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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 44. szám 2019. május 20. 

Újrázó kongresszus 

Tizenkilencedik Kongresszusát tartotta szakszervezetünk a múlt hét péntek-
szombatján Budapesten. A küldötteken túl több mint száz meghívott is részt vett a 
megnyitó ünnepségen, ami Meleg János elnök szavaival kezdődött fél tizenegy után. 
Majd szólt a testülethez többek között Fónagy János államtitkár, Homolya Róbert, a 
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kordás László, a MASZSZ elnöke és Halasi Zoltán, 
a VDSZSZ Szolidaritás elnöke. Több szomszéd ország béli szakszervezeti vezető 
mellett jelen volt és felszólalt Sabine Trier, az Európai Szállítási Dolgozók 
Szövetségének (ETF) főtitkár-helyettese is. 

Az ünnepi köszöntők, hozzászólások után a kitüntetések 
átadása következett. Záhonyból Zubály Bertalan részesült 
elismerésben, a Magyar Vasutasért Kitüntetést kapta meg. 
Hamzáné Vígh Judit pedig Arany Jelvény kitüntetést kapott. 

Délután fél háromkor kezdte a Kongresszus munkáját a 
mandátum vizsgálattal, ügyrend elfogadásával, illetve a 
testület üléséhez szükséges munkabizottságok 
létrehozásával. Majd Meleg János előterjesztésében a 
kongresszusi beszámoló tervezete, vitája és elfogadása 
következett. A továbbiakban a küldöttek elé kerültek a múlt 
évi pénzügyeink, a Felügyelő Bizottság munkája, a jövő évi 
költségvetésünk tervezete és az Alapszabályunk is – a 
Kongresszus mindezeket elfogadta. 
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A késő délutáni órákban következett a tisztújítás. A szavazáson a három hivatalban 
lévő ügyvezető és két alelnök-jelölt igyekezett megszerezni a küldöttek szavazatait. 
Meleg János elnök kihívója néhány nappal korábban visszalépett, így a papírforma 
érvényesült: a lehetséges 99 szavazatból 90-et megszerezve újra ő lett négy évre a 
Vasutasok Szakszervezetének elnöke. 

Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök Szabó Gyula ellenében 
hatvanöt szavazattal újrázhat, Horváth Csaba pedig 
Juhász Tibornénál volt sikeresebb, és hatvanhét 
szavazattal lesz újra szervezetpolitikai alelnöke 
szakszervezetünknek. Tehát a küldöttek a változás 
ellenében, egyértelműen az eddigi irányvonal 
továbbviteléről döntöttek – és ezzel lezárult az első 
munkanap. 

A második napot Meleg János, megválasztott elnök 
nyitotta meg, majd Zlati Róbert szóbeli kiegészítést fűzött 
szakszervezetünk Középtávú Program-tervezetéhez, 
melyet vita után a testület elfogadott. 

Végül az elnöki zárszóval véget ért a Vasutasok 
Szakszervezete XIX. Kongresszusa. 
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Üdvözlet a győzőknek 

Szombaton véget ért. Mondhatnánk, már péntek estére, hiszen 
akkor derült ki a tisztújító választás eredménye. De mégiscsak 
szombaton lett vége, hiszen nem mindenkinek volt könnyű 
levezetőkör a Középtávú Program tárgyalása. Mindettől függetlenül 
egyaránt örülhetne győztes és vesztes, hiszen – egyetlen jelölt 
kivételével – végigmentek az úton, és többek óhajával ellentétben 
nem adták fel. Nem csak azok tartottak ki, akik biztosak voltak a 
zászlók állásában, hanem azok is, akiket esélytelennek gondoltak. 

Igaz, a veszteseknek nehezebb örülniük, mert ahogyan a focit gólokkal, úgy a 
választásokat szavazatokkal mérik. Hiába voltak helyzetek, nem is kevés, de bizony 
csak az ért valamit, amelyiket ki is tudták használni a jelöltek. Ez akkor is igaz, ha 
tudjuk, hogy azokat nem egységes mérővel osztották. Igyekeztek ugyan élni a 
legfőbb lehetőséggel, a nyilvánossággal is, de sokszor úgy tűnt, csak esetlegesen 
hívták segítségül a nyilvánosság erejét. Amit azok is megtehettek, akik korlátozottabb 
helyzetben vitték végig a kampányt. 

De bárhogy is volt, vége, és folytatódhat, vagy indulhat újra az élet. Ám csakis együtt 
érünk valamit, csak a győztesek és vesztesek összefogásával tudunk előre haladni. 
Ez csak úgy valósulhat meg, ha mindenki elfelejti az eredményeket. Biztosan nem 
lesz könnyű, még a győzteseknek sem, hát még a veszteseknek. De nincs más út, 
mint feledni a végeredményhez vezető út görcseit, leginkább a sok-sok informális – 
nem nyilvános és nem testületi – megnyilatkozást. 

Különben az a korábbi vélemény tejesedik be, miszerint függetlenül a választási 
eredményektől, semmi sem lesz már úgy, mint azelőtt. Reméljük, mindez csupán a 
kampány hevének következménye, és a jövőben inkább a szervezet fejlődésére, itt-
ott megújulására vonatkozik majd. Mert minden más út a semmibe vezet. 

Csak akkor vihetjük sokra, ha az új helyzetben mindannyian a demokrácia, és a 
Vasutasok Szakszervezetének győzteseként dolgoznak tovább. Üdv nekik!   

Dolhai József 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2019. JÚNIUS22-ÉN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA 

A HORGÁSZVERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB JÚNIUS15-ig. 

A NEVEZÉSI DÍJ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI 

ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE 

3.000.-FT/FŐ, CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 14.00  VERSENY 

14.00 – 14.30  MÉRLEGELÉS 

14.30 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHÍRDETÉS 

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar 

Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek. 
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HUMORSAROK 

BETELJESÜLT ÁLOM 

Egyszer volt egy fiatal férfi, aki a világ legnagyobb írója szeretett volna lenni. Amikor 

megkérdezték tőle, hogy mit ért a "nagy" alatt, ezt válaszolta:  

– Olyan dolgokat akarok írni, amit az egész világ olvasni fog, amire az emberek valódi 

érzelmekkel reagálnak. Olyat, amitől sikítani, sírni, a fájdalomtól és a dühtől ordítani fognak! 

Ma a Microsoftnál dolgozik. Hibaüzeneteket ír... 

SYSTEM HALTED 
BIZONYTALANSÁG 

Egy ízig-vérig szőke nő teljesen kifakad a férjének: 

– Elegem van az egészből! Nem jössz haza időben, éjszakára mindig kimaradsz, megcsalsz fűvel-

fával. Ez így nem mehet tovább, már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja... 
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