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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 07. szám 2019. szeptember 02 

Összetartva 

Augusztus utolsó hetének elején tartotta a záhonyi Terület szokásos évi oktatását és 
összetartását a berekfürdői VSZ üdülőben. Kint hőhullám, bent parázs viták jellemezték a 
találkozót, és ismét megbizonyosodhattunk arról, csak mindent megvitatva, átbeszélve 
lehetünk úrrá a problémákon: minden véleményt és célt egyeztetni kell a jövő érdekében. A 
magunk részéről meg is tettünk mindent, és jól tudjuk, országosan is csak együtt, 
összetartva lehetünk eredményesek, amelyben továbbra is bízunk. 

Elsőként elnöki, alelnöki tájékoztató következett, és Juhász 
Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte az ügyveze-
tést, pontosabban a kétharmadot, hiszen elnökünk, Meleg 
János nem tudott eljönni. Mindenesetre Juhászné kérte az 
alelnököket, tolmácsolják az elnöknek, nehéz mostanában 
az élet Záhonyban, hiszen jelentősen visszaesett a 
nemzetközi áruforgalom, aminek következményei előbb-
utóbb nem csak a Záhony-Portot és a cargót fogja érinteni. 
De a legutóbbi bérfejlesztés sem vált igazán javunkra, sok 
tagunk jelezte elégedetlenségét az elosztás módjával 
kapcsolatban, és mi tagadás, Záhonyban legalábbis 
hiányosnak nevezhető a megvalósulás. 

Igaz, ami igaz, itt-ott történt utólagosan béremelés, de bizony sokak szerint erre is igaz a 
mondás: késő bánat eb gondolat – bár reméljük, előbb-utóbb megbékélnek az első körből 
kimaradtak is! 

Ezek után Zlati Róbert, szakszervezetünk 
érdekvédelmi alelnöke tartott tájékoztatót, érintve 
természetesen a béremelés részleteit, kezdvén a 
hároméves megállapodással. Folytatva annak idei 
öt százalékával, majd a most vitákat kiváltó, 
munkakörökhöz kötött bérfejlesztéssel. Részletezte 
annak elemeit, amelyről már többször hírt adtunk 
lapunkban is, és beszélt a záhonyi speciális 
munkakörök szeptember elsejétől érvényes 
béremeléséről. Végül jelezte, még mindig nem 
tekinthetjük lezártnak az idei bérfejlesztések sorát, 
de konkrétumokról még korai beszélni. Fontos, 
hogy az egyösszegű kifizetések helyett inkább a 
bérek emelését preferálja szakszervezetünk, ami 
biztos, hogy a kettő együtt nem fog menni. A továbbiakban többek között beszélt a 
menetkedvezmény anomáliáról, az SZK-nál elért sikerről, a döntésre jogosultak 
döntésképtelenségéről. De szóba került a munkaköri megújítási program, annak nehézségei, 
valamint a vasúti személyszállítás várható liberalizációja is. 

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 

A következőkben Horváth Csaba, szervezetpolitikai 
alelnök tájékoztatóját a Magyar Vasutas 
olvasottsága okán kommunikációnk rejtelmeivel 
kezdte, és nem látta rossznak a helyzetet. Annak 
ellenére sem, hogy egy többek által támogatott 
felvetés szerint kevesen olvassák a lapot, elég volna 
belőle kevesebbet nyomtatni. Ám minél kisebb a 
példányszám, annál többe kerül belőle egy – ezért a 
kérdés továbbgondolásra vár. Fontosnak tartotta az 
alelnök, hogy különböző eszközökkel párhu-
zamosan kell megtalálni a vasutasokat és 
tagságunkat. A Záhonyi Vasutast nem említette 
ugyan, ám bízunk benne, mi is hozzájárulunk a 
célhoz: kicsit segítünk, bővítjük olvasóink 
tájékozódási lehetőségeit. Majd a taglétszámunk 
alakulásáról, 

a tagszervezés lehetőségeiről beszélt, többek között 
a sokat emlegetett idei bérfejlesztés fényében. 
Kijelentette, a legjobb tagszervezés az elvégzett 
munka, illetve annak bemutatása – reméljük, mind 
az elvégzett munkában, mind pedig annak 
bemutatásában állnak még előttünk sikerek! 
Legyenek azok az idei bérfejlesztés zavarai, vagy a 
június végi viharkárok segélyezésének nehéz-
kessége, mint a legnagyobb vitákat kiváltó kérdések. 

A következő munkanap a szabadban kezdődött, 
mégpedig az üdülő udvarán tettünk rendet. Mindezt 
közös erővel, mondhatni összetartóan, de volt, 
akinek a vasalás jutott, gondolván a késő nyári 
vendégekre is. 
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Az udvar takarítása után titkári értekezlettel folytatódott 
a munka, szerteágazó napirendekkel. 

Nagy érdeklődés váltott ki a közelgő területi választás, 
például hallhattuk a négy képviselet vezető helyettes, 
és az elnökségi tagjelölt szóbeli bemutatkozását. Végül 
ketten, Korbács Sándor és Balogh Attila visszaléptek a 
megmérettetéstől, így Grunda Zsolt és Nagy Attila 
indulnak. Deregi Balázs pedig SZMSZ-módosító 
javaslattal élt, miszerint a mai egy helyett két helyettest 
válasszanak a küldöttek szeptember tizenharmadikán. 
A módosító javaslatot a titkári testület két 
ellenszavazattal elfogadta. 
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Döntöttek a titkárok arról is, hogy október huszonhatodikára kirándulást szervezünk, 
Zemplén túrán vehetnek majd részt az érdeklődők. És természetesen idén is megrendezzük 
a VSZ bált, mégpedig november tizenhatodikán. 

Összegezve ismét jobban megismertük egymást, nem utolsó sorban a mély vitáknak és 
véleménynyilvánításoknak köszönhetően. Ez ad alapot ahhoz, hogy összetartva haladjunk 
tovább közös utunkon. 

Dolhai József 

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 

 
5 

 

Záhony Területi Képviselet Küldöttgyűlése szeptember 13-án a képviselet 
vezetőjének személyéről is dönteni fog. Képviselet vezető tisztségre Juhász 
Tiborné kapott jelölést, az alábbiakban az ő bemutatkozását közöljük. 

Életutam 

Első és mindeddig egyetlen munkahelyem 1982-től a 
vasút, akkor még az egységes MÁV. Eperjeske 
Állomáson vonatfelvevőként, 1985-től az adminisztrációs 
feladatok széles köre után munkaügyi előadóként, és 
munkaügyi vezetőként dolgoztam. Szolgálati időm nagy 
részét Eperjeskén töltöttem, 2006-tól a Cargónál 
humánpartner szakelőadóként folytattam. 

Mint a vasutasok többsége, folyamatosan képeztem 
magam: 1995-ben MÁV Tisztképző, 1999-ben Széchenyi 
István Főiskola személyügyi gazdálkodó szak következett, 
ahol megismerhettem a szakszervezetek elméleti 
működését. Végül 2008-ban a Budapesti Corvinus 
Egyetemen emberi erőforrás közgazdász diplomát 
szereztem. Ezen évtizedek alatt megismertem a vasutat, 
és főleg a vasutasokat, gondjaikat, örömeiket egyaránt. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1982-től vagyok tagja. Az 1990-es évek elején 
tevékenykedtem a VSZ Ifjúsági Tagozatában, 1991-től közel három cikluson keresztül az 
eperjeskei alapszervezet titkára, majd elnöke voltam. Két ciklusban tagja voltam a VSZ 
Választmányának, közben szakszervezeti referensi képzésen tanultam, és fél évig 
dolgoztam függetlenített referensként a Területi Képviseleten. 

Sztrájkokkal, konfliktusokkal terhes társadalmi-politikai közegben voltam szakszervezeti 
titkár, munkánkat terhelte a vagyonmegosztás, és szembe kellett néznünk azzal is, amikor a 
tagdíjat mi szedtük be tagtársainktól. Az első üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő 
választásokon alapszervezetünk szervezettsége, eredményeink magukért beszéltek. Az 
évtizedek tapasztalatokkal erősítették tudásomat és érzelmeimet szakszervezetünk 
működéséről, előnyeiről úgy, hogy hibáinkat is felismertem. 

Gazdasági és társadalmi munkám során mindig emberekkel foglalkoztam. Az irántuk, és a 
VSZ iránti elkötelezettség, alázat életemnek minding fontos része volt, és már az is marad. 

2011-től vagyok a Területi Képviselet vezetője, az elmúlt két ciklus alatt sikerült 
megvalósítanom, hogy „egy csapatban” focizzunk. További célom, hogy területünk 
akcióképességét erősítsük, a „csapatba” be kell vonni az alapszervezetek többi 
tisztségviselőjét is. Ugyanígy szeretném, ha a Záhonyi Vasutas hasábjain egyre többen 
mondanák el észrevételeiket, véleményüket vasútról, szakszervezetről egyaránt. Berekfürdő 
sikeres üzemeltetése kapcsán sincs szándékomban hátra dőlni, az üdülő további 
korszerűsítése, tagjaink számára még vonóbbá tétele a célom. Terveim között szerepel a 
terasz kibővítése és egy medence létesítése is. A jövőben a tuzséri VSZ Faház 
korszerűsítésére is több időt akarok fordítani. 

Elengedhetetlennek tartom a tagsággal való szorosabb kapcsolattartást, tagszervezés, 
tagmegtartás, közösségi programok szervezését, mely a tagsági igények még szélesebb 
körét elégíti majd ki. 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

SZOKÁS 

Haldoklik a parasztember, kérdezi a városi rokona, hívjunk orvost? 

– Nem – mondja az öreg – mi, falusiak természetes halállal szoktunk meghalni… 

KÉRDÉS 

– Doktor úr! Mit tegyek, hogy lefekvés után ne aludjak el nyomban? 

– Váltson barátnőt! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
KAPCSOLAT 

Én, és a feleségem boldogan éltünk huszonöt esztendőt. Majd megismerkedtünk… 

Balogh Attila 
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