
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 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 35. szám 2018. március 18. 

Jövőbe néző munkaértekezlet Záhonyban 

Március tizenharmadikán vegyes hangulatban, ám mégis csak optimistán gyűlt össze a 
záhonyi csapat a Területi Képviselet tárgyalójában. A soros titkári értekezletet Juhász 

Tiborné, képviseletünk vezetője nyitotta 
meg, és a formaságok után bele is 
kezdünk, hiszen bőven volt mit 
megbeszélnünk. Elsőként az idei 
Kongresszusra való felkészülés 
következett érdekes információkkal, és 
végül határozathozatallal. 

Juhászné jelezte, bár a jogszabályoknak 
megfelelően évente van Kongresszusunk, 
a május 17-18-ára tervezett rendezvény 
kitűnik azzal, hogy tisztújítás is szerepel a 
napirendek között. Küldötteink személyéről 
az őszi alapszervezeti választásokon 
kellett dönteni: képviseletünk vezetője 
mellett küldött lett Balogh Attila és Zubály 
Bertalan (RCH), Szanyi József (Start), 
Deregi Balázs és Nagy Attila (MÁV), 
valamint Korbács Sándor (GRF). A 
záhonyi nyugdíjasok küldötte a 
Kongresszuson Kósdi Józsefné. 
Szakszervezetünk következő ötéves 
programját már ismerhetjük, a 
kongresszusi Beszámoló a közeljövőben 
készül el. A Jelölést Előkészítő Bizottság 

(JEB) viszont már fogadja a jelöléseket, melynek tagja Zubály 
Bertalan is, akit Juhászné felkért, hogy tájékoztassa a 
Testületet a Bizottság munkájáról. 

Zubály elmondta, a Bizottság tizenegy fővel működik, tagjait a 
területi és a szakmai képviseletek, rétegszervezetek és a 
nyugdíjasok képviselője adják. A JEB vezetője Horváthné 
Czinderi Zsuzsanna, január végi első ülésükön – melyen részt 
vett Meleg János, szakszervezetünk elnöke is – rögzítették, 
hogy egy elnököt, két (érdekvédelmi és szervezetpolitikai) 
alelnököt, Felügyelő bizottsági elnököt, és négy fő FB tagot 
kell választani. Továbbá a négy évvel ezelőtti kampánykörút 
(roadshow) tanulságait levonva döntöttek arról, hogy idén 
nem támogatnak ilyen körutat. 
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Az akkori eseményekről és a szimpátiaszavazásokról úgy vélték a JEB tagjai, hogy azok 
nem segítették a munkát. De a jelölteknek lehetősége lesz, hogy kifejtsék programjukat, 
elképzeléseiket, amelyek felkerülnek a VSZ honlapjára, és a küldöttek is megkapják. 

Megtudtuk még, hogy április 
másodikán összegzik a március 
29-én véget érő jelöltállítás 
eredményeit. A jelölések 
folyamatosan érkeznek 
egyénektől és szervezetektől 
egyaránt, a jelölteket a tervek 
szerint a JEB meg fogja 
hallgatni. A meghallgatások és a 
jelölések alapján alkotnak majd 
véleményt a jelölt lehetséges 
támogatottságáról, ami 
iránymutatásul szolgálhat a 
Kongresszus számára. Kiderült, 
mindeddig az elnöki tisztségre 
Meleg Jánost, érdekvédelmi 

alelnöknek Zlati Róbertet, Szabó Gyulát, Bodnár Józsefet, szervezetpolitikai alelnöknek 
pedig Horváth Csabát jelölték. De érkeztek jelölések az FB elnökére, és tagjaira is. 

Juhászné felvetette, mivel nem lesz kampánykörút, de ha a Testület igényli, és lesznek 
kevésbé ismert jelöltek, személyes találkozóra is keríthetünk a Kongresszus előtt alkalmat. 
Majd határozattervezetet nyújtott be, miszerint területünk jelöli Meleg Jánost az elnöki 
tisztségbe – a határozatot a Testület egyhangúlag elfogadta. 

Második napirendben a területi horgászversenyünk 
megrendezése következett. Helyszínként rövid vita után 
Tiszabezdéd, Kerek Holt-Tisza lett, időpont június 21, illetve 
22, és az igények felmérése után ismét napirendre tűzzük a 
verseny részleteit. 

Ismét határozathozatal következett, mégpedig a VSZ 
Elismerő Oklevél keret elosztásáról. A határozat szerint, 
amelyet a testület egyöntetűen elfogadott, a GRF, a 
Műszaki Kocsiszolgálat, Személyszállítás, Eperjeske, 
Fényeslitke Kocsijavító és a Gépészet adhatnak egy-egy 
oklevelet az arra érdemes tagjaiknak. VSZ Aranyjelvény 
kitüntetésre Hamzáné Vígh Juditot javasolja a testület. 

Végül a Területi Képviselet vezetőjének, és az új Elnökség 
záhonyi tagjának választási időpontja, a küldöttek számának 
meghatározása, és a választáshoz szükséges Jelölést 
Előkészítő Bizottság létrehozása következett. A Bizottság 
még további egyeztetést igényel, a küldöttek számát és az 
időpontot viszont elfogadta a testület: harminc küldött 
szavazhat – amiről határozat is született – szeptember 
tizenharmadikán, a biztonság kedvéért pénteken. 
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Újdonság, hogy főállású tisztségviselőink számára bővül a munkaidőn túli munkavégzés 
lehetősége: ügyvezetői elvárások fogalmazódtak meg, miszerint csakis szabadidőben, és 
magán eszközökről jelenhetnek meg a közösségi oldalakon. Természetesen, akik számára 

fontos szervezetünk népszerűsítése, mindez 
nem jelenthet majd gondot. 

Mindenesetre reméljük, kivételt képezhet azon 
aláírásgyűjtés népszerűsítése, amelyről a 
napokban született döntés. Ezen arról 
kérdezzük mi, és a társ-szakszervezetek 
kolléganőinket és kollégáinkat, részt 
vennének-e Budapesten, a minisztérium előtt 
egy demonstráción, április harmadikán. Mert 
csak akkor lehetünk sikeresek, ha elég sokan 
akarunk tenni magunkért, jövőnkért, nem csak 
szavakban, és a pálya szélén, hanem a 
tűzvonalban is. 

Annál is inkább, mert 
mindennapjainkban 
a legkülönbözőbb 

gondokkal néz szembe többségünk munkahelyén, és gyakran a 
magánéletben is. Nem biztos, hogy mindig sikeresen tudunk 
megküzdeni problémáinkkal, sajnos kudarcokra is számítanunk 
kell, amire bizony nem igazán lehet felkészülni. A lényeg 
mégiscsak az, hogy együtt, csapatban gondolkodjunk, akkor talán 
még a szélsőséges helyzeteket is könnyebb elviselni, és nagyobb 
lesz a siker öröme is. Maradjunk együtt, és folytassuk! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért, március 18-22. 

A héten az FCS Eperjeske alábbi helyszíneken is folytatódik az akció: 

2019.03.18 09:00 Eperjeske-Átrakó állomás, 
koordinátor: Miskolczi Gábor főnökségvezető, találkozási pont azonosító: 2942; 

2019.03.19 09:00 Fényeslitke-Déli rendező állomás, 
koordinátor: Daku Béla állomásfőnök, találkozási pont azonosító: 3372; 

2019.03.20 09:00 Eperjeske-Rendező állomás, 
koordinátor: Dobos Károly állomásfőnök, találkozási pont azonosító: 3371 

Ezután is csatlakozzunk minél többen! 

 

 

HUMORSAROK 

GYORS DÖNTÉS 

A fiatal feleség idegesen telefonál a férjének: Képzeld, a mama leesett a lépcsőn, beütötte a fejét, 

vérzik. Most mit csináljak? 

– Krumplis tésztát, az hamar megvan. 

 

TAPASZTALAT 

Egy fiatal srác ül a buszon. Egyszer csak felszáll egy öreg nénike, és azt mondja: 

– Fölállna, fiatalember? 

– Áááá, ismerem ezt a trükköt, én felállok, maga meg gyorsan elfoglalja a helyemet. 

Balogh Attila 
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