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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 7. szám 2014. július 21. 

Méltósággal élni és élni hagyni 
Pár hete elmélkedtem arról (ZV IV. évfolyam, 02. szám – Élni és visszaélni?), hogy mennyire 
kiszolgáltatottak vagyunk mi, egyszerű állampolgárok, egyszerű vasutasok. Az írásom után több 
kollégától kaptam visszajelzést, ami arra utal, hogy amit elmélkedésnek gondolnánk, az sajnos a 
mai valóság. Ami a leginkább érdekes számomra az az, hogy a más-más közegben dolgozó 
vasutas felismerni vélte saját vezetőjét a cikk alapján. Ez mindenképpen elgondolkoztató, mert 
sajnos arra enged következtetni, hogy igenis vannak olyan vezetők, akik visszaélve hatalmukkal, 
„szívják a vérünket”. 

Mi pedig ezt elviseljük, eltűrjük, mert ugyan mi mást is tehetnénk. Pedig 
bizony tehetnénk, és tennünk is kell ez ellen. No nem arra bíztatok senkit, 
hogy feljelentéseket írogasson vezetőjéről, inkább arra, hogy éljenek a 
szakszervezet kezében lévő eszközökkel, jelezzék felénk azokat a munkahelyi 
problémákat, melyeket nem áll módjukban orvosolni. Persze, mi érdekvédők 
sem vagyunk mindenhatók, és nem is akarunk azok lenni. De vannak olyan 
fórumok, megbeszélések, ahol ezeket fel tudjuk vetni, és a munkáltatónál, 
ha akarja, ha nem a vétkes főnök, meghallgatást nyer a felvetésünk. 

Megjegyzem fontos az együttműködés, amibe az is beletartozik, hogy 
munkánkat az előírásoknak megfelelően, rendesen elvégezzük. Mert nehéz 
azt a kollégát védelmünkről biztosítani, aki el-el késeget, vagy korábban 
hagyja el a szolgálati helyét, esetleg trehány munkát végez. Megítélésem szerint azonban ez sem jogosít fel egyetlen 
vezetőt sem trágár szavak használatára. Ezeknek a kezelésére megvannak a munkáltató kezében a megfelelő 
eszközök. Hiszen munkáltatói eljárást kezdeményezhet, büntethet, ne adj’ Isten súlyos vétség esetén az 
elbocsátáshoz is folyamodhat. Oly divatos közgazdasági kifejezéssel élve „ár-érték” arányos büntetést szabhat ki. S ha 
már itt tartunk, érdemes arról is néhány szót ejteni, hogy egyes munkáltatói intézkedések kapcsán érvényesül-e a 
„elkövetés-büntetés” aránya, amit azért nem könnyű eltalálni. 

Ja, és ha tényleg nem találja el a munkáltató a helyes arányt, akkor mit tehetünk? Fellebbezhetünk, s itt is kérhetjük 
az érdekvédők segítségét. Persze, nem árt ehhez, ha tagságunkkal is erősítjük az érdekvédő szervezetet, és akkor már 
érdemes a legnagyobbikban, a Vasutasok Szakszervezetében tagnak lenni. Mindannyiunk méltóságáért. 

Juhász Tiborné 

 
 

Cargo hírek 

Az RCH-nál az általános szabadságolásokkal ellentétben tárgyalási nagyüzem van. Múlt hét kedden a 

VASZ rendkívüli VÉT összehívását kezdeményezte, s csütörtökön tárgyaló asztalhoz is ültek a felek. Két 

téma került az asztalra, az egyik a képzés felülvizsgálata, a másik pedig a létszám. A VÉT közös nyilatkozat 

kiadásával zárult, a tanácskozáson részt vett Papp Zoltán, a VSZ elnöke is. 

A hét másik eseménye, hogy szerdán középtávú megállapodással kapcsolatos tárgyalás is volt, sajnos 

érdemi előre lépés nem történt. Vannak részeredmények, például a KÜT, KMVB megállapodások már 

korábban megszülettek, a ferencvárosi kocsivizsgálók beadványára is érdemi intézkedések várhatóak. A 

csoportos létszámcsökkentés, 19 fő korábbi bejelentése lezárult, ezt a felek újra áttekintették. A következő 

tárgyalás július 29-én a középtávú megállapodással lesz kapcsolatos, míg 30-án soros VÉT ülés következik. 

Zubály Bertalan 
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Kerek Tisza, virgonc halak, lelkes horgászok 
Mondják, a változatosság gyönyörködtet, míg sokak szerint fő a biztonság, maradjunk a járt úton! 
Anélkül, hogy a filozófia ingatag ösvényére tévednénk, talán kijelenthetjük, az igazság valahol a kettő 
közt lehet, ahogyan képviselet vezetőnk, Juhász Tiborné horgászversenyre invitáló felhívásában is 
olvashattuk: „A helyszín új, a feltételek változatlanok”. A feltételek láthatóan senkit nem zavartak, az új 
helyszín, a tiszabezdédi Kerek holt-Tisza pedig kimondottan kedves helynek bizonyult még az alapos 
és megfontolt Záhony környéki horgászok számára is. 

Juhászné köszöntője után a csapatok fél hétkor foglalták el 
sorolással megnyert helyüket, és a beetetéssel megkezdődött 
a Területi horgászverseny. Ami természetesen nem csak vízi 
lényekről és a főszereplő pecásokról szólt, hiszen a tizenegy 
óráig tartó derbi alatt baráti beszélgetésekre, vagy éppen 
ismerkedésre is volt lehetőség. No meg a tóban rejtőzködő 
világot és engem illetően némi szakmai képzésre. 

Szóval beetetés tóban és tó mellett, kinek így, 
kinek úgy, különböző sikerrel, változó lelkesedéssel 
de egyértelmű kitartással. És persze, jó kedvvel, 
amihez hozzájárult a szelíden és bátran közöttünk 
sétálgató gólya is, mondanom sem kell, főleg a 
hölgyeket kerülgetvén. Hogy mire jutott, nem tudni, 
mint ahogy azt sem, hogy az időközben megjelenő 
két fős cargos különítmény tudományos, fantasz-
tikus, avagy félhivatalos tárgyalásokat folytatott. De 
valamit folytattak, az biztos! 
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Horgászaink viszont annál többre jutottak, legalábbis ami a 
pikkelyesek beetetését illeti, mert akadt bőven tennivalója 
Kátai Adriennek, akire a hiteles mérés, a mérések 
dokumentálása hárult. Elsőként a Halicsali néven csalizók 
hívták magukhoz egy másfél kiló fölötti ponty kifogásának 
hitelesítésére, másodszor a K29 pecásai fogtak mérnivalót, 
utánuk következett Dömpiék majd’ egy kiló hetvendekás 
pontya, végül Poirot nevű csapatnál mért másfél kilót. Így 
ment órákon át, sorra jeleztek a csapatok, hogy 
megmutassák, mi akadt aznap horogra: Sok minden és 
sokféle, de szombaton a pontyok voltak a legbátrabbak. 
Előfordulhatott, hogy valaki mást szánt a pecabotjára, de az 
élet, no meg a verseny már csak ilyen, viszont unatkozni 
csak azoknak sikerülhetett, aki más csapatba vágytak – 
talán legközelebb több szerencséjük lesz. 

Tizenegykor végképp ki kellett rántani a botokat, akár 
szerencsés, akár kevésbé jó helyen voltak, a zsűri 
összegezte a súlyokat, halakat, talán még a pikkelyeket is 

megszámolták, és következett délben az eredmény-
hirdetés. Juhászné Erzsó elsőként a harmadik helyezett 
Kallerek csapatának adta át az oklevelet, másodikként 
pedig a Tengelyátszerelők végeztek. Első helyezett a Tuti 
team lett, úgy látszik, a névválasztást is figyelembe vették 
horogválasztás előtt a tó virgonc halai. Végül pedig a 
legtöbb halat kifogó kolléga, Sipos Miklós is elnyerte 
jutalmát, egy, a tóra szóló napijegy képében. 

A verseny főszervezője Kátai József volt, a lebonyolításban 
Gálné Éva és Pokolné Tünde voltak Juhász Tiborné 
segítségére. A rendezvény ebéddel zárult, a kellemes 
társaság megérdemelten ült asztalhoz, egész pontosan 
babgulyáshoz. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ÁLLATI ELMÉK 

Az állatok az Istenhez fordulnak kérdéseikkel. Jön elsőként az elefánt: 

– Nekem miért van ilyen vastag bőröm? 

– Azért, hogy megvédjen a bogarak csípéseitől – válaszolja az Isten. 

– Nekem miért ilyen hosszú a nyakam? – kérdezi a zsiráf. 

– Hogy a magasabb leveleket is elérd! 

Érkezik a tyúk, s nagyon mérges: 

– Nekem ne is próbáld megmagyarázni! Vagy a tojást csináld kisebbre, vagy a lyukat nagyobbra!!! 

                                    

FEJTÖRŐ 

Az ősember odafordul az ősasszonyhoz: 

– Most pedig lefekszel velem! 

– Nem! 

– Miért nem? 

– Mert nincs kedvem hozzá! 

Az ősember enyhén zaklatott lesz, hogy az asszony kikosarazta, ezért a bunkójával jól fejbe vágja. 

– Na, most már lefekszel velem? 

– Nem! 

– Hogyhogy nem? 

– Fáj a fejem...... 

Balogh Attila 


