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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 21. szám 2018. december 03. 

Fel Budapestre! 

Demonstrációt hirdetett december nyolcadikára a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ). E hét szombatján tiltakoznak 
a magyar szakszervezetek, tagságuk és természetesen bárki azon 
törvényjavaslat elfogadása ellen, amelyet közkeletűen 
„rabszolgatörvényként” emlegetnek mostanában. A felhívásra a 
Vasutasok Szakszervezete, és benne 
a záhonyi terület is igent mondott: 
hiszen ha ilyen egyszerű változtatni a 
túlóra szabályokon, a munkaidőkeret 

hosszán, mi a garancia arra, hogy jövőre is a kollektív 
szerződésünkben, a munkáltatóval megegyezve 
szabályozhatjuk, mi vonatkozik a vasutasokra. 

A törvényjavaslatot a karácsonyra való előkészület, az advent 
első gyertyagyújtására kaptuk. Az adventi koszorú első 
gyertyája lila színű, ami a mértékletesség, az egyensúly, az 
intelligencia és az igazság színe is – nem is sokan szeretik. 
Hogy mit kapunk Mikulásra, még nem tudjuk, mindenesetre 
már csak pár nap, addigra még változtathatnak az illetések. Mi 
természetesen reménykedünk, mondván, mindenkinek jobb a 
békesség, kérdés, mindenki akarja-e? A lehetőség adott, 
hátha nem hiába a remény gyertyája következik vasárnap. 

És, persze, azt is reméljük, hogy a harmadik, a 
szeretet gyertyája is teljes fényében ragyoghat majd, 
hogy örömünk lehessen a negyedig gyertya 
meggyújtásakor. Ám a negyedik által jelképezett 
örömért sokat kell tennünk, hiszen nem elég várni rá, 
akarnunk is kell! Mindenképpen együtt, mert egyedül 
kevesek vagyunk, és örülni is jobb, ha megoszthatjuk 
egymással. 

A tenni akarás szombatja következik, menjünk minél 
többen, legyünk csapat akkor is, amikor küzdeni kell! 
Találkozzunk szombaton a fővárosban, hogy mindenki 
lássa, sokan vagyunk! 

Dolhai József 
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Mozgalmas hét 

Az év vége általában mindig mozgalmas, négy évenként meg pláne így van. 
Már hátfőn reggel nyolc órakor Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökségen 
gyülekeztek választó értekezletre a küldöttek. A beszámoló-választó 
értekezleten Deregi Balázs alapszervezeti titkár adott számot az elmúlt négy 
év munkájáról. Ezt követően a csomóponti főnök, Miskolczi Gábor 
tájékoztatóját hallhattuk, majd a tisztújító választás következett. Nyílt 
szavazáson a testület egyhangúlag szavazott ismét bizalmat Deregi 
Balázsnak, aki már jó pár cikluson át látja el az alapszervezeti titkári 
teendőket. Az alapszervezetnek új elnöke lett Séra Róbert, a gazdasági 
felelős viszont a régi maradt, Bomberákné Ica személyében. SZB-tagnak 

Vártás Lászlót és Balogh Lászlónét választották meg, a segélyezési bizottság tagjai Tóthné Bordás 
Enikő és Kocsi Endréné lett, a pénzügyi-
ellenőrző bizottságba Rabb László és 
Molnár Gyuláné került be, nőfelelősnek 
pedig Géczi Istvánné kapott bizalmat. Végül 
kongresszusi küldöttet is választottak, ismét 
Deregi Balázs fogja képviselni kongresz-
szusainkon az alapszervezetet, a záhonyi 
forgalmászokat. 

Péntek délután a Gépesített Rakodási 
Főnökség alakuló bizalmi testületi ülésén 
vettem rész, ahol a régi-új tisztségviselőkkel 
kötetlen beszélgetésben vitattuk meg a 
jelent, és az előttünk álló feladatokat. Szó 
esett a cég helyzetéről, aktuális szak-
szervezeti kérdésekéről, az alapszervezet 
jövőjéről, a tuzséri faházról. 

A szombat általában szabad, decemberben nem 
mindegyikre igaz, mint ahogyan az elmúlt heti 
sem volt az. S ha már dolgozni kellett, akkor ide 
is befért egy választás. Az IK Kft. alapszervezet 
tartotta beszámoló-tisztújító taggyűlését. A 
lelkes kis csapat tagjai ugyan már nem 
tartoznak egy főnökség alá, de így is kiválóan 
tudnak együttműködni, érdekeket védeni. A 
beszámolót követő választás eredményeként 

Lengyel Antal titkári, Hasulyó Attila elnöki, Szegvári Edina pedig gazdasági felelős tisztséget 
kapott az előttünk álló négy évre. 

Gratulálunk mind a három alapszervezet megválasztott tisztségviselőinek, munkájukhoz erőt, 
egészséget és kitartást kívánok! 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

TALÁLÉKONYSÁG 

Egy nagy áruházban egy pasas fél fej salátát akar venni. Az eladó mondja neki, hogy nem lehet, 

de a pasi addig erősködik, míg az eladó rááll, hogy megkérdezze a főnököt a dologról. 

Hátramegy a főnök irodájába, és azt mondja neki: 

– Ne haragudjon, uram, hogy zavarom, de egy f-szfej egy fél fej salátát akar ve... – ekkor meglátja, 

hogy ott áll mögötte a vevő, és így folytatja: ...és ez az úr itt mögöttem megvenné a másik felét! 

A főnök persze érti, hogy miről van szó, lerendezik a vevőt, majd magához hívatja az eladót: 

– Na, fiam, maga igazán szépen kivágta magát az előbb a kutyaszorítóból! Honnan jött? 

– Minnesotából. 

– Igen? És miért jött el onnan? 

– Nincs ott semmi, uram, csak kurvák meg hokijátékosok... 

– Tényleg? Érdekes... a feleségem is minnesotai.. 

Kis csend, majd megszólal az eladó: 

– Nem mondja uram! És melyik csapatban játszott…? 

 

UTOLSÓ SZAVAK 

Részeg kiránduló utolsó mondata: 

– Ki a hököm vagy te, hogy nyáron bundába szeded itt a málnát?! 

Balogh Attila 
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