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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 26. szám 2014. december 1. 

Vezetők ismerkedtek Záhonnyal 
Régi, és nagyon bölcs mondás: Lakva ismerszik meg az ember. Értelmét mindannyian ismerjük, de 
ritkábban gondolunk arra, hogy mint minden szólás, közmondás, úgy ez sem csak a magánéletre lehet 
igaz. Ahhoz, hogy emberek, szervezetek korrektül tudjanak együttműködni, alapfeltétel, hogy ismerjék 
egymást. Akár a múltból is valamennyit, de a jelent feltétlenül, amiből talán még a jövő is jó felé indulhat. 
Hatványozottan fontos a megismerés munkáltatók, munkavállalók, és természetesen az érdekvédők között, 
hiszen a közös munkahely hatékony működtetése csak akkor valósulhat meg, ha közös céljává lesz 
mindkét oldalnak. 

A Vasutasok Szakszervezetének záhonyi tisztségviselői tagságuk, a vasutasok munkahelyének jó 
működésében és hosszú távú megtartásában érdekeltek, és tudják, hogy ehhez szükség van a vezetőkkel 
való rendszeres és nyílt párbeszédre. Egymás jobb megismerésének legjobb módja mindenképpen a 
személyes találkozó, ezért Juhász Tiborné, a terület képviseletének vezetője üzemlátogatással egybekötött 
munkatalálkozóra hívta meg Bánhidi-Nagy Attilát, MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesét, és 
Dorozsmai Évát, a MÁV-START Zrt. humán igazgatóját. A meghívást mindketten elfogadták, és november 
huszonötödikén meg is valósult a találkozó. Záhonyba utaztak szakszervezetünk vezetői, Papp Zoltán, 
elnök, és Meleg János, érdekvédelmi alelnök is. 

A program a délelőtti órákban üzemlátogatással 
kezdődött, melyen a vendégek Farkas Józsefnek, a 
Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójának kalauzolásával megismerkedtek az egykori Záhonyi Átrakókörzettel: a 
Port eperjeskei átrakóbázisával, Eperjeske Rendező pályaudvarral, a fényeslitkei Kocsijavítóval, de jártak 
az Olajátfejtőben és a záhonyi Tengelyátszerelőben is. Kerekes István, Eperjeske Forgalmi Csomópont 
vezetője bemutatta a Csomóponton zajló munkát, itt többek között az is kiderült, hogy bizony a Csomópont 
munkaerőhiánnyal kénytelen a feladatait ellátni. 
Dorozsmai Éva Kátai József titkárunk kíséretében meglátogatta a MÁV-SART Zrt. helyben dolgozó 
munkatársait. 
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Ezek után a záhonyi Protokoll teremben találkoztak vendégeink a vasútvállalatok vezetőivel és 
tisztségviselőinkkel. Farkas József, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója, Takács Ede, Záhony Forgalmi 
Csomópont vezető, Kerekes István, Eperjeske Forgalmi Csomópont vezetője, és az RCH Záhony TÜK 
képviseletében Lakatos Tibor üzemviteli logisztikai szakértő voltak részesei az ebéd utáni kötetlen 
beszélgetésnek. 

A kölcsönös bemutatkozások után az eszmecserén sorba kerültek elő Záhony gondjai. Dajka Sándor, a 
Port átrakóbázisán dolgozók alapszervezetének titkára részletesen ismertette az általuk és 
szakszervezetünk által mindig ellenzett kiszervezés óta kialakult helyzetet. Szóvá tette az elmaradt 
béremelések és szerény cafetériára visszásságait, a sikeres műszaki fejlesztések árát, és a jövő 
bizonytalanságát, kiemelve az év elejére várható jelentős határforgalom-csökkenés veszélyeit. Utóbbival 
kapcsolatban az RCH Műszaki Kocsiszolgálat titkára, Balogh Attila is aggodalmát fejezte ki, mondván, még 
nem lehet tudni, ha valóban bekövetkezik a forgalmak harminc-negyven százalékos csökkenése, milyen 
módon lehet majd kezelni azt. 

Bánhidi-Nagy Attila és 
Dorozsmai Éva üdvö-
zölték a találkozót, 
hiszen gazdagodtak is-
mereteik a térség műkö-
déséről, történetéről. 
Egyaránt elismeréssel 
szóltak a záhonyi vas-
utasok munkájáról és 
helytállásáról, bízva ab-
ban, hogy sokat te-
hetnek majd a kollégák 
jövőjéért. 

Ám kifejezték azt is, hogy a legjobb akarat ellenére tudni kell, nem minden az ő területükön dől el. Papp 
Zoltán üdvözölte, hogy ismét tettünk egy lépést azért, hogy vezetőink jobban megismerhessék a záhonyi 
vasutasok munkáját, a térség gondjait, bízva abban, hogy a találkozó közelebb hozza a jövő sikereit. 

Juhász Tiborné 
Dolhai József 
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Tisztújítás a záhonyi nyugdíjasoknál 
November huszonötödikén benépesült a záhonyi 
Vasutas Művelődési ház színházterme, ahol a város 
vasutas nyugdíjasainak alapszervezete tartotta 
beszámoló- és tisztújító Küldöttgyűlését. A 
rendezvényen megjelent Simon Dezső, a VSZ 
Országos Nyugdíjas Szervezetének elnöke, Győri 
István ügyvezető alelnök, Papp Zoltán, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke, Meleg János, 
érdekvédelmi alelnök, Juhász Tiborné, a Területi 
Képviselet vezetője és Helmeczi László, Záhony 
város polgármestere. 

Az Arany Ősz Népdalkör szép előadásával kezdődött a 
program, majd Tóth Péter levezető elnökként 
köszöntötte a résztvevőket, és a határozatképesség 
megállapítása után átadta a szót Csáki Jenőnének. Az 
alapszervezet elnöke megtartotta beszámolóját, 
melyben többek között megköszönte az évekig tartó 
együttműködést azoknak, akik segítették munkáját, és 
bejelentette, amit már sokan tudtak: Nem kíván indulni a 
választáson, átadja helyét és az elnöki teendőket. Ezek 
után Pecze Jánosné pénzügyi beszámolója következett, 
majd Papp Zoltán és Simon Dezső adott tájékoztatást 
aktuális tennivalókról, az érdekvédelem helyzetéről, és 
kívántak sikeres munkát a Küldöttgyűlésnek. 
Hozzászólások következtek a tagság soraiból, megjelenítve az idős vasutasok érintő problémákat, és 
megköszönve vezetőik munkáját, különösen Csáki Jenőné Gizike áldozatos tevékenységét. 

A választásnak két 
fontos tétje volt: Az 
első a tisztség-
viselők, köztük az új 
elnök személyének 
megválasztása, akik 
ismét bizalmat kap-
tak a Küldöttgyűlés-
től, az új elnök 
Pedig Kósdi 
Józsefné lett, aki 
megköszönte a 

bizalmat, és a 
tagság segítségét 
kérte tisztsége ellá-
tásához. És még egy lényeges döntés született: A 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 
létrehozták a Bizalmi Testületet, melynek célja, hogy 
két Küldöttgyűlés között vigye az ügyeket, segítse az 
elnök munkáját. 

A testületet, munkája végeztével ebéd várta, kötetlen 
beszélgetéssel, személyes ismeretségek, barátságok 
ápolásával. 

Török János 
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Cinkotán jártunk 

November huszonötödikén a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) egyik 
tagszervezetének, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) Nőtagozatának meghívására a 
VSZ Női Tagozata Cinkotára látogatott. Korábban, a KSZOSZ tagszervezeteinek Nőbizottságai már 
ellátogattak hozzánk, a VSZ székházba. 

Az első napirendi pontban Nemes 
Gábor, az EKSZ elnöke bemutatta 
a főváros közlekedési ágazatait. 
Beszélt az EKSZ létrejöttéről, a 
sok-sok problémáról is, ami a 
szakszervezetek szélmalom harca 
a munkavállalók érdekében a 
munkáltatókkal szemben, például a 
kiszervezések, leépítések terén. 

A második napirendben Nemes 
Krisztina, az EKSZ Nőbizott-
ságának vezetője megemlékezett 
arról, hogy 1999-ben az ENSZ 
november 25-ét, a nők elleni 
erőszak megszüntetésének világ-
napjává nyilvánította. A kötetlen 
beszélgetés alkalmával bennem 

elsősorban a buszsofőrök elleni támadások verték ki a biztosítékot, nem is gondolnánk, mennyi 
mindennek vannak kitéve munkájuk során. Most elsősorban a nő sofőröktől hallhattunk személyes 
tapasztalatokat. Volt, akit megvertek, akire fegyvert fogtak, akivel szitkozódtak, leöntötték, stb. Nem 
csak a sofőrök ellen történik erőszak, ez a jegyellenőrök körében is igen gyakori. A törvények szerint a 
munkáltatónak kötelessége a munkavállalót megvédenie mindennemű zaklatástól és bántalmazástól, 
mégsem tesz semmit. Sőt, még a saját vezetőik is olyan stílusban és hangnemben beszélnek a 
dolgozókkal, mellyel kimerítik a zaklatás fogalmát. 

A harmadik napirendi pontban 
Herczegh Mária, a VSZ Női 
Tagozatának vezetője zárta a 
rendezvényt. Büszkén hall-
hattuk, hogy kitartásának 
köszönhetően állampolgár-
ként megnyerte azt a 
kezdeményezést, melyet a 
Munka Törvénykönyve 2012. 
évi módosításának azon 
paragrafusai ellen indított, 
melyek miatt a munkavállalók 
a szabadsággal kapcsolatban 
hátrányba kerültek. Közel 
három évnyi érdekvédelmi 
harc után kijelentheti, papírja van arról, hogy a törvénykönyv egy pontja bizonyosan nem felel meg az 
Alaptörvénynek és a nemzetközi jogszabályoknak. Ezt az alapvető jogok biztosának több oldalas 
levele bizonyítja. 

Most is szembesültünk azzal, hogy hasonló gondokkal és problémákkal küzdenek más közlekedési 
szakszervezetek is, mint a vasutas szakszervezetek. Bízunk abban, hogy egymás megismerése és az 
összefogás, együttműködés sikereket hoz a megújuló szakszervezeti mozgalomban. 

Stefánné Magdi 
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Gereblye 

Amikor kis gyerek voltam hallottam egy történetet a Pestre felkerült falusi leányról 
és a gereblyéről. Akkor igencsak jót nevettem a sztorin, de az igazságot nem igazán 
tudtam felfedezni mögötte. Most, majd negyven év távlatából a fülembe cseng 
nagyapám hangja, ahogy meséli nekem a történetet, és megkérdezi, érted, kisfiam? 
Nagyon bávatagon nézhettem, mert a jó öreg csak annyit mondott, hogy remélem, 
te nem leszel pesti leány… 

Ahogy teltek az évek, és adta az élet a kisebb-nagyobb pofonokat, egyre inkább 
értelmet nyert a történet. Az utóbbi években aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy 

azok a "fentiek" hallották-e ezt a történetet, vagy, ha hazatérnek nádfedeles kis falujukba, nem 
mutatkozik-e majd be nekik a gereblye? Bár, ahogy gyanítom, ha pofán verné őket az a bizonyos 
szerszám, másnap kétharmados többséggel az egész országból kitiltanák, ahogy a Habsburgok tették 
a kurucok tárogatójával. 

Márta István 

 

HUMORSAROK 

PECH 

Szent Péternél három ember jelentkezik felvételre, és ő úgy gondolja, meghallgatja, hogyan 

haláloztak el. Az első: 

– Megyek haza, benyitok, és látom a feleségem anyaszült meztelen, amint gyorsan magára kap 

egy pongyolát. Egyből tudtam, miről van szó! Megláttam a kinyitott erkélyajtót, odarohantam 

és kinéztem. Az alattunk lévő erkélyen megpillantottam egy meztelen férfit. Visszarohantam a 

lakásba, felkaptam a hűtőszekrényt és ki az erkélyre, hogy ahhoz a meztelen tetűhöz vágjam, 

aki elcsábította a feleségemet. De a hűtő nagyon nehéz volt, és magával rántott a mélybe. 

A második: 

– Meztelenül napoztam az erkélyen, éppen bemenni készültem, amikor azt vettem észre, hogy 

egy hűtő zuhan felém. Ezek után elsötétült előttem a világ. 

A harmadik: Én csak ücsörögtem egy hűtőszekrényben... 

 

HIDEG SÍRHANT 

Két részeg bolyong az úton, és betévednek a temetőbe. Az egyik beleesik egy frissen kiásott 

sírgödörbe, majd minden erejét megfeszítve próbál kiabálni: 

– Segítség, megfagyok! 

Odatántorog a másik, és látva mi is a helyzet, így szól: 

– Úgy kell neked, te barom. Mi a francnak rúgtad le magadról a földet...? 

Balogh Attila 
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