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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 42. szám 2014. március 24. 

VÁLASZTÁSI NAGYÜZEM 
Talán már elcsépelt kijelentés, hogy a választások évét éljük, de hogy már most 
nagyüzem van, az senki előtt nem kétséges. Jelesül az üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képviselő választásokra gondolok, hiszen jelenleg azok zajlanak. 
Van ahol már lezárult, van, ahol éppen most folyik, és van, ahol az előkészületek 
zajlanak. S, hogy tartsam a sorrendet, akkor először arról írok, ahol már 
befejeződött. 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. választásai az elmúlt pénteken zárultak, ahol térségünk 
szempontjából minden „papírforma” szerint történt. Persze, ez is komoly előkészítő és végrehajtó 
munkát igényelt mind a választási bizottságok, mind pedig a szakszervezeti tisztségviselők részéről. 
Záhony TÜK esetében mindkét testületbe hét-hét főt delegál a VASZ, és minden VASZ jelöltet 
megválasztottak. Bár az RCH-ra vonatkozó adatokat nem ismerem, de úgy gondolom, a részvételi 
arány miatt sem kell szégyenkeznünk, mert a választásra jogosult munkavállalók 85%-a szavazott. A 
kampánymunka eredményeként – amiért külön köszönet és elismerés tisztségviselőinknek – az RCH-s 
alapszervezeteink létszáma közel húsz fővel növekedett. 

Ma kezdődtek a választások a MÁV-START JBK Debrecen és TSZVK Debrecen központokban, az itteni  
eredményekről következő lapunkban számolunk majd be. 

Az Ingatlankezelő Kft. Debreceni Regionális 
Központjában már rég el is felejthettük volna a 
választásokat, ha nem történik hiba az elő-
készítésben, így újra ki kellett azt írni. Az újabb verzió 
szerint május 26-27-én lesz megtartva, a jelöltállítás 
határideje pedig április huszonkettő. 

Ha most minden időpontot és helyszínt fel szeretnék 
sorolni, bizony egy táblázatot kellene ide illesz-
tenem, ami nem volna éppen a legérdekesebb 
olvasni való. 

Ennél sokkal érdekesebb, és persze szomorúbb is, amikor szövetség ide, szövetség oda, nem tudunk a 
jelöltek arányairól megegyezni. Azt gondoltuk és valahol tudtuk is, hogy nem mindig és mindenkinek 
hoz a VASZ elégedettséget, és gyakran kell kompromisszumokat kötnünk. Van, hogy a mi javunkra, 
van, hogy éppen a kárunkra. De ha már szövetségben vagyunk, akkor megegyezésre kell törekendi, és 
meggyőzni saját magunkon kívül tagjainkat is ennek fontosságáról. Azt meg végképp nehezen 
fogadom el, hogy az egyezség helyett inkább másnak adjuk át a döntés jogát, másoktól várjuk el, 
hogy helyettünk, rólunk döntsenek. 

Juhász Tiborné 
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IKSZ 
Bizony, elég ritkán veszem a számra, pedig – titkon – nagyon szeretem. Még jobban 
szeretném, ha kedvemre játszhatnék vele, és úgy tűnik, ebben az évben többször is 
lesz rá lehetőségem. Néha elgondolkodok, vajon jól bánok-e vele? Legutóbb 
különösen vigyáztam, mégis kétségeim vannak. hogy mindent jól csináltam Például 
nem voltam-e pazarló, vagy éppen szűkmarkú, helyes-e, hogy a szívem is vezérelt, 
vagy inkább csak az eszemre kellett volna hallgatnom? Nem könnyű kérdések, ő 
pedig nem válaszol. De én bízok, hogy nem haragszik rám azért, mert próbáltam 
kihasználni a lehetőséget. Meg azért sem, amikor nem próbáltam. 

Mindenütt látni akartam, ahol csak lehetett, míg mások igen keményen 
bántak vele. És gyakran elgondolkodom, hogyan dédelgethetném. Talán 
ezért is vagyunk a körülményekhez képest – vagy ellenére? – mégis úgy-
ahogy jóban. Bizony, jó néhány ember, aki ismeri, csúnyán írta le, szinte 
csak papírra vetette, aminél szerintem feltétlenül többet érdemel. Ezért 
pont annyiszor írtam le a szavazólapra, amennyit a szabályok engedtek. 
A demokrácia ünnepe alkalmából, hogy az kettőnk ünnepe is lehessen. 

Azon a helyen például, ahol én álmodtam újra a tiszta formát, sokan 
voltak, akik csak néhányszor, sőt némely durvább szavazók 
megelégedtek még kevesebb lehetőséggel. De ez mind semmi, olyanról 

is szólnak a pletykák, miszerint voltak 
többen, akik csak egy, azaz egy 
alkalommal írták le, azt is csak olyan hányaveti módon. Ezt igen 
helytelennek találom, ugyanis hová lesz így az ünnep? Hiszen úgy 
éltek, vagy inkább visszaéltek a lehetőséggel, ami felér egy törvényes 
csalással. Mert ugye törvényesen jártak el, semmi kétség. Viszont 
csalás a javából, mert nagyon kevés X bejuttathat olyan embereket, 
akiket igazából nagyon kevesen akarnak ott látni. Mégis voltak, akik 
csak arra figyeltek, hogy ne írják le egynél többször. Ezzel persze 
nemcsak azt erősítik, akinek nevét megtisztelték ezen karcsú betűvel, 
hanem a többiek esélyeit is rontják. Ami még beleférne a demokrácia 
szabályaiba, de akkor egyszemélyes legyen a testület? No, meg, mi 
lesz akkor az ünneppel? 

Nem egyszerű a kérdés, inkább visszamegyek az ikszemhez. 

Idén, persze, már minden másképp van, 
másképp lesz. És amíg magam elé képzelem 
más és más nézőpontból, arról álmodom, 
hogy egyszer talán minden szavazótól 
megkaphatja az őt megillető tiszteletet. 
Tőlem biztosan, így is, meg úgy is, mert 
nagyon gondos leszek a tollammal. Arról is 
álmodom néha, hogy nem visszaélni, hanem 
élni akarnak majd az emberek a 
lehetőséggel. Mindannyiunk javára. 

A magam módján én biztosan. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Záhony TÜK Üzemi Tanácsának tagjai: 

Zubály Bertalan, Kovácsné Székely Valéria, Kocsorné Kalmár Adrienn, Kundrák András, Papp 
Hajnalka Gyöngyi, Ádám László, Lakatos Sándorné. 

Záhony TÜK munkavédelmi képviselői: 

Papik Zsolt, Kopjákné Kovács Zsuzsanna, Balogh Attila, Balázs László, Varga Béla, Rujsz Tibor, 
Dojcsánszkiné Simon Éva. 

Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk a győzteseknek! 

 

HUMORSAROK 

HELYMEGHATÁROZÁS 

Két német turista autózik Magyarországon. Épp elhagynak egy helységnévtáblát, de elfelejtik 

megnézni. Mivel tanácstalanok, bemennek egy gyorsbüfébe, és megkérik a pincérnőt, hogy lassan 

és érthetően mondja el nekik hogy vannak. A pincérnő lassan elkezdi mondani 

– Eeeegy Buuuuuuur-geeeeeeer Kiiiiiiingben. 

KUPI-TÚRA 

Egy pasi bemegy a kupiba, és egy olyan nőt szeretne kérni a madamtól, aki a perverz dolgokat is 

vállalja. Meg is kapja a nőt, felmegy hozzá a szobába, levetkőzik, befekszik az ágyba.  

– Állj az asztalra és hajladozz, mintha fújna szél! – mondja a nőnek. 

– Most dobolj a lábaddal, mintha dörögne az ég! 

A nő ezt is megcsinálja. 

– Most pedig szórj villámokat a szemeiddel! 

Megy a műsor vagy fél órája, mikor a nő megunja: 

– Jó, jó, eddig rendben, de mikor térünk a lényegre? 

– Most hülyéskedsz, ilyen ronda időben!!! 

Balogh Attila 
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