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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 36. szám  2015. február 09 

Farsangi huzavona 
Ma egy hete, hogy a jó öreg brumi 
maci zavarba esett, mint egy 
huncutságon kapott főjelző, 
állapota kezelhetetlen, javulásnak 
nyoma sincs. Ellentmondásos hírek 
érkeznek, többen látták kispárnával 
a mancsaiban botladozni, mások 
szerint épp ellenkezőleg, vánkosát 
felelőt-lenül hátrahagyva didereg 

valahol a hómezőkön. Miközben irigykedve nézi a 
hóangyalok vidám hancúrozását, a záhonyi 
vasutasok továbbra is tanácstalanok, vajon most 
akkor vidámnak kell lenni, vagy tartós búslakodásra rendezkedjenek be. Merthogy nyugat felől fehér 
füstcsíkok látszottak felszállni, ami nem baj, de másra is vágynak: Elismerésre, kicsiny tiszteletre, 
derűs tavasz reményére. 

Hogy miként érhetnénk el vágyainkat, 
ma még talány, csupán az biztos, hogy 
jogos vágyakról van szó. És termé-
szetesen az is tény, hogy jó néhányan 
dolgoznak rajta, remélhetőleg közös 
célokkal és szándékkal. Közben huza-
kodunk önmagunkkal, egymással, és 
azokkal, akiknek illenék az eddigieknél 
jobb indulattal figyelniük ránk. Egyelőre 
eszükbe sincs, talán ma estére már 

többet tudunk, vagy holnapra, vagy… Az biztos, a remény halála után mi kapcsoljuk majd le a villanyt, 
de addig is jó volna pár kedves történet rólunk, a jövőnkről. Valami olyasmi, amiből kiderül, nem voltak 
hiába az elmúlt évek, évtizedek küzdelmei, hogy nem csak célja, de értelme is van a közös munkának. 
Eredménye, ha úgy tetszik, gyümölcse, amihez azoknak is közük van, akik részt vettek az 
előteremtésében. És elmúlik a rossz álom, melyben mostohái lettünk azoknak, akiket mi emeltünk fel. 

No, de a jó álmok, főleg így farsang idején sokkal 
egészségesebbek. Például az, hogy medvénk 
csupán másnapos volt, és hamarosan korrigálja a 
zavart. Sietnie kár volna, hiszen akkor gyorsan 
véget ér a hópárok és hóangyalok története, még 
azelőtt, hogy valósággá válhatnának. Márpedig 
nélkülük kevesebbet érne a világ, hát még az 
álmaink. Tehát szépen megvárjuk, hogy 
legkésőbb tavaszig életre keljenek, mindannyiunk 
vidámítására. És persze a szerelmesek örömére, 
hiszen szombaton (is) az ő napjuk lesz! 

Dolhai József 
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Dunaferr egyeztetés Záhonyban 
Az elmúlt héten, szerdán Záhonyban tartották volumenegyeztető tárgyalásukat a 
Dunaferr forgalmában és szállításában érintettek. A havonta ülésező adhoc bizottság 
értékelte az elmúlt hónap teljesítményét, valamint a következő hónapokra várható 
előjelentések kerültek napirendre. 

Mint kiderült, a nyersanyag beszerzése nem egyszerű dolog, esetenként a finanszírozó 
bankok döntése a meghatározó. Mint sok cég, a Dunaferrt működtető orosz-ukrán 
konzorcium is a nyersanyag vásárlásánál az árnak szán meghatározó szerepet, és 
előfordul, hogy a minőséget figyelmen kívül hagyva szerzik be a nyersanyagot. Így 
lehetséges az, hogy Amerikából, Kanadából, Brazíliából és Ukrajnából is vásárolnak 

több fajta vasércet, szenet, kokszot, ócskavasat valamint mészkövet. 

Természetesen bennünket az foglalkoztat, milyen kilátásaink lehetnek a jövőt illetően. A válasz nem 
egyszerű, mert hiába rendelkezik a cég erre az évre is üzleti tervvel, ők akkor is csak egy, maximum két 

hónapra látnak előre, mert a finanszírozásuk csak ezt tesz 
lehetővé. Ennek alapján márciusra némi javulás látszik, hiszen 
25000 tonna agló és 40000 tonna pellet érc várható záhonyi 
belépéssel. Ez elmarad a korábbi teljesítményekhez képest, de a 
januári-februári belépést túlszárnyalja majd. Így nem lehetünk 
teljesen elégedettek, de azt kell mondanunk, hogy bizakodunk 
továbbra is, mert már ez is valami. 

Zubály Bertalan 

HUMORSAROK 

FLÖRT MA 

– Szia. Elhívhatlak moziba? 

– Persze. 

– Nem fog haragudni a barátod? 

– Nincs barátom! 

– Ilyen jó csaj, és nincs barátja? 

– Nincs. Agyonverte a férjem... 

 

MELEG HELYZET 

Egy japán, egy amerikai és egy orosz beszélgetnek, kinek mekkora kudarca volt életben. A japán kezd: 

– Ülök a padon Tokióban, és leül mellém egy gyönyörű nő. Elgondolkodtam, hogyan szólíthatnám meg, 

de ő felállt, és elindult a buszmegálló felé. Akkor ott nagyon elbambultam. A busz jött, a nő felszállt és az 

orrom előtt becsapódott a busz ajtaja. Na ez a kudarc! 

– Ez semmi! – kezdi az amerikai. Üldögélek a padon New Yorkban, jobbra és balra is leül mellém egy-egy 

szöszi bombázó. Nem tudtam, melyiket szólítsam le, ám ők néhány perc múlva elindultak a buszmegálló 

felé. Rohantam, de a busz jött, felszálltak, és az orrom előtt becsapódott az ajtó. Na ez az igazi kudarc! 

– Hát, az semmi – jegyzi meg az orosz. Üldögélek Moszkvában egy padon, és jött két kigyúrt buzi. Se busz, 

se megálló... 

Balogh Attila 
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Helyi hírek röviden 

MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr KFt. – Záhony 

A 2015. március 10-11-12-re kitűzött üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 
választásokra a jelölés előkészítő bizottság jelentése alapján a Vasutas 
Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) Záhony Területről a következő, a szolgálati 
hely választható munkavállalói névjegyzékében szereplő szakszervezeti tagjait jelöli: 

Üzemi tanács tagnak: 

Vécsey Evelyn           szolgáltatási egységvezető    (VSZ-VDSZSZ) 

Szenes Zsolt             fegyveres biztonsági őr          (VSZ-VDSZSZ) 

Hasulyó Attila            karbantartó  szakmunkás       (VSZ-VDSZSZ) 

Szalma László           villanyszerelő                         (VDSZSZ-VSZ) 

Munkavédelmi képviselőnek: 

Gecsey Zoltán           fegyveres biztonsági őr          (VSZ-VDSZSZ) 

Lengyel Antal            villanyszerelő                          (VSZ-VDSZSZ) 

Szalma Gyula            villanyszerelő                         (VDSZSZ-VSZ) 

KÉRJÜK TAGTÁRSAINKAT, VEGYENEK RÉSZT A VÁLASZTÁSOKON, 

ÉS SZAVAZZANAK JELÖLTJEINKRE! 
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