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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 22. szám 2013. október 28. 

KMvB regionális fórum Debrecenben 
A MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága regionális fórumot tartott október 21-én Debrecenben, az 
állomás nagy oktató termében. A fórumra meghívtuk a Debrecen Területi Igazgatóság vezetőit, a 
csomóponti vezetőket, a területen működő munkavédelmi bizottságok tagjait, valamint a szakszervezetek 
területi ügyvivőit. A meghívottak elfogadták a meghívást, és részt vettek a regionális fórumon. 

A rendezvényen elsőként Nagy Krisztián, területi igazgató előadását hallgattuk meg, melyben bemutatta a 
Debrecen Területi Igazgatóságot. Második előadó Frézer György volt, aki tájékoztatta a jelenlévőket a 
Területi Igazgatóság munkabaleseti, munkavédelmi helyzetéről. 

Ezt követően Tokaji Róbert osztályvezető a terület vasútbiztonsági helyzetét értékelte, majd Szónok 
Józsefné munkavédelmi szakelőadó előadása következett, melynek témája: együttműködés és 
kapcsolattartás kérdései a munkavédelmi érdekegyeztetés szereplői között (munkavédelmi képviselő – 
munkáltató – munkabiztonsági szakember). 

Az idő rövidsége miatt a hátra lévő két napirendi pontot összevonva Benséné Heim Carmen röviden 
ismertette a MÁV Zrt. Esélyegyenlőségi Tervét, majd Kondor Norbert, a Központi Munkavédelmi Bizottság 
elnöke válaszolt a munkavédelmi képviselők kérdéseire. 

Másnap, 22-én a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjai Simon István állomásfőnök vezetésével 
megismerhették Debrecen állomás forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő, és a rendelkező 
forgalmi szolgálattevő munkakörülményeit, és munkavégzésük főbb feladatait. 

Ezúton szeretném megköszönni magam, és a Központi Munkavédelmi Bizottság tagjai nevében 
mindenkinek a részvételt, az előadóknak pedig a munkájukat, mellyel hozzájárultak a fórum sikeréhez. 

Bomberákné Kiss Ilona 
     KMvB tag 

 

Kitüntetettünk 

Az Idősek Világnapján Dávid Ilona elnök-
vezérigazgató, a vasútért végzett mun-
kájáért dicséretben részesítette Fejes 
Lajost, a záhonyi nyugdíjasok alapszer-
vezetének ma is aktív munkatársát. 

Szakszervezetünk régi tagja 1950-ben 
kezdte a vasutat Nyíregyházán, pálya-
felújítóként. Egy év után a Szertár-
főnökségnél folytatta, és az idők során 
kitanulta az anyagos tudományokat. 
Később Záhonyba került, majd 1973-tól a 
jó emlékezetű GRF-en erősítette az 
anyagos szakmát, ahol anyaggazdálkodó 
lett. Nyugdíjba 1991-ben ment, ami nem 

jelentette, hogy megállt számára a vasút, mert történetében mindig fontos szerepet töltött be a Vasutasok 
Szakszervezete. Így 1993-tól napjainkig a záhonyi nyugdíjas alapszervezetben dolgozik minden hétfőn és csütörtökön. 

Gratulálunk a kitüntetéshez, és jó egészséget kívánunk a további munkához! 

Juhász Tiborné 
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Októberi gondolatok 
Hiába szép az idei október, mégis csalóka, hiszen a 
jó idő ellenére is látszik, hogy végérvényesen mö-
göttünk a hosszú, sokunknak valóban forró nyár. 
Még a kitartó fák is megadták magukat az elmúlás-
nak, persze, könnyű nekik, kaptak pár hónap 
pihenőt. De mi tovább megyünk, hátunkon cipelve a 
nyár minden örömét és szomorúságát, ki-ki sorsa 
szerint, és igyekszünk mosolyogni hozzá. Ha kiné-
zünk az ablakon, oda képzeljük, ami elmaradt, 
hiányzik, meg azt is, ami már nem is lesz soha, mert 

önámításban nagyon jók vagyunk. Vagy nem csak kitekintünk, de bát-
ran ki is megyünk az odúnkból, szembenézünk a valósággal, és meg-
próbálunk változtatni, legalább a jövőnkön. 

De akár elővehetjük képzeletbeli lobogónkat is, és kivághatjuk belőle 
mindazt, amit nem akarunk még látni sem, mint eleink tették azt ötvenhét 
éve. Vigyázzunk, akkor az igazi, ha van mit tenni az üresen maradt 
részbe! Akkoriban álmokkal töltötték ki az ürességet, mindenki más 
álommal, és valószínű, hogy csak azok tudták, mit akarnak, akik 
magasan voltak: Ugyanazt a rendszert, csak másképp, no és az ő 
vezetésükkel. Ám ez is elég sok volt ahhoz, hogy az álomnak gyorsan 
vége szakadjon. És jöttek, akik lassabban, de nagyrészt ugyanazt 
megtették, amit a forradalmárok vezetői akartak, a maradékot meg 
átengedték az utánuk jövőknek. Jönnek, mennek, és a jó gondolatokat 
mindig van, aki elsöpörje, hogy aztán sajátjaként próbáljon belőle valamit 
megvalósítani. Csakhogy addig az istenadta elfelejti, mit álmodott. 

Vajon mi ügyesebbek vagyunk, mint ők voltak, vagy mi is másra 
bízzuk álmaink megvalósítását? Alighanem már megtettük, újra és 
újra álmokat szövünk, és várjuk, hogy jöjjön valaki, aki legalább 
felébe-harmadába véghez viszi, amit nekünk kéne. Pedig hiába 
bízzuk folyton másokra a nehezét, az álmainkat csak mi valósíthatjuk 
meg. Valamennyit egyedül is, de inkább összefogva, együtt járhatunk 
csak sikerrel. Hol ketten, hol többen, vagy nagyon sokan, ahogy az 
álmunk diktálja. Persze, az összefogáshoz kell valami közös, egy 
érzés, egy gondolat, valami cél, ami összeköt. Közössé váló célok 
nélkül nincsen közös út, de még közös álmok sincsenek. Akkor 
maradjon a különcködés? 

Azt már számtalanszor próbáltuk, külön-külön sosem jutottunk 
messzire, csak átengedtük a szerencsét azoknak, akik mindig előbbre 
jutnak. Leginkább a hátunkon, a mi erőnkből, nekünk hagyván a 
görcsölést. Vágjuk ki, persze, ami nem tetszik a zászlónkban, úgy sem 
jó már semmire, de magunk és együtt keressünk helyette mást, jobbat. 
Valami olyat, ami összeköt bennünket. Legyen az „szabadság, 
szerelem”, haza, család, becsület, nemzet vagy Isten. Bármi, a lényeg, 
hogy a miénk legyen. Mi döntsük el, mit s kit szeressünk, miért és 
hogyan. Ne akarja más megmondani, hogy mi a jó nekünk, mi jobban 
tudjunk bárkinél. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Október 29-én, kedden Magyarországra látogat Christian Kern, az ÖBB 
Holding vezérigazgatója. Budapesten fogadja őt Németh Lászlóné, nemzeti 
fejlesztési miniszter, találkozik Dávid Ilonával, a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatójával, és tárgyalásokat folytat majd a Vasutas Szakszervezetek 
Szövetségének képviselőivel is. 

 
 

HUMORSAROK 

IDŐJÁRÁS 

A székely este kimegy az udvarra. Egy kis idő múltán belép az ajtón, és a nadrágszára 
vizes. Mire az asszony: 
– Esik? 
– Nem, fúj... 

 

VACSORA 

A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához: 
– Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta. 
– Fiam, hát ez mákos tészta. 
– Annak elég savanyú. 

 
Balogh Attila 


