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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 42. szám 2021. május 25 

Kongresszus ’21 

Amióta törvény kötelezi az egyesületeket az évenkénti közgyűlésre, felgyorsult 
szakszervezetünk kongresszusainak számozása. Idén a huszonegyedik van soron, és 
bizony idén is csupán virtuálisan. De természetesen a megvitatásra váró dokumentumokat 
elektronikusan megkapták a küldöttek, és felkészülhettek munkájukra, ami múlt hétfőn, 17-én 
kezdődött. 

Elnöki köszöntő 

Meleg János elnök üdvözlő videó-beszédében elmondta: 125 éve kell megfelelnünk 
különböző gazdasági és társadalmi kihívásoknak. Sokat küzdöttünk, de 2020-tól egy új 
kihívás előtt állunk. A Covid19 nagy próbatétel a vasutasoknak, tagságunknak, de az egész 
emberiségnek. Nagy rajtunk a felelősség, de „a felelősségünk közös, ebből a felelősségből a 
tulajdonosnak is ki kell vennie a saját részét”. Ha valaha, most nagyon igaz a mondás, hogy 
egy csónakban evezünk! 

Második éve, hogy személyesen nem találkozhatunk, de mégis együtt dolgozunk – folytatta 
– és megköszönte a tagság, a tisztségviselők, szakemberek áldozatos munkáját. Mindez az 
írásos Beszámolóban olvasható, de az eredmények mellett tudjuk, hogy „nem vagyunk 
mindenhatóak. De ahogy Bethlen Gábor mondta: Nem mindent lehet megtenni, amit kell, de 
mindent meg kell tenni, amit lehet!” Mi mindent megettünk, amit lehet! 

Mára az ország legnagyobb 
vállalatcsoportjának legna-
gyobb szakszervezete va-
gyunk, ami nagy öröm, és 
egyben nagy kihívás is. De 
erősek és egységesek is 
vagyunk, ami köszönhető 
tisztségviselőink lelkesedé-
sének, elkötelezettségének. 
Majd kifejtette, „sokszor 
megnehezíti céljaink eléré-
sét, hogy a tárgyaló-
asztalnál nem csak a mi 
szakszervezetünk van 
jelen”. 

A pálya mellett téblábolókban tudatosítani kell, hogy szervezetten, együtt többek vagyunk, és 
sikeresebbek. Belépni kell, összefogni, és bízni, „Mert nem vagy egyedül!” – zárta beszédét 
az elnök. 
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Kongresszusi Beszámoló 

Nem csak a Vasutasok Szakszervezete ünnepli idén a születésnapját, da a magyar vasút is, 
mégpedig a Pest-Vác vonal megnyitásának évfordulójával. Így nem véletlen, hogy a 
Beszámoló címlapján olvashatjuk: 125 éve a vasutasokért (VSZ), 175 éve a társadalomért 
(vasút) és egy év a vasútért. Utóbbi arra utal, hogy 2021. a vasút európai éve. 

De sajnos nem maradhatott ki a járványhelyzet sem, ami jelentősen nehezítette munkánkat, 
többek között a tagszervezés területén. Ennek ellenére számos eredményről számolhat be a 
dokumentum, mint a szolgálati idő elismerése, a lojalitási juttatás, vagy például, hogy 
szakszervezetünk jogsegélyszolgálatát 1289 esetben keresték tagjaink. De kitér a 
Beszámoló a VSZ ingatlanvagyonára, a felújításokra is. 

Fontos, hogy a MÁV-Volán-csoport létrejötte után továbbra is együttműködő szakszervezet 
maradtunk, amit írásba is foglaltak: együttműködési megállapodást kötöttünk a Volánnál 
dolgozók érdekeit védő Közúti Közlekedési Szakszervezettel és a HÉV-nél működő 
érdekvédőkkel, illetve továbbra is részt veszünk a Magyar Szakszervezeti Szövetség 
munkájában. És természetesen tagtársaink és a vasutasok érdekeit messzemenően szem 
előtt tartva törekszünk korrekt kapcsolatokra a munkáltatóval is. 

VSZ Felügyelő Bizottság Beszámolója – 2020-2021. 

A Felügyelő Bizottság többek között véleményezte az Ügyvezetés által kidolgozott új 
Választási Szabályzatot. Pontosításokat javasolt például a jelölők és választók, valamint a 
jelölhetők és választhatók körében: mind a négy körbe a megfelelő szinten tevékenykedők 
kerülhessenek (pl.: alapszervezeti szinten a konkrét alapszervezet tagjai). Továbbá javasolja 
az FB, hogy a jelölő bizottság csupán javaslatot tegyen a szavazólapra való felkerülésre, a 
döntést a választói értekezlet, kongresszus hozza meg. 

A Bizottság vizsgálta a TEB Szakmai Képviselet 2018-2020-as években végzett munkáját. 
Megállapította, hogy a vonatkozó szabályzatok betartásával végezte azt, a Képviselet 
tevékenysége példamutató a VSZ-en belül. A jövőre vonatkozóan javasolja az FB a 
rendelkezésre álló pénzeszközökkel való takarékoskodást, ami 2019-ben már megvalósult. 

Az Felügyelő Bizottság a Debrecen Területi Képviselet 2019-2020-as munkáját is vizsgálta. 
Szintén megállapította, a képviselet a vonatkozó szabályok betartásával dolgozott. Külön 
elismeri az FB a tagszervező, tagmegtartó munkát. Javasolja a hatályos számlarend 
alkalmazását, a központi támogatások esetén a felhasználás indokoltságának ellenőrzését. 

Szavazás 

A 105 küldött hétfőtől elektronikusan szavazhatott a Kongresszusi Beszámolóról, a Felügyelő 
Bizottság Beszámolójáról, a 2020-as év Pénzügyi Beszámolójáról és a 2021. évi 
költségvetésről. A küldöttek Róna Gabriella személyében új könyvvizsgálót is választottak. A 
szavazás pénteken, 12 órakor zárult, melynek során a szavazásra jogosultak vita és 
hozzászólások nélkül, túlnyomó többségű igennel voksoltak. 
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Pünkösd havában 

Május sokunknak kedves hónap, hiszen tavasz végi, nyár eleji 
hangulata szívet-lelket melengető tud lenni a halandó számára. 
Igaz, a mostani ritkán volt kedvünkre való, de még nincs vége, 
hátha összejön a mindenki számára a kedves hangulat. Már csak 
azért is, mert a május, benne pünkösd ünnepével a szövetség 
kötés hónapja is. Vagy a szövetségek, szövetségeink hónapja, 
már ha volt, illetve van kedvünk bárkivel bármilyen szövetséget 
kötni mostanában – mert bizony sok ellenhatásban volt részünk, 
de még tényleg nincs vége, szóval bízzunk! 

A szövetségek természetesen nem feltétlenül a virágillatú májusban köttetnek. Ám 
nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a legtöbb szövetkezés, vagy a gondolata – 
legyen az tartós kapcsolat, vagy közösségi, sok ember életére kiható aktus – az 
éltető tavasz lelkesedésében fogant. A lényeg, hogy akarjunk szövetkezni, és igaz 
legyen, ami a szövetségünkben foglaltatik. No meg, a mások szövetségében is, 
különben valamelyik kárba vész. 

A történelem valószínű első szövetségéről az Ószövetségben olvashatunk, ami a 
zsidók és Isten között Mózes „közvetítésével” jött létre. A Sínai-hegyen, kőtáblákba 
vésett tíz parancsolat megtartásában egyeztek 
meg, amit aztán több-kevesebb sikerrel 
igyekeztek megtartani. És amire néha mi is 
törekszünk, bár leginkább mindenki mással 
szeretnénk betartatni. Ebből aztán mindenféle 
bonyodalmak származnak, de a mai napig 
nem találtunk ki olyan törvényt, ami büntetlenül 
felülírhatná azt az elsőt. Így aztán kénytelenek 
vagyunk az első alapján szervezni életünket, 
hol igazán, hol kevésbé igazan. 

Már az is valamiféle szövetkezés, ha csupán 
tagjai leszünk egy társaságnak, hiszen a 
belépésünkkel „aláírtuk” a szerződést, miszerint egyetértünk azokkal, akik 
befogadtak. És, persze, bízunk abban, hogy vezetőink jó felé visznek bennünket, 
tudják, hogy a rész érdekei csak az egészséges egészben érvényesülhetnek. 
Anélkül, hogy lekicsinyelnék a részt. És bízunk abban is, hogy társaságunkban 
kerülik a kétes értékű magánérdekek uralmát. Hiszen azt is tudjuk, hogy erdőben 
nőnek a legszebb, legmagasabb fák. És az egyenes fák. Az igaziak. 

Előfordulhat, hogy a legjobb indulat sem elég a szövetség jó működéséhez, kopottas, 
netán idejét múlttá lesz, ilyenkor meg kell újítani! Az Újszövetség, amit piros pünkösd 
napjaiban ünnepel a nyugati világ, a katolikus egyház szülinapja mellett az új törvény 
ünnepe is, ami a mózesi szövetség megújítása. Igaz, világunkban egy közös lét 
megújítása nehezebb feladat, mint a létrehozása volt, pedig ha sikerül, jobb, 
tartalmasabb is lehet, mint egykor. 
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A megújuláshoz ismét együttes szándék kell, és valami olyan kötődés, az 
összetartozás érzése, ami bizalmat és áldozatkészséget feltételez a szövetségesek 
között. Tehát jó szándékkal, megértéssel és elfogadással forduljunk egymás felé. 

Manapság már ritkán hiszünk a csodákban, némelyiken mégis érdemes volna 
elgondolkodnunk. Pünkösd havának előzményeihez kacsolódik egy történet, mely 
szerint, amikor a tanítványokra leszállt a Szentlélek, a különböző nyelveket beszélő 
hallgatóság mindegyike a saját nyelvén hallotta az apostolok tanítását, tehát 
megértette azt. Ezt hívják a nyelvek csodájának, ami nem a nyelvek 
különbözőségének megszüntetését jelentette, hanem a különböző nyelveken 
beszélők közös hitben, gondolkodásban történő egyesítését. Keressük a közöset 
egymásban, azt, ami összeköt bennünket, és nem elválaszt! 

Tény, hogy nem vagyunk apostolok, és már nem is igen leszünk, de szeretünk néha 
csodákra várni, ami nem baj. Mert a csodavárás nyugalmában megtalálhatjuk 
pünkösd igazságát, az életünk szépséget adó sokféleségünk mellett a közös célokat 
hirdető közös nyelvet. Persze, csak akkor, ha lent is akarják, meg fent is. Különben 
összekeverednek a célok, és a végeredmény csupán látszatdicsőség lesz.  

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KIJELENTÉSEK 

Egy amerikai, egy német és egy orosz nő beszélget. Az amerikai: amikor férjhez mentem, 

kijelentettem, hogy nem fogok mosni! Nem láttam a férjem egy napig, majd megjelent egy 

automata mosógéppel. A német: amikor férjhez mentem, kijelentettem, hogy nem fogok 

mosogatni! Nem láttam a férjemet két napig, aztán hozott egy mosogatógépet. Az orosz: amikor 

férjhez mentem, kijelentettem, hogy semmit nem fogok csinálni! Nem láttam egy napig, két napig, 

harmadnapra már kezdtem látni az egyik szememre... 

DIAGNÓZIS 

Kovács nagyon ideges, azért mert egy ideje nem működik a szerszáma. Elmegy egy vizsgálatra, 

ahová elkíséri a felesége. Ő benn van, az asszony pedig a váróban ücsörög az ajtó mellett. Az 

orvos a vizsgálatok után a következőket mondja: önnek krónikus mértékű gátlása van, amely 

megfosztja minden életörömtől. 

– Csak csendesen doktor úr! Kinn ül a váróban, az ajtó mellett!!! 

 

MÓDSZEREK 

Pistike éjszaka benyit a szülei hálószobájába, és látja, hogy a mamája meztelenül lovagol a 

papáján. Másnap megkérdezi az anyjától: Anya, miért ugráltál a papán? Tudod, papának van egy 

kis pocakja – válaszol az anya – és azt próbáltam lelapítani! 

– Ugyan anya, teljesen feleslegesen fáradozol! Amikor nem vagy itthon, mindig átjön a szomszéd 

néni, és felfújja... 

Balogh Attila 
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