól vehettek át. Az év 
adminisztratív munkavállalója Béresné 
Pócsik Erzsébet, az év kiemelkedő 
munkaszervezője Pokol Csaba, az év 
karbantartója pedig Szabó Zsolt lett. 

A „B” darun dolgozó brigád tagjai pedig az év kiemelkedő 
üzemeltetési munkavállalója címet érdemelték ki, a 
legnagyobb élőmunka ráfordítással dolgozó csapat 
elismeréseként. A kiemelkedő munkát végzett üzemeltetési 
szakemberek Bálint Csaba, Daku Krisztián, Éles András, 
Jánvári László, Juszku Barnabás, Káté István, Kiss Zoltán, 
Lobosóczki Zsolt, Szabó András, Tóth Sándor voltak. 

A Port nehéz körülmények között dolgozó vasutasai valóban 
sokat tettek munkájukkal saját és a cég jövőjéért, megérdemlik 
az elismerést. Kitartást kívánunk nekik, és reméljük, idén 
folytatódik a forgalomnövekedés, további eredményekről, és 
sikerekről számolhatunk be. 

Dolhai József 

Egy EÜT ülés margójára 

A karácsony előtt megtartott EÜT ülés nagy élménye volt az aktuális 
tájékoztatókon túl, hogy személyesen is megismerkedhettünk Andreas Matthäval, 
az ÖBB Holding elnök-vezérigazgatóját. Azt már előzetesen tudtuk, hogy a 
korábbi, Cristian Kern Vezérigazgató helyébe lépő (osztrák kancellár lett) Mattä úr 
nagyon jó benyomást tett a jelenlévőkre. 

Az 1982. óta vasúti kötelékben dolgozó szakember megfordult a műszaki és 
pénzügyi területeken is. Így elmondhatjuk róla, hogy ízig-vérig vasutas, tehát jól 
ismeri ezt a területet, hiszen közel 35 éve végzi a munkáját a vasút különböző 
területein. Nagyon fontosnak tartja a partnerekkel a párbeszédet, hiszen ez visz 
előre bennünket, mondta. És természetesen az, hogy vidékről származik, és ott 
megtanították vele a tiszteletadást, ami tovább erősíti, hogy jó döntésnek 

bizonyulhat a kinevezése. Az pedig még inkább alátámasztja a fent említetteket, hogy az ülés végén 
nem rohant el, hanem mindenkivel szóba elegyedett, kereste a beszélgetések lehetőségét, még 
velünk, magyarokkal is. 

A másik ilyen kellemes tapasztalat az új személyzeti vezetővel kapcsolatos. Dr Veronika Zügel 
asszony 2017. január 1-től az ÖBB Holding személyzet politikáért felelős vezetője, aki a közös ebéd 
közben is tájékozódott a magyarországi helyzetről, valamint a munkavállalókat érintő változásokról. A 
beszélgetés és a tájékozódás olyannyira fontos volt számára, hogy az még ebéd után is folytatódott. 
Csak reménykedhetünk, hogy ezek a beszélgetések Budapesten is folytatódnak, és ez az RCH-ra, és 
annak munkavállalóira is jó hatással lesz. 

Zubály Bertalan 
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HUMORSAROK 

SZELETELÉS 

Szexuálpszichológusnál: Doktor úr, én konzervgyárban dolgozom, és minden reggel 

ellenállhatatlan késztetésem támad, hogy bedugjam a szerszámomat az uborkaszeletelőbe! 

– A világért se tegye meg! – mondja az orvos, inkább vegye be ezt a nyugtatót minden reggel. 

A férfi másnap visszajön: Doktor úr, hiába vettem be a gyógyszert, ma még nagyobb vágyat 

éreztem, hogy bedugjam az uborkaszeletelőbe! 

– Csak nehogy megtegye! Itt egy erősebb nyugtató. 

Harmadnap: Sajnálom doktor úr. Ma bedugtam az uborkaszeletelőbe! 

– Egek! És mi történt? 

– Engem kirúgtak, az uborkaszeletelő pedig fegyelmit kapott… 

 

VIZSGA 

Az évfolyamon gyér érdeklődés mutatkozott bizonyos előadások iránt, ezért a tanár egyik 

előadása végén bejelentette, hogy legközelebb zh-t irat, amire a hiányzókat is sok szeretettel várja. 

Közölte továbbá, hogy hiányzást csak akkor fogad el, ha az illető halálos beteg. 

Az egyik diák kérdezi: Elfogadja-e a hiányzás okának professzor úr, a túlzásba vitt nemi élet 

okozta végkimerülést? 

Rövid gondolkodás után a professzor egyenesen a kérdező szemébe nézett, majd ezt válaszolta: 

– Na, ne hülyéskedjen! Legfeljebb megírja bal kézzel… 

Balogh Attila 
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