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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 3. szám 2018. július 09. 

PORT Nap tizenegyedszer 

Immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a 
Záhony-Port Zrt. saját Vasutasnapját, ezúttal 
szakszervezetünk tuzséri faházában. A PORT Nap 
már reggel hét órakor elkezdődött a főzéssel, az 

üzemelők, a TMK műhely 
és a központ csapatai 
jóvoltából. Az esemény 
hivatalos megnyitóját dél 
tájékán tartotta Gubik László vezérigazgató. Az ünnepi köszöntő 
után következett a kitüntetések átadása. Tagjaink közül 
Vezérigazgatói Dicséretben részesült Kiss Elek általános karban-
tartó, illetve Udvari István tagtársunk vehette át a leghosszabb folya-
matos MÁV munkaviszonnyal rendelkezőnek járó ajándékkosarat. 

Az idén a Kiváló 
Brigád elismerést Zá-
hony 500-as "A" 
műszakja érdemelte 
ki, Mészáros Ottó SZB 
tagunk vette át a 
serleget, Batári Ferenc 
és Hamza istván tagtár-
sunkkal. 

A finom ebéd 
elfogyasztását követően 
jókedvűen telt a Portosok 
Napja. Gratulálunk a 
kitüntetetteknek és a 
szervezőknek. 

Juhász Tiborné 
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Utózöngék 

Mondják, nem jó valamit első látásra, netán hirtelen felindulásból dicsérgetni, 
mert könnyen megbánhatjuk. Igaz, azt is mondják, az idő sok mindent 
megszépít, de az nem baj, a szép emlékekkel mindig többre jutunk, mint a 
kellemetlen múlttal. Természetesen ritkán jó a múltba nézni, de azért néha 
szabad, mert mindig találunk jót is benne. Mint az idei vasutasnapi 
rendezvényekben, például a nyíregyházi helyszínen, ahol jó néhány záhonyi 
kolléganő és kolléga is megfordult. 

Azoknak, akik úgymond a halandó vasutasokhoz sorolják magukat, leginkább 
a vonattal való közlekedés volt célszerű: a vasútállomásról a közvetlen 

autóbusz járat fél óránként közlekedett, és viszonylag pontosan, pedig még némi városnézést is 
becsempészek a szervezők. Ez úgy történt, hogy az egyébként csinos buszok a belvárost 
átszelve közelítették meg a Vasutasnap helyszínét. A megközelítés szó szerint értendő, hiszen a 
végállomástól tizenöt perces séta várt a buszon elmacskásodott lábú vasutasra, miután átvágott 
a négyes főútvonalon. Ennek oka talány volt számunkra, állítólag nem volt hol megfordulni a 
járműveknek – meglehet, bár egy olyan szép és nagy legelőn kötöttünk ki, ahol talán három is 
megfordulhatott volna egyszerre. 

Ki a nagyot szereti, ki a kicsit, szombaton előnyös volt a nagy tér, hogy ne kelljen szorongani a 
színpad előtt, aki a műsorokra volt kíváncsi. Vagy épp a megnyitó felszólalóinak gondolataira, 
melyek visszaigazolták eddigi tudásunkat, és megnyugodva állhattunk sorba az üstöknél, ahol az 
ebédünket főzték. Már csak azért is, mert elmaradt a kitüntettek színpadra hívása, szívesen láttuk 
volna őket. Viszont vidám volt a női foci és az főzőverseny eredményhirdetése, annál is inkább, 
mert sikeresek voltak a záhonyi vasutasok is. 

Sok szép ifjú hölgy osztotta az ételt és az italt, kár, hogy az ételről jót vagy semmit. Igaz, a 
kovászos uborka nem volt rossz, és a kereskedelemből jól ismert túrós bukta is elment egynek. 
Ráadásul az elmúlt sok-sok évvel ellentétben idén a meghívóhoz adott két darab italjegyből 
valójában csak egy járt. A másikat, vagy a többit illedelmesen visszaadták, így aztán külön-külön 
napozhatott a sorban idősb és fiatal, kismama és óvodás, nagypapa és unokája. Illetve 
összefogva kerekedhetett fel az ünnepelni érkezett asztaltársaság, vasutas család, bízva abban, 
hogy senki nem foglalja el közben a helyüket a nagysátor alatt. 

De ha mégis, akkor sem volt baj, hiszen körülnézhettek a vasútvállalatok sátrainál, a kisebbek 
vidáman gyakorolhattak az ugráló várban, míg el nem elérkezett a hazaindulás ideje. Viszont a 
séta után már nem kellett átkelni a négysávoson, és visszafelé újra ismerkedhettünk a város 
központjával. De a lehetőséget jövőre sem hagyjuk ki, újra elmegyünk, és újra ünneplünk majd. 
Még akkor is, ha csak mi, halandó vasutasok akarjuk. 

Dolhai József 
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Miért késnek a vonatok? 

Ez nem költői kérdés, mint egy korábbi cikkemben, mert a mait tényekkel 
meg lehet magyarázni, csak a magyarázatokkal már tele a padlás. Persze, 
minden vasúton közlekedő tudja – vagy hallja az utastájékoztató 
jóvoltából – hogy vágányzári menetrend van érvényben, gőzerővel 
folynak a pályafelújítások. Örülünk is, mert talán belátható időn belül 
eljutunk odáig, hogy a Záhony-Budapest útvonal menetideje kevesebb 
lesz, mint a „hőskorban” volt. (Mert ugye itt még nem tartunk.) 

Azt is tudjuk, hogy aki dolgozik, 
az hibázik is, ezért már az sem 
tűnik fel, hogy itt-ott elvágnak 

egy biztosító berendezési kábelt, ami szintén 
hazavágja a menetrendet. A minap ettől furcsább, 
de szakmailag biztosan magyarázható eset tanúja 
voltam. Az általam igénybe vett IC rendes időben 
elindult Budapestről, rendkívüli esemény nem 
történt, vagyis szépen haladtunk úti célunk felé. 
Püspökladány környékén már joggal bíztunk a vonat pontosságában, ám pár kilométer 
megtétele után csak megállatunk. Akkor még nem is sejtettük, hogy ez bizony közel egy órás 
késéshez vezet (ismét). Nos, mint utólag a halk szavakból kiderült, egy lerobban 
magánvonatot kellett eltolni, ami vagy rossz helyen állt, vagy valakinek nagyon sürgős volt. 
Oly annyira, hogy az IC mozdonyostul, vagonostul, utasostul tolató eszközzé avanzsált. Ez 
biztosan szabályos és elkerülhetetlen manőver volt, hogy balesetveszélyes-e, azt nem tudom. 
Közben a sebesvonatok elhaladtak mellettünk, mert ugye, az IC-nek fontosabb dolga akadt. 
Én még emlékeszem arra az időre, amikor a vasutasok kínosan ügyeltek az intercityk 
pontosságára (is). Mára már valahogy megszoktuk és tudomásul vesszük, hogy késnek a 
vonatok. Szóval, nem tűnik fel senkinek, csak a morgolódó és fizető utasoknak.  

Nekem sem illene méltatlankodni e miatt, hiszen 
ingyen veszem igénybe a szolgáltatást. Majd ráérek 
pár év múlva, amikor negyven éves vasutasként 
nyugdíjba vonulok, de egy miniszteri rendeletnek 
köszönhetően, mint cargos munkavállaló elveszítem 
ezt a szerzett jogot. 

Azonban az elgondolkodtató, hogy a háborgó fizető 
utasok előtt szégyellnem kell magam, mert vasutas 
vagyok. 

Juhász Tiborné
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

Záhony-Port Zrt. Üzemi Tanácsa Vasutasnapi bálra invitálja 2018. július 21-re 
munkavállalóikat, de minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

A bál helyszíne a Tűzvirág étterem, az élő zenét B Viktor és K Zsolt szolgáltatja. Éjfél 
után tombolasorolás is lesz. 

A rendezvényre Halász Györgynél (06 70 6215145) és Fazekas Gyulánénál ( 06 30 
867 5005) lehet, illetve itt kérhettek bővebb felvilágosítást. 

HUMORSAROK 

BIZTONSÁG 

A következő hirdetést szeretném feladni: ,,Kétéves sziámi macskám elveszett. A megtalálónak 

százezer forint jutalmat fizetek." 

– De uram, nem túlzás ez? 

– Nézze, ez a cica volt a feleségem kedvence. És különben is, az erdőben ástam el… 

 

TÁRSKERESÉS 

Józsi bácsi elmegy a doktornőhöz, hogy nem megy neki. A doktornő felír neki mindenféle 

gyógyszereket, de 

Józsi bácsi folyton visszajön, hogy még mindig nem tud. Végül a doktornő megunja a 

gyógyszerezést, felfekszik a vizsgálóasztalra: 

– Na, jöjjön Józsi bácsi! 

Józsi bácsi megy is, és úgy megkeféli a doktornőt, hogy csak úgy recseg bele az asztal. 

– Na, Józsi bácsi, magának megy ez! 

– Na igen, ha van kivel... 

Balogh Attila 
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