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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 07. szám 2022. október 03 

SZB ülés a Kocsiszolgálatnál 

Az elmúlt hét keddjén megtartotta a 
választások előtti utolsó ülését a Műszaki 
Kocsiszolgálat alapszervezetének Szak-
szervezeti Bizottsága. 

A Területi Képviseletünkön zajlott ülés első 
napirendjeként Balogh Attila alapszervezeti 
titkár adott számot az elmúlt időszak 
munkájáról, az alapszervezet 2022. I. félévi 
gazdálkodásáról. Ezt követően az alap-
szervezeti választások időpontjáról, lebo-

nyolításáról, az ezzel kapcso-
latos feladatok elosztásáról 
esett szó. Az SZB módosította 
az alapszervezet Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is, miszerint az eddigiekhez képes 
plusz két bizalmit fognak választani – esetükben törekedni 
fognak a fiatalok bevonására.  

Végül Zubály Bertalan KÜT elnök tájékoztatóját hallgathattuk 
meg, amit kötetlen beszélgetés követett. Ebben szó volt a 
helyi aktualitásokról, szakszervezeti munkáról, jelenünkről és 
jövőnkről egyaránt. 

Juhász Tiborné 
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Tizennyolc fokos boldogság 

Sokáig emlékezetes marad a vasutasok számára ez az év, mert a 
történtek megmutatták, hol tartunk, hová jutottunk az elmúlt évek 
során. Lassan tudatosul bennük a gáz, vagy annak hiánya, még 
az is kiderülhet, hogy ez csak egy apró momentum. Mint ahogy az 
is, hány Celsius fokon lehet boldog az ember, mert bizony nem 
könnyű a tudatos gondolkodás. Gyakran hagyatkozunk az 
érzelmeinkre, főleg, ha gáz van, vagy ha éppen nem lesz majd. 
De talán az érzelmek is mondhatnak igazat. 

Kezdetnek azt hitte a vasutas, hogy 
vége a pandémiának, de végül megszokta, hogy együtt kell 
élni a maradékával. Kirobbant az orosz-ukrán háború, de 
még a keleti végeken is inkább ijesztő volt, mint valóság. 
És mi tagadás, a menekültek szomorú látványához is 
hozzá lehet szokni, mint ahogyan a jelentős átrakni-
fuvarozni valóhoz, a sok plusz munkához. Aztán 
megérkezett a várva várt nyár, de hamar elment a vasutas 
nép kedve. Mert ilyen hosszú és nagy forróságról még a 
legöregebbek is csak a nagyapjuktól hallhattak. 

Mondhatni, sivatagi kiképzést kapott a záhonyi vasutas, 
hiszen kevés kivétellel nem fért légkondis helyhez az, 
akinek a tűző napon kellet dolgoznia. De az „irodisták” 
közül is csak kevesen úszták meg, hogy majdnem annyi 
legyen a hőfok bent, mint kint. Ám annak is vége lett, bár 
még nem biztos, hogy tudjuk, kinek milyen maradandó 
egészségkárosodást okozott a hőség. Manapság pedig 
várja mindenki, lesz-e ősszel, télen is kiképzésünk, ezúttal 
amolyan sarki egészségpróba. Mert kijött mindenféle ukáz 
arról, hogy maximum tizennyolc fok lehet a „melegség” 
október elsejétől a munkahelyeken. 
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Durvának tűnik, hiszen még egy irodában sem könnyű húsz fok alatt dolgozni órákig. 
Vannak sokan, akik a váltók közt botorkálnak majd sárban, vízben vagy hóban, vagy 
az átrakóban húzzák, esetleg latyakban ment hibára gyalogosan: se ruhát szárítani, 
se melegedni nem nagyon tud egyikük sem majd sehol. Tisztára olyan lesz, mint a 
nyár, csak télen gyorsabban kiderül majd az egészség romlása. Netán, hogy kit kell 
megbüntetni a „nagy meleg” miatt, amire 
nyáron még senkinek nem volt gondja. 

Természetesen látják ezt az érdekvédők is, 
így Meleg János, a Vasutasok Szak-
szervezetének elnöke levélben követelte a 
miniszterelnöktől a hőmérséklet-korlátozó 
rendelet visszavonását, és javasolta, hogy „a 
munkavállalók képviselőivel egyeztetve 
alakítsa ki az új, egészségre nem káros 
megoldást”. Hogy csupán tizennyolc fokos, 
vagy még fokosabb lesz-é a vasutas téli 
boldogsága, még nem tudni. De tény, némi 
rugalmasság jobbat tenne mindenkinek, mint 
a táppénz-szabályok tanulmányozása. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság, Debrecen-Záhony 

A VSZ záhonyi Területi Képviseletének vezetője, Juhász Tiborné Kátai József startos 
alapszervezeti titkár javaslatára levélben kérte a debreceni TSZVI vezetőjét Záhony állomás 
személypénztár nyitvatartási idejének módosítására. A személypénztárakban a vészhelyzeti 
folyamatos munkarendről vissza kellett állni az osztott munkaidős munkarendre, pedig a 
vészhelyzet ma is fennáll. A munkavégzés körülményeiben változás nem történt, ezért 
érthetetlen számunkra a döntés. Ugyanakkor az osztott munkaidőben az utasok nem tudnak 
menetjegyet vásárolni (a nemzetközi vonatok rendszeresen késnek), információt kérni. Az 
utascsarnokban pihenő idő alatt is hangzavar uralkodik, esetenként dörömbölnek a pénztár 
ablakán, a pénztárosok pihenése a pihenőszobában is lehetetlen. A záhonyi állapotok és a 
vészhelyzet miatt a Képviselet vezetője kéri a folyamatos munkarend mielőbbi 
visszaállítását. 

Szolidaratási demonstráció a pedagógusokért, a jövőért 

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete október 
4-én és 5-én demonstrációt szervez az Alapvető Jogok Biztosának budapesti és regionális 
irodái elé. A MASZSZ felhívására a Vasutasok Szakszervezete is csatlakozik a 
demonstrációkhoz. A záhonyi vasutasokat október 4-én Debrecenben várják a demonstrálók 
a Vágóhíd út 2 szám elé, 14.45-kor. További részleteket ezen a linkeken találhattok. 

Segítsük az oktatásban dolgozó kollégák 
mindannyiunk által jól ismert küzdelmét, nem 
csak a jobb munkakörülményekért és a 
bérért, nem csak az oktatásban dolgozók 
sztrájkhoz való jogáért, hanem gyermekeink 
színvonalas oktatásának megőrzése és 
fejlesztése érdekében is, a mozgósítás 
erejével! 
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HUMORSAROK 

SPORTOS TALÁNY 

Mit csinál a magyar fociválogatott, ha megnyerik a VB-t? 

Kikapcsolják a Playstationt… 

 

SZEXTALÁNY 

Miért nem tud a férfiak ötven százaléka szex után nyomban elaludni? 

Mert előbb haza kell érniük… 

SZEXI TALÁNY 

Mi a különbség a pulóver és a melltartó közt? 

Az egyik tartja azt, amit a másik ígér… 

Balogh Attila 

mailto:zhtk@vsz.hu

