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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 24. szám 2017. november 27. 

Üzemi tanács választás! 

Ma kezdődik az FKG Kft-nél az üzemi tanács választás. Az elmúl héten a 
Vasutasok Szakszervezetének régiós jelöltjei bemutatkozó látogatást tettek több 
telephelyen. Eperjeske Átrakó pályaudvaron a jelölteket személyesen 
ismerhették meg a záhonyi telephely munkavállalói. A VSZ jelöltjei felhívták a 
jelenlévők figyelmét az üzemi tanács fontosságára, érdeklődtek a helyi 
problémákról. Suszter Csaba kollégámmal együtt, pedig tájékoztatást adtunk a 
Vasutasok Szakszervezetének működéséről, szolgáltatásairól, a szakszervezet 
fontosságáról, az FKG Kft-nél elért eddigi érdekvédelmi eredményinkről.  

Juhász Tiborné 
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Heuréka! 

Jó volna a címbéli szóval – és örömmel – felkiáltani: megtaláltam! De sajnos 
nem vagyok egy archimédeszi elme, aki a fáma szerint akkor kiáltott fel így, 
amikor kitalálta a fajsúly fogalmát, vagyis akkor még inkább a „sűrűség” 
lényegét. Volt minek örülnie, mert fontos dologra jött rá, nem beszélve arról, 
hogy jutalom ellenében így tudta bizonyossággal megmondani uralkodójának, 
tényleg aranyból van-e a koronája. Úgy néz ki, jutalomra nemigen számíthatok, 
de még abban sem vagyok biztos, hogy van minek örülnöm, illetve örülnünk. 
Mármint nekünk, vasutasoknak. Viszont az utasok egy részének igen, ami már 
fél siker. De vajon hol lehet elásva a siker másik fele? 

Jó kérdés – mondja az okos tanár, amikor nem tudja a választ, és gyorsan fel is 
adja házi feladatnak, hogy a következő órára nézzen mindenki utána. Erre nem sok lehetőségünk van, 
de azért keresgéljünk, hátha sikerül. A lényeg, hogy a startosok a múlt héten tartották szülinapi 
bulijukat, mert tíz évesek lettek – gratuláljunk nekik – és a vezér menetdíjcsökkentést, vagy inkább 
menetdíjkedvezményt jelentett be. Azt semmiképp nem mondhatjuk, hogy menetdíj reformot, mert 

olyat legutóbb Baross Gábor, egykori vasminiszterünk produkált, 
de tény, hogy a jegykiadó automatákból öt százalékkal lehet 
majd olcsóbban megkapni a jegyeket. Az elektronikusan 
megváltott menetjegyek az eddigi három helyett tíz százalékkal 
lesznek olcsóbbak, és lesznek alacsony kihasználtságú járatok, 
melyekre húsz százalékkal olcsóbban válthatnak jegyet az 
utasok, ha legalább száz kilométert akarnak utazni. Mindez a 
december tizedikei menetrendváltozással lép életbe, 
természetesen e-jegyről van szó, és nem vonatkoznak a 
kedvezmények a bérletekre. Nagyjából ennyi a történek 
kezdete, a vége majd kiderül. 

Addig is lehet elmélkedni, és keresgélni a siker második felét. 
Mindenesetre nincs könnyű dolgunk, én legalábbis nem nagyon 
találom. Nem mondanám, 
hogy másolni kéne a 

vasminiszter kilencven százalékos menetdíjcsökkentését, hiszen 
korántsem hasonlíthatók össze az akkori és a mai viszonyok, 
utazási szokások. De úgy tűnik, jövőre sem sokkal utaznak majd 
többen a vasúton, mint eddig, inkább az utazási szokásai 
változnak majd azoknak, akiknek muszáj, és csak a vonat jöhet 
számításba. Ők mennek majd esetleg korábban, vagy később, de 
új utasaink nem nagyon lesznek csupán attól, hogy önmagunkkal 
kelünk versenyre. Ahhoz a személygépkocsival és az 
autóbusszal kéne versenyképesebbnek lennünk. Kicsit árban, 
kicsit gyorsaságban, no meg összehangolt menetrendekkel. 

Az már valószínűbb, hogy még többen vásárolnak majd 
elektronikusan menetjegyet, ők mindenképp jobban járnak az 
egyébként dicséretes modernizálódással. De az is tény, hogy 
emiatt csökkenni fog a bevétel. Kérdés, mennyi 
személypénztárost kell ahhoz „felszabadítani”, hogy 
kompenzálják a bevételkiesést. 

Dolhai József 
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TERÜLETI SPORTNAP 

MIKULÁSKUPA 
2017. december 16-án (szombaton) 9.00 órától Területi Sportnapot rendezünk. 

A Területi Sportnapon a Záhonyi Területi Képviselethez tartozó alapszervezetek 

sportolói, versenyzői és családtagjai vehetnek részt. 

A területi sportnapon: 

- férfi kispályás labdarúgás, 

- egyéni sakk 

- egyéni ulti 

- egyéni asztalitenisz (férfi, női) 

- Gold Sprint Bajnokság 

játékokban mérhetik össze a jelentkezők ügyességüket és tudásukat. 

A Záhonyi Területi Képviselet Sportnapjának színhelye: 

V. sz. Általános Iskola 

Kisvárda 

Nevezni sportáganként az alapszervezeti titkárokhoz leadott nevezési lapokon 2017. 

november 30-ig lehet. 

Egyéb tudnivalók: 

 Egyéni és csapatversenyeken induló VSZ tagok és családtagjaik a 

sportversenyekre díjmentesen nevezhetnek. 

 Csapatversenyre nevezést a helyszínen nem fogadunk el. 

 Ellátást a verseny helyszínén biztosítunk (ebéd egytálétel, üdítő)
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HUMORSAROK 

TAPASZTALAT 

A szerelmespár megy fel a fiú lakására. A fiú már nyitná az ajtót, amikor a lány megszólal: 

– Tudod, én mindig figyelem, ki hogyan nyitja ki az ajtót. Vannak, akik gyorsan megforgatják a 

kulcsot, aztán hirtelen kinyitják az ajtót. Ők a szexben is ilyenek, az erőszakosságot pedig nem 

szeretem. A fiú nagyot néz, de a lány folytatja: Aztán vannak, akik órákig keresik a kulcslyukat, 

ők a tapasztalatlanok, őket sem bírom. Te hogyan szoktad kinyitni az ajtót? 

– Kezdetnek, ha kell, megnyálazom a kulcslyukat... 

 

ELŐRELÁTÁS 

A hivatal álláshirdetésére jelentkezik egy férfi. A személyzetis behívja, és alaposan kikérdezi, 

majd így szól: Még egy kérdés, Mr. Smith!. Volt ön katona? 

– Igen, uram, Vietnamban. 

– Megsérült? 

– Igen, uram. Ellőtték a herémet. 

– Jól van, fel van véve – mondja a személyzetis – Nyolckor kezdünk, de magának elég tízre jönni. 

– Miért ennyivel később? 

– Mert addig úgyis csak vakargatjuk… 

Balogh Attila 
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