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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 4. szám 2018. július 23. 

Véleményünk ára 

Gyakran hallunk különböző, leginkább közvélemény kutatásokról, amikor egy-
egy város, régió, vagy akár az egész ország véleményére kíváncsi a kutató. 
Vagy a fiatalok, nyugdíjasok, alkalmazottak – tehát egy szűkebb réteg – 
véleményét szeretnék megtudni, melyből aztán következtetéseket lehet levonni, 
figyelembe venni például a döntéshozatal folyamatában. Ha szakszerű a 
kutatás, mindig jelzik azt is, hogy milyen körben – vizsgálati mintán – végezték a 
felmérést, milyen módszerrel, és, hogy reprezentatív-e a kutatás, vagy sem. Ami 
nagyon fontos, hiszen a reprezentativitástól függ az eredmények hitelessége, 
érvényessége. 

Például, ha csak fiatalok, esetleg 
nyugdíjasok, diplomások, vagy szakmunkások töltötték ki a 
kérdőíveket, akkor az nem érvényes az illető közösségre, 
városra, vagy a társadalomra, csupán rájuk. Viszont, ha 
mindenkinek ugyanannyi esélye volt bekerülni a 
megkérdezettek közé, akkor reprezentatív lesz a kutatás, 
és a teljes körre érvényesek lesznek az eredmények. Nem 
lehet, persze, tízezreket megkérdezni, arra sem lehetőség, 
sem idő és főleg pénz nincs. De ha a válaszadók között olyan arányban szerepelnek például a 
nyugdíjasok, diplomások, szakmunkások, nők, férfiak, városiak, falusiak, stb., mint a teljes 
népességben, akkor nagy valószínűséggel érvényes, hiteles eredményeket kapunk. 

Egyszerűbb a helyzet, ha kisebb közösségek, például cégek alkalmazottainak a véleményét akarjuk 
tudni a munkahelyükről, esetleg jobbító ötleteket, javaslatokat is várunk. Nincs szó tízezrekről, és a 
cég infrastruktúrájának igénybevételével a költségek sem lesznek magasak. Vannak vállalkozások, 
akiknek eszükbe sincs ilyesmi – még csak az kéne! – ám egyre több, komolyabb cégnél rendszeresen 
érdeklődnek az alkalmazottak javaslatai, véleménye iránt. 

Fontos, hogy a válaszadók nyomon követhessék válaszaik útját, kapjanak visszajelzést a kutatás 
kiértékeléséről – már csak hogy elhiggyék, valóban megnézte valaki, mit gondolnak cégről, főnökről, 
munkáról. És természetesen kár volna elsiklani a véleményük fölött még akkor is, ha egyik-másik nem 
megvalósítható, vagy hosszabb időt vesz igénybe: Úgy van értelme az ilyen kutatásoknak, ha semmi 
nem sikkad el, ami a válaszadóktól érkezett. 

A médiumokból ismert, hivatásosak által végzett kutatás esetén a kérdező őszinteséget, a válaszadó 
pedig némi pénzt vár válaszaiért, és nem igazán foglalkozik azzal, ki és mire jutott a válaszaival – a 
társadalom értékítéletével. Egy alkalmazott viszont azért válaszol, mert egyrészt szeretné elmondani a 
véleményét, amit más képen gyakran nem is tehet meg, esetleg örül is, hogy megkérdezik. Másrészt 

pedig van benne segítő hajlam, hiszen mégiscsak a 
munkahelyéről van szó. De ez csak addig tart, addig 
látja érelmét, amíg visszajelzéseket kap pontról pontra 
válaszainak útjáról, következményeiről – mert az 
alkalmazott véleménye sincs ingyen. Ha ez elmarad, 
akkor legyintve továbbmegy, és üres marad a papír. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

LÁNYOS APA 

– Na, hallja, hogy mi minden meg történik ebben a mai világban! A házam előtt a lányom nevét 

belepisilték a szűz hóba. 

– És mi van abban olyan rossz? 

– Hogy mi? A lányom keze írásával... 

 

KÍVÁNCSISÁG 

Reggel Pistike odabújik az apja mellé az ágyba. 

– Mondd papa, mi borult fel az éjszaka a hálószobátokban? 

– A szobánkban? Semmi. 

– Akkor anyuci miért mondta, hogy ,,Na, fiam, ezt a jóisten sem tudja felállítani!'' 

Balogh Attila 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
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A Záhonyi Vasutas hetedik évfolyama 

Tartalomjegyzék 

1. szám 2017. 06. 19. 

Ismét győztek a záhonyi horgászok – Felhők, itt-ott esőcseppek várták szombaton a 
záhonyi terület horgászversenyén a vendégeket és a derbi résztvevőit. És természetesen a 
halak is vártak bennünket, amit abból tudtam még én is, hogy a reggeli órákban messze 
szaladtak a pecabotok látványától. A tiszabezdédi Kerek-Holt-Tisza partján komoly… 

Vasutasnap előtt – A vasutasok nagy reményekkel várják a Vasutasnapot, hátha 
megkapják végre az elismerést, a megbecsülést. Mi is, ha időnk engedi, beszélünk róla a 
munkahelyen. A jubileumi pénz, mert egykoron ilyen is volt, vagy nem is tudom mi, talán 
hűségpénz? Vajon elhozza a reményt, hogy mi, kisemberek is érezhessük, fontosak… 

Esküvő az Ajakfeszten – Június tizenhatodikán és tizenhetedikén ismét vendégek 
sokaságára lehettünk figyelmesek Ajakon, hiszen hétvégén zajlott a tizedik Ajaki Nemzetközi 
Hagyományőrző és Lakodalmas Fesztivál. És mint már annyiszor, az előadások, koncertek 
között a rendezvény fénypontja most is egy fiatal pár egybekelése volt az ajaki… 

2. szám 06. 26. 

Végrehajtás – Valójában a szervezet minden tagja részese kell, hogy legyen a 

végrehajtásnak, hiszen a döntések, célkitűzések, a különböző időtávú programok a teljes 
tagságra vonatkoznak. De a tenni akaráson túl nyilván más lehetőségei vannak 
szabadidőben tevékenykedő tagoknak, mint egy főállású, vagy legalább munkaidő… 

Megállapodás – Már többször jelent meg újságunk hasábjain szenioritással kapcsolatos 
írásunk, ám bizonyosságot csak az elmúlt hét hozott számunkra. Most már biztosan tudjuk, 
kik azok, akik Vasutasnapra egyösszegű kifizetésben részesülnek, és azt is tudjuk, kinek 
mennyi jár. Nem egyszerű a történet első hallásra még talán másodikra sem, bizonyítja ezt… 

3. szám 07. 03. 

Nagy hal – Volt nekem egy nagybátyám, akivel gyerekkoromban sokat lógtam együtt 
nyaranta. Felnéztem rá, no, nem csak azért, mert apró gyerek voltam, hanem mert olyan 
okos dolgokat tudott mondani. Ő úgy mondta (tréfásan?), hogy ismeri a jogot, főleg a 
szokásjogot, ezért idézgetett is belőle. Aki nem dolgozik, az ne is egyék, aki hátul van… 

Jajj! – Kedves dolog a legnépszerűbb közösségi oldal, és nagyon hasznos, hiszen ha 
valahol, ott lehetőségünk van megismerni embertársaink közül sokakat olyan oldalukról is, 
melyet élőben ritkán domborítanának ki. Már pedig, ugye, a domborítás, az fontos. Bár 
többségében nyilvánosak, legalábbis sokak számára elérhetőek az ottani mutatványok… 

ZVSC 70’ – Az idén hetven éves a Záhonyi Vasutas Sport Club. Megünneplésének 
keretében különböző sportrendezvények kerültek és kerülnek megrendezésre. A teljesség 
igénye nélkül: volt 70 km-es úszás, lesz 70 km-es futás, labdarugó tornák, asztalitenisz, 
emléktúra, stb. A hetven évről ünnepélyes keretek között pénteken emlékeztünk meg… 
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4. szám 07. 10. 

Hatvanhetedik ünnepünk képekben – Képriport a 67. Vasutasnapról – Nyíregyhza-Sóstó. 

Összefogással és beruházással a jövőért – Interjú Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária 
elnök-vezérigazgatójával. 

Vasutasnapi buli a B-műszakban – Tudósítás a fényeslitkei Kocsijavító Alapszervezetének 
vasutasnapi találkozójáról. 

5. szám 07. 17. 

Berekfürdő szezonban – Januárban hírül adtuk, hogy májusban megnyitjuk az üdülőnket 
Berekfürdőn. Tartottuk a szavunkat, és május első felében már érkezhettek is a vendégek. Akkori 
cikkünk megjelenésekor még sok nyitott kérdés, még több elvégzendő feladat állt előttünk, amit szép 
lassan megoldottunk. Ma már minden szobában van hűtőszekrény… 

Működésünk – Egy szervezet felépítését szokás ábrákon szemléltetni, mindenféle 
kockákkal, téglalapokkal, körökkel, esetleg szépen kiszínezve. Közös jellemzőjük, hogy 
felülről lefelé csökkenő méretű és szaporodó számú alakzatból épülnek fel, mutatván a 
szervezet vezetési szintjeit, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, úgymond a szervezet… 

6. szám 07. 24 

Amikor a pénz már nem számít – Az elmúlt hónapok a bér- és szeniormizéria jegyében 
teltek, és aki figyelemmel kísérte a különböző szintű vitákat, könnyen azt hihette, hogy a 
vasutast csak a pénz érdekli. És ha megkapta a magáét, akkor minden rendben, mindent jól 
visel, légyen az erőn felüli munka, netán vezetői önkény – bizony mindkettő előfordul… 

7. szám 07. 31. 

Titkok és (fél)igazságok – Nap mint nap találkozunk titkokkal, amiket féligazságok alapján 
próbálunk megfejteni. Nem volt ez másképp az elmúlt héten sem, hiszen a felborult kamion esete 
beindította a féligazságok gyártását. Ha most azt gondolja az olvasó, hogy tőlem megtudja az… 

8. szám 07. 07. 

Utastájékoztatás mesterfokon – Lehet dermesztő hideg, vagy tikkasztó hőség, a vasút nem áll 
meg. Vagy mégis? Szerdán (augusztus harmadikán) a „vagy” mégis nyert, és információim szerint 
most nem az időjárásnak volt köszönhető. Többször előfordult már, hogy én is áldozatául estem 
vonatok késésének, persze a START szóvivőjétől tudom, hogy induljak el egy vonattal korábban… 

Ülésezett a Hungrail vasúti árufuvarozási bizottsága – A Hungrail – Magyar Vasúti 
Egyesület magába foglalja és képviseli a pályahálózat működtetőket és a vasúti 
személyszállítási piac száz százalékát, valamint a vasúti árufuvarozási piac résztvevőinek 95 
százalékát. A múlt héten ülésezett a Hungrail vasúti árufuvarozási bizottsága, napirendjén… 

Döbbenet – A múlt heti számunk megjelenése előtti napokban nagy volt a csend 
szerkesztőségünk háza táján. Egészen annyira, hogy ebben a hőségben nem is tudtam, 
van-e még, vagy csak álmodtam az utóbbi hat évet. Különösen megdöbbentem, amikor 
eszembe jutott Márta Pista júniusi cikke, A hetedik év (ZV VI. 52.), amelyben ezt… 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
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9. szám 08. 14. 

Műemberek jövője – Pár száz éve az angol parasztokat elkergették a földjeikről, hogy azon 
legelő fejlődjön a juhoknak, mert komoly igény volt a gyapjúra. Majd feltalálták a 
szövőszéket, amelyhez már elég volt az addigi szövőnők töredéke. A megoldást úgy… 

10. szám 08. 21. 

A pletyka, mint kockázati tényező – Ezzel biztosan nem mondok újat, mindannyian tudjuk, hogy 
a stressz, mint kockázati tényező komoly súllyal van jelen munkahelyünkön. Munkahelyi stresszt sok 
minden előidézhet, akár a túl sok munka, a nagy leterheltség, a szoros határidők – sok vasutasnak… 

Tisza-parti értekezlet – A tuzséri VSZ-faházban 2017. augusztus tizenötödikén tartotta 
soron következő SZB ülését az RCH Kereskedelmi alapszervezete. Az értekezleten jelen 
voltak az SZB tagjai, valamint a meghívott vendégek, Juhász Tiborné, a Területi… 

Szép? – Régi téma, de most valahogy újra előjött. Amikor a kafetériába bekerült az alanyi 
jogú SZÉP kártya, sokan berzenkedtek ellene, főleg azok, akik nem tudták, hogy mit 
kezdjenek majd vele. Bennem is bujkált a kisördög, bár én tudtam mire használni (ja, ha… 

Álomalapítók – Sok embernek macerás volt idén augusztus huszadikát ünnepelni, pedig 
nagy erőkkel készülnek évről évre. De már az időpont is rosszul sikerült, mert vasárnapra 
esett, így fuccs lett az ingyen hosszú hétvégének. Ráadásul mindenféle zord időjárást… 

11. szám 08. 28. 

Fa 17’ – Hivatalosan Fa Kupa, hiszen így olvasható a Vasutasok Szakszervezetének 

szervezésében, a debreceni TEB Osztály támogatásával kiírt futballbajnokság neve. De van, 
aki jobban szereti egybe írva – Fakupa – ám a lényeg az, hogy múlt pénteken lezajlott… 

Nagy probléma az áruszóródás – Az elmúlt hetekben a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
szakemberei behívták azon vasút vállaltok képviselőit, akik a hálózaton olyan árut 
szállítanak, amely szóródása veszélyt jelenthet a járművekre (mozdony, kocsi) és… 

Fecskék a dróton (hangulatjelentés) – Most, mikor már az ünnepi tűzijáték fényei is a múlt 
homályába vesznek, és a nyár is az utolsókat rúgja (belénk, és nem is kicsiket), talán a nagy 
nyári gunnyadások után kicsit felpezsdül az élet. A frakkos madarak nagytanácsa… 

12. szám 09. 04. 

Zamárdiban járt a cargo – Az elmúlt héten cargos szakmai oktatáson vettem részt, ahol 
szakszervezetünk vezetőitől is kaptunk tájékoztatást. Az RCH részéről Kovács Imre CEO, Roman 
Kotiers CFO és Vincze Teodora HR igazgató tájékoztatta a résztvevőket, többek között a cég idei… 

TEB-esek Zamárdiban – Augusztus 31-én távközlős, erősáramú és biztberes 
tisztségviselők jöttek össze Zamárdiban. A VSZ üdülőjében Kotter József, szakszervezetünk 
érdekvédelmi alelnöke, és Bodnár József, a TEB Szakmai Képviseletének vezetője fogadták 
a kollégákat. De vezetőinken túl kellemes napsütés és a Balaton is várta a… 

Találkozások – Kinek-kinek eltérő tapasztalatai lehetnek arról, miként lehet tartalmas 
kapcsolatot fenntartani ismerőseivel. Valószínű, hogy most sokan a közösségi oldalra 
gondolnak, hiszen az is egy lehetőség a kapcsolattartásra, légyen az ilyen, vagy olyan 
kapcsolat. És valóban alkalmas arra, hogy nagyjából képet alkossunk cimboráinkról… 
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13. szám 09. 11. 

Hármas találkozó – Még a Szovjetunió és Csehszlovákia időszakában éltünk, mikor a 
hetvenes évek végén ez a kapcsolat elkezdődött. Átszervezések és kiszervezések időszakát 
éltük, éljük, vezetők jönnek-mennek, de a kapcsolat, az maradt a régi, amihez nem kellett 
más, mint egy jól működő szakszervezeti hármas közösség. Tehát több évtizedes… 

Sikoltó világnap – A múlt héten, szeptember nyolcadikán volt az olvasás világnapja. Ezúttal 
tényleg így volt, és nagyon komoly, hiszen még ma is sokan vannak a világon, akik nem 
tudnak, nem is tanulhatnak olvasni. Írni meg pláne, de maradjunk az olvasásnál, egyszerre 
elég egy dologba bonyolódni. Szóval az UNESCO 1965. novemberében döntött a… 

14. szám 09. 18. 

Portosok ünnepeltek – Szeptember tizenötödikén tartotta a Záhony-Port Zrt. a már 

hagyományos Port-Napot, ami most egy kicsit, vagy inkább nagyon más volt, mint az 
eddigiek, hiszen a cég fennállásának tizedik évfordulóját is ünnepelték. Népes közönség 
jelent meg a rendezvényen, ahol a vasútvállalatok helyi vezetőin és a Port partnercégeinek… 

RCH Családi Sportnap – Szombaton immár negyedik alkalommal rendezték meg az RCH 
Családi Sportnapot, melynek helyszíne a Ferencváros népligeti komplexuma volt. Több mint 
kettőezer résztvevő regisztráltatta magát, köztük több mint kétszázan Záhony és térségéből 
utaztak a fővárosba. A nagy érdeklődésre való tekintettel Záhonyból két nagy, valamint egy... 

Zsákbamicsoda – Sokan emlékeznek még arra, amikor búcsúkon, templomok környékén a 
bazárok kínálatának „kötelező” része volt a néha újra látható zsákbamacska nevű valami. 
Gondosan becsomagolták, jó sok papírba, és szerettem is nagyon. Talán mert volt némi 
kellemes izgalom, amíg megtudtam, hogy mi az, ami felét sem éri az árának. Először csak… 

15. szám 09. 25. 

Ha szeptember, akkor születésnap – A Vasutasok Szakszervezete 1896. szeptember huszadikán 
alakult meg, tehát a múlt héten már a 121. születésnapunkat ünnepeltük. Mint már oly sok éve, idén 
is az ünnepség része volt, hogy a VSZ Elnöksége kitüntetéseket adott át az arra érdemes 
tagtársainknak, akik között három záhonyi kolléga is elismerést kapott. „Vasutasok… 

Vontatási Kupa – Szakadó esőben játszották végig a csapatok az idei, 44. Vontatási Kupát, 
ami senkit nem zavart, hiszen a derbi a nyíregyházi Filo Csarnokban bonyolódott. Hat 
meccset láthattunk, változatos, időnként pörgős játékot, sok góllal. Az összecsapásoknak 
tanúja volt többek között Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Károlyi… 

Hagyomány folytatódott – Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökség immár harmadszor 
rendezte meg múlt szombat este a vasutasbált. A közel 120 fős rendezvény megnyitóján 
Miskolczi Gábor csomóponti vezető köszöntötte a kollégákat, majd a "Két paraszt" (Grunda 
Zsolt és Mártha Tamás) szórakoztatta a vendégeket. A finom vacsora elfogyasztása… 

Mediánunk átlaga – Ha valaki egy nagyon kicsinyt is járatos a matekban, netán a 
közgázban – én nagyon nem egyikben sem – az most gondolkodhat, sírjon, vagy nevessen 
a címbéli kifejezésen. Mert értelmet találni nem nagyon lehet benne, csakúgy, mint például 
az arra vonatkozó számításokban, miszerint nekünk minden nagyon jó, és persze, minden 
nagyon… 
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16. szám 10. 02 

Jelenről és jövőről Berekfürdőn – Szeptember 25-26-27-én tartotta éves oktatását a 

záhonyi terület, és természetesen a berekfürdői üdülőnkben. A kora délutáni órákban Juhász 
Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a tisztségviselőket, és aktív részvételre buzdítva 
a titkárokat, átadta a szót Meleg Jánosnak, a Vasutasok Szakszervezete elnökének. Az... 

17. szám 10. 09. 

Október 5-én ülésezett a VSZ Választmánya – Mándoki Imre, a Választmány elnöke 

köszöntette a megjelenteket, és megállapította, a határozatképességet. A kiküldött napirendi 
pontok elfogadása után elsőként Czindery Zsuzsanna, a VSZ Pécs Területi Képviselet... 

Állati világ – Sok állattal élünk együtt, akár akarjuk, akár nem. És sok félével is, köztük van, 
amelyiket szeretjük, de olyan is kerül, amelyiket a hátunk közepére sem kívánjuk, nem hogy 
a közelünkbe. Sajnos, őket is el kell viselnünk, hiszen ahogy bölcs nagymamám mondta… 

18. szám 10. 16. 

Sanyi leballagott – Majd negyvennégy évnyi vasúti szolgálat után Dajka Sándor, 
szakszervezetünk veterán tisztségviselője, a Záhony-Port Zrt. művezetője nyugdíjba vonult. 
Ezen hosszú korszak lezárásaként hívta egykori kollégáit, barátait és a Vasutasok 
Szakszervezete záhonyi területének Titkári Testületét nyugdíjas búcsúztató vendégségre… 

Újra emlékeztünk – Tizenharmadszor keresték fel Koleszár István, a kocsivizsgálók egykori 
titkárának sírját barátai, munkatársai és a Koleszár-díjasok, hogy családjával együtt ismét 
emlékezzenek. Az újkenézi temetőben Meleg János, szakszervezetünk elnöke mondott… 

Vendégségben az ajaki nyugdíjasoknál – Beszámoló Küldöttgyűlést tartott október 
tizennegyedikén az ajaki vasutasok nyugdíjas szervezete. Soós Tibor, a szervezet elnöke 
köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket, köztük Meleg Jánost, a Vasutasok… 

19. szám 10. 24. 

Szabadságharc Záhonyban – Október vége felé mindenféle hősök, szupermenek, sőt 

forradalmárok nevétől hangos az ország. Többnyire azok nevétől, akik országosan ismert, 
akár elismert emberek voltak, manapság biztosan. Pedig nem kevesen vannak, akik… 

20. szám 10. 30 

Tájékoztató a hármas szövetség munkavállalóinak – A vasút infrastruktúrájának a pálya 
mellett meghatározó része a biztosító berendezési, a távközlési valamint a felsővezetékes 
szakszolgálat. Úgy is mondhatjuk, hogy a három szakma szövetségben van a vasútért… 

Bagolymese – Vissza-visszatérően felvetődik a kérdés mindannyiunkban, hová húzódjunk, 
netán dörgölődjünk az egyébkén nemes céljaink érdekében. Ám ellentmondásba keveredünk 
már az elején, mert ugye nemes célokhoz nem passzol a sündörgés, a dörzsölődés meg… 

Hatvan év után – Nem nagyon szeretjük, sokak szerint nem is nagyon van miért. Amolyan 
szomorúünnepet csináltak belőle az évtizedek, pedig nagy dolgok történtek azon az őszön. 
Mert nem csak elsők voltunk, de az egész „táborban” csak mi akartunk olyasmit, aminek a 
lehetősége csupán akkor adatott meg, amikor a nemzetközi helyzet lehetővé tette. És… 
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21. szám 11. 06. 

Ismét munkavállalói tájékoztató Záhonyban – Az elmúlt hétfőn térségünkbe érkezett Károlyi 
Csaba, a Gépészeti Szakmai Képviselet vezetője, és Szabó Gyula Forgalmi Szakmai képviselet vezető. 
Látogatásuk célja az volt, hogy Fényeslitke Kocsijavító, Záhony Mozdonyjavító és a.. 

Reformáció, Samhain, Mindenszentek – Három kiemelkedő napja is volt az elmúlt hétnek, 
és mindhárom napon sokan emlékeztek, ünnepeltek, ki-ki kedve, hite és szokása szerint. Az 
első október harmincegyedike, a reformáció emléknapja, a második nap november elseje… 

22. szám 11. 13. 

Érdekvédők a digitalizációról és a robotizációról – A Magyar Szakszervezeti Szövetség 
(MASZSZ) Közlekedési Tagozata a Friedrich Ebert Stiftung (FES) támogatásával 
konferenciát szervezett a digitalizáció témakörében. A rendezvény 2017. november… 

Lebegés – Egyik ismerősöm a közösségi oldalon tette közzé, hogy szerinte mi a hit. A 
lényeg, hogy a hit a remélt dolgokba vetett bizalom, semmiképp sem a látható dolgokról való 
meggyőződés. Másik kedves ismerősöm, miután kiderült, hogy hajnalok hajnalán, még… 

23. szám 11. 20. 

Újra 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… 

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… 

24. szám 11. 27. 

Üzemi Tanács választás! – Ma kezdődik az FKG Kft-nél az üzemi tanács választás. Az elmúl héten 
a Vasutasok Szakszervezetének régiós jelöltjei bemutatkozó látogatást tettek több telephelyen. 
Eperjeske Átrakó pályaudvaron a jelölteket személyesen ismerhették meg a záhonyi telephely… 

Heuréka! – Jó volna a címbéli szóval – és örömmel – felkiáltani: megtaláltam! De sajnos 
nem vagyok egy archimédeszi elme, aki a fáma szerint akkor kiáltott fel így, amikor kitalálta a 
fajsúly fogalmát, vagyis akkor még inkább a „sűrűség” lényegét. Volt minek örülnie, mert 
fontos dologra jött rá, nem beszélve arról, hogy jutalom ellenében így tudta… 

25. szám 12. 04. 

Portos megállapodás – Amint szakszervezetünk honlapján november utolsó napjától 
olvasható, a Vasutasok Szakszervezete és Záhony-Port Zrt. között Megállapodás jött létre. 
Ennek köszönhetően új besorolási bérminimum értékek, valamint új, kiemelt kategória és 
ahhoz tartozó besorolási bér kerül bevezetésre. A Megállapodás több hónapos egyeztetés… 

Joulupukkira várván – Bizony nagyon rég járt már nálam, és mi tagadás, akkor sem volt 
valami bőkezű, már ami az osztást illeti. Ezért aztán úgy döntöttem, adok neki én is valami 
finomságot, hátha belátóbb lesz az egész évi rosszaságaimmal, és inkább a jóra emlékszik 
majd. Hosszasan törtem a fejem, vettem is ezt-azt, végül arra jutottam, talán akkor örülne… 
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26. szám 12. 11. 

Világbéke – Egykor, a mozivásznon megkérdezett szépségkirálynők gyakori óhaja volt a világbéke, 
amivel, valljuk be őszintén, mi is egyetértünk. Én viszont, személy szerint már azzal is elégedett 
volnék, ha a munkahelyi béke helyre állna itt-ott. De nem ez történi, mintha néhol fokozódna is a 
rossz hangulat, kedvetlenül, idegesen, gyomorgörccsel mennek be naponta kolléganők, kollégák... 

Búcsúztató Fényeslitkén – Andrekovics József számára végképp a múlté a vasutas lét, 
hiszen a napokban munkatársai is elbúcsúztatták. Immár nyugdíjas kollégánk 1971. július 
tizenötödikén kezdte vasutas pályafutását a PFT-n, és akkor lett tagja a Vasutasok… 

Ubuntu – Mielőtt a címbéli szóról az olvasók arra gondolnának, valami baj volt nálam, 
amikor írni kezdtem, jelentem semmi! És azok is tévednek, akik azt hinnék, hogy valami 
idegen nyelvlecke következik: Magyarul is alig-alig, nem hogy idegenül, hát még afrikaiul – 
sajnos. Bár ami a nyelvet illeti, ők már közelebb járnak a valósághoz, akiknek pedig a… 

27. szám 12. 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… 

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... 

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… 

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… 

KARÁCSONYI KÜLÖNSZÁM 12. 22. 

Karácsonyra – Ahány ember, annyi féle jelentése van karácsonynak, és bár sok a 
hasonlóság, sokféleképen ünnepeljük is meg. Ám mindenkép része az ünnepnek, hogy 
egymásnak, szeretteinknek, sőt, akár barátainknak, ismerőseinknek is örömet okozzunk. 
Mégpedig úgy, hogy kifejezzük irántuk megbecsülésünket, szeretetünket, és mindezt… 

28. szám 2018.01. 02. 

Évzárás Záhionyban – December huszonegyedikén, már-már karácsonyi hangulatban ült 
össze a záhonyi terület titkári testülete, hogy megtartsa évzáró titkári értekezletét. 
Megnyitójában Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a résztvevőket, köztük 
Meleg Jánost, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét, Zlati Róbert érdekvédelmi… 
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29. szám 01 08 

Kiszámíthatóság? – Erre a kérdésre ember legyen a talpán, aki a mai világban azt mondja, hogy 
van kiszámíthatóság. Véleményem szerint van is, meg nincs is. Kezdjük egy egyszerű példával, 
mondjuk az időjárással. Ha megkérdeznénk, hogy az időjárás kiszámítható-e, akkor egyből 
rávágnánk, hogy nem, mert szeszélyes. Másrészt viszont az évszakok időjárása kiszámítható… 

Évzárás a Kocsijavítóban – Múlt év december tizenötödikén tartotta évzáróját a fényeslitkei 
Kocsijavító alapszervezete. Bujdosó János a JBI igazgatója értékelte az elmúlt évi munkát, 
majd Béres Zoltán telephely-vezető adott számot a műhely éves teljesítményéről, amiről… 

Rendetlen új év – Úgy döntöttem, ha már új év, akkor rendet rakok. Új élet nemigen lesz, 
ami nem biztos, hogy baj, a fogadalmakról is nagyon rég leszoktam, ami végképp nem baj. 
Így maradt a rendrakás, természetesen a fejemben. Vagy nem természetes? Mindegy, én 
nekiduráltam magam, és az egyszerűség kedvéért az asztalommal kezdtem. Kéretik csak… 

30. szám 01. 15. 

Tíz év múlva újra itt – Gyakran halljuk, a cargonál ezt történt, a cargónál összeültek, vagy 

éppen szétcsapnak. Megint dübörög arra felé a VSZ, netán azt, hogy ott vastagabb 
kolbászból fonják tűzfalakat. Ami sokszor igaz, máskor kitalálmány, netán irigységből 
hangzik el. De arra már kevesen gondolnak, egykor a cargo a MÁV Cargot jelentette, és… 

31. szám 01. 22. 

Múltunkról a jövőnkért – Záhonyban – Aki vonattal érkezik Záhonyba, és az utascsarnok 
bejárata mellé téved a tekintete, nyomban kiszúrja, hogy az ablakok mögött is vasút van. És 
ha a csarnokban is figyelmes, akkor szintén vasutat lát, csak másik nézetből – egész 
pontosan a Hutás József által tervezett és összeállított Vasút- és Településtörténeti… 

32. szám. 01. 29. 

Egy találkozó utózöngéi – Nemrég találkoztunk Andreas Mattä-val, az ÖBB Holding vezér-

igazgatójával Bécsben. A találkozó elején Mattä úr elmondta, hogy ö ízig-vérig vasutas, 
hiszen már a középiskolai tanulmányit is vasúti kötelékben végezte, és ez meghatá-rozta a 
jövőjét is. Természetesen mi is, akik részt vettünk a találkozón elmondtuk, hogy mi sem... 

Adalékok az érdekvédelmi „egyesülés” múltjához – Kicsit régebben úgy tanultuk, a 
munkásság körében jöttek létre az első érdekvédelmi szervezetek. Mégpedig azért, mert a 
parasztember csak a saját tehenét látta, a munkás meg a másét is. Na, ez korántsem biztos, 
hogy így volt, viszont az igen, hogy a munkások, lehettek bármilyen sanyarú sorson… 

33. szám 02. 05. 

Folytatódó egyeztetések – Ma egy hete, január huszonkilencedikén folytatódott a felső vezetői 
szinten nemrégiben Budapesten kezdődött konzultációnk a B+N Referencia Zrt. vezetésével. Ezúttal 
Záhonyba látogatott Kaczkó Tamás igazgató Zlati Róbert, szakszervezetünk érdekvédelmi… 

Béreinkről – Tavaly – reméljük nem átmenetileg – véget értek a csendes „békeévek”, 
amikor két-három százalékos béremelésekre alig volt hallható a vasutasok reakciója. Igaz, a 
béremelés meg akkoriban nem nagyon volt látható, mondhatni nem volt miről beszélni, és 
egyelőre csak remélni tudjuk, hogy jövőre ismét lesz miről diskurálni. Tavaly ilyentájt… 
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34. szám 02. 12. 

Differenciálás – Ha megnézzük az idegen szavak szótárában a differenciálás szó jelentését, akkor 
azt a konkrét meghatározást kapjuk, hogy különbségtevés. Az idei bérmegállapodás III. pontja, ad 
most a munkáltatói jogkörgyakorlóknak erre a különbségtevésre lehetőséget, persze meghatározza 
annak mértékét és kereteit. Hogy mennyi lesz az annyi a szolgálati főnökségeken, azt a bértömeg… 

Körték és dinnyék – A nagy béremelések korszakát éljük, ami akkor is tény, ha sokak 
szerint csak az elmaradt emelések történnek mostanában. Fel-felkapjuk a fejünket, de még 
nem azért, mert a vasúton megvalósul, hogy alapként mindenkinek legalább háromszáz 
legyen a bruttója. Sokkal inkább azért, mert a hírek szerint másutt beteljesülni látszik az… 

Reklám – Anno, mikor még kisgyerek voltam, az volt a szlogen, hogy jó bornak nem kell 
cégér. Azt is gyakran hallottam, hogy öndicséret egyenlő gyalázat. De ahogy változott a világ 
és a "rendszerek", rá kellett jönnünk, hogy a jó bornak is kell a cégér, mert különben ma már 
mindenki csak a kannást inná. Teltek az évek, szaporodtak a tv csatornák és a reklámok… 

35. szám 02. 19. 

Stációról stációra – Beindult az idei béremelésünk második stációjának, a differenciálás 
végrehajtásának folyamata. Igen, úgy tűnik stáció, mert már az alanyai jogú részben 
található differenciálás is vitákra adott okot, pedig annak mindenképpen volt létjogosultsága. 
Már csak azért is, mert a garantált bérminimum száznyolcvanezre, és az a feletti sávok… 

Ismét kirándultunk – Kissé sportosra sikerült a Tarcali kirándulás, ezért elnézést azoktól, 
akik a kényelmesebb utazáshoz vannak szokva. De az a kis séta a szoborhoz, a Csárdához, 
na meg a pincéhez nem ártott meg senkinek abból a negyvenegy kirándulóból, akik 
nekiveselkedtek az útnak! A vonaton oda és visszaútba is elrepült az idő, igaz, a különböző... 

36. szám 02. 26. 

Differenciálás II. – Pár héttel ezelőtt már foglalkoztunk a differenciált bérfejlesztéssel, akkor a főbb 
tudnivalókat igyekeztem összefoglalni. Jelenlegi állás szerint a finisben vagyunk, elméletileg 
megtörtént a bérkeret munkavállalókra történő elosztása. Minden szolgálati helyen lezajlottak a... 

Közkívánatra – Néhány éve, amikor olyan igazi tél volt, és a mínusz húsz fokos hangulat 
sem volt ritka, egy rádióműsorban felhívták az egyik székelyföldi falu polgármesterét. 
Megkérdezték tőle, hogyan védekeznek a hideg ellen, ő meg elmondta, hogy fát vittek a… 

37. szám 03. 05. 

Munkáltatói hozzáállás – Tünde gondolatait folytatva, véleményem szerint így sokkal 
kényelmesebb a munkáltatónak, és persze kényelmetlenebb a munkavállalóknak. A munkáltató a 
Munka Törvénykönyve alapján „rugalmasan” munkáltat, a munkavállaló helyzete viszont… 

Ülésezett a VSZ Választmánya – Szakszervezetünk Választmánya február végi két napos 
ülésén többek között a májusi Kongresszus, annak tennivalói voltak napirenden. A 
határozatképesség megállapítása után Mándoki Imre elnök közel egy tucat napirend… 

A mi VSZ-ünk – A mi VSZ-ünk kicsit lehetne más, mint a mai. Vagy nagyon más. Nem azért, 
mert találhatnánk jobbat, inkább azért, hogy azok se találhassanak különbet, akiknek még a 
kákán is sikerült megtalálniuk azokat a bizonyos görcsöket. Na, jó, városiasabban… 
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38. szám 03. 12. 
Kedves Férfiak – Engedjétek meg, hogy Nőnap után pár nappal köszönetet mondjak nektek saját 
magam és nőtársaim nevében. Jól eső érzéssel tölt el bennünket, hogy március 8-án gondoltatok 
ránk, kedveskedtetek nekünk. A Nőnap igazi ajándéka a virág és a csokoládé, de hálásak vagyunk 
akár a szavaknak, akár a virtuális jókívánságoknak is. Különösen, amikor láttuk rajtatok, hogy nem… 

Itt van újra – Váratlanul érkezett, már-már úgy tűnt, nem is jön. De ideért végre, és mihamar 
tudtunkra adta, ő mondja meg, mikor, mit és hogyan tehetünk – vele. Egyszerű, semmit. Sőt, 
nem tudhatjuk azt sem, mit jelent, amikor szemei huncut csillogásával néz ránk, és mit, 
amikor morcossá, netán szomorkássá válik a tekintete. Sodródhatunk bizonytalan lelkének… 

39. szám 03. 19. 

Kommunikációs zavar – Mint tudjátok, a Vasutasok Szakszervezete folyamatosan követni 

igyekszik környezetének, és természetesen a vasút, a vasútvállalatok szerveződésének, 
helyzetének változásait. Ehhez szükség van többek között arra is, hogy szervezeti 
életünkben és szervezetünk felépítésében is megjelenjenek munkahelyünkön… 

Sajtószabi – Azt mindenki tudja, hogy a múlt héten ünnepeltük, ünnepelhette, aki akarta az 
1848-as forradalom évfordulóját, és a forradalmárok szabadságharcának emlékét. Amit jó 
egy évvel később az oroszok testvéri segítségével vérbefojtottak a Habsburgok. Utóbbira, 
persze, visszatérünk még októberben, bár akkor is március idusához tartozik, hiszen… 

40. szám 03. 26. 

Húsvét előtt – Ha minden igaz, Jézus Virágvasárnap vonult be Jeruzsálembe, és persze, 

nem fehér lovon, hanem szamárháton. Nem túl elegáns, mondhatnánk, még akkor sem, ha a 
fáma szerint előtte nem ült ember a jószág hátán. De ő nemigen akart mások fölé emelkedni, 
célja nem valódi hatalom, hanem az ő országának királysága volt. Nem trónszéken… 

41. szám 04. 03. 

Rendes titkári értekezlet Záhonyban – Március huszonkilencedikén ismét egybegyűltek a 

záhonyi Terület Titkári Testületének tagjai. Tíz órakor Juhász Tiborné, a Területi Képviselet 
vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend elfogadása után nekiláttunk a... 

42. szám 04. 09. 

Amikor lejt a pálya – Talán nem kell vasutasnak lenni ahhoz, hogy belássuk, a vasúti 
közlekedésben történő balesetek következményei nem csak kiszámíthatatlanok, de nagy 
áldozattal járhatnak. Jobb esetben „csak” anyagi veszteségek, rosszabb esetben személyi… 

Ikszem – Sajnos nem vehetem a számra, nem olyan fából faragták, de még a tollamra is 
csak ritkán, pedig – titkon – nagyon szeretem. Még jobban szeretném, ha kedvemre 
játszhatnék vele, és vasárnap végre volt is rá lehetőségem. Kicsit elgondolkodtam, vajon jól 
bánok-é vele? Legutóbb különösen vigyáztam, mégis kétségeim voltak utána, hogy… 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
13 

 

43. szám 04. 16. 

A B+N-ről bővebben – Mint arról korábbi számainkban hírt adtunk, Lantos Tibor projektvezető 
látogatott Záhonyba, 2018. március 27-28-án, valamint április 5-6-án és 12-13-án. A látogatás célja 
volt, hogy Lantos úr a munkaterületeken személyesen is megismerje a B+N munkavállalóit, illetve… 

Falak helyett hidakat – Az emberiség története falak építéséből is áll. Eleink hol azért 
falaztak, hogy megvédjék magukat, hol azért, hogy elzárjanak másokat egymástól, néha 
meg azért, hogy önmagukat zárják be. Bármi oka is volt, előbb, vagy utóbb okafogyottá… 

44. szám 04. 23. 

Ismét gyászolunk – Megrendülten értesültünk, hogy ismét eltávozott közülünk egy 
tisztségviselőnk, egy barátunk. Károlyi Csaba, bár az ország másik szegletében élt, mégis gyakori 
vendége volt Képviseletünknek. Koleszár Emléknap nem telt el nélküle, vendégünk volt Mikulás… 

Megállapodások és megállapítások – „A Vasutasok Szakszervezete, a VDSZSZ 
Szolidaritás és a Mozdonyvezetők szakszervezete megállapodtak, hogy a jövőbeni üzemi 
tanácsi, munkavédelmi képviselő választásokon, közösen kívánnak fellépni.” – röviden ez… 

45. szám 05. 07. 

Egy út vége – Csáki Jenőné Gizike néni örökre itt hagyott bennünket. Három évvel ezelőtt 
elbúcsúztunk tőle, amikor végleg befejezte munkáját a Vasutasok Szakszervezeténél. Gizike néni 
1957-től volt tagja szakszervezetünknek, 1984-től főfoglalkozásban szociális ügyeket intézett a… 

Ünnep a Ligetben – Ismét a Városligetben gyűltek össze a keddi napsütésben mindazok, 
akiknek fontos a munkások ünnepe. Akiknek igazán fontos volt, és szolgálatba sem kellett 
menniük, hagyományainkat követve délelőtt tízkor, a szakszervezeti Emlékkőnél találkozta… 

46. szám 05. 14. 

Kongresszus 18’ – Ha május, akkor Kongresszus – idén május tizenkettedikén ült össze éves 
tanácskozására szakszervezetünk elsőszámú testülete. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének székházában a Himnusz hangjai után Meleg… 

Kongresszusi gondolatok – A törvény értelmében minden évben legalább egyszer össze 
kell ülnie a szakszervezetek döntéshozó testületének, a közgyűlésnek, ami esetünkben a 
Kongresszus. Kezdetben furcsálltunk, miért évente, aztán menet közben kiderült, hasznos... 

47. szám 05. 22. 

Záhonyi Vasutas: látni és látszani – Szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt, egy kellemes 

forgalmász bulin pattan ki a fejekből az ötlet: kell egy saját lap. Mármint saját záhonyi lap. S 
ahogy az a vasutasokra általában is jellemző: a gondolatot tett követte, s napokon belül... 

Egy kongresszus margójára – A Vasutasok Szakszervezete 2017. évi Kongresszusa óta 
eltelt időszakról készült Beszámoló vitájában Meleg János elnöki szóbeli kiegészítője után 
többen is szólásra emelkedtek. A hozzászólók Bodnár József, Szabó Gyula és Palotai… 

Szövetkezzünk – Május hava nem csak a tavasz, de talán az év legszebb hónapja, mint egy 
szépasszony minden szeszéje és hóbortja ellenére, vagy éppen azért. Igazából májusban 
kezdődik az év, kinek örömben, kinek szomorúbban, de mindenképp most kezd újra nyílni… 
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48. szám 05. 28. 

A legbefolyásosabb – Ha bóklászunk a közösségi oldalon, nemritkán olyan ismerősökre is 
bukkanhatunk, akiket valójában nem ismerünk. Mármint személyesen, legalább egy 
kézfogás, köszöntés, netán rövid beszélgetés erejéig sem találkoztunk. De azért sokat… 

49. szám 06. 04. 

Egészségpénztári Küldöttközgyűlés – Május 28-án tartotta a Vasutas Önkéntes Kölcsönös 
Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlését. A 35954 taggal 
rendelkező pénztár a súlyozott képviseleti- és választási rendszerben 28283 fővel 
képviseltette magát a közgyűlésen. A napirendek között voltak a 2017. év beszámolói is… 

Alagutak fényei – Alighanem ideje felkötni ama bizonyos alsóneműt a záhonyi terület 
vasutasainak, mert rakott széles vagonok ezrei közelednek az ukrán-magyar határ felé. 
Másképpen látszik az alagút vége, egész pontosan már látszik mindkét alagút mindkét vége, 
legalábbis akkor, ha elzarándokolnánk Beszkidbe. A Kárpátok gerincénél található… 

50. szám 06. 11. 

Szakmai oktatás Zamárdiban – Az elmúlt hétfőn vették kezdetét a szakmai összetartások, a sort 
a Cargo és a Személyszállítási Szakmai Képviseletek tisztségviselői kezdték. Én a cargo oktatására 
kaptam meghívást immár negyedik alkalommal, a Műszaki Kocsiszolgálat alapszervezeti titkárának... 

VALÁPB – Nem igazán szép rövidítés, bár nem is kell annak lennie. Elég, ha jó, tehát 
hagyjuk most a külcsínt, ám a belbecsből mindeddig nem sokat látni még. De hátha nem 
csak bizottságosdi lesz, hanem egy hatékonyan működő intézmény. A párbeszéd… 

51. szám 06. 18. 

Újra együtt a hármak – Szikrázó napsütés, rekkenő hőség, néha egy-egy nyári zápor 

kísérte Zamárdiban a TEB Szakmai Képviselet összetartását. Mindezektől függetlenül június 
tizedike és tizenkettedike között aktív és érdeklődő csapat jött össze, igaz, a kínálat is jó volt: 
Érdekes előadások és a kitartóan együttműködő távközlő, erősáramú és… 

52. szám 06. 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… 

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… 

„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… 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu

