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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 27. szám 2016. december 12. 

Mikulásunk visszatért 

Jóindulatúan feltételezzük, azért, mert – ahogy egy kedves ismerősöm 
mondta nemrég – jók voltunk a lassan elmúló évben. No meg azért, mert 
nagyon tele volt a puttonya, és ha már jók voltunk, akkor jut belőle nekünk is 
valami. Ám leginkább azért vágyott vissza közénk, mert legutóbb tartalmas 
derbit izgulhatott végig, és bízott benne, hogy most is rezegni fognak a hálók, 
miközben ficánkolnak puttonyában a finomságok. Nem tudni, milyen 
ficánkolás volt a puttonyban, de a hálóknak volt miért rezegniük szombaton a 
záhonyi Területi Képviselet sportnapján, amit hagyományosan a Mikulás 
Kupa fémjelez. 

Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője és a Mikulásunk 
nyitották meg a rendezvényt, sikereket és szerencsét 
kívánva sportszerető tagjainknak. Régi barátunkkal 
vidáman énekeltünk, majd, amikor már lehullt a 
pelyhes fehér hó, mihamar meg is kezdődött a 
bajnokság, a vénséges vén szakállas kolléga 
kezdőrúgásával. Ez olyan jól sikerült, hogy mint 
képünkön is látható, a labda kondenzcsíkot sem 
hagyott maga után, oly sebesen száguldott, még 
kutatjuk, hogy mégis hová. Látszott viszont az első 
gól, meg a többi is, amit kapusaink iránti tapintatból 
nem mutatunk meg. 

Azt viszont igen, hogy abban a biciklis 
versenyben, amit városiasabban szokás 
Gold Sprintnek is nevezni, hogyan 
teljesítettek tagjaink. Különösen érdekes 
volt öreg barátunk és Nagy Attila 
viadala, de volt olyan versenyző is, aki 
némileg eltaktikázta a kerekezést. 
Gyenge kezdéssel indított, mondván nehogy ráverjen százon százat a 
fiatalokra, de aztán váratlan akadályokba ütközött: Előbb háromszáz 
méternél egy nagyon meredek emelkedő fogott ki rajta, de a lejtmenet 

már jól ment volna, ha nem szalad át előtte az a szép fekete macska. Így aztán csak a tekertek még 
rovatban lelhető fel a neve. 

Közben zajlott a kispályás labdarúgó 
bajnokság Tömöri László gördülékeny 
játékvezetésével, a csapatok között pedig 
egy új indulóval, mert idén összeálltak a 
startos kollégák gyerekei, hogy 
megmérkőzzenek a tapasztaltabbakkal. 
Szó se róla, Kátai Józsi szervezésében 
komoly ellenfelek voltak, amit a 
végeredmény is igazol. 
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A rendezvényen természetesen képvi-
seltette magát szakszerveztünk veze-
tése is Meleg János elnök, és Horváth 
Csaba szervezetpolitikai alelnök szemé-
lyében. Elnökünk üdvözölte a sokadik 
Mikulás Kupa versenyzőit és közön-
ségét, külön köszöntve a helyi vasút-
vállalatok vezetőit, akik ma is eljöttek 
egy barátságos mérkőzés erejéig. 

Majd a pályán Mikulásunk osztott ajándékokat a következő mérkőzés játé-
kosainak, és újra dalra fakasztotta sportnapunk résztvevőit.   

Tehát nem maradt el a már hagyományos Vezetők-Tisztségviselők mérkőzés 

sem, amelyet a vezetők nyertek, négy-egy arányban. Az eredmény 
senkit ne lepjen meg, hiszen tisztségviselőink nem csak taktikusak 
voltak, de nagyon okosan előtérbe helyezték a stratégiát. Mely szerint a 
meccsen hagyni kellett a főnököket kibontakozni, hogy aztán a 
tárgyalóasztalnál forduljon a kocka. Tehát a jól előre kidolgozott 
stratégia mentén haladva a továbbiakban a fiúk a négyszögek 
kerekítésén dolgoznak. Csakúgy, mint asztaliteniszezőink, mert bizony 
a ping-pong bajnokság győztese szintén vezető lett. 

Mindezek korántsem vették el sportolóink és a közönség jó kedvét, már csak 
azért sem, mert mindannyian tudjuk, egy csapatban focizunk, ezért mindenki 
vidáman várta az eredményhirdetést. Az okleveleket Juhászné Erzsó, 
képviseletünk vezetője adta át, elsőként Pöhackerné Palotai Juditot szólította, 
aki a bringa sikeres női versenyzője volt. A férfiaknál első lett Frindik Tamás, 
második Nagy Attila, harmadik helyen Koi László végzett. Az asztaliteniszben 
Eperjeske Forgalmi Csomóponttól Kovács Attila harmadik lett, másodikként 
Záhony Forgalmi Csomóponttól Huszti Attila vehette át az oklevelet, a versenyt 
pedig Lovácsi József nyerte meg. 
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Két külön díjazottunk is volt a pályán. Az 
egyik Bomberák Dóra, aki focistaként a tiszt-
ségviselőink csapatát erősítette, és a legjobb 
női versenyző címet érdemelte ki. Bázsa 
Levente pedig a legfiatalabb futballistaként állt 
helyt a felnőttek között. 

Végül következett a kispályás labdarúgó 
bajnokság eredményhirdetése: A harmadik 
helyen a Záhony-Port Zrt. csapata 
végzett, másodiknak a Cargo és Tengely 
focizta be magát, akik eddig őrizték a ván-
dorserleget. A viadal győztese a MÁV-
START Ifi csapat lett, akik vasutas 
tagtársaink gyermekei, és megmutatták, 
milyen jók voltak szüleik pár évtizeddel 
korábban. 

Külön köszönetet érdemelt a 
játékvezetőnk, aki jelezte, megtisz-
teltetés volt számára hogy itt 
lehetett. És köszönet járt a 
megjelent vasútvállalati vezetőknek 
is, mert bár kikaptunk tőlük, itt létük 
azt jelezte, hogy továbbra is „egy 
csapatban focizunk”. 

 

Bízunk benne, hogy jövőre is, és még sikeresebben, mint idén! 

Dolhai József 
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Litkén is egy csapatban 

A Mikulás talán még fel sem pattant a szánjára, amikor szakszervezetünk vezetői – elfogadva 
Szanyi József, titkárunk invitálását – elindultak Fényeslitkére, a Kocsijavítóba. A műhelyben 
dolgozó kollégák munkájuk végeztével az ebédlőben hallgatták Meleg János elnök 
tájékoztatóját, ami érintette a bértárgyalások helyzetét is. 

"Mindig örömmel jövök Záhonyba – kezdte 
mondandóját az elnök – hiszen hiába a sok 
írásos anyag a honlapon, a faliújságokon, 
a személyes találkozást semmi sem 
pótolja." A tájékoztatót követően kérdések 
feltevésére is volt idő. A műhelyben 
dogozókat a bérezésen túl a nyugdíjazás is 
komolyan foglalkoztatja, több kollégánk-
nak hosszú szolgálati ideje van a vasúton, 

és bizony nagyon várják a megérde-
melt nyugdíjas éveket. E kérdés-
körnél elengedhetetlenül felvetődött 
a létszámhiány, az utánpótlás kér-
dése is. 

A kötetlen, ámde tartalmas találkozó 
végén csoportkép örökítette meg a 
szombati késő délutánt. Hiszen 
Fényeslitkén is „egy csapatban 
focizunk”. 

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Távközlési Főnökség, Debrecen 

Munkavédelmi képviselőválasztást tartottak december elsején és másodikán a Debrecen 
Területi Igazgatóság Távközlési Főnökségén. Az érvényes és eredményes választáson 
Záhonyból Márta István indult, és vele együtt öt képviselőt választottunk meg. 

A választás eredménye: 

Márta István   VSZ, 84 szavazat, 88% 
Forró Barna   VSZ, 81 szavazat, 84% 
Hegedűs Csaba   VSZ, 79 szavazat, 82% 
Antal Gusztáv  VDSZSZ, 77 szavazat, 80% 
Hös Attila  VDSZSZ, 74 szavazat, 77%. 

Eredményükhöz gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk! 

Rail Cargo Hungária Zrt. 

Ahogy múlt heti számunkban jeleztük, december 8-án aláírták a cargonál a 2017. évre 
érvényes bérintézkedésekről és a VBKJ-ról szóló megállapodást. 

A megállapodás tartalmazza az új bértábla értékeit (még idén, december elsejétől kötelező a 
sávminimumra való ráállás), a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum figyelembe 
vételével. 

A kocsivizsgálók és az árukezelő kocsivizsgálók részére szintén december elsejétől speciális 
bértáblát alakítanak ki. 

Folytatódik a bérfelzárkóztatási program is az állomási operatív koordinátor I., az 
árufuvarozási operátor, a raktárnok, a vonat fel- és átvevő valamint az áruátadó átvevő 
munkakörökben. 

Az alapbér fejlesztés az RCH-nál december 1-től négy százalék, a „restrukturálási” bónusz 
(RSB) pedig a 6-17 MMK-ba soroltaknál egyszeri bruttó 50 000 Ft lesz. 

A VBKJ 2017-ben 450 000 Ft, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés jövőre az 
alapbér 2 százalékára emelkedik. 

Továbbá a munkáltató többek között vállalja, hogy bármely TÜK-ben, illetve a Vontatási 
szervezetben dolgozó, egészségügyileg alkalmatlanná vált munkavállalók helyzetének 
kezelésére még e hónapban eljárásrendet dolgoz ki. 

Eperjeske forgalom 

Az elmúlt héten tartotta beszámoló bizalmi testületi ülését Eperjese Szakszervezeti 
Bizottsága. Első napirendi pontként Miskolczi Gábor csomóponti főnök adott tájékoztatót a 
csomópont 2016. évi munkájáról. Ezt követően Deregi Balázs alapszervezeti titkár 
beszámolóját vitatta meg és fogadta el a testület, majd a Területi Képviselet vezetője tartott 
tájékoztatót, melyben érintette a bértárgyalások állását. A hozzászólásokból egyértelműen 
kiderül, hogy tagjaink csak egy jelentős bérfejlesztést tudnak elfogadni 2017 évre. 
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HUMORSAROK 

KÜLÖNBSÉG 

Miért jobb az Alzheimer-kór, mint a Parkinson-kór? 

– Inkább felejtsem el kifizetni a sört, mint hogy kilötyögtessem! 

FELISMERÉS 

Mama, Géza már nem szeret engem! 

– Ezt honnan veszed? 

– Tegnap azt mondta, hogy kezdek rád hasonlítani… 

 
SORREND 

Az anya meglátja lányát egy fiú ölében. Odamegy, és rákiált: 

– Most azonnal állj fel! 

– De mama, én voltam itt előbb! 

KÍVÁNCSISÁG 

A tízéves fiút kérdezi a hároméves kishúga: Hova megy a gólya, miután meghozta a gyereket? 

– Visszabújik a papa nadrágjába. 

BARÁTOK KÖZT 

Két barát beszélget: Képzeld, a múltkor erőszaktól mentettem meg egy nőt! 

– Hogyan? 

– Meggyőztem. 

Balogh Attila 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu

