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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 4. szám 2015. június 29. 

Ismét nyugdíjasok között 
Az elmúlt hétfő délelőttjén a ZVSC pálya 
körül nagyobb volt a zsongás, mint azt 
megszokhatták az arra járók. A záhonyi 
nyugdíjas alapszervezet készülődött a 
Bizalmi Testületi ülésének megtartására, 
melynek apropója, hogy két jelentős 
eseményről is tájékoztatni kívánták 
nyugdíjasainkat. Az egyik ilyen a VSZ ONYSZ Küldöttértekezletének eseményei, a másik pedig a 

VSZ XVIII. Kongresszusa. A testületi ülésre meghívást kapott Simon Dezső a VSZ ONYSZ elnöke és Győri István a 
VSZ ONYSZ ügyvezető elnöke, és jómagam is. 

Kósdiné Etuka az alapszervezet elnöke, s 
egyben a Nyugdíjas Területi Képviselet vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, és első 
napirendben tájékoztatta a hallgatóságot a 
fent említett rendezvényekről, beszámolt a 
megválasztása óta eltelt időszakban végzett 
munkáról. Felhívta a figyelmet a taglétszám 
növelésére, a tisztségviselők utánpótlásának 
fontosságára, ami az ONYSZ Küldött-
értekezletén is megfogalmazódott. 

A meghívott vendégek is szót kértek, Simon Dezső aktualitásokról, a nyugdíjasok helyzetéről, és többek között a 
szövetségi politikáról is beszélt. Győri István tájékoztatót adott a Vasutas Nyugdíjasokat támogató alapítvány 
munkájáról, a segélyezésekről. Jómagam fontosnak tartottam, hogy a nyugdíjasok is tájékozottak legyenek a 
térségünkben zajló napi problémákról, a forgalomcsökkenés okozta foglalkoztatási nehézségekről. 

Az egyebekben érdeklődtek többek 
között a berekfürdői üdülőnkről, hiszen 
nyugdíjasaink sokat megfordultak ott, 
szép emlékek kötik oda őket, és szeret-
nék, ha ismét igénybe lehetne venni. 

Mivel az értekezleten sarkalatos 
kérdésként merült fel a taglétszám 
növelése, több hozzászóló aktivista is 
kérte segítségünket, hogy a nyugdíjba 
vonuló egykori vasutasok csatlakoz-
zanak az ő népes csapatukhoz. 

Juhász Tiborné 
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RCH Hírek 

A múlt héten folytatódtak a KSZ-tárgyalások, és továbbra is felülvizsgálat alatt van a 
különböző juttatások rendje. Következő tárgyalás június 29-én 13:00-tól lesz. 

Június 24-én Központi Üzemi Tanács ülés volt, melyen az elmúlt öt hónap humán 
erőforrás adatai is szóba kerültek. Ezen kívül a vasutasnapi rendezvények valamint 
a szeptember 19-i családi sportnap előkészületeiről is hallhattak tájékoztatót a jelen 
lévők. 

Június 25-26-án Bécsben EÜT szekcióülés volt, a tárgyaló felek értékelték az RCG 
elmúlt öt havi teljesítményeit, melyet az anyavállalat RCA igazgatói adtak elő. 

Nathan Zielke, az RCH-ról adott tájékoztatót, érintette a korábban megkötött középtávú megállapodást 
és a Záhonyra kötendő forgalom-csökkenéssel kapcsolatos megállapodást is. Szól még a forgalmaink 
és a piaci részesedéseink csökkenéséről, valamint a teherkocsi parkunk jelenlegi sajnálatos műszaki 
állapotáról is. 

Nathan Zielke a múlt héten tárgyalt a Dunaferr vezetésével, tájékozódott a kialakult helyzetről. Sajnos 
elmondása szerint a következő hónapokban javulás nem várható, hasonló teljesítményekre lehet 
számítani, mint amelyek jelenleg vannak. 

A Bécsi tárgyalást követően Reinhard Bamberger RCA igazgató, Nathan Zielke RCH CFO, és 
jómagam áttekintettük a záhonyi forgalom-csökkenéssel kapcsolatos megállapodást, valamint 
tárgyaltunk egy hasonló, hosszabb időtartamú megállapodás lehetőségéről is. Fontos, hogy megnyílik 
a munkahelymegtartó pályázat beadásának lehetősége. 

Zubály Bertalan 
 

Monológ 

Munkába menet beszélgettünk a vonaton, amikor beült közénk egy kolléga, aki 
olyan régi bútordarab a vasúton, hogy szinte mindenki ismeri. Morcos hangulatban 
volt, és kérés nélkül elkezdte a mondókáját: 

„Csezd meg, ezek polgárháborút akarnak, de ez a birka magyar nép mindent eltűr. 
Amikor volt a netadós tüntetés, csak annyit mondtak, hogy ez az emberek 
természetes reakciója, pedig szerintem fel voltak rá készülve, hogy leverjék a 
lázadókat. Ez a birka magyar nép meg csak még jobban összehúzza magát. 
Emlékeztek, amikor elvették a nyugdíjpénztári pénzeket, a sztrájkjogot, felemelték a 

nyugdíjkorhatárt, megszüntették a korkedvezményt? Romániában fel akarták emelni 62 évre a 
nyugdíjkorhatárt, másnap fél Bukarest lángolt. Itt meg már nem tudnak mit kitalálni, mert akármit 
vesznek el, szüntetnek meg, senki sem mozdul, hogy megállítsa őket. Birka módra eltűrik, hogy a 
kedves vő milliárdokat keressen filléres lámpákkal, a gyerekkori barát tízmilliárdos állami 
megbízásokat nyerjen el, a „kötélbarát” minél magasabb pozícióba kerüljön, az egyetemi cimbora 
pedig, aki csak miniszterkén tudott diplomát szerezni, százmilliókat elkonzultáljon. Már réges-régen el 
kellett volna zavarni őket, ehelyett lapít mindenki, mint a nyúl a búzatáblában, amikor jön a kombájn.” 

Folytatta még egy darabig. Közbe nekem, nem tudom honnan, az jutott eszembe, hogy Rákóczi 
zászlóin a következő felírat volt: „Istennel a hazáért és a szabadságért”. A mai „fejedelmi” lobogókra 
vajon mit írhatnánk? Én, a családom, a barátaim, a…a többiek meg menjenek haza? 

Márta István 
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Ha még dolgod van, lépj vissza! 

Fogalma sem volt, hogy Szent Iván éjszakájáról virradt rá a nap, pedig az az éjjel a 
sötétség után következő fényt, a megújulást is jelképezi. Csak napok múltán jutott el 
odáig, hogy mindent átgondoljon, és mi tagadás, ha az éjjel nem is, a rá következő 
nap annál inkább fordulópontnak tűnik. Annak ellenére, hogy még mindig nem rakta 
össze a teljes képet. Vagy képeket, filmet, ami az alatt a pár másodperc alatt pergett 
le. Próbálja elhessegetni a gondolatot, miszerint bármit kéne, hogy jelentsen az eset 
azon túl, hogy figyeljünk egymásra, de már Szent Iván éjjelének gondolata, és 
egyáltalán, maga a „film” egyfajta origónak, végnek és egyben kezdetnek 
mutatkozik. 

A nap megszokottan indult, és közben 
is úgy telt, ahogyan máskor, mond-
hatni minden és mindenki a helyén 
volt. Úgy a tetszetős emberek, mint a 
nemszeretem fajták. Igaz, kicsit 
izgulós lett napközben, ki is hagyott 
egy-két napirendi pontot, talán azért, 
mert sokat tervezett aznapra, talán 
másért. Hazaútban megállt ügy-
intézni, és amikor végzett, elindult át 
az úton. De gyorsan kiderült, 
másoknak is van arra dolguk… 

Túl volt már az úttest felén, mikor látta, hogy jobbról nagyon jön egy valahonnan oda került autó. 
Megszaporázta lépteit, hogy mielőbb átérjen a túloldalra, mire a huszonéves srác is célja, a járda felé 
rántotta a kormányt. Erre megijedt, megállt egy pillanatra, majd hátralépett egyet, talán kettőt. Úgy 
érezte, a szürkeség így is beteríti, pedig csak a lábfején gurult át. Érezte, ahogy a kocsi oldala 
végigsimítja testét, könyökével benyomja a szélvédőt, és az oldalával behajtja a visszapillantót. Majd, 
talán bosszúból pördített rajta egyet az autó, és innen már néhány kocka hiányzik. Arra viszont tisztán 
emlékszik, hogy az aszfaltról nem túl jól fest a világ, felpattant hát, és pár lépés után a járdán termett. 
Miközben bal lába sajogni kezdett, számba vette, hogy megvan-e mindene, bőrén kívül, és az alatt. 
Nem talált hiányosságot, még a mobilja és a szemüveg is sértetlenül a zsebben. 

Szerencsére, mire hazaért, eléggé 
fájt a lába ahhoz, hogy ne sokat 
gondolkodjon. Másnap tisztulni 
kezdett a kép, és egyre inkább 
érezni kezdte, ahogyan a kocsi 
suhan a hóna alatt, alig érez-
hetően. Inkább csak álomszerű 
volt a pillanat, mint ahogyan a 
valóság is…amolyan mese az 
életről. Valaminek a vége, vala-
minek a kezdete, csak vissza 
kellett lépni érte. Hiszen másnap 
volt születésének évfordulója. 
Még az elsőé. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

TK hírei 

2015. július 18-án kerül megrendezésre a Területi horgászversenyünk. A horgászatot 
kedvelőket ismét új helyszínre várjuk, ezúttal Kisvárdába, a jelentkezési határidő 2015. július 
14-e. Minden fontos információhoz hozzájuthattok a kifüggesztett plakátjainkon. 

Műszaki Kocsiszolgálat SZB 

Hétfőn délután SZB ülést tartott az alapszervezet, melyen Balogh Attila SZB titkár adott 
tájékoztatót a VSZ Kongresszusáról, az eltelt időszak eseményiről. Zubály Bertalan SZB 
elnök, KÜT elnök pedig a forgalomcsökkenéssel, az RCH és a TÜK helyzetével foglalkozott. 
Ezt követően megbeszélték a Vasutasnap lebonyolításával kapcsolatos alapszervezeti 
feladatokat. 

RCH 

Pénteken két megbeszélésre is sor került a TÜK vezetőjénél. Először fél kilenckor 
egyeztettünk a záhonyi raktárnoki munkarendváltással kapcsolatosan, ahol a TÜK vezetője 
biztosított bennünket arról, hogy a jelenleg A/B műszakban foglalkoztatottak megkapják a 
KSZ 24.§. 4. pontjában meghatározott járandóságot. 

Ezt követően kilenc órakor került sor a Helyi Érdekegyeztetőre. Amint arról előző számunkba 
írtunk, a munkáltató a KSZ Helyi Függelékének módosítását kezdeményezte. Javaslatában 
több munkakör esetében is az A/B műszakban történő foglalkoztatás lehetőségének kérte. A 
módosítást nem fogadtuk el, véleményünk szerint a jelenleg érvényben lévő, a VÉT-en 
elfogadott megállapodás éppen elég terhet ró a munkavállalókra, annak lejártáig nem 
támogatjuk más, foglalkoztatást érintő szigorítás bevezetését. 
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HUMORSAROK 

KONTRASZELEKCIÓ 

Egy frankó délutáni menet után az asszony ijedten hallja, hogy egy kocsi fékez a ház előtt. 

– Te jó ég! Ez a férjem lesz! Öltözz gyorsan, és tűnj el! 

A pasas sietve felrántja a nadrágját, elindul az erkélyajtó felé. Hírtelen megtorpan: 

– Hülye vagy? Én vagyok a férjed!!! 

RÉMÜLET 

Egy férfi vezet hazafelé az engedélyezett sebességhatár felett. Észreveszi a visszapillantó 

tükörben, hogy egy rendőr követi. Úgy gondolja, meglép és egyre gyorsabban halad, de nem 

tudja lerázni a rendőrt. Félrehúzódik az úton és leáll. A rendőr is megáll és odamegy hozzá: 

Mondjon egy elfogadható indokot és elengedem büntetés nélkül! A férfi rövid gondolkodás után 

ezt mondja: 

– Tudja, a feleségem három héttel ezelőtt lelépett egy rendőrrel, és amikor megláttam önt a 

tükörben, azt gondoltam megpróbálja őt visszahozni... 

 

TORNA 

Van egy férfi és annak egy beszélő papagája. A fickó az egyik nap felszed egy nőt, aki felmegy a 

lakására. De van egy kis probléma, a nő utálja a papagájokat. A fickó nem esik kétségbe, 

megbeszéli a papagájjal, hogy letakarja, de azért finoman meg is fenyegeti, ha megszólal, kivágja a 

nyelvét. Elkezdi fűzni a nőt: 

– Te csak vetkőzz le, és menj az ágyba. Én egy szaltóval felugrok a szekrényre, onnan 

hátraszaltóval a csillárra, onnan pedig egy cukaharával beléd érkezem. 

Erre a papagáj: Vazze, inkább vágd ki a nyelvem, de ezt látnom kell!!! 

Balogh Attila 
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