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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 45. szám 2012. április 02. 

Szakmai képviseletvezet ő lá-
togatása a forgalomnál 

A múlt héten első ízben volt 
alkalmam fogadni Záhonyban Szabó 
Gyulát, a VSZ Forgalmi Szakmai 
Képviselet vezetőjét, akit forgalmi 
szolgálatnál tisztséget ellátó kollé-
gáink is nagy szeretettel vártak. 

A személyes látogatást már régóta 
tervezte kollégánk, de az év végi VÉT 

tárgyalások mindig átrendezték az időpontokat. Kedden 
azonban semmi rendkívüli esemény nem jött közbe, így 
Szabó Gyula vonata is begördült kevés késéssel Záhony 
állomásra. A szakmai képviselet vezetőnek természetesen 
Záhony és térsége nem ismeretlen, hiszen egykor több 
évet eltöltött itt a forgalom területén, azt azonban elis-
merte, hogy az emlékeiben egy sokkal pezsgőbb záhonyi 
kép él. 

A keddi program Eperjeske Forgalmi Csomóponton tör-
ténő látogatással kezdődött, ahová elkísért bennünket 
Pokolné Tünde, Záhony SZB alapszervezeti titkára is. 
Eperjeskén Deregi Balázs alapszervezeti titkár és Dobos 
Károly állomásfőnök fogadott bennünket, és tájékoztattak 
a Csomópont legaktuálisabb kérdéseiről, többek között 
személyesen vitathattuk meg a kereskedelmi tevékenység 
kódolása körül kialakult helyzetet. Fontosnak tartottuk, 
hogy annyi telefonos megbeszélés után egy kötetlen 
beszélgetés keretében hozhassuk képbe Szabó Gyulát. 

A keddi nap ezzel még koránt sem ért véget, hiszen 
Grunda Zsolt fényeslitkei titkárral este 18.00 órakor volt 
találkozónk Fényeslitkén, a felvételi épületben. Az éjszakai 
szolgálatra jelentkezőknek tartott a képviseletvezető 
eligazítás előtt rövid tájékoztatót, amiben kitért az 
aktuális kérdések mellett az új Mt bevezetésével várható 
polémiákra is. 

A munkavállalók érdeklődéssel hallgatták, és elmondták 
ők is az észrevételeiket a témával kapcsolatosan. Úgy 
tűnt, hogy reggelig is folytathatnánk a beszélgetést, de az 
őrhelyeken mindenkit várt az éjszakai szolgálat átvétele. 
Ezután rövid látogatást tettünk a vágányfék-toronyban és 
a fogadó épületében. Természetesen meglátogattuk a 
call-centerben szolgálatot teljesítő kolléganőt is, ahol az 
első gondolatom az volt, hogy a valaha a munkától zajos 
tágas iroda helyiségben szomorú látvány, hogy egy fő 
látja el a szolgálatot. 
A lassan leereszkedő sötétség és a viharossá fokozódó szél 
ellenére megnéztük az épülő ipari parkot is. A göröngyös 
földút ellenére Zsolti biztatott bennünket, hogy 
hamarosan elérjük a célunkat, bár erre akkor egyikünk 
sem látott semmi esélyt. S a rövid, de viszontagságos 
útnak egyszer csak vége szakadt, és jó minőségű aszfalt 
került az autó kerekei alá. Sok minden ugyan nem látszott 
az épülő ipari parkból, ami nem a sötétségnek volt 
betudható, de mi továbbra is reménykedünk abban, hogy 
egyszer csak megépül ezen a területen valami, ami sok 
embernek adhat majd megélhetést, és Záhony térség 
fellendülését is elhozza. 

Kissé ugyan fáradtan érkeztünk vissza Záhonyba, de 
mindenképpen egy tartalmas napot tudtunk magunk 
mögött. 

Másnap reggel 9 órakor a területi képviseleten 
folytatódott a program, ahol kibővített területi forgalmi 
szakmai ülést tartottunk. Rabb László a területi szakmai 
képviselő és a forgalmi titkárok mellett meghívtunk még 
több forgalmi tisztségviselőt, szakembert is. A jelenlévők 
hamar egy hullámhosszra kerültek, s talán én voltam 
közöttük az egyedüli, aki nem értett mindig pontosan 
mindent a szakzsargonból. Ennek ellenére a két nap 
tanulsága számomra az, hogy ezeket a területi üléseket 
rendszeresebbé kell tennünk annak érdekében, hogy a két 
forgalmi csomópont tisztségviselői megoszthassák és 
kicserélhessék egymással a tapasztalatokat. 

Juhász Tiborné 
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Testületi ülés a START-nál 
A vasútállomás Protokoll termében került sor 
2012. március 27-én a START-os kollégák 
Bizalmi Testületi ülésére. Meghívott vendége-
ként Bakos Csaba, a MÁV-START Zrt. SZSZK 
Nyíregyháza vezetője is részt vett az ülésen, és 
tájékoztatót adott tisztségviselőink részére az 
SZSZK 2011. évi gazdálkodásról. 

A tájékoztató érintetett minden olyan területet, 
amelyből a jelenlévők áttekintést kaphattak az 
elmúlt év gazdálkodásának mutatószámairól. 
Megtudhattuk többek között, hogy az SZSZK 
2011. decemberi záró létszáma 480 fő helyett 
475 fő lett, a kocsivizsgáló munkakörben pedig 
jelenleg is van 5 fő munkaerőhiány, melynek 
pótlásáig a csapi kocsivizsgálói tevékenységet 
nem tudja átvenni az SZSZK. E létszámhiány 
részbeni feloldására április 16-án az SZSZK 
területéről három fő kocsivizsgáló kerül 
beiskolázásra az RCH által szervezendő 
oktatásra. Azt is megtudhattuk, hogy a 
bérkompenzációs intézkedés végrehajtása a 
központ létszámának a 93,2%-át érintette. 

Az aktuális kérdéseknél az április 15-vel 
kezdődő járatritkítások témája is előtérbe került. 

Bakos úr szerint az SZSZK területén mintegy 
10-15 fő munkaideje szabadul fel, de kér-
désünkre elmondta, hogy az így felszabaduló 
létszámnak is munkát kíván találni feladat-
átcsoportosításokkal. 

 

 

Felhívta a jelenlévők figyelmét az éves vizsgák 
sikerességének fontosságára. Hangsúlyozta, 
hogy sikertelen vizsga esetén szabadságot 
kíván biztosítani a pótvizsgára való fel-
készülésre, de arra senki ne számítson, hogy 
érvénytelen vizsgával szolgálatba állítja. 
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy elkészültek 
azok a munkaszerződés-módosítások, amelyek 
a Záhonyban dolgozó utánfizetési pénztárosok 
átsorolását érintik, már csak alá kell írni az 
érintetteknek. 

A tájékoztatót követően tisztségviselőink 
elmondhatták véleményüket, s kérdéseket 
tehettek fel a központvezető úrnak. A kérdések 
sokrétűségét mutatja, hogy a kollégák a 
mentfordától a pénztárakban található rossz 
állapotú székekig terjedtek. 

Kazsuk László alapszervezeti elnök meg-
köszönte a központvezető tájékoztatóját, a 
kérdésekre adott válaszokat, s egyben fel-
mentette az ülés további részvétele alól. 

Ezt követően aktuális szakszervezeti kér-
déseket és az elmúlt időszak aktuális 
eseményeit vitattunk meg, végül az alap-
szervezet gazdálkodásról is tájékozódhattunk. 

Juhász Tiborné 
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Üdv nektek! 
Lemondott hivataláról Vad Sólyom, a szebb napokat is megélt Vadgalambászok 
Demokratikusan Szárnyaló Szervezetének (VDSZSZ) elnöke. Az elnöki döntés okait 
egyelőre csak találgatni lehet, de megfigyelők szerint egyik tanácsadója áll a 
háttérben. Igaz, már nagyon régóta ott áll, talán el is fáradt a sok ácsorgásban, és 
ezért kottyantotta el magát véletlenül a főnöke előtt, miszerint Vad Sólyom már évek 
óta fordítva üli meg a szervezet lovát. Azt is rebesgetik, hogy Vad, miután megtudta, 
miben sántikált az utóbbi években, nyomban lehúzta lábáról, ruháját megszaggatta, 
és fejére hamut szórva mély letargiába esett. 

A bejelentés április elsején, a konkurens Vadgalambászok Szervezetének (VSZ) Turbék utcai 
székházában történt (Sáros utca és Torzsa utca sarok), aminek egyszerű, ámde érdekes története 

van. Őkelme épp a Sáros utcában toporgott tanácsadói 
körében, amikor megvilágosodott, de a nagy latyakban nem 
akaródzott lehúzni a lábbelijét, no meg rendes hamu is csak a 
VSZ udvarán, a bográcsolóban volt legközelebb. Mi tagadás, 
volt némi rohangálás a székházban, amikor a vállán beregi 
szandával, rongyosra szaggatott ruhában – a szaggatásból 
kivették részüket a tanácsadók is – megjelent Vad Sólyom, és 
hamut kért, de izibe. Természetesen óhaját teljesítették, és 
megérkeztek a suttyomban értesített firkászok is, majd 
elhangzott a galambdúcrengető bejelentés. 

Vad Gerle, a VSZ elnöke, miután végighallgatta Vad Sólyom 
bejelentését, szintén a ruhájához nyúlt, nyomban hamuért küldött, és 
ő is lemondott elnöki hivataláról, melynek okát később határozza 
meg. De abbéli szomorúságában, hogy a társ vadgalambász 
exelnök szomorú, legott másfél napos országos vadgalambász-
gyászt rendelt el, majd félrevonultak négyszemközti megbeszélésre. 
A kissé hosszúra nyúlt – valamivel több, mint három perces – 
tárgyalás után átszellemült arccal vették elő a forradalmi döntésükről 
szóló írást. De a végre megérkezett hamu elsőbbséget élvezett, és 
alaposan megszórta magát Vad Gerle is, miközben Vad Sólyom 
irigykedve nézte a műveletet, hiszen Gerlének frissebb anyag jutott. 
Végül mégsem tette szóvá, hanem mellé állt, és közösen olvasni 
kezdték döntésüket. 

A vad kánonban elhangzott döntés imígyen szólt: „Mint legfőbb vadgalambászok kinyilatkoztatjuk, 
hogy a vadgalambok elleni harc fokozása érdekében egyesítjük erőinket. Mielőtt lemondásunkat 
írásba adnánk, szervezeteinket összeboronálva létrehozzuk az ország 
legerősebb és leghatékonyabb, leggazdagabb és – itt huncutul 
mosolyogtak kicsit a jelen lévő hölgyekre – legőrjítőbb vadgalambász 
szervezetét. Az országos vadgalambász-gyász letelte után, tehát 
holnap kezdődik az egyesülés – most a hölgyek mosolyogtak huncutul 
rájuk – és felmenő rendszerben választásokat tartunk. Az új szervezet 
élén társelnökök állnak majd, mely posztokra magunkat jelöljük. Az új 
szervezet neve Áprilisi Vadgalambászok Egyesülete, azaz ÁVE. Üdv 
az áprilisiaknak!” 

Nos, kedves áprilisiak, már letelt a másfél napos vadgalambász-gyász, tehát legyetek vidámak és jó 
kedvűek, ami az utolsó napig tartson ki! Bolondozzátok végig az áprilist, hiszen ez a vad hónap a ti 
hónapotok, és aki végig kitartott, annak már csak tizenegy hónapig kell jókedvűen galambászni, hogy 
az év is vidám legyen. Üdv nektek! 

Dolhai József  


