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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 32. szám 2014. január 13. 

Év eleji zsongás 
Az idei év elején sem szerepelt a naptárunkban a láblógatás napja, pedig a hosszúra sikeredett 
kéthetes szabadság után még kedvünk lett volna elmerengeni az ünnepek alatti eseményeken. De 
hatodikán belecseppentünk a munka közepébe, és hamar tudatosult bennünk, hogy bizony ez az év a 
választások éve lesz. Mert ugye országgyűlési képviselőket választanak a polgárok, tisztújítási év van 
szakszervezetünkben, de a mindezek előtt üzemi tanácsokat és munkavédelmi képviselőket fogunk 
választani országszerte a vasúton. Az Ingatlankezelő Kft. Debreceni Területi Főmérnökségén már-már 
a finishez is érkeztünk volna, hiszen januárban a voksolásra készültek a munkavállalók. 
Szakszervezetünk szerint azonban egy kis baki csúszott a választási bizottság munkájába, ugyanis a 
jelöltlistát nem függesztették ki időben, ezért várhatóan később kerül erre sor. 

Az új cégnél, a három betűjéről jól beazonosítható (STG) MÁV-START Zrt-nél is megkezdődtek az előkészületek. Kedden 
Nyíregyházán találkoztunk a VASZ területi képviselet vezetőivel, hogy az alapszabályunknak megfelelően megbeszéljük, 
illetve megegyezzünk a közös lista arányairól. A megbeszélésen hatan vettünk részt, mivel a TSZVK és a JBK is érinti 
Debrecen és Záhony térségét. Ezeket a rövidítések még tanulnunk kell, bevallom, nekem sem árt ismételni a jelentésüket. 

A TSZVK, Területi Személyszállítási és Vontatási Központ, a START és a TRAKCIÓ munkavállalóit hozta össze, a JBK pedig 
Járműbiztosítási Központ, ami gyakorlatilag a KJK-ból alakult, megerősítve a startos kocsivizsgálókkal és néhány trakciós 
munkavállalóval. Szóval e két központ került terítékre a jó hangulatú, már-már barátságos egyeztetésen. Azt már az elején 
leszögeztük, hogy egyezségre kívánunk jutni, ezért nyílt kártyákkal kell játszani, egy szövetségbe nincs helye a sumákságnak. 
Ehhez tartotta is mindenki magát, és egy maratoni vita helyett röpke két óra hossza alatt sikerült mindenben 
megegyeznünk. Ebbe nemcsak a választási bizottság összetételéről és a jelöltek arányairól való megegyezés fért bele, de 
szót ejtettünk a választás lebonyolításának technikai kérdéseiről is. 

A VASZ-ban lévő szakszervezetek létszámának figyelembevételével a jelöltek aránya a TSZVK-nál mind az üzemi tanács, mind 
a munkavédelmi bizottság tekintetében négy fő VDSZSZ, négy fő MOSZ és három VSZ-es tagtárs fog indulni. A 
Járműbiztosítási Központban a kilenc fős bizottságokba hat főt indít a VDSZSZ, mi pedig három főt. 

A választási bizottság alakuló ülésére szerdán, 15-én kerül sor 
Debrecenben, fél tízkor a TSZVK, tizenegytől pedig a JBK. A 
Választási Bizottság alakuló ülésein részt veszünk mindany-
nyian, ezzel is erősíteni szeretnénk a Szövetséget. 

S ha már üzemi tanács és munkavédelmi képviselők válasz-
tása van porondon, ne feledkezzünk meg a Cargoról sem, 
ahol a Központi Koordinációs Bizottság az elmúlt héten 
ülésezett. Helyi szinten pénteken került sor egyeztetésre az 
irodámban, s itt is hamar eredmény született. Az RCH Területi 
Üzemeltetési Központ Választási Bizottsága ma meg is 
tartotta alakuló ülését, elfogadta ügyrendjét, megbeszélte a 
választási szabályzatot. A korábbi VASZ egyeztetések alapján 
a hét fő üzemi tanács és munkavédelmi képviselő testüle-
tekbe 5-5 főt a VSZ, 2-2 főt pedig a VDSZSZ fog indítani. 

Itt tartunk, és az egyeztetések tapasztalataiból kiindulva minden esély megvan arra, hogy a választások a vonatkozó 
jogszabályok szellemében, és ami fontos, mindannyiunk érdekeinek figyelembevételével bonyolíthatók le. Erre garancia a 
tárgyalások résztvevőinek és mindazon kollégáknak a szakértelme, hozzáállása, akik felelősséget vállaltak az 
előkészületekben, és számíthatunk rájuk a végrehajtás során is. 

Juhász Tiborné 
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Veled vagyunk! 

Napjában sok emberrel találkozunk, némelyekkel csak futólag, másokkal a munkánk révén, 
és persze van jócskán olyan kollégánk, aki sok idegennel, a mindannyiunk számára fontos 
utasokkal kerül hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban. De bármi oka van is, hogy csak 
összefutunk, vagy szándékosan beszélünk meg „randit” másokkal, sokszor megkérdezzük, 
hogy vagy, mi újság? A válasz a kérdés gyakoriságához igazodik, ami egy kösz, jól, esetleg 
visszakérdezés, de mi sem visszük túlzásba a hiteles választ. Aztán, ha már elváltak útjaink, 
néha megfordul a fejünkben, vajon tényleg jól van? 

A legkülönbözőbb problémákkal küzdünk, 
de kevesen vannak, akiknek az orrára 
kötjük, néha még a hozzánk közel 
állóknak sem szívesen. És persze, mi 
sem nagyon törekszünk más gondjainak 
megismerésére, úgy gondoljuk, van 
nekünk sajátunk. Ez még akkor is így van, 
ha valakin látjuk, hogy nem igazán jól megy sora, de sokan vannak, akiken nyoma sem 
látszik, mi zajlik legbelül, ahová nagyon kevesen látnak be. Pedig vannak közöttünk, akik 
leküzdhetetlennek látszó akadályok előtt állnak, és amikor tudomást szerzünk erről, akkor 
jövünk rá, hogy a mieink inkább csak gondok, mint bajok. 

Van olyan munkatársunk, akit leggyak-
rabban pesszimistának látunk, pedig el-
kerülik az igazán komoly válsághelyzetek. 
De van olyan is közöttünk, akit örök 
optimistaként ismerünk, nyoma sincs rajta 
elégedetlenségnek, vagy szomorúságnak. 
És egyszer csak kiderül, hogy bizony 
komoly akadályok tornyosulnak előtte, 
mégsem lógatja az orrát. Persze, azt senki 
nem tudja, mire gondol, amikor csak 
magával kell beszélgetnie, de úgy gon-
dolom, a mosolygós arc, a pozitív 
gondolkodás átsegíti majd ezen a helyzeten 
is. Amiben ő is, mint bárki, aki hasonló 
helyzetbe kerül, biztos lehet, hogy számíthat 
ránk. Sajnos a tevőleges segítség 
lehetősége gyakran másra marad, de mi 
bízunk abban, hogy érzi, bár nem vagyunk 
ott, de vele vagyunk! Hogy a baj megoldható 
gonddá szelídüljön. 

Juhász Tiborné 
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Türelmes gondolatok 
Pontosan négyszázhatvanhat éve, hogy 
a tordai Országgyűlésen az első erdélyi 
fejedelem, János Zsigmond hathatós 
támogatásával az emberiség törté-
nelmében elsőként törvényben hirdettek 
vallásszabadságot. Nagyrészt feloldotta az Erdélyt megosztó vallási ellentéteket, így a 
Habsburgok és a törökök által „ölelt” fejedelemség egységesebb, következésképp jóval 
erősebb lett. Tehát, mint minden törvény, ez is érdekből született, de attól még 
példamutató volt, követték is a későbbi évszázadokban Európa-szerte. Ám leginkább II. 

József 1781-ben született „türelmi” rendelete fejezi ki a lényeget, hiszen a mások iránti türelem, másképpen 
tolerancia mindig ritka erénye volt az emberiségnek. 

Mostanában sem jobb a helyzet, mert hiába is tagadnánk, nem arról vagyunk 
híresek, hogy csak úgy tudomásul vesszük, ha mások bármiben is elütnek tőlünk. Mi 
tudjuk az igazságot, nekik meg csak a szájuk jár, pedig ha mindenki olyan volna, mint 
mi vagyunk – sóhajt fel a vasutas, pedig ő is nagyon unná, ha egy nagy 
egyformaságban tengetné napjait. Vajon miről beszélgetnénk, ha mindenki 
kormánypárti, vagy épp ellenzéki volna, pártból sem kéne egynél több, no meg 
politikusból sem, akár wellness szállót csinálhatnánk a Parlamentből. Szinte látom a 
kedves olvasó arcán átfutó cinkos mosolyt, de sajna nem árt tudni, akkor sem 
kerülne ránk gyakrabban a sor. No meg, mit érne az egész, ha sok szürke bikiniben pancsolnának a 
hölgyek, természetesen állig begombolkózva. Igaz, a kiválasztottaknak elég volna nyakig. 

Ha mind egyformák volnánk, 
még szólnunk sem volna értelme 
egymáshoz, hiszen az egyen 
létben már valóban ismernénk 
egymás gondolatait, legalábbis 
amit kéne gondolnunk. Pedig 

mennyivel jobb kitalálni azt, főleg, ha értékeljük, netán 
szeretjük is a másikat. Nyilván ennek csak menettértiben van 
értelme, úgy viszont kimondottan jó lehet. Persze, csak akkor, ha nem csak egyféle virág terem, hiszen a 
változatosság nem csak gyönyörködtet, de tanít is erre-arra. Igaz, amikor egyenkertben egyenvirág terem, 
tanulni sem kell, nincs mit ugyanis. Akkor már nem kell gondolkodni sem, csak élni, élni amúgy egyformán. 

Szó se róla, sok virághoz sok türelem is szükségeltetik, hiszen ki kell 
választani a legszebbet, aztán ellenállni a többi szépség csábításának. 
De a virág épp attól szép, hogy azt hisszük, egyetlen másik sem lehet 
nálánál szebb. Ehhez viszont kell az a sok, más színű és más illatú, 
különben egyik sem volna sem szép, sem 
illatos. Vigyázni kell, mert ha a „száz 
vasutat, ezeret”, vagy a „virágozzék ezer 
virág” idejétmúlttá lesz, a dolgos méhecs-
kéknek is befellegzik, pedig ők már most is 

eléggé egyformák. Bár az is lehet, hogy nincs már türelmünk alaposabban 
megnézni őket. 

De hiszen ez az, a türelem, ami segít, hogy szép lehessen az élet. Mondanom 
sem kell, a gondolatolvasáshoz hasonlóan a türelem is csak returban az igazi. 
Ha csak önmagunkhoz van türelmünk, akkor a tükör előtt gyönyörködhetünk, de 
ha másokkal is türelemmel viseltetünk, ők is széppé válhatnak. Talán mi sem 
leszünk csúnyábbak számukra, mint a szomszéd mozdonya, pedig azt mondják, 
a szomszédé mindig szebb. 

Vajon türelmesebb is? 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

AHOL A KÓR-TEREM 

Új beteg érkezik a kórterembe. Kellemetlenül érinti, hogy már az első napon meghal a 

bal oldali ágyszomszédja. Amikor aznap a jobb oldali ágyszomszédját is letakarja a 

nővérke, felháborodottan így szól: 

– Igazán tarthatnának egy külön kórtermet a haldoklóknak! 

A nővérke halkan válaszol: 

– Lehet röhögni fog, de ez az... 

 

VÉNY-ÉRVÉNY 

Egy férfi meg szeretné ölni a feleségét. Elmegy a gyógyszertárba, és ciánkálit kér. A 

gyógyszerész szigorúan ránéz, és a következőket mondja: 

– Ugye tudja, hogy csak úgy nem adhatom ki. 

A férfi bólint, előveszi a pénztárcáját, és a pultra teszi a gyógyszerész elé a felesége 

fényképet, aki a képre pillantva így válaszol: 

– Elnézést, nem tudtam, hogy van receptje... 

Balogh Attila 
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