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 ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 16. szám 2022. december 12 

Alakuló ülés Eperjeskén, választói értekezlet a Kocsiszolgálatnál 

Alakuló ülésre készült csütörtökön Eperjeske Állomás Szakszervezeti 
Bizottsága, amit az újonnan megválasztott titkár, Séra Róbert hívott 
össze. Az ülésre meghívást kapott az alapszervezet leköszönő 
tisztségviselői mellett Rabb László csomóponti vezető is. Az 
alapszervezet leköszönő titkára, Deregi Balázs értékelte az elmúlt négy 
évet, de visszatekintett az évekkel ezelőtti eseményekre is, hiszen több 
cikluson keresztül volt első számú vezetője az alapszervezetnek. 

Ezek után Rabb László gratulált a megválasztottaknak, és reményét 
fejezte ki a további jó együttműködéshez. Tájékoztatott a Csomópont 
helyzetéről, az előttünk álló aktuális feladatokról. Természetesen a 

bérek, az évközi kifizetések mellett szó esett a tizennyolc fokos szabályról is. 
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Az én napirendi pontom következett, ami a tagszervezésről, tagmegtartásról szólt. Első 
mondataimban köszönetemet fejeztem ki a leköszönő tisztségviselőknek az elmúlt évek 
munkájáért. Szó esett arról is, hogy sok évet együtt dolgoztunk az alapszervezetben, ezek az 
évek meghatározóak voltak számomra is. Már dél felé járt az idő, amikor elbúcsúztam a 
kolléganőktől és kollégáktól, mert választó értekezletre igyekeztem, ahol a levezető elnök 
szerepét láttam el. 

Délután a Műszaki Kocsiszolgálat alapszervezete tartotta választói összbizalmi értekezletét. 
Balogh Attila alapszervezeti titkár köszöntötte a régi és az újonnan megválasztott 
tisztségviselőket, és adott számot az elmúlt négy évben végzett munkáról. Majd a 
küldöttértekezlet az alapszervezet titkárának Balogh Attilát, elnökének Zubály Bertalant, 
gazdasági felelősnek pedig Zakor Györgyöt választotta meg. Zubály Bertalant és Balogh 
Attilát kongresszusi küldöttnek is megválasztották. 

Ezúton is gratulálok mindkét alapszervezet sikeres választásához, a megválasztottaknak 
pedig eredményes munkát kívánok! 

Juhász Tiborné 
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Ünnepelt a Hármas-szövetség 

Ha közeledik a Mikulás, akkor hagyományosan összejönnek a TEB 
(Távközlési- Erősáramú- és Biztosítóberendezési) Szakmai Képviselet 
tisztségviselői a VSZ Ürömi úti székházában. Igaz, a pandémia már 
kétszer keresztbe húzta szokásainkat, de idén december ötödikén ismét 
megtartottuk a Küldöttértekezletet, amit lelkes készülődés előzött meg. 
Ami nem ritkaság, de idén kicsit izgalmasabb volt, hogy miért, majd 
kiderül. A lényeg, hogy ismét megbeszélhettük az elmúlt év sikereit, 
kudarcait és együtt tervezhettük egy kicsit a jövőt is. 

Az értekezletre meghívást kapott, és meg is jelentek az ügyvezetés tagjai: 
Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Zlati Róbert érdekvédelmi- és 
Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnökök. Elsőként Bodnár József, a Képviselet vezetője 
szólította bemutatkozásra a régi, és a folyamatban lévő tisztújítás okán az új titkárokat. Majd 

első napirendként szó-
beli kiegészítést fűzött 
az előzőleg kiküldött 
Beszámolóhoz. Igaz, 
az évközi folyamatos 
tájékoztatás révén 
min-denki tisztába 
lehetett a Képviselet 
mun-kájával, de 
hasznos volt az 
összegzés, illetve ahol 
lehetett, a tanulságok 
levonása. 

Az éves munka 
vitája után az 
ügyvezetés hozzá-
szólásai következ-
tek, és nagyon ráé-
reztek arra, mi jár a 
vasutas fejében 
Mikulás környékén, 
Karácsony köze-
ledtével: mi más, 
mint hogy mit 
hoztál? A kérdés 
egyszerű, és valahol helyénvaló is, a válasz már annál nehezebb, hiszen minid a MÁV-nál, 
mind az RCH-nál folyamatban voltak még a tárgyalások. Így sajnos konkrét eredményekről 
nem számolhattak be, annál inkább reményekről és valószínűségekről, no meg, hogy 
kilencedikén, pénteken szállhat fel valamilyen füst, azaz aláírás várható a vasútnál. (Aztán 
kiderült, hogy hétfőre, azaz ma délutánra halasztották azt.) 

A következő percekben néma felállással emlékezett a testület Berkes Lászlóra, 
Képviseletünk egykori biztosító berendezési tagozatvezetőjére, aki idén váratlanul és fiatalon 
hagyta el az életet. 
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Végül vidám percek következtek, az előzetes egyeztetések után idén is méltó helyre került a 
TEB Díj Erdődy József kollégánk személyében, sok éves kitartó szakszervezeti és 
tisztségviselői munkájáért. Gratulálunk, további sikereket és természetesen szép ünnepeket 
kívánunk neki! 

Az eddigiek is okot adhattak izgalomra a Küldöttgyűlés előkészítése során, de volt egy 
rendkívüli ok is: Pék Karcsi főszervezésében a tisztségviselők úgy döntöttek, Bodnár Józsi 
több évtizedes szakszervezeti munkáját egy tárgyi ajándékkal köszönjük meg. Mindez teljes 
inkognitóban történt, csak a rendezvény végén derült ki a terv és az eredmény. Mi tagadás, 
Józsi is kellően meghatódott… 

Az ajándékon a szakszervezetünk címere, a 
támogató alapszervezetek (természetesen mind) 
neve és egy idézet szerepel. Utóbbi érdekessége, 
hogy több javaslat közül távszavazással dőlt el, mit 
ír fel az ügyes kezű alkotó, Sipos Karcsi. A győztes 
idézet Jean Monnet-tól származik, és így szól: 
„Vannak, akik ’valakik’ akarnak lenni, és vannak, 
akik tenni szeretnének valamit.” 

Tegyünk hát a jövőben is szövetségben a három 
szakmáért, szakszervezetünkért és a vasútért 
egyaránt!   

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TÜRELEM 

A falucska papja kimegy a templom elé, és látja, hogy Miska bácsi mint mindig, most is tökrészeg. 

– Miska bácsi! – szól hozzá – mikor szokik már le az alkoholról? 

– Öreg vagyok én…(hikk)…már ahhoz, hogy leszokjak… 

– De leszokni sohasem késő… 

– Akkor még ráérek… 

 

KUTATÁSI EREDMÉNY 

Az egész világra kiterjedő felmérést készítettek a következő kérdéssel: „Kérem, mondja el, mi 

lehetne Ön szerint a megoldás a Föld más országaiban előforduló élelmiszerhiányról?” 

Az eredmény katasztrofális volt, bár mutatott valami mást a különböző országokról: 

– Afrikában nehezen értelmezték, mi az az élelmiszer… 

– Kelet-Európában gondban voltak a „vélemény” szó értelmezésével… 

– Nyugat-Európában nem értették, mi az a hiány… 

– A Közel-Keleten nem tudták, mi az, hogy „kérem”… 

– Az USA-ban nehézségeket jelentett: mi az, hogy a világ „más országaiban”… 

Balogh Attila 
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