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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 32. szám 2012. december 31. 

Évzáró a záhonyi csapatnál 
December huszonegyedikén tartották évzáró értekezletüket a záhonyi terület titkárai. A 
Vasutasok Szakszervezetének vezetését dr. Kotter József, a gazdasági társaságok 
érdekvédelmi alelnöke képviselte, de részt vettek a rendezvényen a Női és az Ifjúsági 
tagozat záhonyi vezetői, Stefánné Magdi és Jakab Ádám is, valamint azok a tagtársaink, 
akik e napon szakszervezeti munkájuk jutalmaként VSZ Elismerő Oklevél kitüntetésben 
részesültek. 

Ez a szombat már hetekkel 
korábban nevezetessé vált, hiszen 
erre a hétvégére prognosztizálták 

az épp aktuális világvégét. Megnyitójában Juhász 
Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője tréfásan meg 
is jegyezte: „Épp azért néztük ki ezt a napot, mert ha 
már együtt harcoltunk, együtt is vesszünk el.” De 
aztán a világvége érdeklődés hiányában elmaradt, 
mindannyian megmaradtunk, az értekezlet pedig a 
napirendi pontok elfogadásával folytatódott. 

Az első a Terület idei munkáját bemutató Beszámoló 
volt, mely elektronikusan és nyomtatott változatban 
egyaránt hozzáférhető volt a titkárok számára. A 
képviseletvezető szóban összefoglalta az írásos 
anyagot, érintve annak legfontosabb pontjait. 
Kiemelte, év elején úgy éreztük, mindenki össze-
esküdött ellenünk, sokan rémisztő forgatókönyveket 
kezdtek gyártani szakszervezetünk jövőjéről. Most 
pedig itt vagyunk, túléltük a szakembereknek is 
komoly kérdéseket felvető Munka Törvénykönyvének 
bevezetését, kötöttünk egy elfogadható Kollektív 
Szerződést, és lassan a Helyi Függelékekkel 
kapcsolatos tárgyalások is a végéhez közelednek. 

Mindezeken túl – folytatta Juhász Tiborné – az év fontos 
hozadékának tekinthetjük, hogy elindult egy olyan együtt-
működési folyamat a vasutas szakszervezetek között, melynek 
már Záhonyban is látszanak eredményei. Ilyenek voltak 
például a Helyi Függelékekkel kapcsolatos tárgyalások: „Úgy 
gondolom, eljött az ideje az összefogásnak, és remélem a 
jövőben még eredményesebben tudunk együtt dolgozni.” 
Összefoglalójának végén képviselet-vezetőnk a csapatépítés 
fontosságát hangsúlyozta, mert ha tagtársaink segítik 
egymást, nem csak ők lesznek sikeresebbek, de a szervezet is 
erősebbé válik. 

A hozzászólások jól ismert problémák körével foglalkoztak, de 
az is kitűnt a kollégák szavaiból, hogy a különböző 

vasútvállalatoknál jelentkező gondok könnyen megtéveszthetnek bennünket. Márpedig nincs annál 
rosszabb, mint amikor eltévedünk az okok között, ezért célszerű alaposan körüljárni egy-egy információt, 
mielőtt döntenénk a vitás kérdésekben. 
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Kotter József alelnök a felvetésekre válaszolva elmondta, mutat-
kozik esély arra, hogy a gazdasági társaságoknál sok év után ismét 
legyen béremelés, de jó hír az is, egyelőre nem tudni arról, hogy 
forgalmi csomópontokat akarna összevonni a vasút vezetése. 

A Start-Trakció-Gépészet összevonásával kapcsolatban megtudtuk, 
még sok a bizonytalanság a végkifejletet illetően, de a VSZ 
továbbra is azon munkálkodik, senki ne kerüljön az utcára, és minél 
több gazdasági társaság váljon a vasút részévé. Végül kifejtette, 
szakszervezetünk nagy utat járt be az idén, és úgy gondolja, a 
korlátozott lehetőségeket kihasználva eredményes volt. 

Második napirendként a jövő évi költ-
ségvetés elfogadása következett. A 
Területi Képviselet jól gazdálkodott, 
hiszen a működési költségkeretén 
belül maradt. A keret a 2013-as évben 
is változatlan, tehát nem lesz köny-
nyebb a gazdálkodás az idei évnél, 
hiszen az infláció sokat ront a lehe-
tőségeken. A harmadik napirendi 
pontban a jövő év első felének ülés-
tervéről szavaztak a titkárok. A szavazásra jogosultak mindhárom napirendi pontról egyöntetű igennel 
voksoltak, elfogadva a Beszámolót, a jövő évi költségvetést és az üléstervet. 

Negyedik napirendi pont a VSZ Elismerő Oklevelek átadása volt, és 
hat tagunk vehette át kitüntetését dr. Kotter Józseftől és Juhász 
Tibornétól. Érdekes epizód volt, amikor kiderült, hogy Zakor György, a 
Cargo kocsivizsgálója kollégái jóvoltából „A Kocsiszolgálat Embere” 
lett. Az erről szóló oklevelet alapszervezetének titkára, Balogh Attila 
nyújtotta át. 

A hivatalos napirend lezárása után hosszan tartó kötetlen eszmecsere 
következett, hol a délelőtti parázs vita hangulatát folytatva, hol baráti 
beszélgetésekké szelídülve. És mire asztalt bontottunk, ismét 
bebizonyosodott, könnyebb jövőre sem lesz, de továbbra is csak 
együtt van esélyünk gondjaink megoldására. 

Dolhai József 
 



Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-377-6873, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 
 3 

K Ö S Z Ö N T Ő  

Mögöttünk egy év, sokak szerint ez a számvetés ideje is. Mit tettünk egy év 

alatt, mit hagytunk ki az életünkből és a munkánkból, netán mi az, amit 

megtettünk, de rosszul. De ilyenkor szokás az is, hogy mindenféle 

fogadalmakat tegyünk, amit aztán igyekszünk mihamar elfelejteni. Nem 

akarok ebbe a hibába esni, és méricskélni sem szeretném, ki mit tett jól, és 

mit nem kellett volna elkövetnie idén. Legfőképpen a saját tetteimet nem 

szeretném górcső alá vonni, hiszen mindnyájan tudjátok, sőt, valószínűleg 

jobban, mint én, hogy mi az, amiben jó voltam, és miben kell jövőre változnom. No, és 

szerencsémre már idő sincs rá, hiszen mindjárt vége az évnek. 

De annyi időm még van, hogy néhány 

szóval köszöntselek titeket. Jól tudom, 

hogy nélkületek nem jutottam volna előre 

a munkámban, hiszen az érdekvédelem 

csapatmunka, csak együtt érünk valamit. 

Ezért, kezemben egy pohár pezsgővel, 

köszönöm minden tagtársamnak, és 

minden segítőkész vasutasnak, vezetőnek 

azt, hogy egy nehéznek induló évet 

tudtunk együtt nem csak elviselhetővé 

tenni, de talán itt-ott széppé is! 

Sikeres, boldog és szerencsés új esztendőt 

kívánok! 

Egészségünkre! 

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Területi hírek: 
Vasutasok Szakszervezete Elismerő Oklevélben részesültek: 

 

• Dallosné Czérna Sarolta  Műszaki Kocsiszolgálat SZB 

• Dolhai József   TEB SZB 

• Galambos József  Állomásfőnökség SZB Eperjeske 

• Péter Csabáné   Gépesített Rakodási Főnökség SZB 

• Pogai Gáborné   Fényeslitke Kocsijavító SZB 

• Répásiné Kovács Anikó  Személyszállítási SZB Záhony 
 

A Műszaki Kocsiszolgálat SZB külön elismerésben részesítette: 

• Zakor György  SZB elnököt 

 

Gratulálunk! 
HUMORSAROK 

OKOS GYEREK 

Az oviban egymás között a gyerekek: 
– Te, ha Superman olyan okos, vajon miért veszi 
fel a bugyiját a nadrágjára? 

ÜNNEPEK UTÁN...BÁTORSÁG 

Reggel 3:00-kor totál részegen hazamész. A 
feleséged az ajtóban áll, kezében egy söprűvel, 
de te rákérdezel: 
– Takarítasz, vagy repülsz valahová? 

COOL – Reggel 3:00-kor totál részegen 
hazamész. Bűzlesz az idegen női parfümöktől, és 
rúzsfoltok vannak az arcodon. Lefekszel az 
ágyra, megtapogatod a feleséged fenekét, és 
akadozva így szólsz: 
– Te vagy a következő… 

IGAZÁN COOL – Reggel 3:00-kor totál részegen 
hazamész, de a feleséged nem alszik. Fogsz egy 
széket, és az ágya mellé ülsz. Kérdésére, hogy 
mit jelentsen ez, azt válaszolod: 
– Az első sorban akarok ülni, amikor a cirkusz 
elkezdődik..... 

Balogh Attila 


