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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 52. szám 2017. június 12. 

Szeniorok árnyékban 
Halványulóban a lelkesedés a hosszú munkaviszonnyal, nagy tapasztalattal bíró 
kollégák munkájának és hűségének elismerésében. Úgy volt, hogy május 
harmincegyig pecsét és aláírások kerülnek a megállapodásra, de többszöri 
sürgetés is kevés volt a dátum tartásához. Veszve, természetesen még nincs 
semmi, és ma talán kiderül az is, igaz-e a mondás, miszerint a gondolkodás a tett 
megrontója. Mert a hétvégét elmélkedésre szánják az illetékesek, hogy kőbe 
véssék-e az elismerés betűit, vagy csak egy papírra, hátha elég az is. 

Mert a tavaszi Bérmegállapodás részeként alakuló, a szolgálati idő elismerését 
jelentő vasutasnapi kifizetés – bár fontos – de csak egy lépés a jövőbe. 
Alapkövetelmény, hogy ne múljon el idő előtt, hanem kötelezettségvállalás 

alapján tartósan működjön a szenioritás elismerése, aminek legkézenfekvőbb módja, ha bekerül a 
Kollektív Szerződésbe is. 

Ez volna a kő, amin nehezebben halványulna az ígéret, és az elismerés szándékának komolysága. Ez 
az a kő, amin most gondolkodóba estek ahelyett, hogy vésőt vennének a kezükbe. És ez az a kő, 
melynek árnyékában várják a szeniorok annak kimondását, mennyit ér a múltjuk. 

Dolhai József 
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Egybe folynak az évek, miközben repülnek! 

Immár hat éve annak, hogy a záhonyi állomásfőnökség kis 
csapata néhány meghívott vendéggel egy babgulyás erejéig 
összejött Kárpáti Zoli kisvárdai kocsmájában egy jó kis 
beszélgetésre. Azon a délutánon került szóba, hogy kéne egy 
újság, melye hála a főszerkesztőnk odaadó munkájának, a mai 
napig heti rendszerességgel megjelenik.   

Hogy mi minden történt az elmúlt években, ami megjelent az 
újságban, nehéz lenne pár mondatban összefoglalni. 

Az archívum magáért beszél, tudósítottunk bérhelyzetről, 
átszervezésről, kiszervezésről, eseményekről, feszültségekről, 
programokról, és az elmaradhatatlan humorsarok is jön velünk! 

Mi történt azóta az alapszervezet életében? A létszámunk évek óta 
stabil, van, aki kilép, van, aki belép, van, aki megharagszik valamiért, 
de van, aki minket választ, és van, akit más állomásra helyeznek át. 

Tagjaink közül az eltelt 
években többen 
képezték és képzik 
magukat, váltókezelői, nagyforgalmi, tisztképző 
tanfolyamokon vettek és vesznek részt. 

A magánéletben is sok változás történt! A fiatal fiúk 
férfivá értek és családot alapítottak, nem vagyok biztos 
a számokban, de szerintem tíz gyerek született az évek 
alatt! Talán csak a ZV változatlan. 

Pokolné Tünde 

 

A hetedik év 

Hat évvel ezelőtt született, de én, és rajtam kívül sokan még nem is sejtettük, 
hogy létezik. Aztán egyre többen hallottak róla, és sokan megismerkedtek vele. 
Voltak, akik épp csak tudomásul vették létezését, néhányan leszólták (érdekes 
módon mégis mindig odafigyeltek rá). Olyanok is akadtak, köztük én is, akik 
szorosabb kapcsolatba kerültek vele, és törődtek sorsával. Hatodik 
születésnapján már elmondhatjuk róla, sokan ismerik és szeretik, még ha nem is 
mindig elégedettek tartalmával, vagy kinézetével. 

Hat év hosszú idő. A hetedik év pedig bűvös év. Hetedik éves gyerek már készül 
az iskolai életre, a házasságról is azt mondják, hogy hét nyár, hét tél 
megválasztja. A sárkánynak is hét feje van, és főbűnből is hét van. Reméljük, 

hogy a mi születésnaposunk nem 
babonás, és simán veszi a hetedik év 
kihívásait, aztán a többit is. 

Boldog születésnapot, Záhonyi 
Vasutas! 

Márta István 
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A pénzünk és Berekfürdő értünk van! 

A pénz azért van, hogy elköltsük, mondta szegény jó Édesanyám, aki nagy 
szegénységben nevelt fel hat gyereket egy fizetésből, sok nélkülözés között. 

Miután kirepültünk a családi fészekből, egy alkalommal Budapesten 
vendégeskedett a nővéremnél, aki kivitte a Vörösmarty térre az adventi vásárba. 
Mondanom sem kell, az árak a csillagos eget súrolták, nézelődött a mi Anyukánk 
majd úgy döntött, hogy ajándékot vesz az unokáknak. Mondta a tesóm, hogy itt 
nagyon drága minden, de Anyánk hajthatatlan volt, innen a mondás azóta nálunk, 
hogy a pénz azért van, hogy elköltsük! 

E rövid kitérő után szeretném felhívni az alapszervezetek figyelmét a mi kis 
berekfürdői üdülőnkre, amely azért van, hogy ott pihenjünk! 

Elmondom, a mi alapszervezetünk hogyan szervezte meg, és lehet utánunk csinálni, hisz még 
augusztusra van szabad férőhely. A kiránduláson részt vehetett a tag és a családtagja is. A részvételi 
díj 3000Ft/fő volt, amiből fizettük a közös reggeli és vacsora költségeit, amit közösen készítettünk el. A 
szállásköltséget az alapszervezet pénzéből fizettük. 

A bereki strandon a belépőt a Szép kártyával ki tudtuk fizetni, bent a strand területén pedig több 
helyen is lehetett fizetni a kártyával az éttermekben és kifőzdékben. 

Nem mondom, hogy ingyen volt, nem mondom, hogy olcsó volt, de aki ott volt, az jól érezte magát. 
Jövőre is megyünk, csak egy kicsit későbbi időpontban, amikor a faluban rendezvények is lesznek. 

Pokolné Tünde 
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HUMORSAROK 

TAKARÉKOSSÁG 

– Papa, tudnál nekem kölcsönadni pénzt, hogy vehessek autót? 

– Tudod, hogy adnék, de most csináltattam meg a fogaimat. 

– Azokat, amelyek összetörtek, miután hozzáverted a garast?? 

HATÁROZOTTSÁG 

Nagyanyám nagyon kemény asszony volt. Három férjet temetett el, pedig kettő közülük csak 

szunyókált… 

 

GDP 

Egy spekuláns és egy bróker sétál Budapesten. A bróker meglát egy kutyapiszkot a földön: 

– Ha megeszed, fizetek neked tízmilliót! – mondja a spekulánsnak. 

Az nem tud ellenállni a 10 milliónak, és valahogy legyűri. Mennek tovább. Közben a spekuláns 

már megbánja tettét, de szerencséjére akad még egy kutyapiszok. 

– Figyelj, ha te is megeszed, én is fizetek tíz millát! 

A bróker pedig a gyors pénz hallatán szintén megeszi, mire a spekuláns: 

– Látod, milyen hülyék vagyunk. Esszük az ürüléket, és nem kerestünk semmit! Mire a bróker: 

– Na, igen, de közben húszmilliós forgalmat bonyolítottunk! 

INTELEM 

Kőműves Kelemen vacsoránál a fiának: 

– Egyél fiam, anyád már fal… 

Balogh Attila 
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