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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 16. szám 2015. szeptember 21. 

Lelkesen és kitartással 

Ezerkilencszázhetvenháromban rendeztek 
először a Vontatási Kupát, és a vasút 
átszervezései dacára azóta is minden 
évben összejönnek a futballszerető gépész 
kollégák. Idén Záhonyban köszöntötték már 
a vasútállomáson a derbire érkező 
debreceni, miskolci és nyíregyházi játéko-
sokat illetve szurkolókat. A nyílt egészség-
megőrző sportnap a ZVSC pályáján zajlott, 
a rendezvény sikeréhez hozzáhárult a 
szakszervezeti támogatás is. A záhonyi 
csapat szakvezetője Juhász László volt. A 
viadalon megjelent Csépke Anrdás, a MÁV-

START Zrt. vezérigazgatója, és Meleg János, szakszervezetünk 
elnöke is. 

Elsőként Miskolc lépett pályára Debrecennel, és három-egy 
arányban győzött, majd Záhony-Nyíregyháza következett, és 
bizony kikaptunk hat-kettőre. A harmadik mérkőzésen Debre-

cennel játszottunk, és megint 
vesztettünk: Mi háromszor 
rezegtettük meg a debreceniek 
hálóját, ők viszont néggyel a 
mienket. Végül következett a 
döntő, melyet Miskolc nyert 
Nyíregyháza ellenében, döntetlen 
után tizenegyes rúgásokkal. A 
kupát tehát Miskolc őrzi egy évig, 
második Nyíregyháza, harmadik 
Debrecen, és a negyedik Záhony 
lett. 
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Bizony, a fociban sajnos kevésbé voltunk sikeresek idén, 
talán, mert a focistáink egy része Budapesten képviselte a 
záhonyiakat. Viszont jó volt a záhonyi csapat 
sportszerűség terén, hiszen a legsportszerűbb játékos 
díját Karasz Attila érdemelte ki. De bármi oka is volt az eredménynek, a lényeg a lelkes részvétel és 
játék volt, no meg a találkozás, sok beszélgetés a rég nem látott kollégákkal. És természetesen bízunk 
abban, hogy a negyvenkettediken a foci is jobban fog menni! 

Dolhai József 

Helyzetértékelés 

A szombati nap Meleg János elnök részére nemcsak a fociról szólt, személyesen is 
tájékozódni akart Záhony-Port Zrt. jelenlegi helyzetéről. Farkas József vezérigazgatóval a 
Területi Képviseleten találkoztunk, a közel másfél órás kötetlen beszélgetésen 
tájékozódhattunk a cég múltjáról és jelenéről egyaránt. Meleg János elmondta, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete eddig is kiemelt figyelmet szentelt térségünknek, mind VSZ 
elnökként, mind pedig a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjaként ezután is megtesz 
mindent a Záhony-Port Zrt. stabilitásáért. 
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Az RCH második családi sportnapján hat csapat részvételével focibajnokságot is rendeztek. 

Záhony TÜK focistái veretlenül kerültek ki a körmérkőzésekből, és első helyezést értek el. A 

hírverő menedzserek, vezetők az érdekvédőkkel mérték össze tudásukat, az eredmény a 

rendes játékidőben 2:2 lett, ám a hosszabbítás után az érdekvédők 5:2 arányban győztek. 

 

Forgalmászok Zamárdiban 

Szeptember második vasárnapján kezdődött Zamárdiban a Forgalmi Szakmai 
Képviselet kihelyezett értekezlete, amelyen a záhonyi Területi Képviselet négy 
fővel vett részt. Az idő kegyes volt hozzánk, de a fürdőzésről le kellett 
mondanunk. 

Vasárnap délután tájékoztatást kaptunk a VSZ vezetésétől a szakszervezet 
jelenével kapcsolatos kérdésekre, majd Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök 
ismertette az új tagnyilvántartás rendszerét. 

Hétfőn este elfogadta meghívásunkat Vólentné Sárvári Piroska, pályavasúti 
üzemeltetési főigazgató, és Béres Barna forgalmi üzemirányítási osztályvezető. A 
pályavasút kiszervezéséről nem kaptunk tájékoztatást, mert még kidolgozás alatt 

van, és abban sincs változás, hogy a béremelés csak a kormányon múlik, amit a kormány engedélyez, 
azt megkapjuk. A Budapest környéki műszakpótlék emelés kapcsán, amely harmincegy állomást érint, 
nem vették figyelembe az állomási technológiát, csak kizárólag a leközlekedtetett (áthaladó) vonatok 
számát: Budapest környékén nagy a munkaerőhiány, ezért várják azon dolgozók jelentkezését, akik 
hosszú távon változtatni akarnak az életükön. 

A vizsgáztatási rendszerrel kapcsolatban semmi érdemlegeset nem tudtunk meg, de az utóbbi időben 
kiderült, hogy az utcáról már nem tudnak dolgozókat pótolni, mert a sikeres vizsgát tevők száma 
elenyésző a beiskolázottakhoz képest (nem tudják megtanulni a szakszavakat). Ha a 
biztosítóberendezés használhatatlan, azt másképp nem lehet kifejezni, másik kedvencem: nem sárga 
jelzőzászló, hanem „sárga színű jelzőzászló". 

Béres Barna osztályvezető az új GEN rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a tesztüzem alatt a 
hibákat folyamatosan kijavítják, kézikönyvet addig, amíg a rendszer nem működik tökéletesen, nem 
adnak ki hozzá. A GEN bevezetésével kapcsolatban az állomásokon nem történt semmilyen felmérés 
azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók leterheltségét hogyan befolyásolja az új rendszer, itt még futni 
kell néhány kört a munkáltató irányába. 

Pokolné Tünde 
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HUMORSAROK 

SULIBULI 

Az iskolába új, csinos, szuper tanító néni érkezik. Mindenki imádja. A tanító néni írni kezd a 

táblára, megszólal Jancsika: A tanító néni borotválja a jobb hóna alját! Mérges lesz a tanító 

néni: Jancsika most rögtön menj haza! Következő nap újra ír a táblára a tanító néni. Jancsika 

megint beszól: A tanító néni borotválja a bal hóna alját! Mire a tanító néni: Jancsika, te 

neveletlen kölyök. Egész héten maradj otthon, nem akarlak látni sem! A hét többi napja 

rendben telik eljön az új hét hétfői napja, amikor már Jancsika újra megy iskolába. A tanító 

néni ír a táblára, de véletlenül leejti a krétát. Lehajol érte, és észreveszi, hogy Jancsika szó 

nélkül feláll és összepakolja a cuccait. Összenéznek és megszólal a gyerek: 

– Azt hiszem, csak jövőre látjuk egymást... 

 

FÜGGŐSÉG 

Egy laboratóriumban nevelt nyuszinak sikerül megszöknie. Miután átjutott a kerítésen és érzi 

lábai alatt az igazi füvet, találkozik egy csapat vadnyúllal. Sziasztok! – köszön nekik – én egy 

laboratóriumi nyuszi vagyok, ti pedig igazi vadnyulak? Igen – válaszolnak – gyere velünk, 

egyél füvet! A kis szökevény evett belőle és nagyon ízlett neki. Mi mást csináltok itt kint? 

Látod azt a nagy földet? Ott esszük a megtermelt répát! Odamentek és ettek egy csomó répát. 

És még mit csináltok? Ott vannak a lányok, velük szoktunk hancúrozni! A nyuszika ezt is 

végigcsinálja, de egy óra múlva unatkozni kezd: Hát, ez tényleg fantasztikus volt, de sajnos 

vissza kell mennem! 

– Vissza? Miért? 

– Majd meghalok egy szál cigiért!!! 

Balogh Attila 
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