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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 14. szám 2022. november 28 

Elismerés Záhonynak Bécsből 

A záhonyi vasutasok több évtizednyi tapasztalata szerint kevésbé 
ismerik el munkájukat, mint az ország más területein, vagy épp a 
fővárosban dolgozókét. Ritka kivételek közé tartozik egy múlt heti 
találkozó, amikor Budapestre látogatott az Osztrák Szövetségi 
Vasutak (ÖBB) Igazgatóságának elnöke. Andreas Matthä sűrű 
programja mellett tájékoztatást adott az ÖBB Rail Cargo Group 
(RCG) leányvállalati 
vezetőinek, helyt adva 
többek között a munkájuk 

elismerésének is. Külön köszönetét fejezte 
ki Balogh Sándornak, az RCH Záhony 
Területi Üzemeltetési Központ vezetőjének, 
és a TÜK Záhony körzetben dolgozó 
valamennyi munkatársának. Az elismerés 
oka az a kiemelt helytállás, amelyet a 
kolléganők és kollégák az ukrajnai háborús 
helyzetben tanúsítanak. 

Örülünk a cargo Záhonyban és Eperjeskén 
dolgozó munkatársai, és vezetőjük 
elismerésének, annál is inkább, hiszen a 
valódi és mérhető eredmények jelentős 
részben szakszervezetünk tagjainak is 
köszönhetők. Bízunk abban, hogy a 
Záhonyban dolgozó vasutasoknak a jóleső 
erkölcsi elismerésen – baráti hátba 
veregetésen – túl anyagiakban is mérhető 
módon köszönik meg valóban kitartó 
munkájukat! 

Gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk minden cargós munkatársainknak! 

Dolhai József 
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Kisördögök évadja 

A kisördög mindig ott bujkál, ahol nem kéne, de főleg ott, ahol más is bujkál. Például mára 

kedves történetté vált bennem a régi bölcsesség, amit még nagymamámtól hallottam, amikor a 

zavarosban próbáltam ezt-azt elérni. A történet Jancsiról és Juliskáról szól, de máskép, mint 

az eredeti. A nagyi úgy ismerte, ha a fiatalok lánysága korában végigmentek a falu főutcáján, 

az emberek jól megbámulták őket. Mehettek akár kézenfogva is, mindenki kerülte a rossz 

szavakat, sőt, jelezték, milyen szép pár, meg hogy összeillenek, ilyesmi. 

Ám ha ugyanők a kertek alatt osontak, akár két méterre egymástól, sürvedéskor avagy 

pirkadat előtt, reggelre, a templomból jövet már mindenki „tudta”, hogy Juliska mindjárt 

szülni fog. Anyja, apja a fejét fogja bánatában, hogy miképp lehetett ilyen a lányuk. Jancsi 

papája meg már a járomszeget is elővette a mindentudók szerint, hogy jól ellássa annak az 

ilyen-olyan fiának a baját. Ennyi a történet, mihamar elrendezte a fiatalok sorsát a kisördög. 

Aki egyébként rokon lélek azzal az ördöggel, amelyik a részletekben szeret bujkálni. 

Hogy miért jutott eszembe a népi bölcsesség? Mert az a hír járja 

széles e vidéken, hogy ismét pénzosztás volt. Csak úgy, fű alatt, de 

mondhatnánk úgy is, hogy a kertek alatt. Amiből úgy hírlik, sokan 

kaptak, de korántsem mindenki. Valójában „sarus” hírrel állunk 

szemben, ami ritkán igaz teljesen, de sohasem hazugságon 

alapszik. Tehát valami volt, aminek titokban kéne, vagy kellett 

volna maradnia. 

Semmi baj, mindig örülni kell, ha pénz áll a házhoz a vasuta-

soknak, hát még, ha Záhony térségben. Jó, jó – mondja a kolléga – 

de ha valaki kapott, azt nem az év végi pótlásból vették el? Na, 

alighanem ez a kisördög volt, bár, ha belegondolunk, talán nem is 

annyira szólt rosszat. Mert, mint tudjuk, idén volt egy 

megállapodás módosítás, ami alapján nyáron az általános pénz- 

vagy SZÉP-kártyaosztás történt. 

És, hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy a nyári pénzt a decemberiből 

vették el, és a megállapodás módosításban az áll, hogy a 

munkáltató ígéri, „a 2022. évi bérmegtakarítás terhére 

megvalósuló, a munkavállalók nagyobb 

csoportját érintő év végi egyszeri kifizetés 

felosztási elveiről a Csoportszintű 

Érdekegyeztető Tanács dönt.” Igen, mondja a kisördög, mindezt 

akkor, ha lesz mit felosztani. Magyarán lesz annyi bérmegtakarítás, 

amiből már ki lehet kerekíteni a maradék pénzecskénket. Annál is 

inkább, mert volt már idén egyszeri kifizetés, szintén a ki nem fizetett 

bérekből. 

Szóval rossz ómen ez a kisördög, mert jól elrontotta annak idején 

Jancsi és Juliska renoméját. De mi várjuk ki türelmesen, hátha a mi 

sorsunkat nem az ördögök igazgatják. 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-személypénztár 

Bárki bármit mond, a tizennyolc fokos szabály 
bizony sok vasutas számára komoly kihívás. 
Közéjük tartoznak az ország személypénztárainak 
kolléganői, akiknek azon túl, hogy milyen a hőfok 
a huzatos munkahelyükön, meg kell küzdeni azzal 
is, hogy az utascsarnokban sincs fűtés, no és nem 
jár nekik téli ruházat sem. Ezen igyekezett 
segíteni a Vasutasok Szakszervezete, és az 
országban minden, személypénztárban dolgozó 

tagtársunk részére kellemesen 
melegítő polár pulóvert adott. 
Sajnos, minden rászoruló 
munkakörben dolgozó 
vasutasnak nem tudunk segíteni, de talán a munkáltató számára is 
jelzésértékű, hogy segítő szándékú példával jártunk elől. 

HUMORSAROK 

FIGYELMESSÉG 

A kém kémleli a völgyet a domboldalon, és egyszer csak felkiált: 

– Kapitány úr! Jönnek az indiánok! 

– Barátok, vagy ellenségek? 

– Szerintem barátok, mert együtt jönnek… 

 

MEGSZÁLLOTTSÁG 

Hajnalban felkél a megszállott horgász, és készülődik a vízpartra. A felesége így szól: nem menj, 

kint esik az eső, viharos az idő! 

De a horgász folytatja a pakolást, majd elindul. Mikor kiér a partra, más ő is sokallja a rossz időt, 

és hazamegy. Visszabújik az ágyba, és csendesen morogja: pokoli az idő! Erre a felesége: az a hüje 

férjem meg elment horgászni… 

Balogh Attila 
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