Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
IX. évfolyam, 02. szám

2019. július 29.

Kivételek
Már hetek, sőt hónapok óta a bér játssza a fő szerepet a vasutasok életében,
és egyelőre úgy tűnik, továbbra is így lesz. Két hét múltán nagyjából mindenki
tisztában van azzal, amit kapott, osztottak-szoroztak, néhányan talán már el
is költötték előre. Ám vannak, akiknek nincs mit sem szorozni, sem osztani,
mert nem kaptak semmit. A kimaradtak egy részének munkahelyén lesz
béremelés, de az ő foglalkozásuk, szakmájuk feledésbe merült. Ez megint
csak nem más, mint a differenciálás átka (Átok, ZV. VIII. 52.). Bár ettől talán
bonyolultabb, de tény, hogy munkahelyükről nem feledkeztek meg sem az
érdekvédők, sem a munkáltató.
A hoppon maradtak másik köre azok közül kerül ki, akiknek a cégében, egységében egyáltalán
nem volt béremelés. Ilyen „kivétel” lett a Fegyveres Biztonsági Őrség (FBŐ). De szintén
országosan
sok
olyan
munkakör
kimaradt, akik korántsem vannak túlfizetve, mint például a vonatfelvevők.
A keleti vég kimondottan a vesztesek
közé tartozik, tele sok-sok kivétellel, mint
a csak Záhonyban létező Tengelyátszerelő Főnökség (TF), illetve több,
speciálisan a záhonyi régióra jellemző
munkakör. Ilyenek a pvg kocsivizsgálók, a
mérlegelő raktárnokok és a határforgalmi
kereskedelmi közvetítők.
Mostoha sorsuknak nem tudni az okát,
talán majd kiderül, mindenesetre elgondolkodtató ez a fajta „kivételezés”. Ilyenkor akarva-akaratlanul felötlik a gondolat, korántsem
biztos, hogy mindenki teljes körűen járt el a bértárgyalásokon.
Lehet, persze, több oka is kivételes
sorsunknak, kíváncsian várjuk, hogy mi
merülhet még fel. Mindenesetre addig is
reménykedjünk, hogy nem feledékenység,
netán valami működési zavar az ok.
Kérdés marad, hogy orvosolhatók-e még a
negatív kivételek legalább részben, vagy
várjunk a következő „kivételes” lehetőségre?
Dolhai József
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HUMORSAROK
VÁLOGATÁS
Naccsága kivesz egy csirkét a baromfipultnál, megtapogatja, beszagol az egyik szárnya alá, aztán
a másik alá, és beleszagol a hátuljába is. Végül undorodva visszateszi a csirkét a hűtőpultba. A
segéd viszont nem bírja szó nélkül:
– Gondolja, asszonyom, ön kiállná a próbát…?

SZŐKE FA
– Te, drágám, messze még a város?
– Nem tudom, de mostanában elég sok embert elütünk…
– Akkor hajts lassabban!
– De hiszen te vezetsz!!
Balogh Attila
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A Záhonyi Vasutas nyolcadik évfolyama
Tartalomjegyzék

1. szám 2018. 07. 02.
Vannak még kiskirályok? – A kérdés költői, a választ mindenki döntse el magában. De nézzük
meg, hogy kik is voltak azok a kiskirályok. Történelmünkben a kiskirályok korszakát feudális anarchia
néven is emlegették. A kiskirály egy nagyobb országrészben uralkodó főnemest jelentett, aki…
Ismét vége – Ül a vasutas az önkiszolgáló étteremben, kávézóban („idegenül” cafeteria), és
lelombozódva mered az étlapra. Van, akinek ez a kedvenc helye, van, aki azért megy oda,
mert nem tud jobbat, de valamennyire mindenki szerette, legalábbis értékelte. Ám az idők…

2. szám 07. 09.
Pillanatképek a hatvannyolcadik Vasutasnapról – Képriport
Vasutasnap Fényeslitkén – Már hagyomány, hogy a fényeslitkei Kocsijavítóban is Vasutasnapot
tartanak, idén csütörtökön jöttek össze közös főzésre, pingpongozásra, jókedvű beszélgetésekre. Ebéd
előtt Béres Zoltán, a Kocsijavító vezetője köszöntötte a Vasutasnap alkalmából a résztvevőket,
jómagam pedig a Vasutasok Szakszervezete nevében üdvözöltem a csapatot. És, ha már ott jártam…

3. szám 07. 16.
Port Nap tizenegyedszer – Immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Záhony-Port
Zrt. saját Vasutasnapját, ezúttal szakszervezetünk tuzséri faházában. A PORT Nap már
reggel hét órakor elkezdődött a főzéssel, az üzemelők, a TMK műhely és a központ…
Utózöngék – Mondják, nem jó valamit első látásra, netán hirtelen felindulásból dicsérgetni,
mert könnyen megbánhatjuk. Igaz, azt is mondják, az idő sok mindent megszépít, de az nem
baj, a szép emlékekkel mindig többre jutunk, mint a kellemetlen múlttal. Természetesen…
Miért késnek a vonatok? – Ez nem költői kérdés, mint egy korábbi cikkemben, mert a mait
tényekkel meg lehet magyarázni, csak a magyarázatokkal már tele a padlás. Persze, minden vasúton
közlekedő tudja – vagy hallja az utastájékoztató jóvoltából – hogy vágányzári menetrend van érvé …

4. szám 07. 23.
Véleményünk ára – Gyakran hallunk különböző, leginkább közvélemény kutatásokról,
amikor egy-egy város, régió, vagy akár az egész ország véleményére kíváncsi a kutató.
Vagy a fiatalok, nyugdíjasok, alkalmazottak – tehát egy szűkebb réteg – véleményét…
A Záhonyi Vasutas hetedik évfolyamának tartalomjegyzéke

5. szám 07. 30.
Hat lépésben hozzád – Egykor Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című karikatúrája nyomán
mondogattuk, mi készültünk, csak nem annyira és pont nem ebből az anyagból. Majd, mert
Karinthyt széles látókörű ember lévén érdekelték a tudományok is, az ő tollából olvashattunk
– volna, amennyiben tanítják – elsőként a hat lépés távolság elméletről. A Láncszemek…
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6. szám 08. 06
Vezérváltás – Azok a vasutasok, akik figyelik a magyar közlekedéspolitika híreit, nem
panaszkodhattak uborkaszezonra. Kapkodhatták a fejüket idén, annyi volt az újdonság, és
bár a jóslás ritkán vezet jóra, nem tűnik rossznak az összkép, hiszen régi és általunk is jól...
A főszerep a klímáé – Azt kevesen tudják, még az RCH munkavállalói is csak részben,
hogy az ez évi bérmegállapodás egyik nem papíron szereplő pontja a klímatelepítésre
vonatkozott. Azt tudjuk, hogy évek óta csak ígéretek voltak e témában, míg nem a VSZ
Cargo Szakmai Képviselete megelégelte, és ultimátumszerű feltételként szabta ezt a bér...

7. szám 08. 13.
Elnöki programok Záhonyban – A múlt hét csütörtökén Záhony térségébe látogatott Meleg
János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Felkereste a Záhony-Port Szakszervezeti
Bizottsága által üzemeltetett tuzséri üdülőt, feltérképezte annak állapotát, és a tervezett
felújítás lehetőségéről, módozatairól vizsgálódott. Majd egyeztetett a felújításról Korbács...
A hőség és a riadó – Annak ellenére, hogy riadó van, eléggé lelassultunk, néha odébbállni
is nehezünkre esik. Pedig kell, muszáj megmozdulni úgy, mintha csak huszonegynéhány fok
volna körülöttünk. De jóval harminc fölött tartunk már rég, mármint árnyékban. Viszont a...

8. szám 08. 27.
Nyugdíjasunk tiszteletére – Ismét nyugdíjba vonult egy kiváló tisztségviselőnk, Juhász László a
Gépészeti Alapszervezet Szakszervezeti Bizottságának titkára. Lacit 2011-ben ismertem meg, amikor
területi képviselet vezető lettem. Ő épp abban az évben, a Kongresszusunkon vehette át a VSZ…
Fakormányos világ – I. (Szent) István, államalapító királyunk nem sokat töprengett azon,
hogy a fa kormány jó, vagy sem. Egyrészt mert valószínűleg semmilyen kormánya nem volt,
ő maga volt a kormány, meg minden ilyesmi. Másrészt volt elég dolga, sőt, gondja meg baj…

9. szám 09. 13.
Összetartottunk – Területi Képviseletünk augusztus 27-28-29-én tartotta idei területi
oktatását a berekfürdői üdülőnkben. Bár talán helyénvalóbb az összetartás kifejezés, hiszen
az új ismereteken túl fontos volt az is, hogy együtt, illetve szakszervezetünk vezetőivel…
Küzdelem a kupáért – A múlt hét péntekén ismét összecsaptak a debreceni terület TEB-es
szakszolgálatainak focicsapatai az egykor fából készült, de ma már szépen csillogó kupáért.
A verőfényes napsütésben öt csapat küzdött, hogy egy évig őrizhessék a Fakupát, vagy…

10. szám 09. 10.
Vészjelzés helyett – Az SOS betűsort 1906-ban fogadták el nemzetközi vészjelzésként. Az SOS
Travel Kft.-vel kapcsolatban jutott eszembe, mert az elmúlt hetekben vészjelzést kaptam a céggel
kapcsolatban. Akik nem tudják, Záhony térség munkavállalóit az SOS Travel Kft. autóbuszai…
Vissza a mába – Már nem találja a helyét, pedig jól érezte itt magát az elmúlt években,
hiába visszaforgott az idő kereke vagy száz évet. Kezdetben még a szerelme is forróbb lett a
kényszerűségből vállalt időutazásban, hiszen a lehetőség, ahogyan újra megismerhette…
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11. szám 09. 17.
Hungrail I. – Magyar Vasút 2018 Konferencia – A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület 2018.
szeptember 13-án tartotta a vasúti szakma legfontosabb rendezvényét, a Magyar Vasút
2018 Konferenciát. Ez év februárjában már volt egy hasonló rendezvény, de most meghívták
a vasútnál működő szakszervezeteket, köztük a Vasutasok Szakszervezetének…
MÁV, MAVART, MÁVAUT – A vasút már rég bevett, sőt, akkoriban a legjobb közlekedése
eszköz volt, amikor cégünk 1927-ben országos hálózattal létrehozta a Magyar Vasutak
Autóközlekedési Részvénytársaságot. Rövidítve ez volt a MAVART, amiről az utazók
többsége már csak a legidősebb veteránoktól hallhatott. Az új vállalat személyszállítás…

12. szám 09. 24.
Alapszervezeti választások – Szakszervezetünk életében újabb választási ciklus kezdetéhez
érkeztünk. Első körben az alapszervezetek tisztségviselőit, testületeinek tagjait kell megválasztani.
Vegyük sorra, nézzük meg, hogyan működik ez nálunk. Az alapszervezeti választásoknál két fontos…
Hungrail II. – A vasút helye és szerepe a közösségi közlekedésben – Dunai Zoltán, a
Stadler Rail Csoport országigazgatója elmondta, az EU-ban az egyéni közlekedés 80%-os,
Magyarországon ez kicsit jobb, 70%. A felgyorsult autópálya építés révén az egykori 368 kmről megközelítőleg 1500 km-re nőtt a hálózat. Így a közúti infrastruktúra nagyon sokat…
Záhonyi siker – A több mint harminc évet számláló hármas, Csap-Tiszacsernyő-Záhony
határmenti találkozóra került sor pénteken Záhonyban. A sport játszotta a főszerepet, de a
vezetők értékelték a szakmai kapcsolatokat, tájékoztatták egymást az ez év eddig eltelt…
Szemelvények egy inerjúból – Meleg Jánossal, a Vasutasok Szakszervezetének elnökével
készített interjút Vujity, az ATV riportere. Nem az első, mondhatni, semmi különös nem
történt, csupán ismét hallathattuk hangunkat a riporter és az elnök jóvoltából. Fenn van a
honlapon, biztosan sokan megnézték, de biztosan legalább annyian nem. Pedig érdemes…

13. szám 10. 01.
Kitüntettjeink – A Vasutasok Szakszervezete életében már hagyomány, hogy minden évben
ünnepély keretében adják át a VSZ magasabb szintű kitüntetéseit. Az idén sem volt ez másképp, az
elmúlt hét keddjén ünnepeltünk. Sajnos jómagam nem tudtam elkísérni Területünk Arany Jelvénnyel…
Hungrail III. – Magyarország lehetőségei a kínai vasúti alternatív… – A GYSEV Cargo
Zrt. vezérigazgató-helyettesétől, Végh Andrástól hallhattuk, életszerű kérdések vannak
napirenden, annál is inkább, mert az árufuvarozással foglalkozó társaságok azt szeretnék,
minél több kínai áru jöjjön ide. A GYSEV-nek eddig is fontos volt a konténerszállítás, most…
Ülésezett a Küdöttgyűlés – A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és
Önsegélyező Pénztár szeptember 24-re meghirdetett Küldöttközgyűlésére hatvanöt küldött
(76,47 százalékos részvétel) érkezett. Bánhidi Nagy Attila, az Igazgatótanács elnökének
köszöntője után az ilyenkor szokásos napirendre, jegyzőkönyvvezetőre és…
Csalagút – Lassan száz éve, hogy felmerült az ötlet, épüljön alagút a Déli- és a Nyugati
pályaudvar között. Akkor elmaradt, talán a háború közelsége miatt, de manapság ismét szó
esik róla. Közlekedési szakember legyen a talpán, aki megmondja a tutit, mert korántsem
látszik egyszerűnek a magyarázat. Ami tény, hogy nagyon „régimódi” a főváros vasúti…
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14. szám 10. 08.
Az első fecske – Október ötödikén, pénteken elstartolt az alapszervezeti választás területünkön is.
A sort a TEB alapszervezete kezdte, akik Szervezeti és Működési Szabályzatuknak megfelelően
taggyűlést tartottak. A taggyűlésen az alapszervezet titkára beszámolt a tagságnak az elmúlt
ciklusban végzett munkájáról, az alapszervezet…
Vontatási Kupa – Immár sokadszor került megrendezésre a Vontatási Kupa, aminek az idén
Szerencs adott otthont. A négy csapat közül a záhonyiaknak…
Hungrail IV. – V4 – közös megoldások a vasúti alágazatot súlytó… – Dorozsmai Éva, a
MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese örült, hogy az előadások között helyet
kapott a V4-ket is érintő munkaerőhiány, így a lengyel és cseh vasutak képviselői is
elmondják, hogyan is állnak a kérdéssel. Jelezte, a MÁV-nál a három éves megállapodás…
Selyemvilág – A kereskedelem története végigkíséri az emberiség történelmét, és ha az
egyik történet megszakad, valószínűleg a másiknak ott lesz a kezdete. Már az ősember is
vágyott divatosabb szőrmére, nem beszélve az őslányokról, és előbb-utóbb a tettek
mezejére léptek, ami az erőszakosabb módszereket kiegészítve valamiféle cserét jelentett…

15. szám 10. 15.
Rossz viszony – A cím alapján elsőként talán mindenkinek a házastársi rossz viszony juthat eszébe,
de egy szakszervezeti újságban ilyesmivel nem foglalkozunk. Sokkal inkább a munkahelyi, munkatársi,
főnök-beosztott viszonyt szeretném górcső alá venni. Persze ez sem lehet fekete, vagy fehér,
hajlamosak vagyunk általában annak adni igazat, akit éppen hallgatunk. Vagy mégse, mert…
Nyolcasunkért – A nyolcas egy szép szám. Elég, ha ránézünk, hiszen a formája az embert
idézi, a hölgyeket mindenképp, ráadásul azon kevés számunk egyike, amelyik be van
fejezve. Másképpen a kerek egészet, a befejezettséget sugallja, mondhatnánk, a nulla…

16. szám 10. 29
Koleszár-Nap Záhonyban – Ismét elhunyt tisztségviselőink sírjait kerestük fel október 15én. Először az újkenézi temetőben emlékeztünk Koleszár Istvánra, akinek családja is velünk
volt, mint minden évben. A záhonyi temető sírhantjai között Vass Károly, majd Pöhacker
Attila nyugvóhelyénél hajtottunk fejet. Meleg János VSZ elnök szavaival emlékeztünk...
Hungrail V. – A vasúti infrastruktúra kihívásai – A felújítási, karbantartási munkálatok
rendkívül fontosak a biztonságos, pontos és gyors vasúti közlekedés garantálása érdekében.
A korszerűsítések azonban forgalomkorlátozással, kényszerű kerülő utak kijelölésével,
ezáltal többlet költségekkel járnak. A veszteségek csak a pályahálózat-működtetők és az...
Start! – A jegyvizsgálók munkája mindig hordozott magában veszélyeket, hiszen az utas
reakciója nehezen kiszámítható. A túlnyomó többség ugyan fel tudja mutatni menetjegyét, de
mindig voltak, és lesznek is olyanok, akik ingyen akarnak utazni. Az újdonság inkább az,
hogy az elmúlt években szaporodik a „bátor” utasok száma: egyre többen vannak, akik…
„Együtt egymásért” – vasutas nyugdíjasok Záhonyban – A Záhonyi Vasutas Nyugdíjas
Egyesület október 20-án, szombaton Baráti Találkozóra hívta tagjait, és a környező
települések Egyesületeit. Kósdiné Etukával képviseltük a Vasutasok Szakszervezetét a
rendezvényen, amit Szkibák Istvánné Ibolya néni nyitott meg. A vendégsereg és a...
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17. szám 11. 05.
Arcképes – Kellenek a biztos pontok az életben, bár némelyiket szívesen kicserélnénk.
Valami olyasmire, amiből azt látjuk, érezzük, hogy szükség van ránk, hogy megbecsülnek
bennünket. Nem jó azt érezni, hogy amit kapunk, az teher annak, aki adja, szükséges…
Torta – Megküzdöttünk érte. Miközben feledésbe merült a vasút, sőt, a VSZ, uram bocsá’,
majdnem a ZV is, jó néhány napon át, időt, erőt nem kímélve haladtunk célunk felé. Hol fel a
lépcsőn, hol meg le, hol át a szomszéd városba, hol vissza, még a hatodik faluba is
elruccantunk. De eszünkbe nem jutott volna, hogy beleunjunk, legfeljebb némi…

18. szám 11. 12.
Legyen egyenlő az esély – Törvényi kötelezettségük van a MÁV Csoport tagjainak
esélyegyenlőségi terv készítésére, amit az elmúlt években külön-külön készítettek. Ebben a
múlt héten Kecskeméten megrendezett Esélyegyenlőségi Konferencián előre lépés történt:
megszületett a vasútvállalatok közös Esélyegyenlőségi terve. Azért előrelépés, mert bár…

19. szám 11. 19.
Csapatbál – Egy rendezvény szervezése mindig izgalmas feladat, de ha az elsőről van szó, akkor
végképp. Így voltak ezzel az első záhonyi VSZ-bál szervezői is az elmúlt hetekben, míg elérkezett
november tizenhetedike: száznál jóval többen jöttünk össze, és a többség ki is tartott hajnalig…
Ismét zsongás a Tűzvirágban – A múlt hét szerdáján fiatalos lelkesedéssel telt meg a
záhonyi Tűzvirág étterem, sok-sok nyugdíjas VSZ-tag gyűlt össze egy jókedvű találkozóra.
Az apropót az idősek világnapja adta, de meghazudtolták korukat, hiszen ahhoz méltóan…

20. szám 11. 26
A héten is választottunk – Talán még ki sem hevertük a múlt szombati, vasárnap hajnalig
tartó szakszervezeti bál fáradalmait, a Területi Képviselet tárgyalójában tisztújító
küldöttértekezletre gyülekeztek a Műszaki Kocsiszolgálat alapszervezetének küldöttei.
Területünk második legnagyobb alapszervezete a Szervezeti és Működési…
Újrázás hamarjában? – Kógens, vagy nem kógens? – ez itt a kérdés, mármint a
túlóráztatás és a munkaidőkeret ügyében. Ha igen, akkor nagy baj van, hiszen a kógens azt
jelenti, hogy a „jogi normák kötelező ereje nem függ a jogi norma alanyainak a…

21. szám 12. 03.
Fel Budapestre – Demonstrációt hirdetett december nyolcadikára a Magyar Szakszervezeti
Szövetség (MaSZSZ). E hét szombatján tiltakoznak a magyar szakszervezetek, tagságuk és
természetesen bárki azon törvényjavaslat elfogadása ellen, amelyet közkeletűen
„rabszolgatörvényként” emlegetnek mostanában. A felhívásra a Vasutasok Szakszerveze…
Mozgalmas hét – Az év vége általában mindig mozgalmas, négy évenként meg pláne így
van. Már hátfőn reggel nyolc órakor Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökségen
gyülekeztek választó értekezletre a küldöttek. A beszámoló-választó értekezleten Deregi…
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22. szám 12. 10.
Csapatunk is demonstrált – A Margit-híd felé menet egyértelmű volt, hogy jó helyen járunk,
mert a rendfenntartók már készülődtek a Nagykörút lezárására. A Jászai Mari téren
többezres tömeget talált a záhonyi csapat, pedig még alig múlt tíz óra. A legkülönbözőbb…
Lebegés – Egyik ismerősöm a közösségi oldalon tette közzé, hogy szerinte mi a hit. A
lényeg, hogy a hit a remélt dolgokba vetett bizalom, semmiképp sem a látható dolgokról való
meggyőződés. Másik kedves ismerősöm, miután kiderült, hogy hajnalok hajnalán, még
munkaidő előtt templomban járt, kérdésemre, hogy miért, azt felelte: mert ott a hit…

23. szám 12. 17.
Évzárók – Az évzáró összejövetelek időszakát éljük, persze, december derekán ez megszokott dolog.
Vannak munkahelyek, alapszervezetek, akiknél már hagyomány ilyen rendezvények szervezése, és
persze mindig akad olyan is, akik az idén kezdik el a hagyomány megteremtését. A fényeslitkei
Kocsijavítóban pénteken kerítettek sort a…
Küldöttértekezlet és TEB-Díj – December tizenegyedikén tartotta Küldöttértekezletét a TEB
Szakmai Képviselet szakszervezetünk központjában. Az értekezletet, amelyen részt vett
Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök és Szabó Gyula MÁV ügyvivő is, Bodnár József
nyitotta meg. Szakmai Képviseletünk vezetője a köszöntő után megkérte a jelen lévő…

24. szám 12. 24.
Ismét évet zártunk Záhonyban – December huszonegyedikén ült össze a záhonyi Terület
Titkári Testülete, hogy lezárja, értékelje az elmúlt évet, és egy kicsit a jövőbe nézzen. Juhász
Tiborné képviselet vezető köszöntötte a titkárokat és a meghívott vendégeket, köztük Meleg
Jánost, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét, Horváth Csaba szervezetpolitikai és Zlati…

25. szám 2019. 01. 07.
Csillagok és bölcsek – Az immár elmúlt év november huszadik napján kezdődött a
rabszolgatörvényként hírhedté vált képviselői indítvány korántsem dicsőséges pályafutása.
Bár egyéni módosító javaslatról van szó, kevesen hitték, hogy saját erőből jutottak a
képviselők elhatározásukra, akkor még amolyan mikulásnapi ajándékként. Ennek…

26. szám 01. 14.
Bérfejlesztés – Így január derekán aktuális téma, sokat és sokféleképpen gondolkodunk róla.
Tavaly ilyenkor a cargósok már túl voltak a tárgyalásokon, sőt, már a decemberi fizetésnél
elmélkedhettek rajta, hogy mennyi lett az annyi. Most még ők is tárgyalnak, még náluk sem dőlt el
semmi, épp úgy, mint a többi vasúttársaságnál. Várakozásokkal tele...
Rébusz – A múltkorában egy kedves ismerősöm szóvá tette rövid beszélgetésünk kapcsán,
hogy rébuszokban beszélek. Akkor nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget a dolognak,
bár alighanem igaza volt, pedig számomra kellemes kérdésről szóltam. De újra és újra
felbukkan a gondolataimban, mert ha ő így vélte, akkor mások számára is talány lehet…
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27. szám 01. 21.
Aktualitások – Mi is lehetne napjainkban aktuálisabb, mint a bérmegállapodás megkötése,

vagy az országos tüntetéssorozatok a „rabszolgatörény” ellen. Van azért még valami más is,
amire oda kell figyelnünk, nemcsak nekem, hanem mindannyiunknak. Nos, ez nem más, mint a
közelgő üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választások…
Megállapodás az RCH-nál – Több hónapos feszített tempójú tárgyalássorozat végén 2019.
január 17-én megszülettek a 2019. évre szóló megállapodások. A múlt év október 15-én
kezdődő tárgyalások a külső körülményekre való tekintettel nem hoztak eredményt. Az
adótörvények, valamint a minimálbér késői meghatározása szintén akadályozó tényező...
Nullás – Fortyog az ország, tüntetések, demonstrációk, forgalomlassítások tarkítják a
hétköznapokat, borítják a hétvégéket és uralják a híradásokat. Mindeközben zajlanak a
bértárgyalások, és minden munkahelyen, ahol nem csak minimálbéren tartják az
alkalmazottakat, komoly viták szegélyezik az egyezkedéseket. Már, ha van miről vitatkozni…

28. szám 01. 28.
Egy péntek délután a toronyban – Szeretünk emlékezni a jó dolgokra, a szép időkre, kedves régi
ismerősökre. És, ha találkozhatunk azokkal a régi kollégákkal, még kellemesebb az emlékezés. Ha
netán hasznossá is tesszük magunkat, ahogy vége, máris vágyunk vissza. Így volt ez péntek délután is,
amikor nosztalgiával indultam Eperjeske-Rendező állomásra Meleg Jánossal, Zlati Róberttel és…
Válasszunk! – Vajon mit ér a választás, ha szavazássá silányul? Nem sokat, igaz érdemes
azt is kikutatni, miért indul egy tisztségre egyetlen jelölt. Lehet, hogy az eddigi nagyon jó volt,
és nincs másik hozzá fogható. Meg az is előfordulhat, hogy komoly a poszt, nem nagyon…

29. szám 02 04.
Megállapodás előtt – Mára már mindenki „tudja” a múlt keddi VÉT-ülés eredményeit, sőt,
sokan reklámozzák is, hogy milyen jól értesültek. Többnyire elolvasták a hivatalos
közleményeket, igaz, nem biztos, hogy értették is, ami nem akadályoz meg némelyeket
abban, hogy terjesszék az általuk félreértett, de adj’ Isten, elferdített konkrétumokat…
Foglaljatok! – Bár még a kutya nem ette meg a telet, mi már mégis a nyárra készülünk
Berekfürdőt illetően. Az üdülőnk további korszerűsítését még ősszel megkezdtük, s a május
elsejei nyitásra el is készülünk vele. Az idén már mindegyik szoba megújulva várja…

30. szám 02. 11.
Matek helyett – Az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselőválasztások jelöltállításainak
határideje közeleg, és a szakszervezetek január végi megállapodásuknak megfelelően elkezdték a
matekozást, esetenként a számháborúzást. Mindannyian tudjuk, hogy a VASZ (Vasutas
Szakszervezetek Szövetsége) szinte kérészéletű volt, ennek ellenére több megállapodás is kötött…
Ellenvonatra várva – A keleti végeket kivéve valószínűleg kevesen tudják, hogy országos
vasúti fővonalakon is van egy vágányú pályaszakasz Magyarországon. Egy biztosan,
mégpedig a Budapest-Záhony, pontosabban a százas számú, Szolnok-Záhony fővonalon.
Annak is a legvégén, Tuzsér-Záhony viszonylatában bizony csak egy vágányon…
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31. szám 02. 18.
Ha hétfő, akkor ZV – Igen, már megint hétfő van. Kora tavaszias, bár sem az új bér, sem az
új élet illatát nem érezni még. Ám mégis csak egy új hét, új lehetőségekkel, új
tapasztalatokkal mindazoknak, akik unták már a múlt hetet. Azoknak viszont nem lesz
szerencséjük, akik a változatlanságot szeretik, hiszen hétfőn akár új élet, sőt, új szerelem…

32. szám. 02. 25.
– Kolbásztöltő versenyre invitálta
szakszervezetünk népét a budapesti képviselet. A tavalyit még kihagytuk, de idén a
záhonyi terület sem akart kimaradni a jóból: képviseletünk vezetője, Juhász Tiborné
összerázott egy ütőképes csapatot. És amikor eljött február huszonharmadika, e …
Kolbászolásban

is

jó

a

záhonyi

csapat

33. szám 03. 04.
Vélemény kontra vélemény – A Záhonyi Vasutas hasábjain többször olvashattak már a rossz
munkahelyi légkörről, főnök-beosztott viszonyokról vagy különböző munkahelyi konfliktusokról. Ha
visszagondolok, akkor ezen témákban nagyon sok pozitívumot nem igen írtunk eddig. Most azonban
mégis akadt egy olyan példa, amit megoszthatunk Olvasóinkkal. Térségünk egyik szolgálati helyén…
Hiba – Leginkább emberekre jellemző – kicsikre, nagyokra egyaránt – hogy hibát hibára
halmoznak, és még hagyján, ha nem szándékolt a tévedés. Ha emberekre jellemző, akkor
valószínűleg ránk, vasutasokra is igaz lehet mindez, hiszen csupán tovább képeztünk
magunkat kissé. Szóval, lehet, hogy mégsem vagyunk tökéletesek, legfeljebb igyekszünk…

34. szám 03. 11.
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás – Hamarosan megkezdődnek a
választások. Az elkövetkező hónapokban a MÁV Zrt.-nél, a MÁV Start Zrt.-nél valamint az
RCH-nál is üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra kerül sor. Már alig…
Köszöntés helyett – Elmúlt. Kinek vidáman telt, kinek kevésbé jókedvűen. Sőt, valószínűleg
voltak jó páran, akik onnan tudtak róla, mert bemondta a rádió, szóba került a tévében,
megírta az újság. De mindenkinek elmúlt, igaz, nem biztos, hogy a napján, lehet, hogy csak
tegnap lett vége. Utóbbiaknak talán három nap is megadatott, míg másoknak egy is csak…

35. szám 03. 18.
Jövőbe néző munkaértekezlet Záhonyban – Március tizenharmadikán vegyes
hangulatban, ám mégis csak optimistán gyűlt össze a záhonyi csapat a Területi Képviselet
tárgyalójában. A soros titkári értekezletet Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője nyitotta
meg, és a formaságok után bele is kezdünk, hiszen bőven volt mit megbeszélnünk…
Ismét kirándultunk – Kissé sportosra sikerült a Tarcali kirándulás, ezért elnézést azoktól,
akik a kényelmesebb utazáshoz vannak szokva. De az a kis séta a szoborhoz, a Csárdához,
na meg a pincéhez nem ártott meg senkinek abból a negyvenegy kirándulóból, akik...
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36. szám 03. 25.
Választások és jelöltek. – Területünkön az RCH-val a múlt héten megkezdődtek az üzemi
tanácsi és munkavédelmi képviselő választások. Ezúttal szakszervezetünk Eperjeske
Forgalmi Csomóponton induló jelöltjei mutatkoznak be – ott a választások 2019. április 8-11.
között lesznek....
Sikeres választások a Cargónál – Jól teljesített szakszervezetünk az RCH-nál a napokban
véget ért üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokon. A múlt héten lezajlott
választásokon társasági szinten 75,3%-os volt a megjelenés, amely kimagasló. A…
Választásaink – Nap, mint nap döntenünk kell valamiben, ami leginkább két, vagy több
lehetőség közötti választást jelent. Mi sem egyszerűbb, mondjuk sokszor, amikor mást látunk
szorongani, aztán, ha mi kényszerülünk választásra, nyomban beüt az izgi: vajon mit szól…

37. szám 04. 01.
Záhonyi jelöltjeink – Ezúttal a Záhony Állomásfőnökség Alapszervezetének VSZ-es üzemi
tanácsi jelöltjei mutatkoznak be. Egyikük sem kezdő már szakszervezetünkben, és bízunk
abban, hogy megválasztásuk után eredményesek lesznek az üzemi tanácsi munkában is…
JEB – A címbéli rövidítés Kongresszusunk Jelölést Előkészítő Bizottságának neve. Bár nem
ilyen egyszerű szervezetünk élete, mert több helyen így is látható Választási
Szabályzatunkban: Jelölést előkészítő (jelölő) bizottság. Igaz, a jelölő szó zárójelben van…

38. szám 04. 08.
A TEB is üzemi tanácsot választ – E héten, április 10-11-12-én, azaz holnaptól
választanak a debreceni Távközlési Főnökség dolgozói üzemi tanácsot. Az alábbiakban a
VSZ-VDSZSZ közös listájának jelöltjei mutatkoznak be…
Kampány – Az üzemi tanácsi és munkavédelmi választások lassan a finisbe érnek, a jövő héten
pedig be is fejeződnek. A kérdés persze az, hogy milyen eredménnyel zárunk. Feltehetően azokon a
helyeken, ahol létrejött a megállapodás, nem várható nagy bukta, ahol pedig nem állapodtunk…
Demokrácia – Van, hogy elbizonytalanodunk munkánk során, s valamiféle visszajelzésre
várunk, mintegy megerősítésre, hogy figyelnek ránk. Így voltunk pár hete a Záhonyi
Vasutassal is, visszajelzések híján úgy ítéltük meg, hogy veszített egykori olvasottságából…

39. szám 04. 15.
Ezt behúztuk – Területünk egyik legizgalmasabb választásán vagyunk túl, mert valljuk be, közös
listában indulni nem akkora kockázat. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választásokra közös listában állapodtunk meg a VDSZSZ-el és a MOSZ-al…
Májusra várva – Tavasz van, de úgy tűnik, valamit elrontottunk. A meleg alig mutatta még
meg magát, és máris a bolondos áprilisban járunk. Kellett nekünk huncutkodni – ki-ki maga
tudja a valóságot – de bárhogy van, az április akkor is a május előhírnöke: hamarosan…

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

11

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
40. szám 04. 23.
Lezárultak a választások – vagy mégsem? – Elvileg természetesen lezárultak az üzemi
tanácsi és munkavédelmi képviselő választások, gyakorlatilag viszont van olyan hely, ahol
úja kell választani, mert érvénytelen volt a választás. Persze, azt innen, Záhonyból még…
A TEB is behúzta – Mint már arról hírt adtunk, április 10-11-12-én zajlott a debreceni
Távközlési Főnökségen az üzemi tanácsi választás. A múlt hétfőn megszámoltuk,
összegeztük és rögzítettük a végeredményt. Kilencvenhárom százalékos részvételi arány…
Megtartotta cikluszáró ülését a VSZ Választmánya – Mándoki Imre, a Választmány
elnöke megnyitójában elmondta, ebben az összetételben és formában utoljára ülésezik a
testület. Az új ciklusban egy új, a Választmányt helyettesítő átstrukturált Elnökség veszi át…

41. szám 04. 29.
Ügyvezető jelöltek Debrecenben – Meghívót kaptak a szakszervezetünk májusi tisztújító
Kongresszusán ügyvezetői tisztségre aspirálók a debreceni Területi Képviselet vezetőjétől.
Suszter Csaba egy bemutatkozásra invitálta a jelölteket, köztük Juhász Tibornét, záhonyi...
A küldöttek már döntöttek – Az elmúlt héten több esemény is a tisztújító Kongresszusunk körül
forgott. Voltunk bemutatkozni Debrecenben, és a JEB záhonyi tagja is összehívta kongresszusi
küldötteinket péntekre. Az irodámban gyülekeztünk tizenegy órakor, akik pedig nem tudtak…

42. szám 05. 06.
Kampány 2 – Az április 23-án megjelent Záhonyi Vasutas 40. számában felhívást tettem közzé,
hogy a tisztújító Kongresszusunk jelöltjei bemutatkozhatnak lapunkban. Azóta változott a helyzet,
mert a Jelölést Előkészítő Bizottság május 02-án megtartotta utolsó ülését. Az ülésen egyik „kihívó” az
esélyegyenlőség jegyében kérte, hogy a Magyar Vasutas májusi számában folytatódjon az…
Örüljünk együtt – Május első vasárnapjára beborult, szomorkás lett az ég és a föld. De
talán csak azért, hogy megtanuljuk, hogyan lehet ilyenkor is vidámságot teremteni. Hogy
kikutassuk, miképp lehet szeretettől ragyogó napsütést hozni azok életébe, akikről néha
megfeledkeztünk. Nem sokáig, szerencsére, mert nekik olyankor is eszükbe jutottunk…

43. szám 05. 13.
Útközben – Azt mondják, az elménk állandóan dolgozik, gondolatok jönnek-mennek, némelyek
tovább maradnak, míg mások csak röpke ideig tartanak fogva. Ez talán természetes, de van egy
határ, amikor már úgy érzed, ideje volna kikapcsolni. Nem könnyen sikerül, mert ha valami befúrta
magát a fejedbe, nagyon nehezen szabadulsz tőle. Vajon ha elölről kezdhetném, mit…
Célegyenesben – Az Egyre nagyobb a zsongás szakszervezetünk háza táján, ami nem
csoda, hiszen pénteken és szombaton Kongresszusunk lesz. Mégpedig tisztújító, és valódi
választási lehetőségekkel, mert mindhárom hivatalban levő ügyvezetőnek akadt kihívója. És
természetesen folynak a találgatások, hogy a hat jelölt milyen támogatással bír. Nem…
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44. szám 05. 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…
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…

45. szám 05. 27.
Ismét együtt, ezúttal Aggteleken – Május 25-ére kirándulást szerveztem VSZ tagoknak és
családtagjaiknak az Aggteleki Nemzeti Park területén található cseppkőbarlangba. Szinte
valamennyi szakma képviseltette magát, összesen negyvennyolcan indultunk útnak. Először
Károlyfalvánál állt meg…
Füstölgő Május – E hónapban már legalábbis háromszor szállt fel ama bizonyos füst. No,
nem pápaválasztás volt, ilyen nem is lesz mostanában, Magyarországon biztosan nem. Még
akkor sem, ha előfordulnak kis hazánkban olyanok, akik pápábbak a rómainál is. A helyzet
egyszerűbb, először szakszervezetünk háza táján „láthattuk” képletesen a fehér füstöt…

46. szám 06. 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…
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...

47. szám 06. 11.
A gondokat meg kell oldani – Interjú Nagy Attilával, GIB titkárjelölttel.
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…
Képriport – Aggteleken a VSZ-el

48. szám 06. 17.
Előszezon – Érik, lassan és biztosan, de bizony még az elején jár. Ráadásul kemény
nyárelőn pirultunk a múlt időkben – pedig hol van még az igazi, alig vagyunk túl júniusnak
idusán. De vannak már jelek, mégiscsak érik, csak a végkifejletre muszáj várni még kicsinyt.
Ám előbb-utóbb elérkezik, akkor majd kovászolhatunk is. És, ha el jő végre az…
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49. szám 06. 24.
Győztek a záhonyi horgászok – Június huszonkettedikén közel száz jókedvű vasutas,
illetve családtag gyűlt össze a tiszabezdédi Kerek Holt-Tisza partján. Reggel hat óra körül a
vízlakók igen elgondolkodhattak, mire ez a sok ember, de akkor még nem vették komolyra…

50. szám 07. 01.
Kétarcúságom titka – A Janus-arcú ember mai jelentése hosszú utat tett meg. Egykor a
kezdet és a vég védőszelleme volt Rómában, egy időben még az istenek apjának is
tartották. Inkább több- sőt, sokoldalú volt, mint kétszínű, vagy kétarcú. Utóbbi sem feltétlen…
„Akinek nem inge” – Talán nincs Olvasó, aki ne ismerné a közmondást, „Akinek nem inge,
ne vegye magára!”, hiszen ezt gyakran emlegetjük, amikor általánosságokban beszélünk,
netán írunk. Az ilyen írásainkban mi is általános problémákat, helyzeteket feszegetünk, s…
Amikor a hívatlan „vendég” haraggal érkezik – Amint már mindenki tudja, hatalmas vihar
tombolt a múlt csütörtökön megyeszerte. A sokak szerint inkább tornádó sok-sok vasutas,
köztük tagjaink házában – és életében – okozva soha nem látott kárt és traumát...

51. szám 07. 08.
Választás előtt – Már többször is megírtuk, hogy 2019. a választások éve, ismét előttünk egy,
amire már megkezdődtek az előkészületek. Szakszervezetünknél, mint ahogyan már erről is írtunk
korábban, a választások sorrendje felcserélődött, így a középszervi választásokat a Kongresszus…
Európai Üzemi Tanács – új tagokkal bővültünk – Július elsejétől az ÖBB-konszern német
és román munkatársai is bekapcsolódtak az Európai Üzemi Tanács (EÜT) munkájába a
cseh, magyar és osztrák kollégák mellé. A megállapodást aláírta az ÖBB Holding
vezérigazgatója, valamint annak helyettese, az EÜT elnöke és két elnökhelyettese is…
Várjunk még? – Nemrég írtunk azokról a hírekről, miszerint hamarosan pénz üti a vasutas
markát (ZV. VIII. 47. – Bértévelygés). A hírek, vagy inkább híresztelések alapja az volt, hogy
a munkáltatónak e hó végéig kell ajánlatot tennie, de az bizony még ma is várat magára. Azt
tartja a fáma, ami késik, az eljön, hát reméljük a legjobbakat. Mindenesetre július…

52. szám 07. 15.
69 – Ezt a számot viseli az idei Vasutasnap, ami valljuk be, nekünk, záhonyi vasutasoknak nem marad
nagyon emlékezetes, vagy éppen felejthetetlenné válik. És ami azzá teheti nem más, minthogy
emberemlékezet óta nem volt még Vasutasnap ennyire távol tőlünk. Nem is nagyon akartuk elhinni,
hogy az ünnepelni vágyóknak egészen Szolnokig, vagy Miskolcig kell utazniuk, de bíz így történt…
Átok – Többnyire unalmas, netán idegesítő dolog várni valamire, valakire talán izgalmasabb,
de azt sem nagyon toleráljuk. Ha meg pénzre várunk, különösen ingerültek vagyunk, főleg,
ha úgy véljük, az jár nekünk. Tudhatnánk pedig, hogy a pénz nem jár, hanem jut, mint…
„Gyűjtsd össze Te is!” – Kirendeltségünk alapvetően híres közösségi összefogásáról,
csapatépítő- és jó hangulatú rendezvényeiről. Ezért nem is volt kérdés, hogy a Marketing és
kommunikáció által meghirdetett „Gyűjtsd össze Te is!” elnevezésű papírgyűjtési akcióra is
pályázunk. A csapatnév okozott némi fejtörést, de a „ZÁHONYI GALACSINOK”
mindenkinek…
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