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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 27. szám 2017. december 18. 

Mikulásunkkal ismét győztünk 
December tizenhatodikáig váratott magára a Mikulás, de mi 
türelmesek voltunk, hogy a már hagyományossá lett 
sportnapunkat hitelesítse. Elsőként természetesen a 
megnyitót, ami reggel kilenckor kezdődött Juhász Tiborné, 
képviselet vezető szavaival. Üdvözölte az ősz öregen kívül a 
játékosokat, focistáinkat, a közönséget és a meghívott 
vendégeket, no meg a játékvezetőket: Tömöri László és 
Balogh László fújták a sípot, és tartották a rendet a pályán. 
Rendezvényünkön részt vett Meleg János, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke, és Károlyi Csaba, a VSZ 
Gépészet IB titkára, valamint több vasútvállalat helyi vezetője 
is.  

Mikulásunk sem volt hallgatag, 
jókívánságai után következett Balogh 
Sanyi, a teremfoci technikai szervezője 
és lebonyolítója. Ismertette a főbb 
szabályokat, míg az öt csapat, na meg 
a vezetők és tisztségviselőink várták 
izgatottan az első sípszót. Ami 
hamarosan el is hangzott, a kezdőrúgás 
is megtörtént, Miskolczi Ádám, Eperjeske Csomópont 
játékosának a részéről. Ők és a Vasútőrök játszották az első 
meccset, az első gólt pedig Koi László, a Vasútőrök játékosa 
szerezte, és egy-egy arányú döntetlen volt a végeredmény. 
Utánuk az RCH és a MÁV-Start játékosai léptek pályára, és 
szintén döntetlent játszottak. Érdekesség, hogy a startos 
csapat fiatal összeállítás volt, és mint a végére kiderült, a 
kevesebb tapasztalatot pótolta a fiatalos lelkesedés, de róluk 
majd később.   

Miközben rezegtek a hálók, a pálya szélén Nagy Attila jóvoltából Gold Sprint bajnokság is zajlott, két 
kerékpáron tekerhettek a versenyzők. Akik viszont inkább a szellemi játékokat kedvelik, ulti bajnokságon 
mérhették össze tudásukat, és elmélkedhettek a lapjárás rejtelmein. 
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Itt-ott a Mikulás is besegített, aki tudott 
Mikulás-verset, annak ajándékot is adott, de 
akinek gondja volt a verseléssel, az sem 
csalódott. Így nem véletlen, hogy a táblára is 
felkerült, milyen jó nekünk, hogy köztünk van. 

A második emeleten a ping-pong labdák 
pattogtak, és előfordult, hogy a versenyzők 
keresték, vajon merre lehet? De mindig 
megtalálták, még páros adok-kapok is 
összejött az asztalitenisz bajnokságon. 

Focistáink továbbra sem pihentek, és eljött az ideje a 
Tisztségviselők-Vezetők mérkőzésnek is, amely előtt 
Meleg János bíztatta köszöntőjében a csapatokat. Ez 
az összecsapás mindig érdekes, lévén, hogy kupánk 
a bértárgyalások idején esedékes. Van, ahol már 
nyélbe ütötték a jövő évi apanázst, van ahol még nem, 
mindenesetre bíztató, hogy a mieink győztek kettő-
egy arányban. 

De utánuk is nagy derbik következtek, és a már 
említett startos fiatalság küzdött a végén a 

győzelemért a 
Záhony-Port csapatával: Színvonalas és pergő meccsek után a 
pontszámok és a gólarány alapján patthelyzet alakult ki. Végül hetes 
rúgásokkal kellett eldönteni, kié legyen a kupa, amiben a MÁV-Start 
csapata volt sikeresebb. 

A kupát és az okleveleket Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője és 
Meleg János, szakszervezetünk elnöke adták át ifjabb Kátai 
Józsefnek, startos titkárunk fiának. A további nyertesek nevét és 
helyezésüket a Hírekben olvashatjátok. A végére maradt a finom 
babgulyás és a fánk, no meg sok-sok kellemes élmény, baráti 
találkozó emléke. 
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Mint minden rendezvényen, szombaton is számtalan tennivaló 
akadt, például a hangosítás Grunda Zsolti feladata volt, Zakor 
Gyuri hagyományosan a Mikulást személyesítette meg. Juhász 
Tibornét pedig Gálné Éva, Pokolné Tünde és Szegvári Emese 
segítették. Reméljük egy év múlva legalább ilyen sikeres és 
jókedvű lesz sportoló, szurkoló és bonyolító egyaránt, ismét győzni 
fog a „csapat”!   

Dolhai József 
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Évet zárt a Kocsiszolgálat 
Péntek délután tartotta a Műszaki Kocsiszolgálat 
Szakszervezeti Bizottsága év végi beszámoló gyűlését. 
Területünk egyik legnagyobb alapszervezetének SZB-
titkára, Balog Attila köszöntötte a résztvevőket, és 
megtartotta pénzügyi beszámolóját a 2017-es évről. 
Kiemelte, hogy anyagi helyzetük biztos, vagyonuk 
növekszik, a közös könyvelés pedig jó keret a 
gazdálkodásukban. 

A következő napirendben szintén a titkár 
számolt be az alapszervezet idei munkájáról, 
és fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 
taglétszámuk évek óta stabilan száznegyven 
fölött van. Jelezte, az információáramlás 
biztosítására egy új kollégát kérnek fel, az 
előd megnövekedett munkahelyi leter-
heltsége miatt. 

Az előterjesztéseket az 
SZB hozzászólások és 
kérdések után egy-
hangulag elfogadta. 

Végül az SZB elnöke, 
Zubály Bertalan szólt az 
RCH-nál létrejött bér-
megállapodásról, kie-
melve, hogy soha nem 
voltak még ilyen 
sikeresek és eredmé-
nyesek a bértárgya-
lások és a meg-
egyezés. 

Balogh Attila 
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Ülésezett szakszervezetünk Választmánya 

December 14-én megtartotta ez évi záró ülését a Vasutasok Szakszervezetének 
Választmánya. Mándoki Imre, elnöki köszöntője után megállapította, hogy 
mindösszesen két igazolt távol maradó volt, így a testület határozatképes. 

Az első napirendben Juhász Tiborné, a VSZ Záhony Területi Képviselet 
vezetője beszámolt a választás óta végzett munkájáról. Az írásban elkészített és 
kiküldött beszámoló szóbeli kiegészítése a terület által működtetett Berekfürdőre 
irányult. A jó gazda gondosságával működtetett üdülő sokat fejlődött és 
korszerűsödött, ehhez a területhez tartozó alapszervezetek jelentős társadalmi 
munkával járultak hozzá, valamint anyagi támogatást is nyújtottak a 
fejlesztéshez. A hozzászólások is ezt a munkát ismerték el, valamint a helyi 
nyugdíjas szervezettel való jó együttműködést és kapcsolatot emelték ki. 

A folytatásban Suszter Csaba, a VSZ Költségvetési Bizottság vezetője a 2018. évi költségvetés 
tervezetet ismertette a jelen lévőkkel. Mint említette jó az irány, a költségvetés kiegyensúlyozott, és a 
jövő évi költségvetés már nullaszaldós is lehet. A Választmány tagjai elismeréssel szóltak az 
ügyvezetés ez irányba tett erőfeszítéseiért. 

A harmadik napirendben Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök a VSZ választási szabályzata 
módosítás tervezetére tett javaslatot, melyet két ok is indokolt. Az egyik az alapszabályi hivatkozások 
átvezetése, míg a másik személyi változással van összefüggésben. A javaslatot a Választmány 
elfogadta. 

A negyedik napirendi pontban a 2017. év végi tárgyalások irányelveiről beszélt Zlati Róbert 
érdekvédelmi alelnök. Elmondta, hogy a MÁV Csoportban a bértárgyalások csak a jövő év elején 
kezdődnek meg, míg az RCH-nál a megállapodás hosszas tárgyalás sorozat végén december 13-án 
megszületett. 

A következő napirendi pontban a VSZ SZMSZ 4 számú melléklete módosítására tett javaslatot 
Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök. A változás a költségvetési bizottság összetételére irányult, 
melyet a Választmány elfogadott. 

A különfélék napirendben Meleg János, a VSZ elnöke aktuális információkat osztott meg a testület 
tagjaival. A hozzászólások a menetkedvezmény módosításával valamint a bértárgyalásokkal 
kapcsolatosan fogalmazódtak meg. Az utolsó napirendben aktuális szervezetpolitikai és érdekvédelmi 
tájékoztatók hangzottak el a VSZ alelnökei részéről. 

A választmányi ülés zárásaként Meleg János elnök megköszönte minden tisztségviselőnek, tagnak, 
azok család tagjainak az ez évben végzett munkát, és áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és egy 
nagyon jó 2018-as évet kívánt mindenki számára. 

Zubály Bertalan   
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Megállapodás az RCH-nál 

Minden idők legjobb bér megállapodása köttetett meg december 12-én az RCH-nál, a több hónapos, 
nehéz körülmények közt folyó tárgyalási sorozat végül is eredményre vezetett. Az osztrák tulajdonos 
nagyon nehezen adta meg a szabad jelzést az RCH menedzsmentjének a megállapodáshoz. A 
szakszervezetek (VSZ és VDSZSZ Szolidaritás) tárgyalói több esetben is az Európai Üzemi Tanács 
elnökének és tagjainak segítségét kérték, hogy járjanak közbe a sikeres megállapodás érdekében. 

Még az utolsó nap is tartogatott meglepetéseket, hiszen a javasolt 25 ezer forintos bónusz végül is 40 
ezer forint lett, illetve a bevezetendő új munkaköröket magába foglaló bértáblázat jelentős előnyöket 
jelent sok munkatársunk számára. A munkáltató által megjelölt stratégiai munkakörök 
mozdonyvezetők, kocsivizsgálók, operátorok és koordinátorok már december elsejétől a kialakított 
bértarifa hatálya alá tartoznak, s ennek alapján került megállapításra az alapbérük is. Ez a társaság 
közel 1200 munkavállalóját érinti. A további érték, hogy a napi 7,4 órában dolgozó cargosok egy havi 
munkaidőben dolgoznak ezután is. És ami fontos és kiemelendő, hogy az önkéntes pénztári 
támogatás, öngondoskodás tekintetében is jelentős változás történt. Ugyanis az önkéntes 
nyugdíjpénztár munkáltatói támogatása 3% lett, így senkinek nem kell már kiegészíteni a tagdíjat saját 
forrásból. Ezért felhívom annak a közel 600 RCH-s munkatársamnak a figyelmét, akik még nem tagok, 
hogy sürgősen lépjenek be a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárba, és ne hagyjanak a munkáltatónál 
közel százezer forintot éves szinten. Új elemként jelentkezik az egészségpénztár 1%-s támogatása is, 
ezt is érdemes kihasználni. 

A megállapodást követően a vezetők kihangsúlyozták, hogy ez a béremelés az RCH erején felül 
történt, de bízva a következő évek sikereiben, ez nem jelent majd fennakadást, és problémát a 
társaság működésében. 

Zubály Bertalan 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKERES, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
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Helyi hírek röviden 

MIKULÁS-KUPA 17’ EREDMÉNYEK 

Teremfutball bajnokság: 

1. MÁV-Start 
2. Záhony-Port 
3. RCH – Tengelyátszerelő 

Ulti bajnokság: 

1. Gyüre István 
2. Zubály Bertalan 
3. Károlyi Csaba 

Asztalitenisz bajnokság, egyéni: 

1. Lovácsi József 
2. Perecz Janó 
3. Belányi Imre 

Asztalitenisz bajnokság, páros: 

1. Pokol István – Lovácsi József 
2. Perecz Janó – Belányi Imre 
3. Balogh Attila – Kátai József 

Gold Sprint bajnokság, fiú:  Lány: Dévai Dóra 

1. Borbély Bálint 
2. Balogh Martin 
3. Csuha Bálint 

Következő számunk 2018. január 2-án jelenik meg! 

HUMORSAROK 

MELLÉKHATÁS 

A dadogós elmegy éjszaka a patikába, mert hiperolt szeretne venni. 

– Na, mi kellene? – kérdezi az álmos patikus. 

– Hip...hip...hip...hip… 

– Hurrá! – mondja a patikus és bezárja az ablakot. 

 

SZERENCSEVADÁSZAT 

A szilveszteri buli javában tart. Kaja, pia, tánc, miegymás. Egy srác odamegy a már rég ácsorgó 

lányhoz: 

– Veled senki nem táncol? – kérdezi. 

– Nem – csillan fel a lány szeme. 

– Oké, akkor feltennéd a virslit főni? 

Balogh Attila 
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