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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 43. szám 2020. május 18 

Kongresszus a fotelból? 
Kellemes dolog a fotelben ülve várni ama bizonyos sült galambot, netán az 
ingyen virslit sörrel, nem beszélve az örök életről. De az is tény, csak 
keveseknek adatik meg az élmény, hogy a semmittevés galambsültet, bécsi 
virslit, finoman habzó sört teremjen. A többségnek muszáj tenni érte, 
másképpen kezdeményezni kell, aztán elindulni az úton, és végigvinni a 
terveket. Mindez igaz lehet a magánéletben csakúgy, mint a közéletben, 
mindennapi munkánkban, vagy az érdekvédelemben. Még akkor is, ha 
előfordul, hogy némelyek ferdén néznek azokra, akik időnként felállnak a 
fotelből, és tenni akarnak önmagukért és másokért. 

Hamarosan széles körű lehetősége következik a tenni akarásnak, hiszen 
ismét kongresszusa lesz a Vasutasok Szakszervezetének. Most amolyan „köztes”, mert a törvény 
alapján már régóta kell évente tartani, de ez nem csorbíthatja a jelentőségét: szintén a törvény 
értelmében nincs kis kongresszus, meg nagy, vagy még nagyobb, mindegyik ugyanolyan 
kötelezettségekkel, jogokkal és lehetőségekkel jár. Igaz, nem volt türelem kivárni a lehetőséget, 
hogy személyesen is összeüljön a grénium, csak remélhetjük, a virtuális mód nem gátolja majd, 
hogy teljes körű, teljes értékű legyen a tanácskozás. No, és nem silányul szavazatszedő 
eseménnyé a legfőbb döntéshozó testületünk munkája. 

A megnyilatkozásokhoz természetesen nem kell megvárni a kongresszust, mert a 
beszámolókhoz előzetesen bárki vélemény fűzhet. Feltételezzük, hogy a küldöttek éltek, élnek is 
jogukkal, közülük Bodnár József nyilvánosan is megtette. ATEB Szakmai Képviselet vezetőjének 
kritikái választ is kaptak az ügyvezetéstől, ami nyilván vita tárgya lehet csakúgy, mint maga a 
vélemény. A lényeg, hogy legyen vélemény, legyen vita, ami előre viszi a szervezetet a nehéz 
időkben és a jobb helyzetekben egyaránt. 

Május 18-án 9.00. és május 22-én 12.00. között lesz az idei kongresszus. Az ismert nehézségek 
ellenére fontos volna, hogy ne csak kipipáljunk egy kötelezettséget, hanem az legyen 
tanácskozás is! Különben megszokjuk a fotel melegét, és majd értetlenkedünk, ha végül fel kell 
állni. És csodálkozni fogunk, ha valaki mégis tettekre szánja magát. Hajrá küldöttek, álljatok fel a 
fotelból, hajrá Kongresszus! 

Dolhai József 
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Maradj otthon! 
(vagy már nem kell?) 

Talán már vége ennek a felfordulásnak és valamelyest visszazökkenhetünk 
a hétköznapok valóságába. Vagy mégsem, hiszen a május egy igazán 
mozgalmas hónap. Ballagás, anyák napja, érettségi és egyéb más 
finomságok. 

Van egy nap, amiről a „hétköznapi” emberek (kb 99,999%) nem is tudnak, 
pedig a mai világban a hétköznapjaik és ünnepnapjaik sem nélkülözhetnek. 
Május 17-e a távközlés napja! 

Hajdan, amikor nagyapám azt mondta, addig jó, míg nem érzed, hogy van. 
Ő arra gondolt, amíg nem érzed valamely testrészed, addig jó, mert nem 
fáj. Nos így van ezzel a 21. század embere is. Természetesnek veszi, hogy 
4G/5G és minden a kézben, azonnal tudhatunk bármiről/mindenről, és 

eszük ágába sem jut belegondolni, hogy miért is lehetséges ez. Pedig a távolba közlés mindig 
volt olyan fontos, mint a fülbesúgás, a közösségi oldalakon néha össze is keverjük, ha nem 
figyelünk. 

Húsz ország képviselői 155 évvel ezelőtt Párizsban aláírtak egy egyezményt, ami nagyon 
megváltoztatta a világ fejlődését. Ez az egyezmény arról szólt, hogy az egyes országok 
összehangolják a távközlési berendezéseiket, amik akkor még igencsak gyerekcipőben jártak, 
azért, hogy így egyszerűbb és gyorsabb lehessen a kommunikáció. Mert a távközléssel egyidős, 
vagy majdnem az egységesítésre való törekvés, ami ma már alapkövetelmény a nemzetközi 
létben. Aztán 1968 óta ez a nap lett a Távközlés Világnapja. 

Nagyon-nagyon sokan megvonják a vállukat, hogy na és akkor? Igen, lehet így is hozzáállni. Ha 
nem működik a 4G, vagy a net, akkor persze a mai Facebook mániások órákon belül 
depressziósok lesznek, de akkor se jut eszükbe, hogy mi is működteti ezeket a kütyüket. Így van 
ez a vasúton is. 

Minden vasutas természetesnek veszi, hogy működik a telefon, a számítógép, a hangos, az 
engedélykérő, az adatforgalom, szóval, ami távközlés. Eszük ágába sem jut belegondolni, hogy 
hogyan és miért? Pedig mi tagadás, nagy többségünk nagy gondban volna net nélkül, ami a 
vasúton is tarol, bár itt-ott áll még a szemafor is. No, meg a bál, amikor akadozik valamelyik 
forgalomirányító rendszer, netán az adathálózat – szerencsére ügyesek a kollégák, hiba nem 
maradhat talonban. A probléma csak az, ha már lehetőségem van hazabeszélni, hogy a távközlő 
területen nagyon kevesen vagyunk, a munkánk sem látványos, néha hajlamosak elfeledkezni az 
itt dolgozókról. Szerintem/szerintünk több megbecsülést (erkölcsi és anyagi értelemben) 
érdemelnénk. 

Tudom, nem jó ötlet egy ünnepet 
panaszkodással elrontani, de tudjuk, 
ez csak a Távközlés Világnapja. 
Pedig mindenkinek szüksége van a 
távközlésre, még annak is, aki nem 
tudja mi az – rájön mihamar, ha 
elszáll a net, és nem tud távolba 
suttogni. 

Márta István 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet, Záhony 

A mai nappal, május 18-val a Vasutasok Szakszervezeténél, így Területi 
Képviseletünkön is befejeződött az otthoni munkavégzés. A nyugdíjas szervezetet 
viszont várhatóan május végéig nem éritek el, csak telefonon. 

Tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre, Berekfürdő üzemeltetését június elsejével 
elindítjuk. A berekfürdői strand is akkor nyitja kapuit. Várjuk Kedves Vendégeinket. 

HUMORSAROK 

RANDI 

– Hogy sikerült a randid? 

– Hát csak olyan sakkosan. 

– Hogy-hogy?  

– A fehér királyról kiderült, hogy sötét paraszt. 

 

HALÁLI 

Öreg bácsi meg a felesége meghal, és felkerülnek a mennyországba. Fent körülnéznek, minden 

csodálatos, kék az ég, süt a Nap, csiripelnek a madarak, ahová néznek, mindenhol boldogság. 

Leülnek egy fa alá, s egyszer csak az öregember lekever egy jó nagy pofont a feleségének. Erre a 

feleség megkérdezi: Ezt most miért kaptam? Mire az öreg: Ha nem lett volna az a hülye diétád, 

már négy éve itt élhetnénk… 

Balogh Attila 
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