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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 23. szám 2017. november 20. 

Újra a záhonyi nyugdíjasok között 

November tizenötödikén megtelt a Tűzvirág étterem, hiszen múlt hét szerdáján tartották beszámoló 
Küldöttgyűlésüket szakszervezetünk záhonyi nyugdíjas tagjai. A százhatvan vasutas nyugdíjasunk 
korukat meghazudtolva zsibongtak a teremben, amikor Kosdi Józsefné, az alapszervezet elnöke 
köszöntötte őket és a meghívott vendégeket. A rendezvényen megjelent Győri István, a VSZ ONYSZ 
ügyvezető elnöke, Szőgyényi Norbert, 
Záhony állomásfőnökség vezetője, 
Halászné Laskai Szilvia, a Záhonyi Járási 
Hivatal vezetője, Helmeczi László, a város 
polgármestere. Területünket Nagy István 
Attila, képviseletünk vezetőjének 
helyettese képviselte. Kosdiné külön 
köszöntötte Csáki Jenőnét, az 
alapszervezet tiszteletbeli elnökét. A 
levezető elnök tisztét Tóth Péter látta el. 

A köszöntők után az Arany Ősz Vassné Oláh 
Ágnes vezetésével kulturális előadása 
következett. A szépen csengő hangon előadott 
dalokat a nagy tapson túl Tóth Péter is 
megköszönte egy-egy szál virággal. 
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Majd a határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után az elnök asszony 
beszámolójának megtartásával folytatódott a tanácskozás. A beszámolóban szó esett azokról a 

tagokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, 
rájuk néma felállással emlékezett a 
Küldöttgyűlés, illetve Kosdiné a nevüket is 
felolvasta.  

Következett Pecze Jánosné gazdasági felelős 
pénzügyi beszámolója, őt pedig a vita követte. 
Ebben fontos, a nyugdíjasokat érintő 
kérdésekről hallhattunk, amelyekre a 
meghívott vendégek igyekeztek válaszolni. 
Szóba kerültek a nyugdíjasoktól megvont 
arcképesek, a megdrágult tűzifa okozta 
nehézségek, anyagi és egészségügyi gondok, 

valamint az alapszervezetek működésének problémái. Végül szavazásra 
szólította a küldötteket a levezető elnök, akik a beszámolókat elfogadták.   
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A hivatalos napirendek után finom ebéd következett, majd felszabadult, emlékező és a jelent, jövőt 
taglaló beszélgetésekkel zárult a Küldöttgyűlés.   

Dolhai József 
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Fórumos nap a cargonál 

Hétfőn két cargos helyszínen tartott Zubály Bertalan RCH KÜT elnök rögtönzött tájékoztatást kollégái 
részére, ahová én is elkísértem. Berci rövid tájékoztatójában beszélt a cég jelenlegi helyzetéről, amit 
nem tud optimistán szemlélni. 

Záhonyban még nem, de hálózati 
szinten az RCH is létszámhiánnyal küzd. 
Elmondta azt is, hogy a 40 A vonal 
pályafelújítása a dunaferres forgalom-
ban milyen veszélyeket rejt, ami nem-
csak bennünket, cargósokat fog érin-
teni, hanem a Záhony-Port-ot és a 

pályavasutasokat is. Természetesen a bérfejlesztés kérdése 
is szóba került. A cégnél reprezentatív szakszervezetek nem 
tettek az idén közös ajánlatot, mindenki a saját ajánlatát 
nyújtotta be a céghez. Az biztos, hogy a szakszervezeti 
bérkövetelés és a munkáltatói ajánlat nagyon messze van 
egymástól. A munkáltató jelen állás szerint négy százalékos 
bértömeget tud fejlesztésre fordítani, szemben az 
érdekvédők kétszámjegyű követelésével. Éppen e nagy 
különbségnek köszönhetően a tárgyalások megrekedtek. 

Zubály Bertalan azt sem tartja 
kizártnak, hogy a munkáltató egyol-
dalúan hajt végre béremelést 2018-ra, 
megfelelve így a középtávú megálla-
podásunknak. Persze ez a megoldás 
kedvezőtlenül érintheti munkavál-
lalóinkat, mert veszélybe kerülhet a 
decemberi bónusz kifizetése, illetve a 
megszokott decemberi bérfejlesztés 
jövő év januárjára csúszna át. 

Mai friss információ, hogy az RCH péntekre összehívta a VÉT-et, aminek napirendi pontja a 2018-as 
bérfejlesztés. Talán mégis van lehetőség elmozdulni a négy százalékról? 

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet 

Az ide Mikulás Kupa megrendezésére december 16-án (szombaton) kerül sor, a már 
megszokott helyszínen. A héten elkészülnek a versenykiírások és a plakát, amiről 
részletesen lehet tájékozódni. 

HUMORSAROK 

EGY 

Nászéjszakán a férj meztelenül odaáll a felesége elé: 

– Drágám, ez az, amit nyújtani tudok! 

Mire a feleség: 

– Rendben van, Béla, akkor kezd el nyújtani! 

KETTŐ 

Egy nő hallja a rádióban, hogy baleset történt. 

Értesíteni akarja a férjét, de csak az üzenetrögzítővel tud beszélni: 

– Drágám, a rendőrség talált egy hullát. Ronda, nincs agya és kicsi a farka. Aggódom! Élsz még…? 

 

HÁROM 

Az ifjú férj meztelenül áll a tükör előtt, és így tetszeleg magának: 

– Ha még öt centivel hosszabb lenne, én volnék a király. 

Erre a felesége: 

– Ha pedig öt centivel rövidebb volna, te lennél a királynő... 

Balogh Attila 
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