
Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 17. szám 2022. december 19 

Évzárás Záhonyban 
A múlt hétfőn, december tizenkettedikén tartotta a Vasutasok Szakszervezete záhonyi 
Területi Képviselete soron következő, és egyben évzáró titkári értekezletét. A rendezvényre 
meghívást kapott a VSZ Ügyvezetése, amelyet Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök 
képviselt. Elsőként Juhász Tiborné, a Képviselet vezetője köszöntötte a testületet és a 
meghívott vendégeket. Külön köszöntötte, és bemutatta az újonnan megválasztott titkárokat, 
Csákvári Tündét, Séra Róbertet és Orosz Károlyt. 

A napirend elfogadása következett, majd 
Juhászné szóbeli kiegészítést fűzött az 
előzőleg kiküldött, 2022-ben végzett munkáról 
szóló Beszámolóhoz. Szólt többek között a 
háború okozta ijedtségről, a soha nem látott 
menekültáradatról és az ahhoz kapcsolódó 
külön feladatokról, melyekkel tagjainknak meg 
kellett küzdeni munkájuk során. 

És természetesen arról is, hogy a kezdeti 
riadalom után kiderült, rég látott meny-
nyiségű áru jöhet be a határon, csak győzze 
a vasút és a vasutasok. Nem véletlen, hogy 
újra és rendszeresen találkozhatunk több 
területen is újfelvételesekkel. 

Ehhez kapcsolódva a taglétszámunkról 
megtudtuk, hogy a tavalyi harminc után idén 
ötvenhez közelít az új belépők száma (mára 
kiderült, már megvan az ötvenedik új 
tagtársunk is). Mindez annak ellenére, vagy 
épp azért komoly eredmény, mert vannak 
társ-szakszervezetek, akik legalábbis vitatható 
módon próbálnak új tagokat beszervezni. 

Közösségi rendezvényeink közül kiemelte a 
Kocsijavító szokásos „kis” Vasutasnapját, 
illetve évzáróját, és a Tengelyátszerelőben is 
összejöttek a kollégák. Területi rendezvény 
pedig a hagyományos horgászversenyünk 
volt. Hozzá tette, több ilyen közösségi 
alkalomra volna szükség, de az is igaz, hogy 
a megnövekedett munkahelyi terhelés is 
negatívan hatott a szabadidőnk eltöltésére. 
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Sikeres volt a „nagy” Vasutasnap is Sóstón, ahol a debreceni és a miskolci területtel közösen 
állítottunk sátrat, sok vendégünk között volt szakszervezetünk Ügyvezetése, sőt, a MÁV Zrt. 
vezérigazgatója is. Terveink szerint jövő év májusában a három terület ismét összefog, és 
huszonnégy órás, regionális horgászversenyt rendezünk. 

Szóba került a berekfürdői üdülőnk is, és megtudhattuk, az idei év is rentábilis volt, viszont 
meggondolandó, hogy jövőre árat emeljünk, hiszen bennünket is érint a rezsiárak durva 
emelkedése. 

A Beszámoló vitája során 
Balogh Attila részéről 
felmerült, milyen a terület 
kapcsolata az Elnökséggel, 
amiről bővebben Nagy Attila 
elnökségi tagunk válaszolt: 
érintette a lapunkban néhány 
számban megjelenő, általa 
írt Elnökségi híreket is, 

megszűnését a tartalom megírásának nehézségeivel magyarázta. Beszélt arról a régi 
kérdésről, vajon a választók véleményét képviselje, vagy a sajátját. Kiderült, az Ügyvezetés 
jobbnak látja, hogy az elnökségi tag a saját véleményét képviseli. Juhászné szerint sem volt 
egyértelmű a válasz, de kifejtette, „engedtessék meg nekünk, hogy valamilyen szinten a mi 
véleményünk is képviselve legyen”. 

Horváth Csaba alelnök elmondta, jónak tartja a kapcsolatot a terület és az Ügyvezetés, 
illetve az Elnökség között. Arról, hogy kit képviseljen az elnökségi tag kifejtette, mindenkinek 
felül kell kicsit emelkednie a helyi gondokon, hiszen „azokat nem biztos, hogy az 
Elnökségnek kell megtárgyalnia”. Tegyük hozzá, teljesen jó az alelnök gondolatmenete, de 
talán az is igaz, hogy egy nagy rendszer akkor működhet jól és hatékonyan, ha ismeri a 
kisebb, területi egységek véleményét is, ami nyilván sosem lehet egyetlen emberé. Végül 
Juhászné kérte Nagy Attilát, hogy a jövőben tájékoztassa rendszeresen a titkári testületet az 
elnökségi ülések eredményeiről, amire az elnökségi tagunk ígéretet is tett. 

A Beszámolót a testület egyhangúan elfogadta csakúgy, mint az idei pénzügyi beszámolót 
és a jövő évi költségvetést, hiszen mindkettő kiegyensúlyozott, stabilitást mutat. A jövő évi 
ülésterv következett, amellyel kapcsolatban felvetetődött, hogy a május sűrű lesz, mert a 
tisztújító Kongresszus után nem sokkal területünk is megtartja a tisztújítást, de végül a 
testület elfogadta a tervezetet. 
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A következőkben Zubály Bertalan, az RCH KÜT elnöke szólt a testülethez, elsőként 
gratulálva az új titkároknak mondván, nem könnyű feladatra vállalkoztak. Majd a cargo 
aktuális helyzetéről, a háború okozta problémákról, az áruforgalom nehézségeiről és 
hektikus változásairól szólt. 

Mindez a változékonyság a jövőre is vonatkozik, ami jelent egyrészt a háború miatt 
megnövekedett forgalmat, és a Dunaferr várható leállását egyaránt. (Azóta kiderült, az 
illetékes törvényszék már elrendelte a cég felszámolását.) A bérfejlesztésről elmondta, öt 
százalékról indulnak, és tíz százalék körül járnak a tárgyalások. A jövő év bérügyben is attól 
függ, hogyan alakulnak a forgalmak és az energiaköltségek. 

A továbbiakban Horváth Csaba, 
szervezetpolitikai alelnök gratulált 
a frissen megválasztott titkárok-
nak. Jelezte, azokkal ért egyet, 
akik szerint már egy gazdasági 
válság közepében vagyunk, így a 
környezet nem olyan, ami a 
munkavállalóknak kedvezne. Ő is 
kiemelte a három terület vasutas-

napi rendezvényét, és szólt arról is, hogy a vasút vezetése látogatást tett a VSZ székházá-
ban. A válsághoz visszatérve tudni kell, hogy a vasútnak kétszázmilliárd forintot kell 
spórolnia, ami szintén nem a vasutasoknak kedvez. Szóba hozta azt is, hogy változás történt 
a kormányban, másik minisztérium, másik miniszter lett, aki azt mondta, hogy megbecsülés 
jár a vasutasoknak, és találkozni is akar a vasút vezetőivel és az érdekvédőkkel is. 
Meglátjuk, milyen hozadéka lehet az új érának csakúgy, mint az új szervezeti felépítésnek. 

Mindenesetre az biztos, hogy Meleg János elnök azért nem tudott jönni, mert ma lesz az év 
végi – lojalitási – kifizetés aláírása, amiről nem volna jó találgatni, estére már tudni fogjuk. És 
az RCH-nál is tárgyalás van, bértárgyalás, ahol a másik alelnökünk, Zlati Róbert tárgyal, amit 
hamarosan le kell zárni, hogy december elsejével megvalósulhasson. (Mint már ismeretes a 
nyilvánosság előtt, a bértárgyalások lezárultak.) A MÁV Volán csoport jövő évi 
béremelésének ügyében egyelőre a minimálbér emelésének eldöntése, mértéke következik, 
de mindenképp két számjegyű mértéknek kell lennie, és sajnos már csak jövő év elején 
várhatóak a vasútnál érdemi tárgyalások. 

A zamárdi eladásáról elmondta, hogy pályázat volt, és jelen állás szerint még jövőre 
mindenképp igénybe vehetjük a megszokott kedvezményekkel az üdülőt. Végül ismertette, 
hogy az Elnökség módosította a kitüntetési szabályzatunkat. 

A testületi ülés végére maradtak a vidámabb percek, amelyekben kitüntetéseket, 
elismeréseket adott át Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője és Horváth Csaba, 
szakszervezetünk szervezetpolitikai alelnöke. 
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Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Lovácsiné Belinszki Erika, Banga István, Heüsz 
József, Turtóczki Tibor, Benyó István és Szűcsné Kocsis Klára, aki sajnos nem tudott 

eljönni. A következő kitün-
tetett Szegvári Emese volt, 
aki a Legjobb Tagszervező 
Díjat kapta, „egy abszolút 
egyedi” formában. 

Majd a leköszönő titkárok 
voltak soron, akiknek meg-
köszöntük sokéves mun-
káját: Pokolné Tündének, 
Török Jánosnak és Deregi 

Balázsnak. Balázs szintén 
nem tudott eljönni, de 
felkeresik majd. 

A végén Zubály Bertalan 
jóvoltából már nem először 
„Aranytoll” is röpködött, de 
ez már egy másik történet. 

A lényeg, hogy ismét együtt 
beszélhettük meg az elmúlt 
évet, kicsit a jövőt, és 
együtt örülhettünk azoknak, 
akik méltán részesültek 
elismerésben. Folytassuk 
jövőre is együtt! 

Dolhai József 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
5 

 

Helyi hírek röviden 

Fényeslitke, Kocsijavító 

Mint arról az idei 15. számunkban (Évzáró a Kocsijavítóban) Szanyi József, a fényeslitkei 
Kocsijavító alapszervezetének titkára már hírt adott, idén is megrendezték az alapszervezet 
a hagyományos évzáróját. Náluk három alapszervezeti csoport működik, és a harmadik 
csapat december tizenhatodikán zárta az évet hasonlóan jó 
hangulatban, mint a másik két közösség. Természetesen múlt 
pénteken is átadták az ajándékcsomagot, melyet a tagság 
döntése alapján Gebei András tagtársunk érdemelt ki. 
Gratulálunk neki is, és további jó munkát, szép ünnepet 
kívánunk! 

 

Nagycsaládosok segítése 

Sokéves hagyomány már a Vasutasok Szakszervezetében, hogy Karácsony előtt értékes 
ajándékcsomaggal segítjük nagycsaládos tagtársainkat, akik négy, vagy több gyermeket, 
vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek. A napokban öt tagtársunk, így öt család kapott 
ajándékcsomagot, melyet az Ügyvezetés megbízásából Korbács Sándor és Szanyi József 
titkáraink adtak át. 

Nyugdíjba vonult az állomásfőnök 

Emlékezetes dátum lesz a 2022. december 15-e Balogh László 
Kisvárda állomásfőnökének, hiszen ez volt a szolgálatban töltött 
utolsó napja. A főnök a több mint négy és fél évtized alatt 
végigjárta a „vasutas szamárlétrát”, dolgozott ifjú munkásként, 
kocsifelíróként, váltókezelőként, vezető váltókezelőként, forgalmi 
szolgálattevőként, állomásirányítóként, térfőnökként és végül 
Kisvárda állomás főnökeként. Kisvárda mellett Ajak és Pátroha 
állomásokért is felelt közel húsz évig. Több, mint 48 év 
munkaviszonnyal a háta mögött, most már a megérdemelt 
pihenőjét töltené, de ő a Vasutasok Szakszervezetét választotta 
és most már minden idejét a VSZ ONYSZ Ajaki szervezetének 
szentelheti, mert annak továbbra is ő az elnöke. A nyugdíjas 
éveire sok sikert és jó egészséget kívánunk. 

Zubály Bertalan 
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BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS 
SIKERES, szerencsés ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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A következő számunkkal 2023. január 2-án jelentkezünk! 
 

HUMORSAROK 

MEGVILÁGOSODÁS 

Nyuszika és a farkas minden héten sakkoznak, és mindig a nyuszi nyer. Meg is kérdezi a farkas a 

nyuszit, hogy csinálja? 

– Tudod, farkas, amikor sakkozni jövök, jól elkapom a barátnőmet. 

Gondolja a farkas, ezt kipróbálja a feleségével, és a konyában hátulról össze is jön a dolog. Erre az 

asszony: mi van, nyuszika, mész sakkozni…? 

 

FELVILÁGOSÍTÁS 

A házaspár veszekszik, és kiabál az asszony: vedd tudomásul, akik előtted udvaroltak nekem, 

mind okosabbak voltak, mint te!! 

– Stimmel – mondja férj – hiszen én elvettelek… 

Balogh Attila 
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