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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 28-29. szám 2016. december 20 

Évzáró titkári értekezlet Záhonyban 

Szürke, télies idő volt tegnap, ám semmi nem tudta elrontani a jó hangulatot a Területi Képviselet 
évzáró titkári értekezletén. Mert, mint a régi mondás tartja, hibát még a menyasszonyban is lehet 
találni, nem hogy egy titkárban, de mi nem takargatjuk azokat, hanem igyekszünk kijavítani a 
tévedéseinket. Mindamellett nem rossz dolgokról, inkább gondokról esett szó december 
tizenkilencedikén az eredményeink mellett, ami jó dolog, főleg, ha bízhatunk abban, hogy nem csak a 
Mikulás Kupán fociztunk együtt, hanem a jövőben is így lesz. Márpedig egyértelműen leszűrhető volt 
az aktivitásból és a nyílt párbeszédekből, hogy ez a következő évben sem lesz másként. 

A Protokoll teremben Juhász Tiborné képviselet vezető nyitotta meg a 
rendezvényt, külön köszöntve szakaszervezetünk vezetőit, Meleg János 
elnököt, Zlati Róbert érdekvédelmi és Horváth Csaba szervezetpolitikai 
alelnököket. A határozatképesség és a napirendek elfogadása után bele 
is vágott a testület a mögöttünk álló év 
munkáját bemutató és értékelő Beszámoló 
vitájába, melyhez Juhászné szóbeli 
kiegészítést is fűzött. Ide tartozik az idei 
pénzügyi beszámoló, és a jövő évi 
költségvetés elfogadása is, melyeknek 
érdekessége, hogy 2016-ban a központ 
takarékossági szempontokból kevesebb 
ellátmányt nyújtott, ám nem keletkezett hiány a 
kasszában. A testület a Beszámolókat több 
hozzászólás után egyöntetűen elfogadta. 
Következett az SZMSZ módosítása, melyben 
újdonság volt a berekfürdői üdülőnkkel 
kapcsolatos a jog- és hatáskörök beillesztése 
úgy szervezeti, mint pénzügyi szempontok 

alapján. A módosításokat a testület, élve a pontosítás lehetőségével 
elfogadta csakúgy, mint a 2017. első félévi üléstervét. 

Ezek után az elnök, és az alelnökök tájékoztatója következett, amelyekben 
információkat kaptunk a már lezárult cargos bértárgyalásokról, 
szakszervezetünk pénzügyi helyzetéről, szervezeti kérdésekről, illetve 
taglétszámunk pozitív alakulásáról. 
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Ám a legérdekesebb napirendi pontnak mégis az egyebek mutatkozott, hiszen például aktuálisak az 
év végi bér- és kollektív szerződést tárgyaló megbeszélések – ez ügyben az elnöki tájékoztatóban 
kiderült, hogy idén már sajnos nem kell izgulnunk, csak januárban folytatódnak a tárgyalások. De 
mindenki kíváncsi volt arra is miként alakul jövőre a cafetéria, amivel kapcsolatban megtudtuk, 
alapvető változások nem várhatók, kivéve természetesen a megnövekedett adóterheket. Ám 
búslakodni mégsem kell, mert vannak lehetőségek a terhek mérséklésére. 

És adott vitára okot az egyszeri kifizetés is, különösen a Záhony-Port Zrt. kapcsán. Erről, és a cég 
jelenéről, jövőbeli kilátásairól érdekes polémia zajlott az elnökünk, és a Port szakszervezeti titkára, 
Dajka Sanyi között. Abban maradtak, hogy év elején visszatérnek a kérdésekre, akár egy záhonyi 
SZB-ülés keretében is. 
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 Vidám, itt-ott megható percek következtek, amikor Juhász 
Tiborné és az elnök átadták az Elismerő Okleveleket azoknak, 
akik hűségükkel és odaadó munkájukkal kiérdemelték azt. 
Díjazottaink sora Szónok Józsefné Zsuzsával kezdődött, aki 
nyugdíjba vonulása előtt sok-sok éven át volt szakszervezetünk 
tagja. Következett másik régi tagtársunk, Kovács József, a 
Starttól, és ismét egy kedves kolléganőnk, Furda Krisztina, 
Eperjeske forgalom alapszervezetétől. Majd Legény Márton a 
Tengelyátszerelőből és Bálint Mihály, Fényeslitke Kocsi-
javítóból. Kiváló horgászunk, Bázsa lászló, a cargo bizalmija is 
kitüntetést kapott csakúgy, mint Szalai Szabolcs a Porttól, akit 
idén beválasztottak az Üzemi Tanácsukba is. Végül Lengyel 
Antal vehette át az oklevelet, aki számtalan átszervezések 
közepette tartott ki csapata és szakszervezetünk mellett. 

De még nem ért véget a jó kedv: 
Juhászné egyéni tervezésű és kivi-
telezésű, természetesen nem hiba 
nélküli, de annál kedvesebb naptár-
ral ajándékozta meg elsőként 
elnökünket, majd a titkári testület 
tagjait. Ami máris hasznunkra vált, 
mert a naptárban fel van tüntetve a 
megajándékozottak születésnapja, 

és kiderült, hogy tegnap Juhász Laci volt a szülinapos. Az viszont titok 
maradt, hogy mennyi gyertyát fújhat majd el a megérdemelt születésnapi 
tortáján. Vezetőinktől pedig egy VSZ jelvényt, és szakértőink sztrájkjogról 
szóló könyvét kaptuk ajándékba. 
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Az értekezlet folyamán több hozzászólótól is dicsérő szavakat 
kapott lapunk, amit ezúttal köszönünk meg. Mi folytatjuk 
munkánkat, és reméljük, jövőre még többen kapnak kedvet 
tagtársaink tájékoztatására, a záhonyi vasutasok és 
szakszervezetünk mindennapjainak, gondjainak és örömeinek 
bemutatására. 

Ezzel véget ért az idei év, legalábbis ami a hivatalosságot illeti. 
De hátra vannak még a karácsonyi ünnepek, no meg 
Szilveszter, és az új év első napja, várjuk és töltsük ezeket a 
napokat mindannyian a szokásos jó kedvvel, örömmel, és 
jövőre kezdjünk egy sikeres új esztendőt! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítése 

Fontos, hogy erre a költségtérítésre az a munkavállaló is jogosult lesz 2017-ben, 
akinek óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van. Esetükben a 
munkáltatónak akkor is lehetősége van költségtérítést fizetni, ha a munkavállaló 
lakóhelye és munkahelye közigazgatási határon belül van. 

HUMORSAROK 

ANYÓSGOND 

Az anyós ellenőrzi, melyik veje szereti jobban. Elmegy az elsőhöz, és beleugrik a kútba. A veje 

gondolkodás nélkül utána ugrik, és kimenti. Másnap az utcán áll egy Opel, szélvédőjén egy 

üzenettel: Jó tett helyébe jót várj! (anyósod) 

Az anyós elmegy a másik vejéhez, és ott is beleugrik a kútba. A vő kis gondolkodás után kimenti. 

Másnap ott egy Trabant, ugyanazzal az üzenettel: Jó tett helyébe jót várj! (anyósod) 

Következő nap az anyós a harmadik vejéhez megy, ott is beleugrik a kútba, de a vő nem menti ki. 

Másnap az utcán mégis ott áll egy Merci, ezzel az üzenettel: 

– Jó tett helyébe jót várj! (apósod) 

 

Egy házaspár elmegy horgászni. Délben a férj szunyál, a feleség pedig bemegy a csónakkal a tó 

közepére napozni. Arra evez a halőr, és rászól: 

– Asszonyom, itt tilos horgászni! 

– Én nem horgászok! Nem látja, hogy napozok? 

– Igen, de a felszerelés ott van a csónakban. Ezért feljelentem. 

– Jó, én meg akkor feljelentem magát nemi erőszakért. 

– De hát magához sem értem! 

– Nem, de a felszerelés ott van a gatyájában. 

Balogh Attila 
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BBBOOOLLLDDDOOOGGG,,,   BBBÉÉÉKKKÉÉÉSSS   KKKAAARRRÁÁÁCCCSSSOOONNNYYYTTT,,,   ÉÉÉSSS   

SSSIIIKKKEEERRREEESSS   ÚÚÚJJJ   EEESSSZZZTTTEEENNNDDDŐŐŐTTT   KKKÍÍÍVVVÁÁÁNNNUUUNNNKKK   

MMMIIINNNDDDEEENNN   

KKKEEEDDDVVVEEESSS   OOOLLLVVVAAASSSÓÓÓNNNKKKNNNAAAKKK!!!    
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