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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 52. szám 2018. június 25. 

Csapatban a tóparton is jók vagyunk 

A tiszabezdédi Kerek-Holt Tisza „lakói” hűvös, szeles időt rendeltek június 
huszonkettedikére, bízván abban, horgászaink más elfoglaltságot keresnek maguknak. De 
hiába való volt cselszövésük, mert szakszervezetünk záhonyi Területi Képviseletének idei 
horgászversenyén is lelkes és tapasztalt kollégák küzdöttek meg az elemekkel, no meg a 
kopoltyúsokkal – miután reggel hatkor Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a 
csapatokat. 

Megtörtént a sorsolás is, ami eldöntötte, ki hol vitézkedhet a 
botjával, Bázsa László ismertette a szabályokat, és a 
horgászaink nekiláttak az előkészületeknek. Mindeközben a 
halak, mármint a leendő halaink még vidáman ficánkoltak, 
hiszen valóban nem volt melegünk, de alaposan melléfogtak, 
mert a lelkesedés csak nőtt a kihívás láttán. És hét órakor 
dudaszóra indult is a vitézkedés, a halak meg az elszántság 
láttán rögvest gondolkodóba estek. 

Mihamar kiderült, volt is miért 
aggódniuk, bár előbb inkább 
fiatalabbak akadtak horogra, volt, 
hogy egyszerre kettő is került a 
bot végére. De aztán a 

tapasztaltabb példányok is sorra kerültek, sorsukat nem 
kerülhették el a több kilós pontyok sem. Összesen negyvennégy 
kilónyi akadt horogra a sok-sok apróhal nélkül, ami valóban szép 

eredmény. Az már sajnos a 
küzdelem velejárója, de bizony 
voltak példányok, melyek a 
fárasztás végén leakadtak a 
horogról. 

Közben a háttérben is 
szorgoskodás volt a jellemző, mert a szervezők zsíros 
kenyérrel kínálták a versenyzőket, Juhászné Erzsó, Gálné 

Éva, Péterné Irénke 
és Török János 
jóvoltából. Utóbbi 
volt a főszakácsunk, 
aki pénteken is hű 
volt önmagához, és finom babgyulást főzött ebédre. 
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Ám előtte még a mérlegelés volt soron, Korbács 
Sándor, Juhász Tibor és egyik versenyzőnk fia, 
Bázsa Levente végezték a komoly feladatot. 

Alapos munkájuk eredményeképp következhetett az 
eredményhirdetés: Juhászné elsőként a legnagyobb 

hal kifogóját, Tóth Miklóst 
szólította, akinek sikerült 
egy kereken négy kilós 
halat kifognia. A harmadik 
helyezettnek járó oklevelet 
a Pancserock csapatának 
képviselője vehette át, 
második helyezett pedig a 
Tuti-Team csapata lett. Érdekesség, hogy igen küzdöttek, és 
csupán húsz dekával maradtak le a győztes csapattól. Akik nem 
mások voltak, mint a Portnál dolgozó Keszegecske fantázia nevű 
trió. Nekik 14,95 kilogramm volt a teljesítményük, jutalmuk pedig 
az oklevél mellett a vándorserleg, és a lehetőség, hogy részt 

vegyenek a Vasutasok Szakszervezetének Országos Horgászversenyén. Ami ugyan egyéni 
verseny, de mi azt is csapatban játsszuk. 
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Ezek után Török Jani vizsgázott sikeresen a már említett babgulyással, előtte Juhászné 
Erzsó Zubály Berti segítségével pálinkával kínálta a résztvevőket. De jól vizsgázott Nagy 
Attila is, aki a versengés fő szervezője volt. Az ebédhez egy-egy sör is dukált, és 
természetesen az elmaradhatatlan eszmecsere, mert a horgászok már csak ilyenek. Mit 
mondhatnánk, jövőre újra itt, hátha még többet fogunk! 

Dolhai József 
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Ülésezett a VSZ Választmánya 

A Választmány június 19-én megtartotta soron következő ülését. 
Mándoki Imre elnök a határozatképesség megállapítása és a napirendek 
elfogadása után felkérte Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnököt, 
hogy ismertesse az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
tervezetét. A május 23-án életbe lépő szabályzat értelmében 
adatvédelmi biztos és adatvédelmi segítő is rendelkezésre áll, és 
biztosítja, hogy a szabályzat betartható legyen. 

A következő két napirendi pontban a VSZ SZMSZ-re, valamint a 
Választási Szabályzatra tett módosítást tárgyalta meg a testület, 
melyeket szintén a szervezetpolitikai alelnök terjesztett elő. A 
folytatásban Meleg János elnök a 2018-2019. évi szakszervezeti 

választások kiírására, valamint az ezzel kapcsolatos feladat- és ütemterv végrehajtására tett 
javaslatot, melyet szintén elfogadott a testület. 

Az elnök további három napirend előterjesztését vezette elő, mely a jövő évi XIX. 
Kongresszus előkészítő munkabizottságaira, küldötteinek létszámára, a delegálásuk elvére 
valamint az idejére vonatkozott. Fontos hogy a jövő évben május 17-18-án megtartandó 
Kongresszuson 105 fő küldött vesz majd részt. 

Ezek után a különböző testületekbe delegált tisztségviselőket a Választmány. E napirend 
keretében Meleg János a szövetségi politikáról valamint az érdekegyeztető fórumokban 
végzett munkáról adott rövid tájékoztatót. Horváth Csaba az aktuális kérdések körében 
megemlítette a Signál Biztosítóval történt tárgyalás eredményét, valamint a szakszerveztünk 
által alkalmazott Vodafon csomagok változásait ismertette. Beszélt még a Zamárdiban 
hagyománnyá vált rászoruló gyerekek táboroztatásáról is. A folytatásban Zlati Róbert 
érdekvédelmi alelnök a menetkedvezmény jelenlegi helyzetéről valamint a Vasút Akadémia 
kongresszusáról adott rövid tájékoztatót. Érintette a MÁV. Zrt-nél folyó munkaköri struktúra 
felülvizsgálatát is. 

A hozzászólók a vasútegészségügy jelenlegi helyzetére, valamint a vasutas 
egészségpénztár gazdálkodására hívták fel a figyelmet, és a 40/A vonalhálózat átépítése 
kapcsán felmerülő problémát is említették. Ennek lényege a Dunaferr által kezdeményezett 
forgalomelterelés, amely részlegesen vízi útra történne, ez szakszervezetünk számára is 
kihívást jelent majd elsősorban a foglalkoztatás terén. Végezetül a nőket és a 
jegyvizsgálókat érintő munkahelyi zaklatásról is tárgyalt a Választmány. A testület következő 
ülése október közepén várható. 

Zubály Bertalan  
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„Gyűjtsd össze Te is!” 

Kirendeltségünk alapvetően híres közösségi összefogá-
sáról, csapatépítő- és jó hangulatú rendezvényeiről. Ezért 
nem is volt kérdés, hogy a Marketing és kommunikáció által 
meghirdetett „Gyűjtsd össze Te is!” elnevezésű 
papírgyűjtési akcióra is pályázunk. 

A csapatnév okozott némi fejtörést, de a „ZÁHONYI 
GALACSINOK” mindenkinek elnyerte a tetszését.  

Minden ilyen megmozdu-
lásnak megvan az össze-
kovácsoló ereje. Így volt 
ez most is, amikor 
amellett, hogy szebbé és 
rendezettebbé varázsoltuk 
környezetünket, az évek 
alatt felgyülemlett és 
selejtezhetővé vált papír-
hulladékot is elszállíttathattuk. Környezettudatos kollégáink 
jobbnál jobb papírgyűjtési és újrahasznosítási ötletekkel 
álltak elő. 

Csapatunk nő tagjai az irattár selejtezésében vettek részt, 
férfi kollégáink pedig vonatmentes időben az állomáson 
gyűjtötték össze az elszóródott útiránybárcákat, ezzel is 
megőrizve az állomás tisztaságát és kulturált környezetét. 

A játék központi 
eleme nem az 
összegyűjtött papír 
mennyisége, ha-
nem az ehhez 
kapcsolódó aktivi-
tás volt. A fotókat, 
videókat, újrahasz-
nosítási tippeket és 
a közösségi oldala-

kon történő megosztásokat díjazta a nagyérdemű. 

De munkánknak beérett a gyümölcse, színvonalas 
pályamunkánkkal, illetve kiemelkedő aktivitásunkkal 
a kampányban I. helyezést értünk el. 

Reméljük, másoknak is kedvet csináltunk a 
papírgyűjtéshez, környezetünk tisztán tartásához és 
az újrahasznosítás ötleteihez! 

Borbélyné Anita 
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HUMORSAROK 

TAPASZTALAT 

A házasság kezdetben kikötőnek tűnik a viharban, azután kiderül, hogy mégis inkább vihar a 

kikötőben. 

NAPIREND 

Egyik here mondja a másiknak: 

– Na, menjünk dolgozni! 

– De miért? 

– Felállt a főnök! 

 
PANASZ 

Egy férfi panaszkodja az orvosnak: 

– Doktor úr, nagyon nagy problémám van, csecsemő méretű a péniszem. 

– Miért, mekkora? 

– Ötvenegy centi… 

Balogh Attila 
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