
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 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 20. szám 2017. október 30. 

Tájékoztató a hármas szövetség munkavállalóinak 
A vasút infrastruktúrájának a pálya mellett meghatározó része a biztosító 
berendezési, a távközlési valamint a felsővezetékes szakszolgálat. Úgy is 
mondhatjuk, hogy a három szakma szövetségben van a vasútért, amikor 
mégsem, olyankor rosszul működik a rendszer. Október huszonnegyedikén 
tartott munkavállalói tájékoztatót Bodnár József, e hármas szövetség, a 
Vasutasok Szakszervezete TEB Szakmai Képviseletének vezetője a 
térségben: Záhony, Fényeslitke Déli és Kisvárda helyszíneken, 

Fontosak voltak az Egészségmegőrző Program részletei, amely keretében 
tovább bővültek a lehetőségek, és ehhez kapcsolódik, hogy 
szakszervezetünk elvárja, a munkáltató egy százalékkal lépjen be az 
egészségpénztári tagság támogatásába. 

Szó volt a szeptember hetedikén aláírt bérkiegészítő megállapodásról, mely 
alapján több biztosítóberendezési és felsővezetékes kolléga kaphatott 
visszamenőleges hatállyal béremelést. Erre az adott lehetőséget, hogy az 
idei jelentős béremelés ellenére komoly bérmegtakarítás történt, alapvetően 
a létszámhiánynak köszönhetően. A bérhez kapcsolódó információ, hogy a 
szakmai képviselet vezetője kidolgozott egy TEB bértábla tervezetet, 
amelynek egyeztetése folyamatban van. Véleménye szerint ez alapja lehet 
egy általános bértáblában a TEB-es munkakörök besorolásának. 

Végül a szakszervezetünk által kezdeményezett, 
hamarosan élesben induló új ruhanyilvántartó rendszer 
bevezetéséről kaptak tájékoztatást a kollégák. Erről tudni 
kell, hogy internetes felületen bárki megnézheti majd, 
mennyi és melyik évre vonatkozó ruhaellátmány jár 
számára, ebből mennyit kapott meg, és mennyivel tartozik 
még a munkáltató. Fontos, hogy előbb-utóbb minden 
ruhajárandóságot megkap mindenki. 

De a karácsonyi (december 24.) munkaszüneti nappá 
nyilvánítással kapcsolatos aláírásgyűjtés is folytatódott, és 
megint aktuális a nyugdíjrendszer reformja is. Utóbbival 
kapcsolatban biztosan sokan emlékeznek még a Férfi 40 
címmel futott népszavazási kezdeményezésre, ami 
alkotmányossági kifogások miatt bukott el. Bodnár József 
ismét magánemberként folytatja, és ezúttal a cél a 
rugalmas nyugdíjba vonulás kiharcolása nők és férfiak 
számára egyaránt. Negyvenkét évi biztosítási idő után – 
tehát a vasutas akár hatvan évesen – megpihenhet, 
amennyiben megérkezik az engedély az aláírásgyűjtés 
megkezdésére, és a népszavazás is sikerrel jár. 

Juhász Tiborné 
Dolhai József 
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Bagolymese 

Vissza-visszatérően felvetődik a kérdés mindannyiunkban, hová 
húzódjunk, netán dörgölődjünk az egyébkén nemes céljaink 
érdekében. Ám ellentmondásba keveredünk már az elején, mert 
ugye nemes célokhoz nem passzol a sündörgés, a dörzsölődés 
meg végképp disznókhoz illő mutatvány. Sokkal inkább a nyílt 
beszéd, vagy a bölcs hallgatás, ami úgy vezethet sikerre, hogy 
ne érje szó a ház elejét, de még a hátulját sem. Erre mondhatja 
bárki, ő bizony látott már olyat, hogy addig-addig disznólkodott 
az illető, míg végül sikerrel járt. Megeshet, kérdés, vajon kinek 
hozott sikert önmagán kívül, és milyen áron. 

Halványuló emlék már, de kísért még a nagy fehér bölény szelleme. Az is lehet, hogy 
vöröses volt, aztán sárgás, de a lényeg, hogy kilőtték. A mai napig kétséges, ki volt a 
tettes, de mire kiderült, melyik bika lehet az utód, az is mihamar egyértelmű lett, hogy 
nem számít. Hiszen az első számú fegyverhordozó ugyanaz maradt, amiről eszembe 
jut egy réges-régi történet. Amikor még virágzott az átkos, a téeszben kapálgatott 
édesanyám, és nagyon ifjúkoromban néha besegítettem neki. Egyik alkalommal új 
főnököt – brigádvezetőt – kaptak, és némi bizakodottság lett úrrá rajtuk. Mire az 
idősebbje megjegyezte: „egykutya, csak a lánc van cserélve”. 

Szó se róla, bölcs volt a mama, de arról már nincsenek emlékeim, vajon egyedül, 
vagy a bölcs bagolytól vett leckét. Mindenesetre biztosnak látszik, hogy a mai 
történetben is bizony csak a lánc cserélődött az elmúlt években, és az új bika egyre 
inkább kezd kutyára, vagy inkább egérkére hasonlítani. Tudom, durva, de ha nem így 
volna, akkor saját erőből is találna a lánc végére 
számára hasznos kutyust. De mégis egy tőle 
jóval kisebb csapat Csínom Palkójához szaladgál 
a láncát fényesíteni. Lelke rajta, mondhatnánk, 
hiszen csak egy másik láncról van szó, kihallik a 
cincogásból is. 

Ráadásul úgy tűnik, nem tanult az egykori kilövés 
példájából, hiszen ő is hasonlóra készül. No, nem 
saját erőből, inkább csak besegít, gondolván, 
hátha fényesebb lesz úgy a lánc. Az viszont 
eszébe sem jut társunknak, hogy nem dolgunk a 
vadászat, sokkal inkább feladatunk az, hogy 
megtaláljuk a vaddal a közös pontokat, 
mindannyiunk érdekében. Attól, ha segít 
valakinek kutyát cserélni, a lánc még lánc marad. 
A saját nyakán is, amíg ki nem lövik – mondá a 
bölcs bagoly. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

LEHETŐSÉG 

Gyere fel hozzám, van néhány jó CD-m! 

– És megígéred, hogy csak zenét hallgatunk? 

– Ok. 

– És ha nem tetszenek a lemezeid? 

– Az más, akkor felveheted a ruhád és hazamehetsz. 

 

SPORT 

– Naccságos bíró uram, én csak triatlonozni szerettem vóna, nem elszökni a csöndőrök elől. 

Leszaladtam a partra, aztán úsztam egyet, utána meg biciglivel köllött hazamenni… 

ENGEDÉLY 

A szaunában megcsörren a mobil: Drágám, emlékszel a gyémántgyűrűre, amelyiket a múltkor 

mutattam neked? Képzeld, leárazták kétmillióról egymillió-nyolcszázezerre! Megvehetem? 

– Hát persze, drágám! – mondja a férfi, és leteszi a telefont, majd megszólal: 

– Fiúk, kié ez a telefon?? 

Balogh Attila 
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