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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 36. szám 2018. március 25. 

Választások és jelöltek 

Területünkön az RCH-val a múlt héten megkezdődtek az üzemi 
tanácsi és munkavédelmi képviselő választások. Ezúttal 
szakszervezetünk Eperjeske Forgalmi Csomóponton induló 
jelöltjei mutatkoznak be – ott a választások 2019. április 8-11. 
között lesznek. 

Üzemi tanácsi jelöltjeink 

Grunda Zsolt – Kisvárdán születtem 1974-ben, az általános iskolát Ajakon 

végeztem, majd a kisvárdai Besenyei György gimnáziumban érettségiztem, és 
2006-ban végeztem a MÁV Tisztképzőn. A vasutat 1994-ben kocsirendezőként 

kezdtem, 1998-tól váltókezelő, 2002-től külsős forgalmi szolgálattevő voltam, 2008-tól mint 
főrendelkező dolgozom Fényeslitke Déli rendező pályaudvaron. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1998-tól vagyok tagja, 2000-ben szakszervezeti bizalmi lettem, 2006-
tól alapszervezeti titkárként, ez évtől a Forgalmi Szakmai Képviselet vezetőjeként erősítem a VSZ 
záhonyi csapatát. Az Üzemi Tanácsnak 2014. óta vagyok a tagja – ennek a munkának a folytatásához 
kérem a kolléganők és kollégák szavazatát. 

Krámos Sándorné – Kisvárdán születtem 1966-ban, lánykori nevem Ésik Zsuzsanna. 
Tornyospálcán lakom, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat is, majd 1984-ben érettségiztem 
a záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola vasútforgalmi szakán. Szolgálatomat 1984-ben 
kezdtem vonatfelvevőként Eperjeske Rendező pályaudvaron, majd naplózóként folytattam, végül az 
önállósító vizsga megszerzése után külsős forgalmi szolgálattevőként dolgozom Ep. Rendező 
pályaudvaron. 

A Vasutasok Szakszervezetének vasutas pályám kezdetétől tagja vagyok, jelenleg bizalmiként 
tevékenykedem. Szeretnék üzemi tanácsi tagként is munkatársaim javára válni, ehhez kérem a 
szavazatukat. 

Séra Róbert – Kisvárdán születtem 1980.-ban, vasutas pályafutásom 2000-ben kezdtem, mint 
ólmozó-bárcázó, később raktárnok. Forgalmi szolgálatom 2002-ben vonatfelvevőként indult, majd 
külsős forgalmi szolgálattevő, 2005-ben rendelkező lettem, 2016-tól térfőnökként dolgozom. A 
Tisztképzőt 2006-ban fejeztem be. 

A VSZ-nek 2000-től vagyok tagja, alapszervezetünk Szakszervezeti Bizottságának elnökeként 
tevékenykedem. Sok embert megismertem, és tudom, milyen jó egy családhoz, egy csapathoz, a 
Vasutasok Szakszervezetéhez tartozni. Az Üzemi Tanács tagjaként közelebb kerültem kollégáimhoz, 
segítve ügyes-bajos dolgaikban. Sok pozitív visszajelzést kaptam, ezért döntöttem az újra indulás 
mellett, szeretném, ha bizalmukkal újra megtisztelnének. 
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Szabó Erzsébet – 1969-ben születtem, az általános iskola befejezése után a záhonyi Kandó Kálmán 
Szakközépiskolában érettségiztem. Vasúti pályámat 1988-ban kezdtem Eperjesek Rendező 
pályaudvaron naplózó, majd külsős forgalmi szolgálattevő munkakörben. 

A Vasutasok Szakszervezetének első perctől tagja vagyok, ma, mint bizalmi képviselem 
munkatársaimat. Az Üzemi Tanácsban három ciklus óta tevékenykedem, meggyőződésem, hogy 
érdekképviseletre szükség van. Bízom szakszervezetünk és az Üzemi Tanács erejében. A mai világban 
különösen fontos, hogy legyen, aki a dolgozók érdekeit képviseli, és összefogással sok minden 
elérhető. Szeretném tovább végezni munkámat, amihez kérem a szavazók bizalmát. 

Tasi-Furda Krisztina – Kisvárdán születtem 1972-ben. A záhonyi Vasútforgalmi 
Szakközépiskolában érettségiztem, majd 2001-ben végeztem a BGOK Tisztképző tanfolyamán. 
Eperjeske Rendező pályaudvaron kezdtem a vasúti munkámat 1990-ben, amit a „ranglétrát” 
végigjárva igyekeztem teljes odaadással végezni, jelenleg térfőnökként dolgozom. 

A Vasutasok Szakszervezetének kezdettől tagja vagyok, immár több cikluson keresztül szakszervezeti 
titkárként tevékenykedem a szervezetben. Eperjeske Csomóponton az Üzemi Tanácsban is több 
cikluson keresztül végeztem – és végzem ma is – elnökként a rám bízott feladatokat, a dolgozók 
érdekeit képviselve. Mindennek folytatásához munkatársaim szavazatát. 

Munkavédelmi képviselő jelöltjeink 

Galambos József – Kisvárdán születtem 1965-ben, Mándokon élek, ahol az általános iskolát is 
végeztem, majd 1984-ben érettségiztem a kisvárdai Császy László Szakközépiskolában. 

A MÁV szolgálatába 1984-ben léptem: vonat fel-és átvevői munkakörben kezdem, voltam KTG-s, 
külső forgalmi szolgálattevő, majd 1997-ben a Tisztképző elvégzése után lettem rendelkező forgalmi 
szolgálattevő. Eperjeske Átrakó pályaudvaron 2013-óta térfőnökként dolgozom. 

A munkába lépésem óta tagja vagyok a Vasutasok Szakszervezetének, és szakszervezeti bizalmi 
tisztséget látok el. Fontosnak tartom a biztonságos munkavégzést, ezért szeretnék munkavédelmi 
képviselőként is tenni munkatársaimért. 

Rebenkó János Zsolt – Kisvárdán születtem 1979-ben. Fémforgácsoló lettem 1997-ben, majd 

200-ben a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, 2011-ben fejeztem be a 
BGOK Tisztképző tanfolyamát. 

A vasutat 2000-ben kezdtem Eperjeske Átrakóban kocsirendezőként, 2002-től folytattam Eperjeske 
Rendező pályaudvaron szintén kocsirendezőként, majd voltam váltókezelő, táblakezelő, külsős 
forgalmi szolgálattevő. Ismét Ep. Átrakó következett, ahol 2010-től rendelkező forgalmi 
szolgálattevőként, 2018-tól térfőnökként, illetve rendelkező forgalmi szolgálattevőként dolgozom. 

Munkahelyünk biztonságáért szeretnék tevékenykedni, ehhez kérem kollégáim szavazatait. 

Sárközi Ferenc – A kárpátaljai Peterovó középiskolájában érettségiztem 1984-ben, 1999-ben 

fejeztem be a MÁV Tisztképzőt. 

A vasutat 1988-ban kezdtem kocsirendezőként Eperjeske Rendező pályaudvaron, majd 1991-től 
váltókezelő, 1992-től külsős forgalmi szolgálattevő, 1994-től rendelkező forgalmi szolgálattevő, 1999-
től állomásirányító voltam. Jelenleg térfőnökként, rendelkező forgalmi szolgálattevőként dolgozom 
Eperjeske Átrakó és Eperjeske Rendező pályaudvaron. 

Szakmai és területi ismereteim alapján szeretnék tenni munkánk biztonságáért. 
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Szatmári Béla – Kisvárdán születtem 1970-ben, az általános iskolát Komoróban végeztem, majd a 
kisvárdai szakmunkásképző következett. A vasúton 1988-tól dolgozom, voltam váltókezelő, 
tolatásvezető, 2007-től Fényeslitke Déli rendezőben dolgozom váltókezelőként. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1988-tól, munkába lépésemtől vagyok tagja. Munkám során 
számtalanszor tapasztalok veszélyeket, ami ellen munkavédelmi képviselőként igyekszem tenni. 
Ennek folytatásához kérem a szavazók bizalmát. 

Varga László – Kisvárdán születtem 1965-ben, Tiszabezdéden élek családommal. A záhonyi 

Vasútforgalmi Szakközépiskolában érettségiztem 1983-ban, több vasúti szakvizsga után 2013-ban 
fejeztem be a Tisztképzőt Budapesten. 

A vasútnál 1983-tól dolgozom, jelenleg Eperjeske Rendező pályaudvaron főrendelkezőként, de 
tartalékosként több beosztásban, minden műszakkal van munkakapcsolatom. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1983 óta vagyok tagja, munkavédelmi képviselőként már több 
cikluson keresztül tevékenykedtem – ennek folytatásához kérem a szavazók bizalmát. 

Juhász Tiborné 
 

Sikeres választások a Cargónál 

Jól teljesített szakszervezetünk az RCH-nál a napokban véget ért 
üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokon. 

A múlt héten lezajlott választásokon társasági szinten 75,3%-os 
volt a megjelenés, amely kimagasló. A Vasutasok Szakszervezete 
által állított üzemi tanácsi jelöltek mindenhol bekerültek, amire még 
nem volt még példa. Mint ahogyan arra sem, hogy az RCH 
központjában a közös jelöltek (VSZ-VDSZSZ-MOSZ) nagyon jó 
eredményt értek el, és többséget szereztek 6:3 arányban a 
választásokon. 

De ejtsünk szót a munkavédelmi képviselő választásról is. Ezen a megmérettetésen 
is jól szerepelt szakszervezetünk, a jelöltjeink közül mindösszesen ketten nem tudtak 
bekerülni a bizottságokba, és ez is csak az RCH központjára érvényes. 

a választás Záhony TÜK-ben is sikeresen lezajlott, a részvételi arány közel 80%-os 
volt. Ez is nagyon jó, hiszen ez is az országos átlag feletti eredmény. Mindkét 
bizottságban a VSZ-VDSZSZ jelöltjei jutottak be. Reméljük mindenhol, az ország 
más részein is rendben lezajlottak a választások s jogorvoslatra nem lesz szükség. 

Zubály Bertalan 
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Választásaink 

Nap, mint nap döntenünk kell valamiben, ami leginkább két, vagy több 
lehetőség közötti választást jelent. Mi sem egyszerűbb, mondjuk sokszor, 
amikor mást látunk szorongani, aztán, ha mi kényszerülünk választásra, 
nyomban beüt az izgi: vajon mit szól hozzá ez, vagy az, nem fogom-é 
megbánni holnapra, mi van, ha kérdőre vonnak otthon, munkahelyen, 
kocsmában, vagy épp a következő randin. A lényeg, hogy választásunk 
felelősséget jelent még akkor is, ha csupán mi tudjuk, hogy hibáztunk. 

Izgi van rendesen a vasúton is, mostanában az üzemi tanácsok és a 
munkavédelmi képviselők vannak soron. A kívülállók gyakran legyintenek, 

igaz, ők még nem próbáltak nyilvánosan felelősséget vállalni önmagukért sem nagyon, hát 
még másokért. Akik viszont nyakig benne vannak, néha még gyötrődnek is, hiába mindent 
megtettek, megtesznek, ami rajtuk múlik. A választó pedig vagy komolyan veszi az ikszelést, 
vagy nem, a felelősségre vonásban többük annál inkább jeleskedni fog. 

No, és úgy néz ki, lassan egyenesbe 
fordul szakszervezetünk Kongresszusa is, 
melynek fontos része a tisztújítás. A 
szavazásra jogosultak – kongresszusi 
küldöttek nevei – már ősz óta ismertek, 
területünkről hatan ikszelhetnek majd 
májusban. Ők már elmélkedhetnek, mert 
folyamatosan futnak be a jelöltállítások az 
illetékes bizottsághoz, sőt csütörtökön 
már le is jár a jelöltállítási határidő. Szóval 
formálódhatnak az elképzelések, bár 
talán jobb megvárni a csütörtököt a 
komoly gondolatokkal. 

Természetesen a legkomolyabb izgi mégis csak a kongresszusi tisztújítás, hiszen nem 
mindegy, kik vezetik négy évig a VSZ-t. Megfontoltság, alázat, bölcsesség kéretik a 
küldöttektől, félretéve egyéni érdekeket, netán sérelmeket, mert bizony, ha a nagy egész 
nem jól működik, a részek is hamar eltűnhetnek. Márpedig a választás joga, remélhetőleg a 
tagság véleményének megismerése 
után mégiscsak a küldöttek kezében 
van: a jelöltállítás még csak egy 
lehetőség, igaz, minél szélesebb körű, 
annál demokratikusabb lehet a nagy 
nap. 

Ám a döntés joga egyértelműen a 
küldötteké. Felelősség terheli önmaguk 
és a tagság előtt, felelősség a jövőnkért. 
Kívánjunk nekik józanságot, kitartást, 
bölcs és előrelátó gondolatokat! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) 

A munkáltató a soros VÉT-ülést mára ismét összehívta. A tanácskozás egyetlen 
napirendi pontja az idei bértárgyalás. 

Bízunk benne, hogy a felek együttműködően, mindannyiunk javára hozzák meg 
döntéseiket! 

 

HUMORSAROK 

GASZTRONÓMIA 

Két hangya egy-egy morzsát tol az úton. Arra megy az elefánt, odaszól neki az egyik: 

– Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a fejedre ezt a morzsát! 

Az elefánt felrakja, mire odaszól neki a másik hangya: 

– De fogadjunk, hogy nem tudsz ráállni erre a másik morzsára! 

Az elefánt rááll, mire a két hangya, fetrengve a röhögéstől: 

– Vazze, mekkora szendvics! 

 

HAMAR MUNKA 

Új nagyfőnök érkezik a vállalathoz, nézelődik, hogy megy a munka. Meglát egy unottan ücsörgő 

fiatalembert, bedühödik: 

-– Fiam, mennyi a maga havi fizetése? 

– Hatvanezer. 

– Itt van hatvanezer, fogja, és most tűnjön el, meg ne lássam itt többé! 

A srác egy szó nélkül eltűnik. Egy beosztott jön oda egy ezressel a kezében, és tanácstalanul néz 

körbe: 

– Igazgató úr, nem látta a pizzafutárt…? 

Balogh Attila 
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