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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 19. szám 2021. december 13 

Évzárás Záhonyban 

Már második éve, hogy sok minden másképp történik a Vasutasok Szakszervezetében is, 
mint ahogyan sokéves szokásaink diktálnák. Idén úgy alakult, hogy megtarthatók az évzáró, 
beszámoló értekezletek, így Juhász Tiborné, a Záhonyi Területi Képviselet vezetője 
december kilencedikére összehívta a Titkári Testületet. A meghívott vendégek 
szakszervezetünk vezetői voltak, de mihamar kiderült, hogy Meleg János elnök nem tud 
Záhonyba utazni, hiszen a munkáltató szintén december kilencedikére hívta össze a MÁV-
Volán-csoport Érdekegyeztető Tanácsát (CsÉT). A fő kérdés ott is a bér volt, így aztán még 
izgalmasabb lett az évzárás, bár a CsÉT üléséről nem várhattunk híreket a testületek ülései 
alatt (mint utóbb kiderült, nem született új döntés a jövő évi bérről). 

A testület határozatképes volt, és a napirend elfogadása, illetve a jegyzőkönyvvezető 
megválasztása is megtörtént Gálné Éva irodavezető személyében. Juhász Tiborné, a terület 
képviseletének vezetője szóbeli kiegészítéseket fűzött az előzőleg kiadott írásbeli 

beszámolókhoz, amelyeket a 
testületek elfogadtak. Továb-
bá elfogadták a titkárok az 
idei pénzügyi beszámolót és a 
2022-es év költségvetési 
tervét is, valamint döntöttek a 
jövő évi üléstervről. 

Az értekezleten megjelent 
Zlati Róbert, a Vasutasok 
Szakszervezetének érdekvé-
delmi, és Horváth Csaba 
szervezetpolitikai alelnöke is, 

akik aktuális kérdésekről tájékoztatták a Titkári Testületet. A vasúti áruszállítás helyzetéről, 
az RCH aktuális kérdéseiről pedig Zubály Bertalan, az RCH KÜT elnöke beszélt. 

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 

 
2 

Érdekesek voltak a szoká-
sos „Egyebek” napirendben 
felvetődött kérdések, különö-
sen ami a bért, és az aznapi 
CsÉT tárgyalásait illeti. Már 
csak azért is, mert az 
időközben napvilágra került 
MÁV-START év végi kifi-
zetés tervezetéről nem sok 
jót volt elmondható: többek 
szerint kimondottan üzemi 
tanácstagi, munkavédelmi 

képviselői és szakszervezeti tisztségviselő-ellenes pontjai vannak. De az esetlegesen 
coviddal fertőzött kollégákat sem az otthon maradásra ösztönzi, sokkal inkább arra, hogy 
dolgozni menjen, növelve a fertőzésveszélyt a munkahelyeken. Ez ügyben szakszervezetünk 
levelet is írt a cég vezetésének, reméljük, van még lehetőség némi rugalmasságra a 
kérdésben. 

Ünnepélyes percekkel 
záródott a testület ülése, 
ugyanis csütörtökön adták 
át az alelnökök „Az év 
alapszervezeti titkára” 
kitüntetést, idén Nagy 
István Attilának. Attila El-
nökségi Tag, és képvi-
seletünk vezetőjének 
egyik helyettese, akit 
azért javasolt Juhász 
Tiborné, a képviselet ve-
zetője, mert úgy ítélte 
meg, hogy komoly 
segítője munkájában. 
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Végül az ügyvezetők egy-egy emlékplakettet adtak át éves munkájukat megköszönve a 
titkároknak, mely szakszervezetünk működésének százhuszonötödik születésnapjára 
készült.   

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Kocsijavító Műhely, Fényeslitke 

Szerdán ismét térségünkbe látogatott Kövesdi Tamás GIB titkár. A Kocsijavítóban először az 
új telepvezetővel, Rácz Sándorral váltottunk pár szót a műhelyben folyó munkálatokról, a 
jelenről, az átállásról és a jövőről. Ezt követően rövid fórumot tartottunk, melynek fő témája a 
Vagon Kft. üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás volt. Ennek fontossága köré 
szőtte Tamás a mondandóját, de érintett olyan megoldásra váró kérdéseket is, amit a 
jövőben szakszervezeti vezetőként fontosnak tart megoldani. Én a szakszervezet 
fontosságára, az összefogásra hívtam fel a figyelmet. Természetesen a munkavállalók is 
kérdezhettek, a kérdések jelentős része a jövő évi bérfejlesztéshez kapcsolódott. Végezetül 
Tamás sok sikert kívánt a választásokon Szanyi József alapszervezeti titkárnak, mint üzemi 
tanácsi képviselő jelöltnek, illetve Balogh Attila főbizalminak, mint munkavédelmi képviselő 
jelöltnek. Kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a választáson, és szavazatukkal 
támogassák a Vasutasok Szakszervezetének jelöltjeit. 

 

HUMORSAROK 

VALLOMÁS I. 

A cimborák berúgni készülnek, de csak egy ötszázasuk van. Végül vesznek egy hotdogot, és a 

virslit a cingár a nadrágjába teszi. Beülnek a kocsmába, isznak bátran, majd a kicsi a cingár elé 

térdel, és bekapja a virslit, mire a kocsmáros kidobja őket. Ezt minden kocsmában eljátsszák, a 

tizedik kocsmánál a kicsi megszólal: nekem már nagyon fájnak a térdeim! 

– Erre a cingár: te panaszkodsz? Már a negyedik kocsmánál elhagytam a virslit... 

 

VALLOMÁS II. 

– Tudod, Pista, nekem már előtted is volt dolgom férfival. Erre Pista: 

– Nem probléma. Nekem is… 

VALLOMÁS III. 

– Tudod, haver, amikor vállalkozó lettem, csak a tudásomra és a józan eszemre támaszkodhattam. 

– Nem te vagy az egyetlen, aki nulláról indult... 

Balogh Attila 
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