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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 21. szám 2012. október 15. 

Költésre fel! 
Minden a madárossal, és a kalászossal kez-
dődött, majd falusiasan a kolompérossal tető-
zött, és ezzel hosszú ideig véget is ért 
részemről a pénz mibenlétének felfedezése. 
Később volt még egy fontos szakasz, a bélás 
korszak, de akkor már – átmenetileg – félig 
városi, és egészen nagyfiú voltam. Legaláb-
bis azt hittem, de aztán leszólítottak érte egy sötét pesti éjjelen, 
és gyorsan megfiatalodtam. Akkoriban, rendes kollégistákhoz 
illően naponta eldöntöttük, hogy kaját veszünk, vagy cigit, eset-

leg tiszteletünket tesszük valamelyik ívóban, ha papírpénz is volt még a zsebben. 

Hát igen, azok a híresen szép magyar papírpénzek, no, 
abból volt mindig kevés, hiába ismerkedhettünk meg a 
ronggyal, a lepedővel és a rugóval. A millát, (nem volt 
még köze a politikához, vagy mégis…?) hírből ismertük, 
de mindhiába, már akkor is betyár qrva világ volt, csak 
nem tudtuk. Mindig begyűrűzött valami, aminek nem 
kellett volna, pedig a tengert is csak onnan ismertük, mint 
a millát, és már a múlt században is annyi ellensége volt a 
hazának, hogy alig tudtuk számon tartani. A lényeg, hogy 

a vasutasnak megint maradt a kavics, szerencsésebbjének a mani. 

Aztán hosszú pangás következett, mígnem kitárult a világ, 
és új ismeretekkel lett gazdagabb sok ember. Többek között 
hódító útjára indult a dokumentum, amiből megint kimarad-
tunk, és a nokiás dobozból sem nekünk osztottak. Persze, 
az utóbbi két mértékegységgel kivételesen más is együtt járt, 
úgyhogy ez egyszer nincs okunk sopánkodni. Viszont vas-
utas nyelven szólva kaptunk helyette enni kéket, no meg 
piros enni kéket, és újabban ismerkedhetünk Erzsikével is, 
ha úgy van kafetériánk. 

De mert a vasutas mégiscsak különleges, más földi lényekkel nem összekever-
hető fajta, ezért egy több éves, folytatásos történet részeként megismerkedhettünk 
a cargos pénzzel. Jellemzője, hogy az elmúl évhez képest kifejezetten infláció-
követő lett, ami azért lássuk be, nem mindennapos manapság. Másik ismertető-
jegye, hogy lassan a homályba vész, honnan erednek a bankók, no és kezd 
hasonlítani a fizetéshez: Kevés is, meg jól is esik. 

Hogy a mese teljes legyen, van harmadik tulajdonság is, mégpedig az, hogy még mindig kevesen tudják, 
mibe kerül ez nekünk. Ami nem azt jelenti, hogy ne várjuk nagy buzgalommal, mikor léphetünk a nyakára, 
mert valószínűleg úgyis megfizettünk már érte, csak még ezt sem tudjuk. Azok a vasutasok biztosan, akik 
nem részesülhetnek az újmódi földi jóból. 

A történetnek nyilván még sincs vége, sőt, bízzunk abban, hogy még sokáig nem is lesz. De a legjobb, ha 
továbbra is beérjük azzal, ami van, hiszen utólag úgy is rájövünk, hogy pont annyi volt belőle, amennyi 
kellett. Még akkor is, ha közben úgy érezzük, vannak évjáratok, melyek maximum borban lehetnek jók, 
feltéve, ha van zsé, amit elkölthetünk. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 
Levelet írtunk a VSZ elnökének és gazdasági társaságok érdekvédelmi alelnökének. 
 
„Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Úr! 
 
Hivatkozva pénteki telefoni beszegetésünkre, a Záhony Területi Képviselet nevében ezúton is szeretném 
felhívni a figyelmeteket Záhony-Port munkavállalói érdekeinek képviseletére. 
Az elmúlt évi 1 milliárdos kifizetésből a Port munkavállalói kimaradtak, amit méltánytalannak tartunk az 
előttetek is ismert tények és indokok alapján. 
 
Kérésünk továbbra is az, hogy a Vasutasok Szakszervezete tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
vállalat munkavállalói ez évben részesüljenek a kifizetésből. 
 
Üdvözlettel: 
Juhász Tiborné” 
 

Területi Képviselet vezető” 

Forgalmi Csomópont Eperjeske 

Az elmúlt héten aláírásra került a Csomópont Helyi Függeléke is. A Helyi Függelék 1 számú mellékletében 
a Csomópont munkaköreinek jelentős része készenléti jellegű lett, így ezekben a munkakörben a 
munkaközi szünet a munkaidő részét képezi.  

 
HUMORSAROK 
 
PORTASZOLGÁLAT 
Kiscsirke bemegy az RTL klubba, de a portás megállítja. 
– Mi járatban? 
– Az apukámmal szeretnék beszélni. 
– Itt dolgozik? 
– SZERINTED??? 

AJÁNDÉK 
Kohn tanácsot szeretne kérni a rabbitól, ezért felhívja telefonon. A rabbi személyes 
találkozást javasol a lakásán. 
– Rendben, de hogy jutok el a lakásodhoz? 
– Dohány utca 12. A jobb könyököddel beütöd a 6-os kódot, a liftben a bal könyököddel 
beütöd az 1-es gombot, a folyosón balra, majd a jobb könyököddel megnyomod a csengőmet, 
és már itt is vagy. 
– Értem, de miért a könyökömmel kell megnyomni a gombokat? 
– Ejnye Kohn, ha tanácsot szeretnél, csak nem jössz üres kézzel!? 

Balogh Attila 
 


