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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 1. szám 2015. június 8. 

Újra együtt a csapat 
A pályafelújítási munkálatoknak hála, alig nyolc óra alatt, amibe némi 
buszozás is belefért, megérkeztünk Zamárdiba. A szokásos évi 
területi oktatásra Záhonyból huszonöten utaztunk szakszervezetünk 
üdülőjébe, és miután lemostuk a viszontagságos út porát, a pécsi és 
szombathelyi terület tisztségviselőivel közel hetvenen vettünk részt a 
Kongresszus utáni új vezetés bemutatkozásán. Elsőként Horváthné 
Czindery Zsuzsanna pécsi, Juhász Tiborné záhonyi, és Németh 
Tamás szombathelyi képviselet-vezetők köszöntötték a hallgatóságot, 
majd Meleg János kapott szót. 

Szakszervezetünk 
frissen megválasz-
tott elnöke meg-
köszönte a Kong-
resszuson kapott 
bizalmat, majd az 
elmúlt hetek fo-
lyamatban lévő 
ügyeiről, az átadás-
átvétel helyzetéről, 
az új vezetés előtt álló feladatokról beszélt. Őt Horváth Csaba 
szervezetpolitikai, valamint Dr. Kotter József és Zlati Róbert 
érdekvédelmi alelnökök követték, akik saját területük problémáiról, a 
megoldandó feladatokról, a kitűzött célokról szóltak. A vitaindító 
tájékoztatók után a hozzászólások, kérdések következtek, és a 

lehetőséggel a rekkenő hőség ellenére mindhárom területről érkezett 
kolléganők, kollégák aktívan éltek is. 

Érdekes volt hallani, 
hogy bár mindhárom 
területet ugyanaz a 
„hurok” fojtogatja, 
mégis mennyire 
különböznek a dunán-
túli kollégák, és a mi 
gondjaink. Jól mutatja 
speciális helyzetünket 
a hónapok óta zajló 
ukrán-orosz konfliktus 
okozta forgalom csök-
kenés, ami mára 
Záhony térségében 

komoly foglalkoztatási problémává vált úgy az RCH, mint a Záhony-Port esetében – erre Zubály 
Bertalan, az RCH KÜT elnöke, választmányi tag hívta fel a rendezvény részvevőinek figyelmét. 
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De gyakran sajátos helyzetet okoz 
földrajzi távolságunk is, például amikor 
a záhonyi vasutas üdülni vinné 
családját, és az utazás miatt plusz két 
napot, és annak költségeit kell még 
kiszorítania – vette fel Pokolné Tünde, 
záhonyi alapszervezeti titkár – és a 
hányatott sorsú berekfürdői üdülőnk 
helyzetéről érdeklődött. 

A vita alapján bizony még korai volna 
bármelyik területen a nyugalomról 
beszélni, de az kiérződött a vála-
szokból, hogy van szándék és akarat. 

Nem csak ismertek a VSZ vezetése 
előtt a gondok, hanem keresik a 
megoldáshoz vezető utat, rendsze-
resen tárgyalnak a munkáltatóval. Ami 
a záhonyi vasútvállalatok problémáit 
illet, ez már túlnő szakszervezetünk 
határain, mindenképpen szükség van a 
munkáltató és a kormányzat határozott 
szerepvállalására is. Mindannyian fel-
hívták a figyelmet az összefogás, az 
egymásra figyelés fontosságára, és 
meg kell tenni mindent azért, hogy az 
ország minél többször és minél 
hangosabban halljon a gondjainkról. 

Végül Horváth Csaba, szervezetpolitikai alelnök átadta a 
három képviselet vezetőinek az új tisztségviselői 
igazolványokat, a záhonyi titkárokét természetesen Juhász 
Tibornénak, aki még aznap este személyesen adta át az 
érdekelteknek. Vacsora után sem állt meg az élet, például a 
cargos kolléganők és kollégák szűkebb körben vitatták meg 
cégük helyzetét. A munka után viszont a képviseletek közötti 
ismerkedés volt a program, melyben mi, záhonyiak 
oroszlánrészt vállaltunk, bár nem biztos, hogy minden 
előadónk maximális pontszámra volt érdemes. Ez alól 
egyértelmű kivétel volt Dezső, akinek szerénysége sajnos 
tiltja, hogy az ország és a világ megismerhesse. 
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Másnap ismét összeültünk, 
de már területenként, a 
záhonyi csapat titkári 
értekezletet tartott 
Juhászné Erzsó veze-
tésével. Mondanom sem 
kell, a hangulat ismét 
visszafogottá lett, hiszen a 
disputa elsősorban a 
záhonyi helyzet körül 
forgott. Visszaköszöntöttek 
az előző délután rossz 
emlékű gondolatai, Juhász-
né és Zubály Berti hang-
súlyozták, még azt is nehéz 
elérni, hogy minden érintett 

cég vezetése súlyának megfelelően kezelje a problémát. Ismét központi kérdés lett a szolidaritás és 
az összefogás annak tudatában, ha sokáig maradnak a gondok, előbb-utóbb minden 
szakszolgálatnak szembe kell néznie a következményekkel. Hangot kell adnunk a nehézségeinknek, 
mint például a Kelet-Magyarországban megjelent cikk volt, vagy képviseletvezetőnk Klubrádióban 
elhangzott interjúja. Fontos információ még, hogy Juhász Tiborné és Zubály Bertalan lemondtak 
munkabérük egy részéről olyan mértékben, amennyivel záhonyi munkatársaik visznek haza 
kevesebbet a következő hónapokban. 

Míg ezeken a dolgokon rágódtunk, késő délután lett. Eközben a vasi kollégák dalestre szánták el 
magukat, szóval nekünk is illet készülni valamivel. Egyik barátunk tánctudását igyekezett frissíteni, mi, 
többiek az indulónkat gyakoroltuk, ami így kezdődött: "a nézését és a járását…" De mert F1 hétvége 
és BL döntő is volt, így az egész storno.   

Most következik, hogy 
hatékony, sikeres három 
napot tudhatunk magunk 
mögött, de nem hagyhatjuk ki 
a pontosítást, hiszen a három 
napból majd’ kettő utazással 
telt. Ám a legfontosabb mégis 
az, hogy közös dolgaink 
megvitatása után ismét egy 
csapat tért haza! A jövő 
mutatja meg, mire elég a 
szándék és akarat úgy a 
saját, mint a vezetőink 
munkájában. 

Dolhai József 
Márta István 
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HUMORSAROK 

A TALPRAESETT 

A nagyáruházban egy pasas fél fej salátát akar venni. Az eladó mondja, csak egészet lehet, de a 

pasi addig erősködik, míg az eladó rááll arra, hogy megkérdezze a főnökét. Bemegy hozzá, és azt 

mondja: Ne haragudjon uram, de egy balfácán fél fej salátát akar venni... Ekkor észreveszi, hogy a 

pasas ott áll mögötte, ezért így folytatja – és ez az úr itt mögöttem, megvenné a másik felét! A 

főnök rögtön megérti a helyzetet, és amikor lerendezik a pasast, magához hívatja az eladót. – No, 

fiam, nagyon szépen kivágta magát ebből a helyzetből, honnan jött? – Minnesotából. – Igen? És 

miért jött el onnan? – Uram, nincs ott semmi csak kurvák és hokijátékosok. – Tényleg? Az én 

feleségem is onnan való… Rövid csend után megszólal az eladó: 

– Nem mondja uram! És melyik csapatban játszott??? 

 

HELYEK 

Családi beszélgetés: Kislányom, ülj le szépen az apád ölébe! – mondja az anya. Azt nem lehet – 

feleli a lány. 

– Miért nem, kislányom? 

– Az a bébiszitter helye... 

SZESZTESÓK 

Egy csontrészeg fazon bekúszik a kocsmába: Hé, csapos, kérek egy korsó sört! 

– Részegeket nem szolgálunk ki!  

– Nem nekem kell, hanem a barátomnak. 

– Igen, és hol van a barátja? 

Kinn fekszik a kocsma előtt... 

Balogh Attila 
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