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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 21. szám  2011. október 17. 

Összevont testületi ülés 
Záhonyban 

Közös bizalmi testületi ülést 
tartott a Rail Cargo Hun-
garia Zrt. Területi Üzemel-
tetési Központ Záhony két 
alapszervezete 2011. ok-
tóber 13-án. A Cargo mega-
lakulása óta nem volt arra 
példa, hogy az alapszer-
vezetek testületei közösen 

tartsanak ülést, melyen meghívottként részt 
vett Juhász Tiborné TK vezető, és Zlati Róbert, 
a Cargo Szakmai Képviselet vezetője. 

Elsőként Zubály Bertalan, a Cargo KÜT-elnöke 
tartott tájékoztatót a tisztségviselőknek, és 
beszámolt az elmúlt hét eseményeiről.  

Legfontosabb és talán mindenkit leginkább 
foglalkoztató kérdés a vállalat létszámhelyzete 
volt. A tájékoztató során megtudtuk, hogy a 
jelenlegi 2368 fő helyett 2012. év végéig 2190 
főre kell csökkennie a foglalkoztatottak 
számának. A létszámcél érdekében a vállalat 
várhatóan ismét ösztönözni kívánja az önként 
távozókat úgy, hogy a Cargo-Híd programot ez 
év végéig érvényben tartja. Lehetőséget ad 
azon munkavállalók részére, akik közös 
megegyezéssel kérik a munkaviszonyuk 
megszüntetését: 2011. november 29-ig a 
végkielégítés és felmondási bér összegén felül 
további 1 millió forintot kapnának. 

Akik ezzel a lehetőséggel csak ezt követően 
kívánnak élni, de munkaviszonyuk 2011. 
december 31-ig szintén közös megegyezéssel 
szűnik meg, már csak 750.000.-Ft külön 
juttatást kaphatnak. 

A nők 40 éves munkaviszonyhoz kötött 
nyugdíjba vonulásának ösztönzésére Cargo-40 
program indítását tervezik. A programban azok 
a női munkavállalók vehetnének részt, akik 
legalább 37 éves szolgálati idővel ren-
delkeznek. 

Zubály Bertalan beszámolt többek között két 
napos ausztriai útjáról, ahol megbeszéléseket 
folytattak az Európai Üzemi Tanács 
megalakulásáról, illetve az RCA és RCH 
jelenlegi helyzetéről is sikerült pár szót váltania 
az RCA vezetőivel. 

Ezt követően Zlati Róbert tartott rövid 
tájékoztatót a Cargo Szakmai Képviselet 
munkájáról, s véleményt kért a jelenlévőktől, 
hogy az év végi bértárgyalásokon milyen 
álláspontot képviseljenek, mi a tagság 
elvárása. 

Bérfejlesztés ügyben parázs vita alakult ki, 
hiszen lassan három éve nem volt a vállalatnál 
alapbérfejlesztés. Összegezve elmondható, 
hogy a jelenlévők sem tudtak azonos ál-
láspontra jutni, volt aki az egyösszegű 
bérfejlesztést preferálná, volt aki a munkakörök 
közötti bérfeszültségek kiküszöbölésére a 
differenciált bérfejlesztés lehetőségét része-
sítené előnyben és akadt olyan is, aki a 
differenciálást teljesen elutasította. 

Mintegy zárszóként Juhász Tiborné képviselet-
vezető mondott pár gondolatot a szak-
szervezeti mozgalom jelenlegi helyzetéről. 
Felhívta a figyelmet a napjainkban zajló 
eseményekre, az összefogás, a szolidaritás 
fontosságára. Kérte a tisztségviselőket, hogy 
az információáramlást segítsék, beszélges-
senek minél többet a tagsággal, illetve tartsák 
szem előtt a tagszervezést.  

Balogh Attila 
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KOLESZÁR ISTVÁN- 
VASS KÁROLY EMLÉKNAP 
ZÁHONYBAN 

A tisztségviselő soha nem 
lehet biztos abban, hogy 
munkáját kollégái elis-
merik-e, csak teszi a 
dolgát úgy, ahogyan azt 
legjobb tudása szerint 
teheti. Persze, néha 
hibázik, mint az ember, de 
ha feláldozza szabad 

idejét a közösségért, azért sem vár kitüntetést, 
legfeljebb jó szót. És a legnagyobb elismerés 
az számára, ha látja, hogy előrébb jutottak 
azok, akikért dolgozik. 

2004. októberében, amikor némán álltunk 
Koleszár István barátunk sírjánál, az is 
eszünkbe jutott, hogy megéri-e a sok munka 
és fáradozás, vagy feledésbe merül minden 
eddigi tettünk, s csak a család tart meg 
emlékezetében. 

Halálának első évfordulóján azonban 
bebizonyosodott, hogy munkatársai, barátai, 
alapszervezete, a Gépészeti Intézőbizottság 
és a Vasutasok Szakszervezete nem felejtette 
el, munkásságának elismeréseként egy év 
multán sírjánál újra fejet hajtottak. 

2006. januárjában ismét végső búcsút kellett 
vennünk egyik alapszervezeti titkárunktól, 
Vass Károlytól, s az ezt követő években már 
az emléknapot két tisztségviselőnk neve 
fémjelezte. 

Koleszár István és Vass Károly egyazon 
alapszervezet tisztségviselői voltak hajdanán, 
s hogy akkor melyikük volt az alapszervezet 
titkára, illetve elnöke, feledésbe merült, mert 
mindketten aktívan részt vettek a közösség 
munkájában. Az alapszervezet kétfelé oszlott, 
amit nem harag vagy sértődés vezérelt, 
csupán az akkori szakmai érdekvédelem 
szervezeti változásai (a kocsivizsgálók és 
mozdonyjavítós alapszervezet jött létre) Így lett 
Koleszár István a Műszaki Kocsiszolgálat 
alapszervezet alapító tagja, s egyben 
alapszervezeti titkára, Vass Károly pedig a 
Vontatási alapszervezet titkáraként dolgozott 
tovább. 

Mindketten alapító tagjai voltak a Vasutasok 
Szakszervezete Gépészeti Intéző Bizott-
ságának, munkájukat nemcsak Záhonyban, de 
a VSZ-központban is elismerték. 

Ezért nem meglepő, hogy mint haláluk óta 
minden év októberében, az elmúlt héten is az 
ország minden szegletéből érkeztek gépész 
kollégák, hogy egykori barátaik sírjainál 
elhelyezzék a megemlékezés virágait. 

Az idén szakszervezetünk elnöke, Papp Zoltán 
is részt vett a rendezvényen, és Koleszár 
István sírjánál Putnoki Zsolt Újkenéz 
polgármesterével együtt mondott beszédet. 
Talán kevesen tudjátok, de Koleszár István a 
rendszerváltozástól haláláig tagja volt 
szülőfaluja önkormányzati testületének is. 

Vass Károly sírjánál Meleg János VSZ alelnök, 
a Gépészeti Intéző Bizottság vezetője 
emlékezett meg, mint annyi év óta 
mindannyiszor. 

A megemlékezéseket a hagyományokhoz 
híven ebéddel zárták a résztvevők, ahol 
lehetőség volt az elhunytak családtagjaival 
beszélgetni. 
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Itt került átadásra a Koleszár István Díj, amit minden évben egy arra érdemes tisztségviselő kaphat, a 
korábbi díjazottak szavazata alapján. Ez évben a díjat Gyüre István vehette át, Koleszár István 
özvegyétől. A díjazottnak ez úton is gratulálunk.  

A rendezvény megható momentuma volt, amikor Meleg János a VSZ és a GIB nevében Vass 
Elizabettnek ( Vass Károly leányának ) tanulmányai sikeres folytatásához egy notebook-ot adott át. 

Juhász Tiborné 
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Érett ősz 
Oly hirtelen múlt el a nyár 
tüze, hogy az ősz csendes 
hűvössége dermesztő 
érzéssé vált a nézelődő 
emberben. A hölgyek 
egyre többet takarnak 
bájaikból, és visszavon-
hatatlanul elmúltak a 
pajzán hetek, amikor csak 

közelről volt különbség a nap és a 
szépasszonyok forrósága között. Persze, 
a kiadósabbá vált öltözködésnek vannak 
előnyei is, hiszen a terebélyesebb 
ruhadarabok nem csak melegítenek, de 
takarnak is. Többek között ezért izgalmas 
a nők öltözködése. 

A csitrik még nem adták fel a nyarat, és 
alig hisznek a takarás izgalmában, de a 
tíz-húsz évvel előrébb járók már tudják, 
hogy nem feltétlenül a viselet miatt 
kedvelnek egy nőt a férfiak. Tekintetük 
maga a csábítás, és jól tudják, jobb a 
leleményes férfifantáziára bízni a 
titokzatos valóságot. Eltűntek a meztelen 
tarkók, de még sejlik a csábító dekoltázs 
varázsa, amit egészen izgatóvá tesz 
néhány hiányzó gomb és a rejtett halmok 
villanása. 

A csinosabbak ragaszkodnak a rövid 
kabátokhoz, a teltebb formáknak viszont 
kimondottan előnyükre válik néhány, a 
szekrény mélyéről előkerült, térden túl érő 
darab. Akik sokallják a gömbölyűségüket, 
most feltűnés nélkül préselhetik magukat 
kedvenc ruháikba, még a kis pocakok is 
visszahúzódnak valamelyest. Számukra 
mostanában nincs veszélyes testhelyzet, 
hiszen véletlenül sem mutatnak meg 
olyasmit, amit inkább csak félhomályban 
tennének. Ettől persze még vonzóbbak 
lettek. 

Ismét előtérbe kerülnek az élet tükrei, a 
beszédes arcok is. A villanó tekintetek, 
érzéki ajkak és a megértő szemek szólnak 
a múltról, az álmokról és a vágyakról. 

A sok összecsengő mondanivalót teszi 
változatossá és hitelessé a női hajviselet, 
legyen az buján dús, szerényen csábító 
egyenes vagy tüzesen borzas. Attól szép 
vonalú és beszédes a női arc, ha minden 
hajlatát, árnyékát és ragyogását képesek 
vagyunk felfedezni. A csendes bele-
törődést és az izzó érzelmeket semmivel 
sem lehet eltakarni. 

Lassan elfelejtjük a nyár szabadságát, és 
ha beletörődtünk a változásba, akkor 
megérezzük, hogy az ősz a csend ideje. A 
csendes, érett álmok évadja, és a 
megfontolt tetteké. Amikor eljön bölcs 
gondolatok és az érett asszonyok ideje. 
Ők tudják, hogy a nyár suhan, az ősz 
viszont révedezve bandukol. Nem kapkod, 
maga a nyugalom. A hosszan tartó, 
végtelennek hitt szenvedély hava, amikor 
a cél nem a győzelem, hanem részvétel a 
csodában. Az élet kínálta érzékek 
csodájában. Ne mulasszunk hát egy 
percet sem, találjuk meg az ősz örömeit. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomópont Eperjeske, Záhony 

A Call-center próbaüzeme az elmúl hét szerda reggelén startolt. Híreink szerint – amint lapunkban 
korábban már jeleztük – több felmerült problémával is szembe kell nézni a rendszer üzemeltetőinek, 
az ott szolgálatot teljesítő munkatársaknak. Abban reménykedhetünk, hogy a próbaüzem alatt – 
október 31-ig – a ma még meglévő problémák megoldódnak, a munkafolyamatok, a vonatközlekedés 
zökkenőmentes lesz. 

 

Vasutas Egészségpénztár 

A Vasutas Egészségpénztár az elmúlt héten (október 12.) tartotta beszámoló és küldöttválasztó 
értekezletét Debrecenben.  Az értekezlet sikeres lebonyolításában, a választási bizottság munkájában 
részt vett Pokol Istvánné alapszervezeti titkárunk is. 

A beszámolóban többek között elhangzott, hogy az egészségpénztár sikeresen tevékenykedik, az 
elmúlt ciklus alatt tagsága folyamatosan nőtt. Jelenleg a legnagyobb tagsággal rendelkező önkéntes 
pénztár a MÁV csoporton belül. 

Záhony térségét öt küldött képviseli a következő ciklusban, akiknek a megválasztásához ez úton is 
gratulálunk: 

• Csuha Sándor  Forgalmi Csomópont Záhony 

• Gyüre Ferenc  MÁV-TRAKCIÓ Zrt 

• Koncz Sándorné Záhony-Port Zrt. 

• Turcsik Istvánné MÁV Zrt. Humánszolgáltató Szervezet 

• Zubály Bertalan  Rail Cargo Hungaria Zrt. 


