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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 20. szám 2013. október 15. 

Megtartotta hetedik kongresszusát a KSZOSZ 
Pénteken, a Vegyész Szakszervezet székházában tartotta hetedik kongresszusát a 
Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ), melynek alapító 
tagja a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) is. A mintegy harmincezer alkalmazottat 
számláló tömörülés tagja a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének (ETF), 
tagszervezetei a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Pályavasúti Dolgozók Szak-
szervezete valamint a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége is. 

Nemes Gábor elnök a beszámolójában elmondta, nem sikerült a Közlekedési 
Kerekasztal létrehozása, pedig nagy energiákat fektetett a vezetés ennek 

megalakítására. Nincs hozzá politikai akarat, pedig korábban Fónagy János államtitkár ígéretet tett, 
hogy támogatja egy ilyen intézmény felállítását. Sajnos a kudarc rányomta bélyegét az elmúlt egy év 
munkájára. A folytatásból megtudtuk, hogy az ETF-ben a Szövetség képviselői jó munkát végeztek, 
de az Ágazati Párbeszéd Bizottság akadozva működik. Végezetül az elmúlt év gazdasági 
beszámolóját tárta a kongresszusi küldöttek elé. 

A hozzászólók elsősorban a politikai környezetet vázolták, szóltak az új MT, valamint a sztrájktörvény 
kedvezőtlen hatásairól. Eduardo Chagas, az ETF portugál származású főtitkára, aki korábban hajós 
kapitány volt, azzal kezdte mondandóját, hogy a dolgozóknak nagyobb tisztelet járna az egész 
világon. Megtudtuk, hogy az ETF-nek hét ágazata van: Országúti, vasúti, tengeri, halász, országon 
belüli vízi útvonalak, civil légi közlekedési, valamint a kikötői munkások ágazata, jelenleg 41 
országban 2,5 millió taggal. Tavaly, a Berlinben megrendezett kongresszuson ötszáz küldött volt jelen, 
ahol elfogadták a 2017-ig tartó stratégiát. A legnagyobb problémák között említette, hogy nincs 
elegendő beruházás a tömegközlekedés terén, rosszak a dolgozók munkakörülményei, és nincsenek 
bevonva a munkavállalók képviselői a döntésekben. Növelni kell a képzés, oktatás kapacitását, és a 
munkaügyi jogok tekintetében is van mit javítani. Sajnos a gazdasági környezet a válság 
következtében is nagyon rossz. Mindenhol megszorító intézkedésekről hallunk, jelentősen megnőtt a 
munkanélküliek száma. A közlekedés területére jellemző volt, hogy mindig élen jártak a dolgozók 
érdekvédelmében, de a munkakörülmények romlottak, teljesen elanyagiasodott a világ, meg kellene 
szüntetni a pénzügyi spekulációt. Nincs megfelelő mennyiségű munkahelyteremtés, sajnos ilyen 
környezetben kell végeznünk a munkánkat – fejezte be a főtitkár beszédét. 

Az előadáshoz többen is hozzá szóltak, s azt feszegették, hogy a tagszervezetek országaiban, legyen 
ott bal, vagy jobb oldali kormányzás, sehol sem jobb a helyzet. Sajnos ilyen körülmények közt nehéz 
látványos eredményt elérni. 



Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-377-6873, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
2 

A kongresszus következő felszólalója Székely Tamás, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének 
(ASZSZ) elnöke beszélt a „giga szervezet”, az MSZOSZ-SZEF-ASZSZ konföderációk fúziójáról. A 
május elsején bejelentett fúzió előkészületeiről, valamint a jelenlegi helyzetről elmondta, vannak 
támogatók, de sajnos vannak ellendrukkerek is. Többször hangsúlyozta, ezt a fúziót mindenképp meg 

kell csinálni, a forgatókönyv szerint ez november végén 
vagy december elején lehet. Kérdésre válaszolva 
elmondta, nincsenek személyi torzsalkodások, a jelölő-
bizottság rendben végzi a munkáját. Kifejtette, a 
tagszervezetek nem kaptak megfelelő tájékoztatást az 
egyesülésről, ezért azt hamarosan írásban pótoljuk a 
jelenlegi és a várható helyzetről. 

A kongresszus zárásaként a küldöttek dokumentumot fogadtak el, amelyet a kormánynak küldenek 
meg. Többek között sürgetik a Közlekedési Kerekasztal azonnali megalakítását, a tranzakciós adóból 
származó veszteség kompenzálását, valamint a gyorsvonati pótjegy megszüntetését. A 
korkedvezményes nyugdíj felülvizsgálatának tárgyalására is sort kell keríteni, de az utazási 
kedvezmények felülvizsgálata, bővítése is időszerű, áll a dokumentumban. 

Zubály Bertalan 

 

Nyolcasainkról 

A nyolcas egy szép szám. Elég, ha ránézünk, hiszen a formája az embert idézi, 
különösen a hölgyeket, ráadásul azon kevés számunk egyike, amelyik be van 
fejezve. Másképpen a kerek egészet, a befejezettséget sugallja, mondhatnánk, a 
nulla mellett az egyetlen igazságot. De hát a nullára még ránézni is rossz, a nyolcas 
viszont lefektetve is szép, vízszintesen már nem csak tökéletes, de a végtelent is 
szimbolizálja. És egyben, csakúgy, mint a nők, a megújulást is jelképezi, hiszen a 
nyolcadik napon új hetet, akár új életet is kezdhetünk, mégpedig tiszta lappal. 
Feltéve, ha elég bátrak és erősek vagyunk. 

Mint mindent, így a nyolcas tökéletességét is könnyen 
megtörheti bármi, gondoljunk csak az életünkre. Szám-
talan esetben éreztük már, hogy kerek egész, aztán 
időként közbe jön valami, vagy valaki, és kezdhetjük 
elölről. Még szerencse, hogy sűrűn van nyolcadik nap, 
és ha már nagyon muszáj, kiválaszthatjuk egyiket-
másikat, hogy ne csak új hetet, de új életet is kezdjünk, 
és újra bezáródhasson a nyolcasunk.  

A hollandoknak is közbe jött valami, mégpedig 
Dzsudzsák besikerült tizenegyese, így aztán szó 
sincs tökéletességről. Viszont adott nekik is a 
lehetőség újrakezdeni, és kitartó munkával ismét 
bezárni a nyolcasukat. Természetesen a mieinknek 
is van lehetőségük, hogy tiszta – és nem sárga, 
netán piros – lappal kezdjék újra azt, amit 
elrontanak már régóta, mert valahogy csapatban 
nem vagyunk jók. Egyéniben, na jó, néha párban is 
elmozgunk úgy-ahogy, de ha már tíz emberrel 
próbálunk együttműködni, inkább nem is próbáljuk. 
Igaz, párban is macera az élet sok magyarnak, 
talán ezért, hogy minél többen vagyunk, annál 
gyengébben teljesítünk? 
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A sport egy olyan területe az 
életnek, ami általában nem 
kötelező, ugyanakkor némi 
szerencsével és kitartással 
sokan tudnak sok pénzt keresni 
vele. Épp ezért jól mutatja, 
hogy működünk mi magunk, és 
persze a társadalmunk, mert a 
szabadon választott gyakor-
latokkal önmagunkat adjuk úgy 
a küzdelemben, mint a pénz 
terén. És bizony sem a küz-
désben, sem a forintok vilá-
gában nincs okunk dicsekedni. 
Mert a küzdésben a „fogjuk 
meg és vigyétek filozófia a 
nyerő” sok ember számára, a 
pénzt viszont jobban szeretjük 
egyedül elkölteni még akkor is, 
nem nagyon vittük, csak fogtuk. 
Kifogás mindenre van, ebben 
tényleg nagyon jók vagyunk, 
csak hát így a kerek egész 
leginkább a nulla lesz szá-
munkra. A ritka gólokat szépí-
tésnek mondjuk, bár inkább 
csak buktáink mértékét jelzik, 
úgy a fociban, mint a ma-
gánéletben. 

Azt hiszem, ha már kime-
rítettünk olyan hibalehető-
ségeket, minta labda, netán az 
égiek rosszindulata, érdemes 

volna elgondolkodni, mi magunk hogyan járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy a nyolcas szám a 
kedvencünkké váljon. Úgy záruljon be, ahogyan szeretnénk, kerek egészet, és számunkra kedves 
igazságokat rejtve. Persze, még korai, hogy végtelenné váljon, előbb tanuljunk meg küzdeni végre, 
hogy párban, aztán csapatban is kerek egészet alkossunk. Talán kezdjük azzal, hogy a jót keressük 
egymásban, és legalább virtuálisan magunkhoz öleljük azokat, akikre számítunk, hátha ők is érezni 
fogják, hogy számíthatnak ránk. 

Hiszen ma van az ölelés világnapja. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

DUPLA-APA 

Az apa bosszúsan szidja a fiát, mert tanulás helyett folyton a lányok után futkos. 

– De apu, ez nem így van! – felesel a fiú. 

– Csönd legyen! Ki itt az apa, te vagy én? 

– Mind a ketten... 

SZESZÉLYES ÉVSZAKOK 

Két barát beszélget. 

– János, milyen volt az idei nyár? 

– Mit tudom én, mind a két nap részeg voltam... 

(B)ANÁLIS TÉVEDÉS 

Lajoska hazamegy, és büszkén újságolja az apjának, hogy elvesztette a szüzességét. 

– Jól van fiam, ülj le és igyunk meg egy pohár whyskyt! 

– A whysky jól esne, de ülni még nem nagyon tudok... 

Balogh Attila 

 

FELJELENTÉS 

– A szomszédom udvarán tíz köbméter fa van. 

– De uram, ez nem bűn. 

– De ő Németországból hozta. 

– Ha nem szemét, az sem bűn. 

– De úgy tudom, a fában drogot csempésztek! 

Erre a rendőr azonnal szervezni kezdi az akciót, miközben a férfi telefonál a 

szomszédjának: 

– Szia, Józsi! Megrendeltem neked a favágást, úgy tűnik, ugyanaz a társaság lesz, 

amelyik tavaly felásta a kertedet… 

Zubály Bertalan 


