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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 09. szám 2016. augusztus 01. 

Rendkívüli Küldöttközgyűlés a Vasutas Nyugdíjpénztárnál! 

Az elmúlt hét csütörtökére hívta össze a Pénztár Igazgató Tanácsa a rendkívüli 
Küldöttközgyűlést. Legutóbb, a májusi Küldöttgyűlésen a küldöttek az Igazgató 
Tanács elnökének és az Ellenőrző Bizottság egyik tagjának visszahívását 
kezdeményezték. Közben az EB elnökére vonatkozó visszahívási javaslat is 
beérkezett az IT-hez, amely az ülésén úgy ítélte meg, hogy a visszahívás 
kezdeményezések végére pontnak kell kerülnie. 

Gaskó István, Hangonyi Zoltán és Papp Zoltán visszahívásáról szavaztak a az első 
napirendi pontban, és a küldöttek Gaskó István IT elnök és Hangonyi Zoltán EB 
tag visszahívása mellett tették le voksukat. Papp Zoltán viszont maradt az EB 
elnöke annak ellenére, hogy a Vasutasok Szakszervezete szabályzata alapján 

már korábban önként kellett volna lemondania tisztségéről. Jelzem, ezt a VSZ Elnöksége előtt szóban, 
egy alkalommal meg is tette, de szóbeli lemondását a Választmány előtt megmásította. 

Felmerülhet a kérdés, vajon mi motiválja a VSZ volt elnökét a 
tisztségének megtartására? S vajon majd mi is foggal-körömmel 
ragaszkodunk pozíciókhoz, amikor már az nem szolgálja 
szakszervezetünk érdekeit? Fontosabb lesz számunkra a saját, mint 
a közérdek? Remélem nem, és remélem mi kötelezőnek tartjuk 
majd a saját magunk alkotta szabályok betartását. 

De térjünk vissza a Nyugdíjpénztári eseményekhez. A visszahívások 
után jelölések következtek a megüresedett tisztségekre, ami 
időközben bővült, mert Simon Ferenc lemondott IT tagságáról. Az 
ő helyére Dr. Kovács Imrét, míg a visszahívott Gaskó István helyett 
Halasi Zoltánt, Hangonyi Zoltán visszahívott EB tag helyére pedig 
Bernát Beatrixot választotta meg a testület. Ezt követően az új Igazgató Tanács Elnökét is 
megválasztotta a Küldöttközgyűlés: A tisztséget a jövőben Dávid Ilona tölti be.  

Juhász Tiborné 
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Nyári nagyüzem az RCH-nál 

Azt gondolnánk, hogy nyáron nem történik semmi, 
uborkaszezon van, és mindenki a jól megérdemelt 
szabadságát tölti. Nem így van ez az RCH-nál! 

Az eső nagy bejelentés a múlt héten történt: 
Nathan Zielke CFO itt hagyja a céget, és a 
továbbiakban csak a saját vállalkozására fog 
koncentrálni. Ez váratlanul érte még a tulajdonos 
igazgatóit is, akiknek törni kell a fejüket, ki fogja 
majd Nathant felváltani. Mi tudnánk segíteni, 
javaslatunk is van, mármint az eddigi szokások 
ügyében. Mert az, hogy másfél-két évente az RCH-

nál cserélgetjük a CFO-kat, az senkinek nem jó. Ez a pozíció, beosztás a cargo életében nagyon 
fontos, hiszen a középtávú tervezések ezen a szinten történnek. Mi azt javasoljuk, hogy most már 
nézzünk egy Magyarországon élő, és a magyar valóságot ismerő szakembert, és legalább öt évre 
bízzuk meg, ami talán a cég előnyére válna. 

A múlt hét másik eseménye a felsővezetői 
tájékoztató volt, ahol elhangzott, a magyar 
vasúti áruszállító piacon 12%-al csökkent az 
elszállítandó árú mennyisége. Ez az RCH-
nál hat százalékos mennyiség csökkenést 

jelent, viszont a bevételkiesés ennek a duplája. Ezért is kell újra tárgyalni az ez évi üzleti tervet, és azt 
a valódi teljesítményekhez igazítani. 

És ha már a teljesítményeknél tartunk, essék szó a záhonyi helyzetről is. Az látszik, hogy a Dunaferr 
második kohójának beüzemelése óta jelentősen növekedett a belépő forgalom, mely örvendetes, 
régóta várunk már erre. Most úgy tűnik, hogy a jövő kilátásai jól alakulnak, a tárgyalások is jól 
haladnak a Záhony irányba belépő több Dunaferres forgalomnak hála. 

Zubály Bertalan 
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Forró délibáb 

A napimádók már megint szégyenkezve keresnek árnyékot, és buzgón kémlelik 
az eget kósza bárányfelhők után kutatva. De az ég hiába hoz felhőket, a forróság 
marad, és előfordul, hogy éjjelente jobban esik csillagokat számolgatni, mint 
boldog a perceket. A nyár ismét perzselő, mi persze küzdünk, az illetékes fő okos 
is lehűlést ígér. Márpedig a remény sül meg utoljára. 

A hőségben a vágyaink elhomályosulhatnak, de azért néha utolérjük egyiket-
másikat, és rájövünk, nincs közük váltakozó évszakokhoz, sem beteljesült 
jóslatokhoz. Délibábos érzet, tehát jó, de mindig elmossa egy soron következő 
zivatar, vagy a vekker, amitől felébredünk. Az kevésbé jó, hiszen az est 
fénypontjává egyre inkább a hűs reggel válik. Talán még nem látunk, ami néha 

előnnyé válik, de már hallunk, és főleg érzünk. Később visszatér a látásunk is, igyekszünk nyitott 
szemmel járni legalább délelőtt, és az ügyesebbek be is szkennelnek mindent, amit a forróság hoz, jó 
lehet még a téli, rideg álmok idején. 

Amikor már alig emlékszünk, hogy szőke vagy csokibarna volt nemrég az a szép dekoltázs, izgatóan 
meztelen hát, formásan telt vádli. Néha talán el is tévedtünk volna közöttük, de minduntalan eltűntek a 
szemünk elől, jobb helyet és szebb álmokat találván. De még nyár van, vágyaink megperzselődve 
konganak a melegtől tikkadt lelkünkben, és várjuk az enyhülést hozó mosolyt. Vagy jeges esőt, vagy 
bármit, ami segít, hogy kibírjuk a megváltásig. Kezdünk meggyőződni arról, hogy a hideg és a jég az 
örök jó. Nyáron megküzdünk érte, gyártjuk otthon, vásároljuk a fagyizóban, és munkaidőben is 
nyalunk, ha kedvünk szerint tehetjük. 

Miközben próbáljuk kitalálni, hogy az eső a fontosabb, vagy inkább az, hogy ki az első, akármiben és 
bárhol. Mi ritkán, tehát maradunk az esőnél, és a fagyinál, az biztosabb, és talán jobb is. És, persze, a 
munkánál, jobb híján. De ha kerül majd jobb, gyorsan váltunk. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZERETKEZNEK-E A HALOTTAK? 

– Nem lehet tudni. De az, hogy szaporodnak, biztos. 

TŰZESET 

– Pistike, hol voltál tegnap? 

– Nem jöhettem tanító bácsi, leégett a boltunk. 

– Rémes! És hol voltál tegnapelőtt? 

– Egész nap csomagoltunk... 

KÉT BRÓKER BESZÉLGET 

– Milyen érzés otthon hagyni a telefonodat? 

– Olyan, mint az orgazmus, csak egy egész napig tart. 

 

GYEREK ÉS APJA 

– Apu! Én kitől örököltem az eszem? 

– Biztosan anyádtól, fiam! – mondja az apa – mert az enyém még megvan... 

SZENT PÉTERNÉL JELENTKEZIK EGY 32 ÉVES MASZEK 

– Miért kellett ilyen korán meghalnom? – kérdezi. 

Szent Péter fellapozza a nagy könyvet, majd így szól: 

– Tudod, az elszámolt óráid alapján te már 125 éves vagy! 

Balogh Attila 
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