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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 49. szám 2017. május 22. 

Kongresszusok között 
Magától adódik a kérdés, hogy egy ilyen nagy volumenű rendezvény, mint a VSZ 
kongresszusa, milyen hatással van a szakszervezetünk vezetésére, tagságára. 
Azt ugye nem kell újra említeni, hogy az elmúlt egy év mozgalmas volt a 
szakszervezetünk életében. Arról pedig, hogy a következő év mit is hozhat, lehet 
beszélni, sőt, kell is. 

Ez történt a Kongresszuson is, hiszen a megkötött megállapodások végrehajtása, 
betartatása igen nagy feladat. A legfőbb testületünk tanácskozásán többen is a 
hároméves bérmegállapodásból adódó problémákra, munkaköri csoportok 
középpontba helyezésére hívták fel a figyelmet. Tehát tudjuk, hogy a 
szakszervezetünk működésének stabilitása mellett nagy figyelmet kell fordítani az 
érdekvédelmi feladatokra is. Ennek csak egyik szegmense a bérfejlesztés, igaz, 

erre fókuszál mindenki, ez van célkeresztben, ezért erre különös figyelmet kell fordítani az 
ügyvezetésnek is. 

Például hamarosan lejár a vállalt, május végi határidő a szenioritás bérben való kifejezésére, 
igyekezni kell, hogy vasutasnapra valóban kifizethető legyen, és a vasutasok többsége 
megnyugvással fogadja a végeredményt. Ám nem kisebb feladat a negyven százalékos műszakpótlék 
további kiterjesztése úgy a szolgálati helyek, mint a szakszolgálatok és beosztások mind szélesebb 
körében. 

Igen régi problémánk a leányvállalatoknál a menetkedvezmény ügye. Az jó, hogy elindult a miniszteri 
rendelet módosításának folyamat, itt is fokozottan kell figyelni a végeredményre. Végül nem kisebb 
gond az oktatás-vizsgáztatás rendszer, amiről tudni kell, nem csak azért rossz mai állapotában, mert a 
munka helyett a stressz köti le a vasutasokat. De azért is káros, mert egyre inkább komoly gátja a 
megfelelő képzettségű új kollégák felvételének, ami lassan létfontosságú lesz a biztonságos vasúti 
közlekedés lebonyolításához. 

És nem mehetünk el amellett sem, hogy az elkövetkező évben nem csak ismét Kongresszusunk lesz, 
de a parlamenti választások jegyében is telik majd a tavasz. Ilyenkor talán kicsit könnyebben lehet 
eredményeket is elérni, tehát ha valaki azt hinné, hogy egy nyugodt időszak elé nézünk, az téved. 
Most kell csak figyelni, résen lenni, mert jön az ígéretek sokasága, amelyből még lehet valóság is. 
Tehát figyelem, mindenki résen legyen, figyeljen! 

Zubály Bertalan 
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Lehetőségeinkről 

A kommunikáció az élet lényege – mondogatom, néha le is írom, ha szóba kerül, 
és többnyire felhördülés, ellenkezés, vagy értetlenkedés követi. Na igen, a 
kommunikáció rejtelmei – mondom magamban ilyenkor: Mert vagy rosszul 
fejeztem ki magam (rosszul kommunikáltam a véleményemet), vagy rosszul 
értelmezte a hallgatóság, illetve az olvasó. Leginkább az élet értelme jut eszükbe, 
amiben én leragadtam Madáchnál: „Mondottam ember: küzdj, és bízva bízzál!” 
Aki tud jobbat, ne titkolja! 

De mi is az a kommunikáció? Egyszerű kérdés, bőséges válaszlehetőséggel még 
akkor is, ha megmaradunk az emberi (humán) kommunikáció területén. 
Számomra az a nyerő megfogalmazás, miszerint „két, vagy több ember közötti 

információcsere”. Van, aki hozzáteszi még, hogy energiacsere, ami nem rossz ötlet, mert komoly 
információt tartalmaz egy-egy kézfogás, egy baráti, hát még szerelmes ölelés. Utóbbi tűnik a 
legizgalmasabb iránynak, de most azt a kérdést nem tárgyaljuk. Nem mintha félnénk a 
megvalósulástól, de azon a területen alig van szükség a szóbeli (verbális) kommunikációra. 

Annál inkább egy szervezet életében, az egyszerű tagoknak, és választott vezetőinek meg különösen. 
Hiszen a működéshez szükséges tudnivalókat nyelvünk segítségével kódoljuk, majd küldjük, bízván 
abban, hogy a címzettek is tudnak magyarul. Hmm…de inkább bízzunk, hogy sikerül úgy formába 
önteni mondanivalónkat, hogy érthető legyen a címzetteknek, akár szóban, akár írásban tesszük. 
Csak tegyük! Minél több kommunikációs csatornán, nem csak a közösségi oldalon, de a Magyar 
Vasutas, vagy szerény kiadványunk, a Záhonyi Vasutas oldalain is. 

És akkor még nem szóltam a valóban megújult honlapunkról, ami mára rendezett, könnyen kezelhető 
és az eddigi tapasztalatok szerint még egy haloványabb számítógépen is gyorsabban futó 
lehetőséggé vált. Ráadásul a tartalom is gyarapodni látszik, ami kell ahhoz, hogy megfeleljen egy 
honlappal szemben támasztott legfőbb követelménynek, ami nem más, mint a naprakészség – tehát 
honlapra fel! 

Szóval lehetőségeink bőven vannak, azokat kihasználva közzé tehetjük véleményünket. Feltéve, hogy 
akarunk bármit kommunikálni, és nem a kertek alatt, szűk körben ismételgetjük gondolatainkat. 
Végeredményben előbb-utóbb az is nyilvánossá lesz, bár kicsit másképp fest, mint amikor vállaljuk is 
a nyilvánosság előtt önmagunkat. Ami bizony nem könnyű, ezért az élet egyik legfontosabbika a 
kommunikáció. De mindenképpen megtanulható tulajdonság, és igen hasznos tud lenni, ha kijövünk 
néha az árnyas fák alól a napfényre, hogy kihasználjuk a nyilvánosság erejét is céljaink elérésében. 
De hogy az micsoda, az már egy másik történet. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KÍVÁNCSISÁG 

– Két vetélytárs színésznő véletlenül egymás mellé kerül az Oscar-díj gálaműsorának ünnepi 

vacsoráján. 

– Képzeld, drágám – fordul az idősebb a fiatalabbhoz – a Lloyds hatmillió dollárra biztosította a 

melleimet. 

– Tényleg, drágám? – méri végig a másik – és mit csináltál a pénzzel…? 

BARKOCHBA 

A világban átlagosan minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki 

kínai közöttünk. Lehet apu vagy anyu. Lehet a bátyám, Sanyi, vagy az öcsém, Csing-Csung. 

– Szerintem Sanyi az. 

 

BÍZTATÁS 

– Hadnagy úr, ez itt az öcsém. Most vették fel a rendőrséghez állományba. Egyébként 

kétdiplomás mérnök. 

– Nem tesz semmit. Majd mi embert faragunk belőle! 

Balogh Attila 
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