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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 34. szám 2018. március 11. 

Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás 
Hamarosan megkezdődnek a választások. Az elkövetkező hónapokban 
a MÁV Zrt.-nél, a MÁV Start Zrt.-nél valamint az RCH-nál is üzemi 
tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kerül sor. 
Már alig egy hét van hátra, és elsőként március 18-21-e között az RCH-
nál bonyolítják le a választásokat. Sajnos az előkészületek alatt néhány 
zavaró tényező került elő olyan szakszervezet részéről, amely sok 
helyen még jelöltet sem tudott állítani. Azt gondoljuk, hogy külső zavaró 
tényező ide, vagy oda, minden folytatódik tovább. 
Most már csak arra van szükség, hogy mindenki vegyen részt a 
választáson, és mi, záhonyiak bizonyítsuk be, van összetartás közöttünk. 

Ezt tükrözi, hogy közös VSZ-VDSZSZ jelöltek vállalják a következő ciklus nehéz kihívásait. 
Zubály Bertalan 
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Köszöntés helyett 
Elmúlt. Kinek vidáman telt, kinek kevésbé jókedvűen. Sőt, valószínűleg 
voltak jó páran, akik onnan tudtak róla, mert bemondta a rádió, szóba 
került a tévében, megírta az újság. De mindenkinek elmúlt, igaz, nem 
biztos, hogy a napján, lehet, hogy csak tegnap lett vége. Utóbbiaknak 
talán három nap is megadatott, míg másoknak egy is csak ímmel-ámmal. 
Mindenesetre mérleget ne vonjunk, még a hölgyek sem a nőnapról, 
inkább kezdjük ma az „adatgyűjtést”, hogy egy év múlva összegezhessük: 
ki mit kapott, mit adott, és, hogy kinek milyen 
jól esett adni, vagy éppen kapni. 

Mert nők napján nem csupán köszönteni, vagy felköszönteni 
illenék hölgy ismerőseinket, barátnőnket, házastársunkat, 
szerettünket. Sokkal inkább megköszönni az elmúlt évet, azt, 
amit tőlük kaptunk egy év alatt. Mert biztosan kaptunk sok jót, 
még akkor is, ha bűnös módon nem mindig vettük észre. A 
férfiember gyakran ilyen, de ha már, vagy inkább még 
mellettünk van az a szépasszony, biztosan nem jelent rosszat. 
Ha mégis, az azt jelenti, hogy valamit nagyon elrontottunk nála, 
annál is inkább érdemes mától gyűjteni az adatokat. 
Természetesen sokaknak inkább egy kedves leányzó jut 
eszükbe ilyenkor, de hát, mint tudjuk, kinek a pap, kinek a 
papné. Ügyesebbjének meg a lánya, akiről, persze, már sokan 
lemaradtunk. Ilyenkor ne feledjétek, férfitársaim, minden asszony leány volt egykoron. És 
minden asszony lehet néha leány, ha mi is úgy akarjuk. Például, ha nem csak a napjukon jut 
eszünkbe valami kedvesség. 
Ami akár a munkahelyünkön is lehet gyakorlat, hiszen legtöbbünknek vannak kolléganőink. 
Vagy legalábbis dolgoznak közelünkben, akiket talán köszöntöttünk idén is, ám korántsem 
biztos, hogy évközben is próbáltunk vigyázni rájuk. Mi tagadás, ez gyakran a vezetőkre is 
vonatkozik, közülük sokan megelégszenek valami nőnapi kedveskedéssel. Vagy még azzal 
sem, de hátha. 
Szóval, kedves sorstársaim, próbáljunk kicsit összefogni munkatársnőinkért is, és nők napja 
helyett egész évben szeressük őket. Biztosan nem lesznek hálátlanok, talán egy névnap, 
vagy szülinap erejéig mi is eszünkbe jutunk majd. Ha mégsem, akkor lehet, valamit valóban 
elrontottunk év közben. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért, március 18-22. 
Országos tisztasági akció született, melyhez a záhonyi Forgalmi Csomóponti 
Főnökség is csatlakozott. Az alábbi helyszíneken és időpontokban szedhetjük együtt, 
vagyis tehetünk az állomásaink, a vasút tisztaságáért: 
2019. március 19. 10:00 Záhony állomás, koordinátor Vas Gáborné gazdálkodási 
koordinátor (03/38-10, 0630/983-1749), 
2019. március 20. 10:00 Kisvárda-Hármasút megállóhely, koordinátor Balogh László 
állomásfőnök (03/79-31, 0630/635-0927), 
2019. március 20. 13:00 Pátroha állomás, koordinátor Balogh László állomásfőnök 
(03/79-31, 0630/635-0927), 
2019. március 21. 10:00 Vásárosnamény állomás, koordinátor Tóth Béla 
állomásfőnök (03/38-31, 06-30/565-6142). 

Csatlakozzunk minél többen! 

HUMORSAROK 

ÉRTHETETLEN 
A rendőr, akit megcsal a felesége, váratlanul hazaérkezik. A nő a tévé mögé bújtatja a szeretőt. A 
férj leül a tévé elé meccset nézni. A feleség kimegy a konyhába, de pár pillanat múlva beszalad, és 
így szól a férjéhez: Képzeld, az előbb leejtettem az üvegtálat, és nem tört össze! 
Erre a rendőr: Az hagyján! Az előbb kiállítottak egy játékost, és itt futott el mellettem! 

 
ÉRTHETŐ 
Egy nő és egy férfi megismerkednek, és egykettőre az ágyban kötnek ki. Az esemény után így szól 
a férfi: Kedvesem, Évának foglak hívni. 
– Rendben, egyetlenem, de miért? 
– Tudod, nekem te voltál az első nő az életemben. 
– 0h, picim, akkor én Peugeot-nak hívlak ezután. 
– Rendben, de miért? 
– 706… 

Balogh Attila 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8_fQsurgAhVG46QKHVfXAhAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.erdekesseg.hu/fotogen-allatok/&psig=AOvVaw1ddsOkTKT8sba1gcZdq7O-&ust=1551854462771844

