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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 47. szám 2019. június 11. 

Tisztesség, küldetéstudat, hitelesség 

A gondokat meg kell oldani! 

Szakszervezetünknek több mint harminc éve hű 
tagja, nyolcadik éve gépész alapszervezeti titkár, 
hatodik éve a záhonyi GIB tisztségviselője, és 
2015-től a záhonyi terület képviselet-vezetőjének 
helyettese. Mondhatnánk, hál’ Istennek vannak 
még ilyen jó embereink az országban, de olyanok 
talán kevesebben, akik nem ülnek babérjaikon, 
és megkeresik a feladatot, bármi legyen is az. 
Nagy Attila a Gépészeti Intéző Bizottság 
titkáraként szeretne újabb gondokkal 
szembesülni, majd azokra megoldásokat találni. 

Titkárként hogy teltek az elmúlt évek? 
Alapszervezeti titkárként elég mozgalmasak voltak. 2001-től viselem ezt a tisztséget, úgy 
emlékszem sosem unatkoztam. Voltak mozgalmasabb idők, a tengelyátszerelés, mint 
tevékenység elég egyedinek számít, ezért nehezen sorolták be, de végül megtalálták a 
helyét. Sokat fociztak velünk a nagyobb létszámleépítések időszakában, Vontatás, ÁFU, 
Gépészet, GRCS voltak az állomások. Mint sok más helyen, 2015 óta mi is létszámhiánnyal 
küszködünk. A mindennapos problémák a munkaruhával, vagy például az anyag- és 
tisztítószer hiány, illetve azok elmaradása miatt. A szervezeten belül is igyekeztem részt 
venni a mindennapos munkában és a közös rendezvények megszervezésében. Egy barátom 
szokta mondani: ha nincs gondom, csinálok magamnak. 

Küzdelemből volt több vagy a békés megegyezésekből? 
A szakszervezeti munkát én nem küzdelemként élem meg, még ha nehéz is néha. Mindig 
békés megegyezésre törekedtem, nyilván voltak nehezebb esetek, de igyekszem olyan 
kapcsolatokat kialakítani, ami nem ellenséges. A szakmai felkészültség és elfogadható 
érvek, korrekt magatartás nagyon fontosak, és azt hiszem, elmondhatom, ez a hozzáállás 
eddig száz százalékban sikeresnek bizonyult. Nem mondom, hogy minden ment, mint a 
karikacsapás, de olyankor „feljebbről” nyújtott segítséggel mindig eljutottunk a célig. 

Mi kellett, vagy kellene a több sikerhez? 
Több feladat! Ez kicsit nagyképűen hangzott, ugye? 

Nincs mit csinálni? 
Ha nincs gond, keresek, vagy találnak nekem mások. Ami mégsem gond, mert a beállítások 
menüben van egy "megoldás" kapcsoló, ami önműködően indítja a rendszert. Szóval a 
gondok azért vannak, hogy megoldjuk őket! 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
2 

Milyen volt a kapcsolat a VSZ-el? 
Fiatalabban nem fogadtak el olyan mértékben, ahogy szerettem volna. Kicsit hevesebb volt a 
természetem, mint ahogy akkoriban illett, talán ezért nem volt túl jó a kapcsolatom az akkori 
vezetőkkel, bár voltak kivételek. De a víz is megcsiszolja a követ, akármilyen kemény. 
Visszanézve elmondhatom, hogy éppen csak kapizsgáltam a lényeget a kezdeti időkben. 

És manapság? 
Sokkal jobb, van még a kövön pár egyenetlenség, de gyorsan alakul. 

Záhony területtel is nehézkes volt az indulás? 
Záhony Területtel a kezdetekben nem volt túl jó a viszony, bár szegény Pöhacker Attila 
néhány négyszemközti beszélgetés során próbálta nyitogatni a szememet, ami nem is volt 
teljesen sikertelen. A jelenlegi vezetővel, Juhászné Erzsóval nagyon jó a kapcsolatom, 2015-
től a helyettese is vagyok, elég sokat dolgozunk együtt. A titkári testület tagjaival („AZ EGY 
CSAPAT”) szintén jó együtt dolgozni. Az összejövetelek szinte családias hangulatban 
folynak, nem lógok ki a sorból sem én, sem más.  

És a céggel, vagy inkább cégekkel mi a helyzet? 
Harminchárom éve dolgozom Záhony körzetben, így 
a vezetők, de a dolgozók nagy részét is személyesen 
ismerem, gépész vonalon a többségüket. 
Rendszeresen részt veszek az idén negyvenöt éves 
Vontatási Kupa szervezésében is. 

Miért indul valaki országos tisztségért? Vannak 
konkrét elképzelések? 
A Tengelyátszerelő Alapszervezet megalakulása óta 
tagja a Gépészeti Intézőbizottságnak, 2013-tól a GIB 
Záhony területi bizottság vezetője vagyok, aktívan 
részt veszek a szervezet munkájában. Úgy érzem, 
eljött az ideje, hogy a helyi, illetve területi 
érdekvédelmi tapasztalataimat országos szinten 
kamatoztassam. Rengeteg a teendő, hiszen a 
legnagyobb létszámú szakmai képviseletről van szó, 
melynek méltó helyet kell kapnia a Start Ügyvivő 
Testületben, és ehhez minőségi munkára és 
elhívatott vezetőre van szükség. Fő céljaim a 
gépészeti munkavállalók jövedelmi viszonyainak, 
munkakörülményeinek jobbá tétele. Sok javítani való 

van a Kollektív Szerződésen, a bérrendszeren. Például a besorolási kvótákat el kell törölni, 
aki megfelel a feltételeknek, kapja meg a képzettségének megfelelő bért, a 
többletképesítések esetében szintén. Az egészségmegőrző program keretében bővíteni kell 
azok körét, akiknek fizetett szabadságot biztosít a munkáltató, és persze a mindennapos 
ruhaproblémák rendezése, hogy csak néhányat említsek. 

Ha sikerül, mi lesz a záhonyi tisztségekkel? 
Mivel nem függetlenített tisztségről van szó, az alapszervezeti titkári tisztséget úgy érzem, 
gond nélkül el tudom látni a jövőben is. A területi képviselet-vezető helyettesi tisztségemet 
szeptember tizenharmadikáig biztosan, a továbbiakat a területi tisztújítás majd eldönti. 

Dolhai József 
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Bértévelygés 

Csak nem csitulnak a várakozások bérügyben, egyre többen úgy „tudják”, 
még ebben hónapban pénz áll a házhoz béremelés formájában. Azt is 
„tudni” vélik, hogy cirka három százalék lesz a mértéke, vagy legrosszabb 
esetben némi „pulykapénz” üti a markunkat Vasutasnap tájékán. A sok 
idézőjel azért, mert idézni senki nem tudja, honnan vette a várva várt hírt. 
Márpedig szögezzük le, nincs is honnan meríteni, egyelőre senki semmi 
olyat nem írt le sehol, hogy bármilyen formában plusz pénzhez juthatnánk 
a következő hetekben. Ha netán mondott ilyesmit valaki, az kábé a zizegő 
falevél erejével ér fel. 

Szó se róla, nem volna rossz némi plusz az idei öt százalékhoz. Sőt, valójában a 
szakszervezetünk által is célul kitűzött két számjegyű béremelés volna a reális, 
természetesen tizedes vessző nélkül. De a mai napig nincs mire alapozni a várakozásunkat, 
kivéve a márciusi megállapodást. Ebben többek között az is írva van, hogy a munkáltató 
július 31-ig javaslatot tesz további bérfejlesztésre, ám az először is nem június. Másodszor 
meg még senki nem tudja, értelemszerűen nem is tudhatja, ha lesz javaslat a cégtől, az mit 
jelent nekünk pontosan, és mikor. 

Mindezeken túl tény, hogy szakszervezetünk vezetői rajta vannak az ügyön, de ez még nem 
ok arra, hogy tévelyegjünk, vagy egyesek meggondolatlanul tévelygésre bíztassanak bárkit. 
Ha mégis összejön valami még nyáridőben, örüljünk majd neki, és terjesszük bátran, ám 
senki ne szaladjon álmok után, annak bérügyben nincs helye. Inkább figyeljen mindenki 
jobban a hírekre, keresse tisztségviselőinket, és ha nekünk is meg kell mozdulni, akkor 
mozduljunk együtt! 

Dolhai József 
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Képriport – Aggteleken a VSZ-el 

Mint két hete már beszámoltam róla (ZV. VIII. évf. 45. szám), május 25-én Aggteleken 
jártunk. Az alábbiakban néhány képet láthattok a kirándulásunkról. 
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A fényképeket Keresztényi László tag-
társunknak köszönhetjük. 

Ősszel folytatjuk, úti célunk a Bereg lesz. 

Pokolné Tünde 
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Helyi hírek röviden 

TERÜLETI KÉPVISELET 

Családi nap 

Retro Családi napra várjuk tagtársainkat és családtagjaikat a tuzséri Tisza-parton, a VSZ 
faházba, július huszadikán, szombaton. Jelentkezni július 15-ig lehet az alapszervezeti 
titkároknál. A részleteket később ismertetjük, addig is tervezzetek és szervezkedjetek! 

HUMORSAROK 

VILLANYKÖRTÉK 

– Hány IKREK kell egy villanykörte kicseréléséhez? 

– Kettő. Az egyik tartja a létrát, és összehajtogatja a vasalt ruhát, a másik kicseréli a körtét, és 

elkészíti a vacsorát. 

 

– Hány RÁK kell egy villanykörte kicseréléséhez? 

– Egy, de csak akkor, ha nem tudja újraéleszteni a régit. 

 

– Hány OROSZLÁN kell egy villanykörte kicseréléséhez? 

– 30, azaz harminc. Egy, hogy kicserélje, és 29, hogy ezt megtapsolja. 

 

Balogh Attila 
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