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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 47. szám 2015. április 28. 

m 

 

Folytassa… 
A Vonatkísérő Laktanyában tegnap, fél tizenegykor kezdődött a kongresszusi 
jelöltek kampánykörútjának harmadik állomása. Nyíregyházán a miskolci és a 
záhonyi terület küldöttei mellett néhány érdeklődő tisztségviselő is várta 
kíváncsian a jelöltek beszédeit, majd a néhol kemény, de általában határozott 
kérdésekre adott válaszaikat. Hallottunk is sok mindenről, pár dolgot meg is 
tudtunk, de azt sajnos nem, hogy kik folytatják szakszervezetünk élén a májusi 
tisztújító Kongresszus után. Sebaj, legalább nem csak ők izgulnak a következő 
hetekben, hanem egy kicsit mi is. 

Horváthné Czindery Zsuzsanna, a Jelölést Előkészítő Bizottság elnöke 
köszöntötte a közönséget, ismertette a már lezárult jelölés folyamatát, majd 
elmondta a szabályokat, miszerint a jelöltek öt percben fejthetik ki terveiket. 
Beszédeik után kérdésekre válaszolnak, és a rendezvény a küldöttek titkos 
szimpátia-szavazásával ér véget. 

Elsőként Zlati Róbert lépett a terembe, aki a jelölések alapján a vasúti és a 
gazdasági társaságok érdekvédelmi alelnök tisztségért száll ringbe májusban. A 
Kongresszus lehetőség a változásokra – hallhattuk véleményét – szükség is van 
struktúraváltásra, például hatékony alelnökökre, és fontosnak tartja a VASZ-t és 
a MaSZSZ-t, de úgy, hogy szakszervezetünk élen járjon a szövetségek 
munkájában. Szerinte csak egy érdekvédelmi 
alelnök legyen, mert nem lehet pontosan 
szétválasztani az alelnöki feladatokat. Arra már nem 
tért ki, miért indul gt-s alelnöknek is, ha nincs 
szükség erre a posztra. 

Szabó Gyula következett, akit a vasúti érdekvédelmi 
alelnök tisztségre jelöltek kollégái. Megtudtuk, 
felelősséget érez a VSZ-ért, ami szellemi és erkölcsi 
válságban van, ezt meg kell szüntetni. Vissza kell 

szerezni a tagság bizalmát, ki kell menni a műhelyekbe, pályaudvarokra. 
Munkájában három bástyára támaszkodik majd, ezek a munkavédelmi 
bizottságok, az üzemi tanácsok, és a szakmai képviseletek vezetői. Juhász 
Tiborné, a záhonyi terület vezetője megerősítette Szabó Gyula szavait, és 
elmondta, ő többször is járt nálunk, de volt olyan szakmai vezető, aki egyszer 
sem. 

Kedves Tagtársaim! 

A miskolci és záhonyi kongresszusi küldöttek részére meghirdetett roadshow kérésünk ellenére 
Nyíregyházán zajlott le. Annak ellenére, hogy többen is jeleztétek részvételi szándékotokat, 
hivatkoztatok térségünk válságos helyzetére a jelölést előkészítő bizottság nem tudott eleget tenni 
kérésünknek. Ez úton kérem tisztségviselőinket, érdeklődő tagtársainkat, hogy a személyes 
részvétel helyett olvassák a lenti tudósítást, ami igyekszik hiteles képet nyújtani az ott 
elhangzottakról. 

Juhász Tiborné 
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Harmadikként Horváth Csaba szólt a küldöttekhez, aki a szervezetpolitikai 
alelnök tisztségre fogadott el jelölést. Kifejtette, az érdekvédelem a 
szervezetpolitikával kezdődik és végződik, ezért indul májusban a 
választáson. Hagyományokra alapuló régi szakszervezet vagyunk, de az 
eredményekkel a tagság jelentős része nincs tisztában. Új kreatív 
módszerekre van szükség, a tisztségviselőket, motiválni kell, nem 
végezhetnek mindent társadalmi munkában, és színvonalas oktatáson kell 
képezni őket. Sajnálja, hogy az MT oktatásán csak két középszervi vezető 
vett részt – mire Juhász Tiborné megjegyezte, hogy ez talán a 
szervezetpolitikai alelnök hibája is. 

Bodnár József, aki szervezetpolitikai és vasúti érdekvédelmi alelnök 
tisztségre kapott jelölést, az eltelt négy év alatt a sok tapasztalattal, tudással 
megerősödve mondta, hogy „számítok rátok, számíthattok rám”! A kemény 
munkában hisz, úgy véli, az ígéreteit megvalósította, például az egységes 
arculat az üzemi választásokra, ami a VASZ-on belül is működik. 

 

A Magyar Vasutas külsőben megújult, ami tovább folytatódik majd csakúgy, mint az érdekvédelmi 
megállapodások eljuttatása a tagsághoz. De fontos a tagmegtartás és tagszervezés folyamatossá tétele, 
vagy a „gondoskodó szakszervezet”, illetve a video-konferencia kiépítése. 

Dr. Kotter József, az elnöki, a vasúti és 
a gazdasági társaságok érdekvédelmi 
alelnök tisztség jelöltje egy más fajta 
stílust látna jónak, amit elnökként meg 
tudna valósítani. A VASZ-ban a VSZ 
elnököl, ami lehetőség, hogy jobban 
megnyilvánuljunk kommunikációnkban, 
a minisztériumokkal való kapcso-
latainkban. Fontos a taglétszám, ami a 
TEB-nél, és a gt-s területen egyaránt 
nőtt. A Létesítményüzemeltető és 
Vasútőr Kft.-vel kapcsolatban meg-
határozóak a lehetőségek, amit a 
céget alkotó részek még elbírnak 
cafetériában, vagy bérben. Egyér-
telműen voltak nyertesek, de sajnos 

nem lehetett mindenki szerencsés az első lépésben. Juhász Tiborné Záhony-Portra vonatkozó kérdésére 
adott válaszában kifejtette, ha a politikát nem találjuk meg, és nem tudjuk segítségül hívni, akkor nagyon-
nagyon nehéz helyzet fogunk kerülni. 
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Meleg János elnökjelöltként 
kérte, hogy ne ezt az öt percet, 
hanem az elmúlt nyolc évet 
mérlegeljék a küldöttek, mert 
olyan fejlődésen ment át, ami 
megalapozza, hogy elnök 
lehessen. Változás, megújulás, 
struktúraváltás kell – folytatta. 
Négy éve rossz döntés volt, 
hogy visszaléptem az 
elnökségtől, de hasznomra vált 
az időszak. Az az egységes 
gondolkodás, ami egykor az 

elnökség és a képviseletek vezetői között volt, megbicsaklott, amit helyre kell 
állítani, szakszervezetünknek az érdekvédelemben jártas elnökre van 
szüksége, két alelnökkel. Kiemelte a jó kommunikációt és a nyilvánosság 
erejét, a szövetségekkel szemben előnyben részesítené szakszervezetünket, 
ám legszívesebben most Záhonnyal, az ottani gondokkal foglalkozna. 

Papp Zoltán is az elnöki 
tisztségre kapott jelölést, aki 
fontosnak tartja, hogy 
egykori munkásként meg-
tapasztalta a munkavállaló 
helyzetét, életét nyitott 
újságnak tartja. Alapvető az 
akcióképesség, a vezetők 
képzettsége, tapasztalata, 
kell a kapcsolat a politikával, 
de nem a pártpolitikával – vékony mezsgyén kell mennünk, 
kapcsolatokat építenünk. A szövetségek, az összefogás, mint a VASZ, a 
MaSZSZ plusz lehetőségek számunkra, amit érdemes, igaz, nem 
mindig könnyű kihasználni, a lényeg, hogy mindkettőben 
szakszervezetünk vigye a prímet. Zamárdit jó befektetésnek tartja, és 
bízik abban, hogy a Kongresszuson az üdülési lehetőség szempontjából 
jó bejelentést tehet majd. „Hinni akarom, hogy egy közös célért 
dolgozunk” – zárta szavait. 

A küldöttek szavazása következett, akik információkkal, tudással gyarapodtak, képet kaphattak, ki mit 
szeretne megvalósítani a Kongresszus után, ki kivel szeretne a jövőben együtt dolgozni. Tegnap még csak 
amolyan próba volt, de pár hét múltán élesben dönthetik el, ki folytassa négy évig. A következő, egyben 
utolsó találkozó Nagykanizsán lesz, a szombathelyi és a pécsi küldöttekkel. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV-START Zrt. 

A közelmúltban egyik tagtársunk betegségére hivatkozva írásban kérte a munkáltatót, hogy más 
munkakörbe kerüljön. A munkáltató a kérését támogatta, és új munkakört ajánlott fel számára. Ezzel 
együtt viszont munkaköri bére is csökkent, amelynek mértékét a munkavállaló nem fogadta el. A 
Személyszállítási SZB titkár hatékony érdekvédelmi munkájának köszönhetően sikerült olyan mértékű 
személyi alapbérben megállapodni, ami mindkét fél számára elfogadható. 

Regionális horgászverseny 

Szombaton rendezték meg a regionális horgászversenyt Miskolc Tk. területén. A miskolciakon kívül a 
debreceni és a záhonyi horgászok mérhették össze tudásukat. Térségünket a tavalyi első három 
helyezett képviselték, és hozták el az ötödik, hatodik és hetedik helyezést. Külön díjat kapott az 
eperjeskei csapat horgásza: Ádám Tibor büszkélkedhetett a legkisebb halat fogó horgásznak járó 
oklevéllel. 

HUMORSAROK 

HITELES TÖRTÉNET 

Kohn elmegy a New York-i Chase Manhattan bankba. Jó napot kívánok, Kohn úr – köszönti a 

banki alkalmazott – jó napot! – így Kohn, majd folytatta: Azért jöttem, hogy 1 dollár hitelt kérjek. 

– Egy dollárt? De hiszen azt minden probléma nélkül levonhatjuk a folyószámlájáról! 

– Nem, én hitelbe kérek 1 dollárt, amit egy hónapon belül megfizetek. Ha nem kapom meg, az 

összes számlámat megszüntetem önöknél! 

– De, Kohn úr...! No, rendben, megadjuk a hitelt. 

– Mekkora a kamat? 

– Havi három százalék. 

– Rendben, de itt hagyom a Ferrarimat garanciának. 

– Nem, Kohn úr, erre semmi szükség! 

– Ha nem fogadják el, akkor kiveszem az összes aranyamat, gyémántomat az önök bankjából! 

– Értem. Nos, akkor kérem, hagyja lenn a bank garázsában a Ferrarit! 

Kohn hazamegy, és boldogan mondja a feleségének: Most már nyugodtan mehetünk nyaralni! 

Sikerült szereznem egy őrzött parkolót havi három centért... 

 

HIÁNYZÓ LÁNCSZEM 

A Pentagon elhatározza, hogy három magas rangú, és hőstettekben bővelkedő tábornokát 

elismeri, mégpedig pénzzel. El is hívják a tábornokokat, és közlik velük, hogy lemérik két 

szabadon választott testrészük közötti távolságot. Minden méter után 100 ezer dollárt jár. Az első 

tábornok széttárja karjait és a bal kezének ujjaitól a jobbig lemérik a távolságot. Elégedetten 

távozik 180 ezer dollárral. A második tábornok a talpától a feje búbjáig méreti magát, és ő is 

elégedetten távozik 190 ezer dollárral. A harmadik közli, neki a talpától a péniszéig végezzék a 

mérést. Nagy kacaj kíséri a bejelentést, megpróbálják lebeszélni, mert kívánhatna ettől nagyobbat 

is. De ő hajthatatlan. Végül a mérést végző megkéri, tolja le a nadrágját. Mikor nem találja azt a 

bizonyos testrészt, meglepetten érdeklődik: De hát ez meg hol a fenében van? Mire a tábornok 

nyugodtan: Vietnamban fiam, Vietnamban... 

Balogh Attila 
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