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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 46. szám 2019. június 03. 

Soros titkári értekezlet Záhonyban 
Meghívásomra május 29-én Képviseletünk tárgyalójában gyülekeztek a Titkári Testület tagjai, és a 
napirend elfogadása, illetve a határozatképesség megállapítása után bele is vágtunk. Tennivalónk 
volt bőven, hiszen mozgalmas időszakon vagyunk túl, de a második félévben is sok dolgunk lesz, sőt, 
komoly döntéseket is kell majd hoznunk. 

Elsőként a májusi Kongresz-
szust értékeltem, és tájékoz-
tattam a titkárokat legfel-
sőbb döntéshozó testületünk 
üléséről. Viszont már min-
denki tájékozódhatott és 
tájékozódott is az ott 
történtekről, ezért inkább 

kiegészítő információkkal szolgáltam. Többek között érdeklődés volt a szervezetpolitikai alelnöki 
jelöltségemről is, és elmondtam, veszteni ugyan sosem jó, de nem voltak illúzióim (alaptalan álmaim), 
és megalkuvásnak tartottam volna, ha például visszalépek. 

Tény, hogy későn döntöttem, így még nem is jelenthettem be 
a megelőző értekezletünkön sem, amikor az elnöki tisztség 
kapcsán szavaztunk jelölési javaslatunkról. Szóval későn 
indultam és „ellenszélben” kellett végigmenni utamon. No 
meg, hivatalban levő vezetőkkel szemben mindig nehezebb 
eredményesen kikerülni egy választásból. De így is sokat 
tanultam, az elmúlt hónapban sok embert sikerül igazán 
megismernem, utóbbi az, aminek nem mindenkivel 
kapcsolatban tudok örülni. Természetesen a küldöttek 
döntését tudomásul vettem, miszerint nincs szükség 
komolyabb változásokra szakszervezetünkben, a történet 

ezzel véget ért, bezárult egy ajtó. A továbbiakban eszerint fogom végezni munkámat, elsősorban 
Záhonyra koncentrálva. 

Ezek után tájékoztatás adtam a már 
több területen lezajlott középszervi 
választásokról, illetve a még előt-
tünk lévőkről is. Ennek kapcsán 
drukkolunk helyettesem, Nagy Attila 
GIB titkári tisztségért folyó 
versengésének, aki szintén nagy 
elszántsággal megy tovább az útján. 
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Második napirendünk a saját 
középszervi választásunk előkészí-
téséről, a szükséges bizottságok 
felállításáról szólt. A küldöttek 
delegálásának módját és lét-
számát a 03/2019. számú hatá-
rozatunk tartalmazza, miszerint 
harminc küldött vesz majd részt a 
szeptember 13-i küldöttér-
tekezleten. Az SZMSZ-ünk alapján 

választunk területi képviselet vezetőt, képviselet vezető helyettest és elnökségi tagot. A VSZ Választási 
Szabályzata alapján létrehoztuk a Jelölést Előkészítő Bizottságot, mely a választás során 
Szavazatszámláló Bizottsággá alakul majd, és döntöttünk a Mandátumvizsgáló Bizottságról is. 

Harmadik napirendben a berekfürdői üdülőnk üzemeltetésével kapcsolatban adtam helyzetértékelést. 
Beszámoltam az eddig elvégzett fejlesztésekről, és megbeszéltük a további terveinket. Egyetértettünk 
abban, hogy további felújításokra van szükség, hiszen Berekfürdő nem „aranybánya”, hanem tagjaink 
pihenését, kikapcsolódását szolgáló üdülő. 

Végül elfogadta a testület a 
második félévi üléstervünket, 
majd kötetlen beszélgetés 
keretében kisebb-nagyobb 
gondjainkat, tennivalóinkat 
vettük sorra. 

Összegezve tartalmas és előre 
mutató értekezleten vett részt 
a záhonyi csapat, továbbra is 
együtt folytatjuk munkánkat! 

Juhász Tiborné 
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Összetartó TEB és Egészségügyi Tagozat Zamárdiban 

Május utolsó napjaiban és június elsején tartotta szakmai képviseletünk idei szakmai 
összetartását Zamárdiban. Körünkben köszönthettük a vasutas-egészségügyben dolgozó 
kolléganőket és kollégákat is, élükön Németh Gábornéval, a Szolgáltató és Egészségügyi 

Intézmények Szakmai Képviseletének vezetőjével. 

Csütörtök délután elsőként Bodnár József vezetésével egyeztettük 
programunkat. No meg az üdülő számukra nem igazán kedvező 
szabályait, mert bizony az üzemeltető elmulasztotta azok 
ismertetését. 

Majd kongresszusi beszámolót hallottunk Bodnár Józseftől, aki 
jelezte, szakszervezetünkben változni és változtatni kell. 
Felvetődött a „potyautas” jelenség kapcsán a KSZ-kötési díj 
esetleges bevezetése, hiszen tarthatatlan helyzet, hogy az is élvezi 
szakszervezetünk munkáját, aki semmivel nem járul hozzá, de az 
úgynevezett „kétszáz forintos” szakszervezetek sem válnak az 

érdekvédelem előnyére. Továbbá megfontolandó a tagdíj összegének az átértékelése, majd 
több aktuális kérdés szóba került, mint az idei 
megállapodások, TEB bérintézkedések. 

A délutáni órákban Sárvári Piroska, a MÁV Zrt. 
üzemeltetési főigazgatója tájékoztatta a testületet, 
illetve válaszolt kérdéseinkre. Vacsora után 
kötetlen beszélgetéssel folytattuk a találkozót, és 
egyértelmű volt, hogy a főigazgató-asszony 
képben van a vasút mindennapjainak nehéz-
ségeivel kapcsolatban is. 

Péntek reggel megérkeztek szakszervezetünk 
vezetői, Meleg János elnök, Horváth Csaba szervezetpolitikai és Zlati Róbert érdekvédelmi 
alelnökök. 

A tisztújító küldöttértekezlettel indult a nap, melyet Bodnár József nyitott meg, és felkérte az 
ügyvezetőket, hogy szóljanak a küldöttekhez. Meleg János elnök, valamint Horváth Csaba 
és Zlati Róbert alelnökök egyaránt gratuláltak Bodnár Józsefnek a MÁV Zrt. KÜT elnökké 
választása alkalmából, majd aktuális érdekvédelmi és szervezetpolitikai kérdésekről 
beszéltek. 
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Ezek után a szükséges bizottságok, jegyző-
könyvvezető és levezető elnök megválasztása, a 
bizottságok jelentése következett. A választást 
Erdős Antal levezető elnök bonyolította le, 
melynek eredményeképp Bodnár József a VSZ 
TEB Szakmai Képviselet elnöke, Pataki István a 
távközlési, Pék Károly az erősáramú, Berkes 
László a biztosítóberendezési tagozat vezetője, 
Nagy Dávid pedig Ifjúsági tagozati képviselő lett. 
Mindannyian ellenszavazat nélkül nyerték el 
tisztségüket. 

 

Délután a vasutas-
egészségügyhöz kap-
csolódó előadások 
következtek. Dr. Pász-
télyi Zsolttól, a VNK 
Kft. ügyvetőjétől, Dr. 
Muzsay Ildikó orvos 
ezredestől, az MH 
Honvédkórház orvos 
igazgatójától, Dr. 
Konczi Ferenc Pál 
alezredestől, a Hon-

védkórház osztályvetetőjétől és Dr. Simonyikné Illés 
Erzsébettől, a szolnoki MÁV Kórház gazdasági 
igazgatójától kaptunk érdekes és értékes 
információkat. Utánuk pedig ismét az ügyvezetőkkel 
ültünk le, akik válaszoltak a felmerülő kérdéseinkre. 

Összetartottunk és biztosan így lesz a jövőben is, 
ami úgy a hivatalos programokon, mint az esti 
kötetlen beszélgetéseken is egyértelmű volt. Ezt az 
összetartást nem zavarhatnak meg, sőt erősítenek 
az érdekvédelmi munka nehézségei és az egyéni 
sorsok kiszámíthatatlan fordulatai egyaránt. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

FELVILÁGOSÍTÁS 

Az apa bosszúsan szidja a fiát, mert tanulás helyett folyton a lányok után futkos. 

– De apu, ez nem így van! – felesel a fiú. 

– Csönd legyen! Ki itt az apa, te vagy én? 

– Mind a ketten... 

 
(B)ANÁLIS TÉVEDÉS 

Lajoska hazamegy, és büszkén újságolja az apjának, hogy elvesztette a szüzességét. 

– Jól van fiam, ülj le és igyunk meg egy pohár whiskyt! 

– A whisky jól esne, de ülni még nem nagyon tudok... 

Balogh Attila 

mailto:zhtk@vsz.hu

