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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 03. szám 2016. június 20. 

Zamárdi hagyomány 
Több, mint ötven VSZ-tisztségviselő és vendég 
vett részt Zamárdiban azon a továbbképzésen, 
ami hovatovább cargo találkozóvá nőtte ki 
magát. Természetesen a Vasutasok Szakszer-
vezetének vezetése is megjelent a találkozón. 
Meleg János elnök, Horváth Csaba szervezet-
politikai alelnök, és Dr. Kotter József, valamint 
Zlati Róbert érdekvédelmi alelnökök többek 
között a szövetségi politikánkról (MASZ, VASZ), 
a májusban zajlott Kongresszusról és aktuális 
szervezeti és érdekvédelmi kérdésekről adtak tájékoztatást. Nem maradt el a költségvetési hiány 
megszüntetésének hálátlan, ám mindenkit érintő feladatának megvitatása sem. Kifejtették, a teljes és 
megnyugtató megoldás érdekében napirenden kell tartani a tagdíj megosztás arányainak átalakítását. 

De képviseltette magát a munkáltató is: Eljött Kovács Imre CEO, Nathan Zielke CFO, Vincze Teodóra 
humán igazgató és Benyus Julianna HR ösztönzés és fejlesztés vezető. Tőlük tájékoztatást kaptunk a 
cég tavalyi, és az idei első öt hónap eredményeiről. Utóbbi sajnos hat százalékos teljesítmény 
visszaesést jelent, ami elég ok az év további kilátásainak elemzésére: Úgy néz ki, a cél túlélni ezt az 
évet, a jövő évben pedig indulnak állami beruházások, például autópálya- és vasútépítés, felújítás, 
amelyek hozhatnak több munkát az RCH-nak. Komoly érdeklődést váltottak ki a várható cafetéria 
változások is, különösen a pénztárakkal összefüggésben – még minden talány. 

Volt RCH KÜT és KMVB tájékoztató, megbeszélés az őszi bértárgyalásokra való felkészülés 
jegyében, és sorra került az aktuális helyi problémák megbeszélése is. 

Balczer Balázs, szakszerveze-
tünk jogtanácsosa az MT parag-
rafusai között kalauzolt, és tájé-
koztatott az aktuális munkálta-
tással, vezényléssel kapcsola-
tos kérdésekről. Napirendre ke-
rült a menetkedvezmény ügye 
is, elsősorban azok szempontjá-
ból, akik nyugdíjba vonultak, és 
bevonták az arcképesüket. A 
kérdés változatlan, vajon miért? 
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Fontos mozzanata volt a találkozónak a Cargo-díj 
átadása, melyet idén Zlati Róbert, a Cargo Szakmai 
Képviseletének vezetője vehetett át Meleg Jánostól, 
szakszervezetünk elnökétől. És amiért kiérdemelte, 
az nem más, mint hogy épp tíz éve, a megalakulástól 
vezeti egyfolytában a Szakmai Képviseletet. 

Tombolát is szerveztünk, és a befolyt összeget, több 
mint százezer forintot egy hosszú betegállományban 
lévő tisztség-viselőnk segítésére ajánlottuk fel, bízva 
mielőbbi felépülésében. 

Összességében jó hangulatú, hasznos és 
tanulságos rendezvényen találkoztak a cargos 
tisztségviselő kolléganők és kollégák, találkozzunk 
jövőre mindenkivel ugyanitt! 

Zubály Bertalan 

Helyreigazítás 

Múlt heti számunk (ZV. VI. 3.) Zamárdi képriport című írásunkban tévesen írtuk a 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ előadóinak nevét. Dr. Lehoczky Péter Gábor, 

a Gyógyító-és Betegellátó Intézet igazgatójával Nikliné Gáldonyi Edina gazdasági 

igazgató tartott előadást. Az érintettektől és olvasóinktól ezúton kérünk elnézést. 
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Szia, Apa! 

Tegnap, június harmadik vasárnapján volt, de van, ahol a 
negyediken tartják. De tartják, például a katolikus egyház is, még ha 
kicsit másképp is él a hagyomány, mégpedig március 
tizenkilencedikén, József napján. No, nem miattam, mert Szent 
József az ünnep névadója. Sokak szerint inkább május 
tizenkilencedike volna az igaz, tehát Ívó napja, de mindez 
részletkérdés. Mert a lényeg, hogy nem igazán vettem észre semmit 
vasárnap. Persze, nem panaszba mondom, valószínű, hogy nagyon 

kevés az olyan apa magyarhonban, aki többre jutott a napunkkal. Mert, hogy az apák 
napjáról van szó. 

Amit némi kutakodás után tudni lehet, hogy 
anyák napja párjaként született, az elsőt 1908 
júliusában tartották az Egyesült Államokban, 
Fairmont templomában. Hivatalosan pedig 
1910-ben, akkor is június tizenkilencedikére 
esett. Az amerikai Sonora Smart Dodd volt a 
legjelentősebb felbujtó, az apja iránti 
tiszteletből, és a szintén amerikai Spokane-
ben tartották az elsőt, hivatalosan. Woodrow 
Wilson, egykori amerikai elnök és családja is 

megtartotta 1916-ban, majd egy Calvin Coolidge nevű jenki javasolta 1924-ben, hogy 
nemzeti szabadnap legyen apák napja. Ez már macerásabb elképzelés volt, 
mindenesetre Richard Nixon elnökként 1972-ben hivatalosan is elismerte. Arra felé 
már a üzletek is felvették a lépést, persze, nem a virágboltok, inkább azok, ahol 
mindenféle műszaki kütyüket és mütyüröket szokás ajándékba is vásárolni. 

Nos, mifelénk ez még nem annyira 
szokás, igaz, várjuk ki a végét, hiszen 
Magyarországon elvileg június utolsó 
szombatja a nagy nap, addig még bármi 
lehet. Amit még fontos lehet, hogy nálunk 
1994-ben, a szép nevű Erőforrás 
Alapítvány United Way Magyarország 
győzködte elsőként a népet Miskolcon az 
apák köszöntésére. Úgy tűnik, van még 
mire gyúrniuk nekik is, meg nekünk, apáknak is, de tudjuk, lassan érünk messzire, 
sőt, ami késik, az többnyire eljön, mint a vonat – hogy mikor, az megint csak 
részletkérdés. Ám mielőtt még elvesznénk a részletekben, gyorsan szaladjuk haza, 
és ha még nem tettük, köszöntsük apáinkat! Szóban, dalban vagy írásban, de 
szabad gondolatban, lelkiekben is, ki-ki lehetősége szerint. 

Dolhai József 

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


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
4 

 

Helyi hírek röviden 

Felhívás nyári táborozásra 

A Vasutasok Szakszervezete szeretne segíteni azon tagjainak, akik szűkös anyagi lehetőségeik miatt 
nem tudják gyermekük nyaralását megoldani. Szeretnénk örömet szerezni olyan gyerekeknek, akik 
még sosem látták a Balatont, talán még nem is voltak távol a szüleiktől, nem élvezhették a nyári 
táborozás élményét. Ezért 2016. augusztus 20-tól 24-ig gyermektábort szervezünk a Zamárdi 
Üdülőben, 32 rászoruló gyermek részére. A gyermekek ebben a pár napban vendégszeretetünket 
élvezik, szállást és teljes ellátást kapnak, az önkéntes segítők és a szakemberek segítségével vidám, 
színes programokon vehetnek részt. 

Várjuk azon 7-12 éves gyerekek jelentkezést, akiknek legalább egyik szülőjük tagja 
szakszervezetünknek, és nyilatkozik nehéz anyagi körülményeiről. A jelentkezéseket mielőbb 
juttassátok el a Területi Képviseletre. 

Túljelentkezés esetén, az azonos feltételekkel rendelkezők között területenként sorsolással döntünk a 
résztvevőkről. 

 

HUMORSAROK 

EMLÉKEK 

Aranka néni odahajol a gyóntatószék rácsához, és szégyenlősen mondja: Gyónom neked atyám, 

hogy a szomszéd Tónija elkapott engem. Mindenfélét csinált velem, és a végén úgy megizélt, 

hogy kettéállt a fülem! No, de ilyet tenni egy idős asszonnyal! – mondja a pap, mire Aranka néni: 

Nem atyám, nem most volt ez, hanem ötven éve. Rendben, de akkor miért most gyónod meg? 

– Azért, tisztelendő atyám, mert most a jóleső emlékezés bűnébe estem... 

ESKÜVŐ 

Pista bejelenti apjának, hogy elveszi feleségül Julcsit. Nem szégyelled magad fiam, rajtad nevet az 

egész falu! Még két hete udvarolsz annak a lyánynak, de már úgy maradt! – szól az apja. 

– Miért szégyellném magam idesapám? Hisz a gyerök nem tüllem van... 

 
MEGMAGYARÁZHATATLAN HELYZET 

Paraszt bácsi a kocsmában egymás után kéri a feleseket, és mindegyik előtt azt hajtogatja, hogy 

"vannak megmagyarázhatatlan dolgok". A kocsmáros a tizedik után megkérdezi: Mondja már, 

mire gondol ilyenkor! Így a bácsi: Hát képzelje el, fejem a tehenet az istállóban, mire az rúg egyet 

és kiborítja a kannát. Gondoltam kikötöm a lábát, akkor nem fogja ezt csinálni. Fejtem tovább, de 

akkor a másik lábával borította ki a kannát. Azt a lábát is kikötöttem. Fejtem tovább, de akkor 

meg a farkával csapott egyet és így megint kiborult a kanna. Na, ekkor arra gondoltam felkötöm a 

farkát a gerendára. Felálltam a fejőszékre, de mivel nem volt nálam zsinór, kirántottam a 

gatyamadzagomat, amitől persze lecsúszott a gatyám. Na, ebben a pillanatban lépett be az 

asszony az istálló ajtaján. Hát ezért mondom én, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok... 

Balogh Attila 
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