
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, 37. szám 2019. április 01. 

Záhonyi jelöltjeink 

Ezúttal a Záhony Állomásfőnökség Alapszervezetének VSZ-es 
üzemi tanácsi jelöltjei mutatkoznak be. Egyikük sem kezdő már 
szakszervezetünkben, és bízunk abban, hogy megválasztásuk után 
eredményesek lesznek az üzemi tanácsi munkában is. Keressétek 
őket a szavazólapokon! 

Orosz Károly – A vasúton 1984. óta dolgozom megszakítás nélkül, 
jelenleg Záhony Széles Állomásfőnökségen, mint váltókezelő. A 
kezdetektől szakszervezeti tag vagyok, némi kitérő után 2010-től 
erősítem újra alapszervezetünk csapatát. Mozgalmi munkámért 2013-ban 
Elismerő Oklevelet kaptam. Érdekelnek az emberek, nyitott vagyok 

kollégáim gondja iránt. Ha elnyerem bizalmatokat, ezután is forduljatok hozzám! 

Koncz András – A vasutat 1989-ben kezdtem, majd kis kitérő után 2003-ban Budapest 

Ferencvárosban váltókezelőként és forgalmi szolgálattevőként folytattam. Később 
Vásárosnaményba kerültem, és 2006-tól ott dolgozom. Szakszervezetünk tagja 2009-től 
vagyok, munkámért 2015-ben Elismerő Oklevelet kaptam. Kollégáimnak szívesen segítek, 
ha kell, a továbbiakban is legjobb tudásom szerint képviselem minden munkatársamat. 

Veres Csaba – Dolgozni 1990-ben a GRF-en kezdtem, majd 1993-tól fegyveres biztonsági 

őr voltam. Élve a lehetőséggel váltottam, 2000-től váltókezelőként, majd 2005-től külsős 
forgalmi szolgálattevőként dolgozom Záhonyban. A Vasutasok Szakszervezetének 2010-től 
vagyok tagja,  és aktív tagja, 2016-tól üzemi tanács tagként is dolgozom. Ezt a munkát 
megelédettségetek szerint a jövőben is folytatni szeretném. 

Pokolné Tünde 

Jelöltségemről 

Kedves Olvasóink közül már többen értesülhettek arról, hogy szakszervezetünk 

szervezetpolitikai alelnöki tisztségére kaptam jelölést. A sarus híreket megelőzve e 

sorokban szeretném ezt megerősíteni. A jelölés ideje március 29-én lezárult, a jelöltek 

meghallgatása árpilis másodikán lesz, ekkor válik hivatalossá. Aki ismer, az tudja, a 

Vasutasok Szakszervezetében hosszú évek óta jelen vagyok, az elmúlt évtizedekben is 

azért dolgoztam, hogy mind a vasúton, de különösen Záhony térségében tegyek a 

tagjainkért. A jelölést elfogadtam, mert van bennem elég erő, kitartás, tapasztalat, 

elkötelezettség és alázat, ami ehhez a munkához kell, kilépve Záhonyból, országos 

szinten is. De még nincs itt a kampány ideje, még sokkal fontosabb teendőink vannak: az 

üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kell koncentrálnunk, arra 

törekedni, hogy jelöltjeink sikeresen szerepeljenek, és minél többen kerüljenek be a 

testületekbe. 

Juhász Tiborné 
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JEB 

A címbéli rövidítés Kongresszusunk Jelölést Előkészítő Bizottságának 
neve. Bár nem ilyen egyszerű szervezetünk élete, mert több helyen 
így is látható Választási Szabályzatunkban: Jelölést előkészítő (jelölő) 
bizottság. Igaz, a jelölő szó zárójelben van, de azért felvetődik a 
kérdés, hogy a bizottság jelöl, vagy mi, halandó tagok is tehetjük. Ám 
legyünk jóindulatúak, például tiszteljük meg nevüket nagy 
kezdőbetűkkel, és bízzunk mások jó indulatában is! 

A Bizottság feladatai közé tartozik a javaslatok összegzése, ami 
feltehetőleg a jelölések összegzését, begyűjtését jelenti. No, meg el 

kell beszélgetniük azokkal, akikre jelölés (javaslat?) érkezett, és természetesen 
biztosítaniuk kell a jelölést előkészítő munka nyilvánosságát, ami biztosan kiteljesedik 
hamarosan mindannyiunk számára. 

A Bizottság munkamódszereinek része, hogy „a választói értekezletet megelőző utolsó 
ülésén összegzi a javaslatokat, és a támogatottság figyelembevételével dönt a jelölő 
lapra történő felkerülésről” – ez végre teljesen egyértelműsíti, valóban a Bizottság jelöl, 
és mi, halandók, vagy testületeink csupán javasolhatjuk, hogy kiket jelöljenek. A 
Bizottság esetleges jelöléseinek alapjaként figyelembe kell vennie a támogatottságot, de 
azt nem tudni, vajon hogyan mérik majd? 

Mert javasolhat egy nagy létszámú testület, vagy sok tag, egymástól függetlenül, melyik 
a komolyabb támogatottság? Alighanem a jelölést előkészítő munka nyilvánosságának is 
része kellett volna, hogy legyen a támogatottság mérésének módja. Nem beszélve arról, 
hogy személyi kérdésekről lévén szó, korántsem biztos, hogy a javaslatok a valós 
támogatottságot mutatják. Az 
csak a küldöttek titkos 
szavazása után derül ki, ám 
nem biztos, hogy minden 
javasolt tagról szavazhatnak. 

Erre utal a jelölő munka 
részeként az is, hogy amikor 
a Bizottság vezetője ismerteti 
a küldöttekkel az általuk jelöltek nevét, „ismertetni kell azok nevét is, akikre még hangzott 
el javaslat, de a támogatottságuk nem volt olyan arányú, hogy a közzétett jelöltek 
névsorába felkerüljenek”. Mindez azt is jelentheti, hogy a Bizottság „szűrőként” is 
működik, ami nem volna baj, ha ismerhetnénk azokat a fránya szempontokat, amelyek 
alapján eldőlhet soron következő tisztújításunk. 

Érdekesség, hogy az is előfordulhat, valakiről nem a Bizottság dönti el, lehet-é jelölt, 
vagy sem. Mert a szabályzatunk szerint a „választói fórum bármely szavazati jogú 
résztvevője további jelölésre tehet javaslatot”, és ha van ilyen, róla már a Kongresszus 
egésze dönthet. Reméljük, kellő bölcsességgel csakúgy, mint a Bizottság tagjai, akik 
vállát a döntés felelőssége nyomja. Mi pedig izgatottan várjuk, kit honnan, ki és milyen 
tisztségre jelölt. Bocsánat, javasolt. No, meg, hogy kiket bocsát a Bizottság a 
Kongresszus színe elé. 

Dolhai József 
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A Vasutasok Szakszervezete Állomásfőnökség Záhony 

Alapszervezete kirándulást szervez Aggtelek-Jósvafő 

cseppkőbarlangba 

Visszaútban borkóstolás Tarcalon (szabadon választható program) 

A kirándulás ideje: 2019. május 25. 

Indulás: Kisvárda autóbusz pályaudvarról 06.45-kor, 

visszaérkezés az esti órákban. 

Részvételi díj VSZ tagoknak: 3.500.-Ft 

A borkóstoló ára: 1.500.-Ft 

Jelentkezési határidő: május 10. 

Érdeklődés, jelentkezés: 

Pokolné Tünde: +36 70 6703261 
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HUMORSAROK 

TAPASZTALAT 

Az ifjú férj hazaérkezik munkából, és látja, hogy sűrű füst gomolyog ki a bejárati ajtón. Bekiabál: 

– Drágám, főzöl, vagy vasalsz? 

 

TAPASZTALANTSÁG 

A friss házaspár két hete él házasságban. A férj, bár nagyon szerelmes, alig várja, hogy elmenjen a 

haverjaival egy kicsit szórakozni. Így szól a felségéhez: Édesem, mindjárt jövök. 

– Hova mész, cuncimókus? – kérdezi a feleség – Lemegyek a bárba, drágám, iszom egy sört – 

válaszol a férj. 

Erre a feleség: Egy sört szeretnél, szerelmem? – és kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, 25 különféle sört 

mutat a férjének. A férj nem tudja, mit tegyen, az egyetlen, ami eszébe jut: igen szívem, de a 

bárban tudod, hűtött poharat adnak. 

Még be sem fejezi a mondatot, a feleség közbeszól: Hűtött poharat szeretnél, angyalpofa? 

És egy hatalmas söröskorsót vesz elő a hűtőből, annyira hideget, hogy őt magát is kirázza a hideg. 

A férj kissé sápadtan ezt mondja: Igen, drágám, de a bárban olyan finom előételek is vannak, nem 

maradok sokáig, mindjárt jövök. Megígérem. Rendben? 

– És szívem, a bárban, tudod, mocskos káromkodásokat is lehet hallani... 

– Mocskos szavakat akarsz, életem? Na, ide figyelj, f…fej, idd meg a kicseszett sörödet abból az 

átkozott hűtött korsóból, edd meg a kicseszett sütijeidet! Már házas vagy, nem mész sehová! 

Megértetted, seggfej? 

Balogh Attila 
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