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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 1. szám 2011. május 30. hétfő

Ajánló 

Amikor küldötteitek a Képviselet vezetőjévé választottak, székfoglaló beszédemben a legfontosabbak 
között említettem, hogy javítani kell szakszervezetünk kommunikációján, közelebb kell hozni a 
szétszórtan dolgozó tagokat egymáshoz és szakszervezetünk vezetőihez. A Vasutasok 
Szakszervezetének elsőrendű feladata és kötelessége az érdekvédelem, de egy szakszervezet élete 
nem merülhet ki a munkaharcban. Szervezetünk egyben közösség is, tehát fontos, hogy a 
mindennapokban is érezzük a közösséghez tartozást. Ehhez szükség van arra, hogy minél többet 
tudjunk meg egymásról, a szürke hétköznapokról és az ünnepi eseményekről egyaránt. A Záhonyi 
Vasutas ezt szeretné szolgálni azzal, hogy elsősorban a záhonyi Terület történéseiről számol majd be 
az olvasóinak. És ha ti is segítitek virtuális lapunk működését, akkor talán nem csak az emlékeinkben 
létezik ezután a záhonyi vasút, hanem egy kicsit a mindennapokba is sikerül majd visszacsempészni. 
Kérem tehát tőletek, hogy olvassátok, terjesszétek, és persze akár írjátok is, hiszen biztosan vannak 
köztetek, akikben ott bujkál némi újságírói hajlam, hogy beszámoljon környezetének érdekesebb 
történéseiről. 

Juhász Tiborné 

Záhonyi majális Kisvárdán 

A meghívót jó előre megkaptam, volt 
időm gondolkodni, hogy elmenjek-e vagy 
inkább keressek más elfoglaltságot arra 
a péntekre. A záhonyi csomópont 
forgalmászai között vannak jó páran, 
akikkel régi keletű az ismeretségünk, no 
de teljesen más részt venni egy csapat 
buliján úgy, hogy várhatóan a társaság 
fele ismeretlen lesz számomra. Különben 
is, kérdeztem magamtól, mit keressen 
egy távközlős az F1 tudósai között? 

A meghívót Pokolné Tündétől kaptam, és 
arról szólt, hogy az alapszervezete 
majálist rendez a kisvárdai Zenész 
Vigadóban, május húszadikán. Tündét 

régóta ismerem, a férjével még kollégák is voltunk, amíg az „Évszázad Vasúti Reformja” 
engedte, és persze, a helyszín ellen sem volt kifogásom, szóval mégiscsak elmentem. 
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Idegenkedésem hamar elmúlt, mert az ismert arcok segítségével gyorsan megbarátkoztam 
az addig ismeretlenekkel is. Persze, segített az oldódásban a kondér felől terjengő illat, no 
meg legurult egy-két pohár sör is, de fél óra után olyan volt, mintha minden héten 
összejönnénk egy babgulyásra. Közben betoppan Juhász Tiborné, Erzsó is, hogy ő se ússza 
meg az ismerkedést. Átmenetileg kezdett a helyzet szakszervezeti értekezletté válni, de 
ezen gyorsan segített némi jóféle házi pálinka. És ha már ismerkedésről szólok, nem 
hallgathatom el épületes eszmecserénket Hamza Pistával, nevezetesen a gyermekvállalás 
rejtelmeiről. Azt azért már az elején leszögeztük, hogy ebben a kérdésben nem akarunk 
továbbfejlődni… 

A vacsora, tekintve, hogy vártuk is 
már, meg jól is esett, nem volt 
elrontója a hangulatnak. Egészen 
annyira, hogy néhányan táncra is 
perdültek az alagsori színpad előtt, 
ahol a Fortuna együttes zenéjére 
rophatta, akinek úgy volt kedve. 
Például Begelláné Marika, és a 
Tündék, mert belőlük a biztonság 
kedvéért kettő is volt. Azok pedig, 
akik inkább trécselni akartak, a 
földszinti bokszokban kerestek 
helyet maguknak, és az ismerkedés 
tartalmas beszélgetésekké változott. 
Érdekfeszítő volt például hallgatni 
Kárpáti Zolit, amikor elmondta, hogy 
jobboldali gondolkodású emberként 

miért lépett át a VSZ-be, és kimondottan szimpatikus esemény volt számomra, amikor egy 
vérbeli VDSZSZ-tag ült az asztalunkhoz. Néhány mondatban kifejtette, hogy ő miért nem a 
mi szakszervezetünk tagja, és bár az álláspontok nem közeledtek, arra jó volt a rövid 
beszélgetés, hogy jobban megismerjük egymás szempontjait. 

Semmi sem lehet olyan jó, hogy ne fáradna el az ember fia, így aztán este nyolc után fogyni 
kezdett a csapat. Először a lányok indultak, pedig igen jó volt látni őket tánc közben. Később 
nekem is mennem kellett, és kicsit irigykedve gondoltam azokra, akik gyakrabban kapnak 
meghívót ilyen eseményekre. De sebaj, azt mondják, jövőre is lesz május.  

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV-START Zrt. 

A MÁV-START Zrt. Nyíregyháza Személyszállítási Szolgáltatási Központ Helyi érdekegyeztetőt tartott 
2011. május 19-én. 

A HÉT ülésén Bakos Csaba központvezető részletesen ismertette a központ eredményeit, 
létszámhelyzetét, túlórák alakulását, munkabaleseti helyzetét, bevételek alakulását. 

A pozitív eredmények után azonban megismerkedhettünk az SZSZK pénztári koncepciójával: A 
tervezetben szerepel nemzetközi jegypénztárak megszüntetése, munkakörök összevonása, pénztárak 
nyitva tartásának csökkentése. 
Térségünket illetően a koncepció szerint Kisvárda állomáson megszüntetnék a nemzetközi 
menetjegyek árusítását, a záhonyi pénztárban csökkenne a létszáma, illetve tervezik az utánfizetési 
pénztár és a vezénylői munkakör összevonását 
A központvezető hangsúlyozta, hogy a pénztári koncepció nem von maga után létszámcsökkentést. 

Írásbeli tájékoztatást Bakos Úr e hétre ígért. 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

A héten kaptunk meghívót a Területi Üzemeltetési Központ Záhony létszámleépítésével kapcsolatos 
konzultációra.  
A konzultáció időpontja 2011. június 03-án. 

A munkáltató szándéka szerint 19 fő leépítését tervezi, melyből 18 fő fizikai 1 fő szellemi 
munkakörben van foglalkoztatva. A leépítéssel szakszervezetünk nem ért egyet, az intézkedés ellen 
kifogást nyújtott be. 
Az RCH továbbra is ösztönzi a vállalattól önként távozni kívánó munkavállalókat a Cargo-Híd 
programmal, akik pedig közös megegyezéssel szüntetnék meg munkaviszonyukat további 750.000.-
Ft-al. 

Záhony-Port Zrt. 

Befejeződött az üzemi tanács választás Záhony-Port-nál. A választást szakszervezetünk jelöltjei 
nyerték 6-1-re. Egy fő függetlenként induló VSZ tag került be az ÜT-be. 

Az üzemi tanács megválasztott tagjai: 

Dajka Sándor VSZ 

Gyimesi Ferenc VSZ 

Hadzsala József VSZ 

Halász György független 

Korbács Sándor VSZ 

Mészáros Ottó VSZ 

Péter Csabáné VSZ 

Gratulálunk a megválasztott üzemi tanács tagoknak. 

Az ÜT alakuló üléséről, az ÜT elnökének megválasztásáról tájékoztatunk benneteket. 
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Területi Horgászverseny 

Lejárt a horgászverseny jelentkezési határideje. Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a versenyre 
21 csapat adta le a nevezést.  

Szakszervezetünk nyitottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a nevező csapatok összetétele 
szakszervezeti hovatartozás szempontjából heterogén, tagjaink mellett nevezetek függetlenek, a 
PVDSZ-hez és a VDSzSz-hez tartozó munkavállalók is. 

Szakmai szempontból is színes az összetétel. Eperjeske Forgalmi Csomópont, a Tengelyátszerelő 2 - 
2 csapattal indul. Szintén 2 csapat képviseli a Fényeslitkei Kocsijavítót, a Cargo-t és a 
Tégelyátszerelőt. Három csapat versenyez Záhony Forgalmi Csomópont, valamint a START színeiben 
5 csapat indul. Egy csapatot indít a Záhony-Port. 

A jó fogáshoz jó időt is remélünk. Találkozunk Demecserben a Roberto-tónál 2011. június 05-én 
reggel 06.00 órakor. 

Területi Sportnap 

A kifüggesztett plakátokkal már biztosan többen találkoztatok, olvastátok a sportnap programjait.  

A sportolni vágyók mellett várjuk tagjainkat és családtagjaikat a ZVSC pályára 2011. június 11-én 
09.00 órára. 

A sportnapon a részvevők összemérhetik tudásukat a kispályás labdarúgás mellett női és férfi egyéni 
asztaliteniszben is. A „keményebb” sportot kedvelők pedig sakkozhatnak és ultizhatnak. 

Csapatversenyre nevezést a helyszínen nem fogadunk el. A labdarúgó csapat nevezési feltétele, hogy 
a csapatok legalább 2/3-a VSZ tag legyen. Nevezési lapot és a versenykiírást az alapszervezetetek 
titkárodtól kérhetsz. Nevezési határidő: 2011. 06. 04. 

S ha már foci, akkor tegyük színessé 

Barátságos labdarúgó mérkőzést játszanak a VSZ tisztségviselői és a záhonyi vasút helyi vezetői. 
A mérkőzés mottója: „EGY CSAPATBAN FOCIZUNK!” 

Ez a mérkőzés hivatott szimbolizálni a Záhonyi vasutasok összetartozását, hiszen egy igazi záhonyi 
vasutas sohasem mondhat le arról, hogy visszaszerezze a mára már kissé megkopott jó hírünket: 
Tehát játszunk újra egy csapatban! 

Ez úton is köszönetet mondunk a meghívásunkat elfogadó vezetőknek. 

A korábbi évektől eltérőn a gyerekek számára rajz- és ügyességi versenyeket rendezünk.  

A Vöröskereszt Kisvárdai csapatának jelenléte is színesíti programunkat. Meghívásunkra vállalták, 
hogy ingyenes vérnyomás, testtömeg index és testzsír százalék mérést végeznek. 

Étel és italjegyet a titkároknál lehet igényelni. 


