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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 46. szám 2017. május 02. 

Képriport egy majálisról 

Idén is a Városligetben találkoztak mindazok, akik számára 
fontos a munkásünnep, ami egy hagyományos megem-
lékezéssel indult tíz órakor a szakszervezeti Emlékkőnél. Az 
első szónok felelevenítette az 1890-ben megtartott budapesti 
munkásfelvonulás és majális eseményeit, majd Földeák 
András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának és a 
magyarországi szakszervezeti konföderációk soros elnöke 
ismertette az öt szakszervezeti konföderáció május elsejére 
kiadott közös nyilatkozatát. Végül a megjelentek, köztük 
szakszervezetünk tagjai és vezető tisztségviselői az emlékkőre 
tűzték a tisztelet virágait. 

Az ősök előtti tisztelgés után a Napozórét következett, és 
szerencsére a napsütés is azon volt, hogy mindenki jól érezze 

magát. Így szakszervezetünk sátránál sok kolléganő és kolléga gyűlt össze, hogy jó kedvűen és 
vidáman kvaterkázva beszélgessenek rég nem látott cimborákkal, emlékezzenek az elmúlt év szóra 
érdemes történéseiről, vagy éppen ismerkedjenek azokkal, akikkel a munka során még nem 
találkoztak. 
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Természetesen, ahogy ez már lenni szokott, elfordultak komolyabb találkozások is, mint például 
amikor Meleg János, szakszervezetünk elnöke adott interjút az M1 stábjának, illetve soron kívüli 
megbeszélések alakultak ki az ünnepi forgatag közepette. 

 

De az igazi hangulatot mégiscsak a kötetlen találkozásokban érdemes keresnünk, amire jó lehetőség 
volt közös ünnepünk. Jövőre te is gyere el! 

Dolhai József 
 

Választmányi ülés 

Megtartotta soron következő ülését a Vasutasok Szakszervezete Választmánya. Április 26-

án a 31 fős testületből 27-en jelentek meg. 

Az ülés első részében Soós József, a Pálya- és Mérnöki Létesítmények Szakmai Képviselet 

vezetője a választás óta végzett munkájáról számolt be, amelyet a Választmány kérdések és 

hozzászólások után egyhangúlag elfogadott. A következő napirendi pontban Szőllősiné 

Orosz Éva, a Pénzügyi és Ellátási Osztály vezetője tett javaslatot a 2016. évi pénzügyi 

beszámolóra. Ezt követően Suszter Csaba, a Költségvetési Bizottság vezetője a VSZ 2017. 

évi költségvetés tervezésére tett javaslatot. A javaslatokat a kérdések, és kielégítő választok 

után szintén elfogadta a testület. 

A következő napirendi pontban Meleg János, a Beszámolót Szerkesztő Bizottság vezetője a 

Vasutasok Szakszervezete 2017. évi Kongresszusa beszámoló tervezetére tett javaslatot, 

majd Gyuricza Gyula FB elnök tájékoztatta Választmányt a Felügyelő Bizottság 

munkájáról. 

Különfélékben Meleg János elnök előterjesztésében a jelenlévők elfogadták, hogy a Magyar 

Szakszervezeti Szövetség Elnöksége tagjának Hercegh Máriát, a VSZ Női tagozat vezetőjét 

delegálja. Az aktuális szervezetpolitikai és érdekvédelmi kérdésekről Horváth Csaba, dr. 

Kotter József és Zlati Róbert alelnökök adtak tájékoztatást. Horváth Csaba bemutatta a 

megújuló honlapunkat, mely könnyebben kezelhető és több információt megjelenítő 

információs felület lesz. 

Korbács Sándor 
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Szervezet és mozgalom 

A mindennapi érdekvédelmi problémákon túl egyre gyakoribb, visszatérő kérdés, 
vajon mozgalom-e a szakszervezet? Mert, hogy szervezet, az biztos, meg az is, 
hogy egyesület, hiszen a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó 
paragrafusai szabályozzák létünket. A kérdés elméletinek tűnik, pedig komoly 
gyakorlati következményekkel számolhatunk, ha „csupán” társadalmi szervezet 
vagyunk ahelyett, hogy társadalmi mozgalom volnánk. Vagy ismét azzá válnánk, 
ha már nem vagyunk az. De tényleg, most akkor mik vagyunk mi? 

Addig rendben, hogy társadalmi szervezet, például a Vasutasok Szakszervezete 
is a társadalom része, annak egy jól körülhatárolható csoportja. Az is tiszta, hogy 
egyesület, és valóban szakszervezet, tehát egyfajta tartós egyesülésünk, mint 

munkavállalóknak, érdekvédelmünk céljából: Leginkább bér, munkaidő, a munkavégzés 
szabályozása, munkavédelem, szociális kérdések terén, és mindez közös célként, no, meg közösen. 
Talán az utóbbiban ásta el az idő, meg a melós sors a mozgalom jelleget, és nem tudni, hogy 
áshatnánk ki újra. Pedig jót tenne még azoknak is, akik csak a partvonalról szeretnek beszólongatni – 
amennyiben élvezik a pályán küzdők eredményeit. 

Mert ha csak szervezet vagyunk, akkor egyrészt sima ügy, rábízunk mindent a felkentekre, aztán 
csendben bírálgatunk, vagy éppen hangosan szitkozódunk, hogy nem ilyen verdára vágytunk. 
Másrészt viszont egyáltalán nem sima ügy, ha csak egy szervezet vagyunk, az érdekvédelem sokkal 
több ügyintézésnél. Nem csak szakértelemre, tudásra van szükség, hanem erő felmutatására is, ami 
képtelenség komoly együttműködés nélkül ama közös célok eléréséért, amelyekre 
összeszervezkedtünk. Különösen a választott tisztségviselők esetében alapnak számító 
együttműködési hajlandóságról is szó van, a tagság, és egymás irányában egyaránt. 

A társadalmi szervezet inkább csak jogi keretet biztosít arra, hogy a tagok ne csak egyenként 
kopogjanak a céljaik útjában álló ajtókon. A társadalmi mozgalom közösség, melyben a tagok és 
vezetőik úgymond egy húron pendülnek, és nem csak a sikereken osztoznak, de az odavezető úton is 
együtt mennek végig. Nem csak közös céljaik vannak, de közös értékeik is, amelyek legalább annyira 
összekötik őket, mint a célok óhajtása. Nem véletlen, hogy a jog nem nagyon tud mit kezdeni a 
mozgalom fogalmával, hiszen az értékeket is érdekekként jeleníti meg. Ám, ha egy társadalmi csoport 
tagjai csak a közös érdekeik mentén szerveződnek, az olyan, mintha összefújta volna őket a szél. 

Egy közösség tagjai, különösen vezetői, régiesen a 
mozgalmárok a közös döntések végrehajtásán 
serénykednek. Ha valamelyiküknek nem tetszik 
bármelyikük megnyilvánulása, döntése, nem a 
virágoskert felől, vagy a hátsóudvarból kiabálnak, 
hanem leülnek, és megbeszélik. Közösen. Ha mégis 
minden kötél szakad, másik vezetőt választanak, 
amikor eljön az ideje. Addig viszont együttműködnek, 
és nem tesznek úgy, mint a kívülállók, hanem 
érvekkel alátámasztva véleményt nyilvánítanak, 
igyekezvén meggyőzni a kételkedőket. Ha pedig 
kétségeik vannak, szintén a közösség nyilvánossága 

előtt van lehetőségük meggyőződni. Már amennyiben nem csak érdekeik, hanem közös értékeik is 
vannak, melyekhez ragaszkodnak. Mert mozgalomhoz szeretnének tartozni, nem csak egy 
szervezethez. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

HIÁNYÉRZET 

Az átlumpolt éjszaka után, hajnal felé a férj hosszan próbálgatja a bejárati ajtó zárját. A zajra 

felébred a feleség, és kiszól az ablakból: 

– Nem találod a jó kulcsot? 

– Dehogynem. A kulcs már megvan, de nem dobnád le azt az istenverte kulcslyukat? 

AKCIÓ 

Marslakók szállnak le a Földre. Ahogy sétálgatnak a városban, észrevesznek egy parkolóórát. 

Vizsgálgatják egy ideig, nézegetik, majd az egyikük megszólal: 

– Hát, tudod, nagyon rondák ezek a földi nők, de legalább nem kerülnek sokba… 

 

TÖRTÉNELEM 

Az egyetemista éppen megállapodna a kiadó lakás tulajdonosával, amikor felfedezi, hogy a szoba 

mennyezetén egy hatalmas folt éktelenkedik. 

– Tudja, ön előtt az egyetem kémiaprofesszora lakott itt. 

– Értem, akkor az ott nyilván valami vegyszernek a nyoma. 

– Nem. Az ott maga a professzor. 

Balogh Attila 
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