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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 13. szám 2016. szeptember 05. 

Újra együtt 

Naptár szerint kora őszi, de inkább kellemes, nyár végi napsütést fogott ki a záhonyi terület az idei 
oktatásra Zamárdiban, szeptember elsején, másodikán és harmadikán. Bár kifejezőbb, ha 
összetartásról beszélünk, hiszen tájékoztatást, új ismereteket levélben, telefonon is lehet adni, de a 
közös gondolkodáshoz kell a személyesség is. Amihez adott volt a jó idő és szakszervezetünk 
vezetőinek részvétele, no meg a záhonyi tisztségviselő kolléganők és kollégák. 

Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a 
résztvevőket és a meghívott vendégeket, majd jelezte: 
Hosszú utat tettünk meg, és hazafelé is hosszú lesz, ám 
reményeink szerint jövőre már egy másik helyen tarthatjuk 
meg az oktatásunkat, de utóbbi már nem csak rajtunk 
múlik. A meghívottak közül elsőként Meleg János, a 
Vasutasok Szakszervezetének elnöke tartott tájékoztatás 
az elmúlt időszakról, és a jövő terveiről. 

Elöljáróban üdvözölte a záhonyi csapatot, és külön megköszönte munkájukat, amit a berekfürdői 
üdülő felújításában végeztek, és remélhetőleg az is olyan gyöngyszem lesz szakszervezetünk 
vagyonelemei között, mint a Zamárdi üdülőnk. És ahogyan Zamárdinak megvan a fílingje, úgy lesz 
majd sajátos hangulata Berekfürdőnek is, de a kettőt nem szabad egymással szembeállítani. 

A vasutas érdekvédelemről szólva kifejtette, a hetven-nyolcvan 
százalékos szervezettséggel kiemelkedünk a magyar 
szakszervezetek mozgalomban, amit meg kell becsülni és meg 
kell őrizni. Erre van esélyünk, hiszen az utánpótlási gondok 
ellenére vannak fiatal belépőink, és a másik feltétel, a pénzügyi 
stabilitás terén is elindultunk a tavaszi Kongresszus óta. Ingatlan 
vagyonunk gyarapodott, és a nehéz, de fontos döntések nyomán 
a ciklus végére elérhető, hogy ismét egyensúlyba kerüljön a 
költségvetésünk. Erre a Vasutasok Szakszervezetének 
százhúsz éves történelme is kötelez csakúgy, mint a tagságunk 
elvárásai. Utóbbi különösen fontos, aminek a vasutas-
szakszervezetek közötti együttműködés problémái ellenére 
igyekszünk megfelelni. Nyilvánvalóan káros – és ezt a vasutasok 
is értik – hogy egyesek régebbi, konfrontációra törekvő stílust 
képviselnek, ami gátolja a normális munkaügyi kapcsolatokat, és 
akadályozza a hatékony érdekvédelmet. 

Jó hír, hogy a MÁV-nál felismerték a vizsgáztatási rendszer hibáit, 
folyamatban van egy új rendszer és új tartalom kidolgozása, ami a 
vasúti szakképzés újjáélesztésével az utánpótlásgondokon segíthet 
majd. Ezeken túl szükség van az életpálya-modell kidolgozására is, 
amihez a legjobb alapnak a kilencvenes években működő bértábla 
felélesztését látjuk. Természetesen tudjuk, mindehhez pénz kell, 
bízunk abban, hogy a tulajdonos is belátja végre, nem szabad csak a 
könyvelési tételeket figyelni, gondolni kell az emberi tényezőre, tehát 
a jövőre is! Véget kell vetni a két-három százalékos béremeléseknek, 
és meg kell találni a bér és a cafetéria közötti egyensúlyt is. 
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A következőkben Zlati Róbert és Kotter József érdekvédelmi alelnökök 
tájékoztattak a szakterületüket érintő kérdésekről, majd Horváth Csaba 
szervezetpolitikai alelnök szakszervezetünk működésével, a taglétszámmal és 
tagszervezéssel kapcsolatban adott tájékoztatást. A nap egyik érdekessége 
volt, amikor kiderült, hogy Kotter alelnök épp aznap negyvennégy éve, hogy 
tagja lett a Vasutasok Szakszerveze-
tének. 

A második nap 
szintén az ismeretek 
bővítésével telt. Előbb 
Széles Szilárd, ifjú-
sági tagozatvezető, a 
szervezetpolitikai csoport munkatársa a tag-
nyilvántartás tavaly bevezetett rendszeréről 
tartott előadást, bemutatva például olyan 
funkciókat, melyek a többségünk előtt isme-
retlenek voltak. Őt követően pedig Balczer 
Balázs, szakszervezetünk jogtanácsosának 
előadása következett a munkajog vasutaso-

kat illetve az 
érdekvédőket 
érintő pontja-
iról. 

Végül titkári értekezlet következett, amelynek 
két napirendi pontja volt. Elsőként Dajka Sándor 
lemondása miatt delegáltunk új tagot a 
Választmányba. A testület ismét a Záhony-Port alapszervezetéből tölti be a tisztséget Korbács Sándor 
személyében. A második napirend a berekfürdői üdülőnkről szólt, és előkészítettük az októberi 
átadást, érintettük a költségek viselését és további tennivalókat. Döntések a helyszínen várhatók. 

A délutánok és esték fesztelen beszélgetésekkel, a közösségi kapcsolatokat erősítő kötetlen 
programokkal teltek. Kisebb-nagyobb csoportokban egymás területével, mindennapi tevékenységével 
ismerkedtünk, és természetesen volt lehetőség gondolatcserére a vezetőinkkel is. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ELSŐ ESET 

– Esküszöm az életemre bíró úr, teljesen ártatlan vagyok – mondja a vádlott. 

– És volt már büntetve valamikor? – kérdezi a bíró. 

– Ugyan, hova gondol bíró úr, esküszöm, hogy ez volt az első lopásom! 

 

RENDŐRSÉGEN 

– Mesélje el, mi történt! 

– Mentünk az anyósommal a kocsival, megálltam a bolt előtt, és beszaladtam egy csomag cigiért. 

Amikor visszajöttem és beültem a kocsiba, akkor vettem észre, hogy valaki, amíg elvoltam cigit 

venni, megtámadta és fejbe lőtte az anyósomat. 

– Ne hazudozzon nekem összevissza – mondja a rendőr felháborodottan – senki sem lehet ennyire 

szerencsés… 

SZŐKE A LOTTÓZÓBAN 

– Mi az a lottó? 

– Egyszerű. El kell találni öt számot. 

– Értem. És milyen messziről…? 

Balogh Attila 
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