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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 12. szám  2011. augusztus 15. 

Családi buli a Tisza-parton 

Napfényes időt nyertek a múlt péntekre a Startos 

kollégák, és kellemes hangulatú napot tölthettek 

együtt a Nyíregyháza-Záhony Kirendeltség dolgozói és 

családtagjaik. A rendezvény már hagyományosnak 

tekinthető, hiszen idén harmadszor jöttünk össze, hogy 

ápoljuk és mélyítsük a baráti, családi és munkahelyi 

kapcsolatokat. Az eseményre meghívást kapott 

minden, a kirendeltséghez tartozó dolgozó, legyen az 

jegyvizsgáló, pénztáros vagy kocsivizsgáló. 

Felnőttek és gyerekek töltöttünk el egy kellemes napot, 

közel nyolcvanan a tuzséri Tisza-parton, és külön öröm 

számunkra, hogy jó néhány nyugdíjas kolléga is 

elfogadta a meghívást rendezvényünkre, melyet sok jó 

ember támogatott. A reggeli hurka és kolbász volt, 

melyet ajándékba kaptunk, ebédre pedig babgulyást 

készített a csapat főszakácsa. Természetesen nem 

maradhatott el a desszert sem, aminek nem csak a 

gyerekek örültek, de mi, felnőttek is jóízűen falatoztunk 

egymás süteményeiből és a pékségtől kedvezményesen 

megvásárolt finomságokból. 

Persze, nem lett volna jó, ha csak a kaja körül forog a 

nap, de különböző vetélkedőkön mérhették össze 

gyerekek és felnőttek a képességeiket, szó szerint 

beleadva apait-anyait. Nem volt hiába való a 

küzdelem, mert a Vasutasok Szakszervezete és a 

családi napunkat személyesen is megtisztelő Bakos 

Csaba csomópontvezető által felajánlott értékes 

ajándékokból mindenkinek jutott. 

Különösen népszerű volt egyik kollégánk felajánlása, 

aki a gyerekek által jól ismert négykerekű motorokat, 

quadokat üzemeltet, és a családi nap résztvevői kedvezményesen szórakozhattak a járműveken. 

De lehetett volna bármilyen játék, vagy finom étel és csodálatos napsütés, nem lett volna számunkra 

ilyen szép a nap, ha nem érezzük egymás figyelmességét és a jókedvet, ami már természetes, hiszen 

mindannyian otthon éreztük magunkat, mint egy nagy család. 

Kátai József 
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Talpalatnyi peron 
Nemrégiben Nyíregyházáról utaztam haza, és az élmény úgy kezdődött, hogy örültem a 
peronon talált állóhelyemnek. Voltunk ott páran utasok, és a két jegyvizsgáló. Ők is álltak, és 
ők is örültek, hogy felfértek a vonatra. Egyikük jobb oldalon, a másiknak meg a bal jutott. A 
jobbos volt a fiatalabb, a balos meg a vénebb, és magyarázatként azt találtam ki, hogy 
jobboldalon van a kevesebb megálló, ott kell kevesebbszer leszállni egy sípszó erejéig. 

– Jól kitett magáért a cég ma is – mondja nekik két megálló közt egy idősebb utas – hogy 
indulhat el két kocsival egy vonat, amivel a bejárók fele szeretne hazajutni?  

– Hogy, hogy, hát úgy, hogy jön a menesztő kislány, bekapja a fütyülőjét, mi intünk, és a 
vezér meg elindul, ha áll, úgy értem, a jelző, na, hát így – és harsányan nevettek mindketten. 
Egyik-másik utas velük nevetett, miközben féltékenyen óvták a talpalatnyi peronjukat, a 
kérdező meg csendesen próbálta megközelíteni a vécét. 

– Oda ne menjen az úr, mert az nem működik – szólt az idősebb vizsgáló, mikor meglátta, 
hogy merre sündörög az öreg. 

– Nem kell annak működni, majd én működök – és már ment volna be, csak bizony az ajtón 
még kilincs sem volt, így aztán tanácstalanul toporgott egy kicsit, majd hangosabban folytatta 
– most akkor mi lesz, fiúk, intézzem el itt a dolgot? 

Hát, úgy látom, itt a baj már nem kicsi! – mondta a vizsgáló, miközben a társa kiderítette, 
hogy a másik kocsiban sincs kilincs a vécéajtón. Így aztán intett a kollégájának, hogy nyissa 
ki, mert a tömegben úgy sem lehet végig menni a kocsin. Az elővette a szakaszkulcsot, 
beengedte az utast és így szólt hozzá: 

– Na, keressen ott valami lyukat, aztán dörömböljön, ha végzett, de nem találkoztunk – és 
rázárta az ajtót. Már a második megállónál is a társa szállt le, de az öreg még mindig nem 
akart kijönni. Most ő kezdett idegesen toporogni, majd a következő megálló után kinyitotta a 
vécé ajtaját. 

Az egy utasra eső peronfelület sehogy sem akart nőni, nem csoda, hogy többen is pályáztak 
a helyemre, mikor leszállni készültem. Már a lépcsőn voltam, mikor hallottam, hogy a 
jegyvizsgáló morgott egy cifrát, a többi utas meg alig kapott levegőt a nevetéstől. 
Visszafordultam, és láttam, hogy az öreg felriad békés szunyókálásából a budi 
maradványain, a helyemen „terpeszkedők” tekintetén meg látszott, hogy legszívesebben ők 
is beülnének egy-két megállónyit. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

2011. augusztus 15-én a Záhony-Port VSZ szakszervezeti bizottsága ülést tartott, melyen fő napirendi 
pont a bérkompenzáció kifizetésének tárgyalása volt. A munkáltató október 01-től vállalná a 
bérkompenzáció kifizetését, amivel az SZB nem értett egyet. A szakszervezeti bizottság kérte a 
munkáltatót, hogy az alapbéresítés mellett a bérkompenzáció 2011. I-VI. hónapra eső részét a 
munkáltató fizesse ki egy összegben. A munkáltató a szakszervezet kérését elutasította, így a 
megállapodás nem született meg. 

Megállapodás született azonban abban, hogy a munkáltató 500.-eFt-al megemeli a negyedéves 
elosztható fizetési előleg keretet. 

Debreceni Területi Központ TEBO Távközlési Alosztál y 

Munkavédelmi képviselő választásra került sor augusztus 09-10-11-én a Távközlési Alosztály 
debreceni területén, melyen Záhony képviseletében Mártha István távközlő műszerész, a VSZ 
bizalmija indult. 

A választáson 121 szavazásra jogosultból 104-en éltek jogukkal, és szakszervezetünk bizalmija, 
Mártha István a legtöbb, 93 szavazattal nyerte el a tisztséget. 


