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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 17. szám 2015. szeptember 28. 

Továbbra is bizonytalanság Záhonyban 

Két héttel ezelőtti írásomban foglalkoztam a Záhony-Port Zrt.-t körülvevő 
bizonytalansággal, ami abból adódik, hogy az illetékesek mélyen hallgatnak a 
jövőről. S mint ezt akkor is leírtam, csupán kósza pletykák terjengenek a 
levegőben, hol hangosabban, hol halkabban. A mondás szerint nem zörög a 
haraszt, ha nem fújja a szél, s ha ez igaz, akkor valaminek történnie kell. Talán e 
történés elősegítéseképpen az elmúlt hét péntekén ismét levelet írtak az 
érdekvédők. Ez a levél a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójának szól, s reményeink 
szerint erre választ is kapunk, s ez a válasz pozitív lesz a munkavállalókra nézve. 

A levél írói nem kevesebbet fogalmaztak meg, minthogy 2015. október 01-től 
vonják vissza a részmunkaidős foglalkoztatást. Az indoklást az aláírók nyolc 

pontban sorolták, melyben felhívták a munkáltató figyelmét többek között arra is, hogy a jelenlegi 
bércsökkenés olyan anyagi problémákat okoz a munkavállalók többségénél, ami már nem kezelhető. 
S persze azt is mindenkinek világosan látnia kell, hogy a tíz százalékos alapbércsökkentés jóval 
magasabb keresetcsökkentést realizál, ami főleg a teljesítménybérben foglalkoztatottak körében 
jelentkezik halmozottan, de csökkennek az alapbérfüggő pótlékok, és csökken az önkéntes 
nyugdíjpénztári kiegészítés is. Ez természetesen maga után vonja a rossz hangulatot, a 
kiegyensúlyozott munkavégzés e miatt is nehezen valósítható meg. Az anyagiakon túl – köszönhetően 
a rossz híreknek – félnek a dolgozók, hogy milyen jövő vár rájuk, vajon egy esetleges privatizáció 
mennyi létszámcsökkentést vonhat maga után. A hangulati tényezőkön túl az indoklásban az is 
szerepel, hogy az év végéig prognosztizált átrakási feladatok maradéktalan és jó minőségű 
elvégzéséhez kevés a jelenlegi létszám, ezzel még a MÁV által megrendelt munkák elvégzése is 
nehezen valósulhat meg. Mindezek mellett a Portnál is bennmaradtak a szabadságok, úgy, mint az 
RCH-nál. És ha már az RCH-nál tartunk, meg kell említenem, hogy ott visszaáll az élet a normális 
kerékvágásba október elsejétől, megszűnik az állás- és részmunkaidős foglalkoztatás. Bízunk benne, 
hogy hasonló döntés születik a fent említett cégnél is! 

Juhász Tiborné 

Az elmúlt héten a Vasutasok Szakszervezete központjában sem állt meg az élet, az Elnökség 
megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait. Ez a második legfontosabb 
szabályzata szakszervezetünknek, mert meghatározza az elkövetkező években a működésünket. Az 
SZMSZ fontosságának köszönhetően hosszas viták alakultak ki egy-egy módosító javaslatnál, míg 
kialakult a tisztségviselőinknek már kiküldött változat, akiktől tagjaink is megismerhetik. A 
Szabályzat fontosságát jellemzi az is, hogy a módosítások véglegessé akkor válnak, ha azt a 
Választmány is elfogadja. Ehhez várjuk tagjaink és tisztségviselőink javaslatait, észrevételeit. 

Juhász Tiborné 
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Ünnepeltünk 

Kellemes élmény, amikor az ember fia jobbján egy szép lánnyal ebédelhet, 
ráadásul szemben egy másik szép lány ül. Közben fülébe csengenek a csilingelő 
gratulációk, no és Haydn zenéjének dallamai. Az ünnepi hangulat oka nem más, 
mint egy születésnap, ami bármikor kedves ünnep, legyen az első, vagy a sokadik. 
Jó, a sokadiknak már nem biztos, hogy mindig örülünk, de azért vannak kivételek 
is. Például szeptember huszadika, a Vasutasok Szakszervezetének születésnapja, 
melyet idén huszonkettedikén ünnepelhettünk a Benczúr Házban. A 
száztizenkilencediket, tehát már matróna az ünnepelt, mégis jó érzés tudni, hogy az 
egyik legrégebbi magyar szervezetről van szó, amelyik ilyen régóta megszakítás 

nélkül létezik, és működik, sokak akarata ellenére. Igaz, még többen voltak mindig, és vannak most is, 
akik nagyon is akarják, hogy működjön, egészen addig, amíg szükségük van rá a vasutasoknak. Sőt, 
ha lehet, egy kicsivel még tovább is. 

A múlt heti szülinap azért is különleges 
volt, mert hagyományosan nem a 
szervezet kap ilyenkor ajándékot, hanem 
azok, akik kicsivel – néha sokkal – többet 
próbálnak tenni érte, mint amit feltétlen 
muszáj volna: E napon ismeri el a tagság 
és vezetőik ezt a tenni akarást, négy 
kitüntetéssel. Az Elnökség „Dicsérő 
Oklevelét” alapszervezetek kaphatják, a 
„Vasutasok Szakszervezetéért”, az 
„Aranyjelvény” és a „Magyar Vasutasért” 
díj pedig egyéni tevékenység elismerése. 

Az ünnepséget szakszervezetünk 
történetének rövid felidézésével Meleg 
János elnök nyitotta meg, majd a MÁV 
Szimfonikus Zenekar vonósnégyesének 
játéka előzte meg a kitüntetések 
átadását. A kitüntetett kolléganők és kollégák az 
elnöktől vehették át jutalmukat, végül ismét a 
vonósnégyes játéka következett. A zenészek 
által előcsalogatott dallamok az ünnepeltekben 
is emlékeket, sok évvel régebbi, vagy éppen 
csak közelmúltbeli hangulatot idéztek fel. Kinek-
kinek vérmérséklete diktálta az érzelmek 
mélységét, de azt mindannyian érezték, ezzel a 
nappal nem csak lezárult egy korszak az 
életükben, de talán kezdődött is egy új. Hiszen 
mindannyian tudták, folytatni kell, legalább 
addig, ami szükség van rájuk. 

Vagy egy kicsit talán még tovább. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

 

HUMORSAROK 

SULIBULI 

A gyerek viszi haza a bizonyítványát, háromból bukott. Nagyon fél az apjától, de úgy gondolja, 

jobb hamarabb túl lenni mindenen. Megszólal az apja: Háromból buktál. Na, ülj le! A gyerek leül, 

az apja önt neki egy whiskyt, majd ad neki egy szivart is. A gyerek kezdi jól érezni magát, és a 

faterja ráadásul elővesz még egy szexújságot is. Ebben nagyon jó nők vannak, már-már csorog a 

nyála. Nagy nehezen megkérdezi: 

– Te apa, és ki van a képeken ezekkel a bombázó csajokkal? 

– Hogy ki, kisfiam? A jó tanuló, csezd meg!!! 

 

HÁTSÓ SZÁNDÉK 

Egy rab megszökik a börtönből, ahol 15 évig raboskodott. Nemsokára talál egy házat, ahová betör, 

és egy fiatal párt talál a házban, szeretkezés közben. Kiszedi a pasit az ágyból, és a székhez kötözi, 

a nőt pedig az ágyhoz. Ahogy kötözés közben fölé hajol, megcsókolja a nyakát, és elindul a 

fürdőszoba felé. 

– Édesem! Ez a fickó egy rab, látni a ruháján. Biztosan sok időt töltött a börtönben, és rég nem 

látott nőt. Ez egy veszélyes fickó, és ne állj ellent, ha szexelni támad kedve. Légy erős, szeretlek! – 

mondja a férj. 

Mire a nő: Örülök, hogy így gondolod. Biztos nem látott nőt régen, de az előbb nem a nyakamat 

csókolta meg. Csak a fülembe súgta, hogy te milyen szexi vagy, valamint megkérdezte tartunk-e 

vazelint a fürdőszobában. Légy erős drágám! Én is szeretlek!!! 

Balogh Attila 

Őszi rajt az RCH-nál 

Ismét nagyüzem az RCH-nál. Elkezdődött a vonatkezelési projekt, és már a kirendeltség vezetők 

pályáztatásának a kiírása is megtörtént. A napokban, a teszt írása után következik a meghallgatás, 

személyes elbeszélgetés, majd október 15-től tizenöt helyen elkezdik a munkájukat az új kirendeltség 

vezetők. Ezt követően folytatódik a pályázat a támogatói munkakörökre, hiszen kirendeltségenként 

egy-egy vonatkezelési és rendeléskezelési szakértő kerül beállításra. Itt némileg egyszerűbb a helyzet, 

mivel nem lesz tesztírás, de a többi rész megegyezik a kirendeltség vezetőknél alkalmazottakkal. A 

következő héten kezdődnek az őszi tárgyalások előkészületei, hiszen tárgyalóasztalhoz kell ülni a 

munkáltatónak és a szakszervezeteknek a jövő évi jövedelem politika és a létszám tervezése kapcsán. 

Zubály Bertalan 
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