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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 17. szám 2017. október 09. 

Október 5-én ülésezett a VSZ Választmánya 
Mándoki Imre, a Választmány elnöke köszöntette a megjelenteket, és megállapította, 
a határozatképességet. 

A kiküldött napirendi pontok elfogadása után elsőként Czindery Zsuzsanna, a VSZ 
Pécs Területi Képviselet vezetője a választás óta végzett munkájáról számolt be a 
testületnek. A szóbeli kiegészítés, és a hozzászólások után a beszámolót a 
Választmány elfogadta. Majd Bernáth Katalin, a VSZ Miskolc Terület Képviseletének 
vezetője következett, aki a szintén élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével. Mint 
elmondta, igyekezett minden körülményt figyelembe venni, ezért is sikerült kicsit 
bővebbre a beszámoló, amit a hozzászólások után a testület a kiegészítésekkel 
szintén elfogadott. 

A harmadik napirendi pontban Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök a VSZ 
SZMSZ-ének, és 1-es számú mellékletének módosítására tett javaslatot. A változtatások aktualizálásokra, 
pontosításokra valamint az érdekegyeztetések rendjére irányultak. A választmány kiegészítésekkel 
elfogadta az előterjesztést. 

A folytatásban szakszervezetünk XVIII. Kongresszusán elfogadott Középtávú Program időarányos 
végrehajtását tárgyalta meg a Választmány. A szóbeli kiegészítéseket Zlati Róbert és dr. Kotter József 
érdekvédelmi alelnökök tették meg. Szóltak az elért eredményekről, de említették a problémákat és a 
nehézségeket is. Elmondták, az amúgy is elöregedett vasutas társadalomnak, mely jelenleg is 
létszámhiánnyal küszködik, nagy kihívás a vasútüzem folyamatos fenntartása. A hároméves 
bérmegállapodás aprópénzre váltása, valamint a feszültségek kezelése szintén a nagy feladatok közé 
tartoznak, és akkor még nem is említettük a vállalatcsoportban nem egységes KSZ problémákat. Végezetül 
az állandó ki- és visszaszervezések szintén jelentős feladatokat rónak szakszervezetünkre. A kérdések és 
hozzászólások után a beszámolót testület egyhangúlag elfogadta. 

A következőkben a VSZ nemzetközi munkája került napirendre, értékelésre. 
Herczeg Mária, aki a VSZ Női Tagozat vezetője, az ETF (Európai 
Közlekedései Dolgozók Szövetsége) Nőbizottságának munkájáról tartott a 
részletekre is kitérő tájékoztatót. Majd Pallos György, Választmányunk tagja, 
aki korábban az Európai Nyugdíjas Szövetség (FERPA) tagjaként dolgozott a 
szövetségben elmondta, hogy a mintegy húsz millió tagot soraiban tudó 
szervezet jó munkát végez, és a nyugdíjasok érdekeit kiválóan tudja 

képviselni. E napirendi pont zárásaként 
Zlati Róbert, az ETF Végrehajtó 
Bizottságában, és a vasúti szekcióban 
végzett munkájáról adott rövid 
áttekintést. 

A folytatásban Meleg János elnök határozati javaslatokat terjesztett a 
testület elé melyeket a Választmány elfogadott. Végezetül aktuális 
szervezetpolitikai kérdésekről Horváth Csaba alelnök, aktuális 
érdekvédelmi kérdésekről pedig Zlati Róbert és dr. Kotter József 
alelnökök adtak tájékoztatót. A Választmány december 14-én 
folytatja munkáját. 

Zubály Bertalan 
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Állati világ 

Sok állattal élünk együtt, akár akarjuk, akár nem. És sok félével is, köztük 
van, amelyiket szeretjük, de olyan is kerül, amelyiket a hátunk közepére 
sem kívánjuk, nem hogy a közelünkbe. Sajnos, őket is el kell viselnünk, 
hiszen ahogy bölcs nagymamám mondta egykor, ők is Isten teremtményei. 
Mi tagadás, lehetett volna válogatósabb, de most már ami van, azzal kell 
együtt élnünk. Ez akkor is igaz, ha nem egy fedél alatt, hiszen bárhová 
nézünk, folyton beléjük botlunk. Sokszor csak képletesen, például fecskékbe 
csak akkor, ha valami baj van szegénnyel, de például kutyába, macskába 
már valóságosan is. De néha kecskébe, disznóba vagy marhába is 
botolhatunk, ha nem figyelünk, vagy még akkor is. 

Lehet őket szeretni, vagy éppen utálni, ki-ki vérmérséklete, szimpátiája szerint, csupán egy dolgot 
nem volna szabad, bántani őket. Leginkább azért, mert nem érdemlik meg, de azért sem, mert 
akár a törvény is lecsaphat ránk. Például, ha csak úgy lelőnénk egy marhát, annak bizony 
következményei volnának. Kár, hogy ugyanez már kevésbé gond, ha mondjuk egy macsekot, 
vagy kutyust küldünk egy másik világba még akkor is, ha egyébként „humánusak” voltunk, és 
rövid úton sikerült rendezni a dolgot. Mert senkit és soha nem volna szabad, légyen az egy nagy 
marha, vagy egy pórul járt kiskutya! 

Hogy miért nem? Először is azért, amiért 
nagymamám sem tett volna ilyet, pedig az még 
egy egészen másik világ volt. Legalábbis az övé 
biztosan. Aztán meg azért, mert aki állatot, az 
talán…de le sem merem írni, mire lehet képes 
még. Különösen azokra lehet igaz a talán, akik 
csak úgy, unalmukban, és ahogy a jogi formula 
mondaná marhák esetén: különös 
kegyetlenséggel. Hogy miért teszik, nehéz ügy, 
de valószínű, hogy kell az egójuknak, az énjüknek 
a tudat, hogy többek valakinél, vagy valaminél. 
Pedig nem többek, legfeljebb erősebbek, bár még 
az sem biztosan, hiszen könnyű elbánni azzal, aki 
bízik bennük. 

Vannak azért kivételek, és egyre többen, akik másképp gondolkodnak. Igaz, még nem biztos, 
hogy elegen, de előbb-utóbb még a lassú víz is partot mos, hát még a lelkes emberek. A lényeg, 
hogy ők nem a rosszban élik ki tettrekészségüket, és minden védtelen állattal elnézőek, sőt 
segítőkészek. Kicsit hasonlítanak Assisi Szent Ferencre, akinek volt egy mondása, ami állati 
világunkban különösen fontos: „minden szerethetőt szeretnünk kell, ami körülvesz minket”. 

A fáma szerint Szent Ferenc nem csak értette az állatok nyelvét, de beszélni is tudott velük. Ő lett 
az állatok védőszentje, október negyedikén halt meg, ez a nap az állatok világnapja 1931 óta. 

Ami az állatokkal való beszélgetést illeti, bajban vagyok, és lehet, hogy a lelkeseknek is van még 
hová fejlődni. Az viszont pofon egyszerű, hogy senki semmit és senkit ne bántson! Még azokat a 
nagy marhákat se, bármilyen nehéz is velük kijönni, hiszen ahogy nagymamám mondta egykor… 

Dolhai József 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

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

 
3 

Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Az elmúlt héten került sor a korábban elmaradt egyeztetésre, melynek fő témája többek között az állomási 
operatív koordinátorok leterheltsége. A munkáltató vizsgálódott a témában, melynek eredményéről a héten 
kapunk tájékoztatást. Szó esett a munkaidő kezdetéről és végéről is, a kilépő kocsivizsgálók és áruátadó-
átvevők tekintetében közeledtek azt álláspontok.  

HUMORSAROK 

SÍRÁS 

Pistike ül az utcán, egy padon, és sír. Arra megy a szomszéd, és megkérdezi, miért sírsz, Pistike? 

– Apa kalapáccsal az ujjára ütött – bömböli a gyerek. 

– Na, és miért te sírsz akkor? 

– Kezdetben nevettem rajta én is… 

SIMOGATÁS 

Csinos asszonyka kutyát sétáltat. Egy férfi megáll mellette, és megszólal: 

– Szép a kiskutyája! Megsimogathatom a szőrzetét? 

– Hát persze! – válaszol a gazdi. 

– És a kiskutyáét? 

 

SZERENCSE 

Tegnap ütötted meg a lottó főnyereményét, ma meg már gyászolsz. Mi történt? 

– Képzeld, meglátta az asszony a rengeteg pénzt, amit hazavittem, és holtan esett össze. 

– Ja kérlek, aki mellé a szerencse egyszer odaszegődik... 

Balogh Attila 
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