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Ismét gyászolunk
Megrendülten értesültünk, hogy ismét eltávozott közülünk egy tisztségviselőnk, egy
barátunk. Károlyi Csaba, bár az ország másik szegletében élt, mégis gyakori vendége volt
Képviseletünknek. Koleszár Emléknap nem telt el nélküle, vendégünk volt Mikulás-Kupán,
titkári értekezleten, de fórumokat tartott a műhelyekben, a Tengelyátszerlőben is. Ajakra
nemcsak tisztségviselőként, barátként is több alkalommal járt.
Hiányozni fogsz Csaba, nyugodj békében!
Juhász Tiborné

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

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

2

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
Megállapodások és megállapítások
„A

Vasutasok Szakszervezete, a VDSZSZ Szolidaritás és a
Mozdonyvezetők szakszervezete megállapodtak, hogy a jövőbeni üzemi
tanácsi, munkavédelmi képviselő választásokon, közösen kívánnak
fellépni.” – röviden ez a múlt heti hír érdekvédőink háza tájáról, és
mondhatnánk, deja vu, azaz mintha már láttam volna valahol. És
valóban, semmi érzéki, vagy más csalódás, na meg nincs új a Nap alatt,
hogy a bölcsességek számát szaporítsam. Amire nagy szükség van
mostanság is, nem beszélve a jövő évi választások előtt.
Fontos az együttműködés, kár volna egymás rovására ügyködni,
előnyösebb egymás javára dolgozni. Nem véletlen, hogy a friss Megállapodás „A vasutas
szakszervezetek (választási) együttműködéséről” szól. Volt már hasonló 2015-ben, ezért van
a mintha már láttam volna érzés. Akkoriban az érdekvédelemről is szólt, működőképessége
a külön utasság miatt vitatható, de hasznos volt, ami esélyt ad, hogy a jövőben legalább a
választásokon erősítsük egymást.
Ám visszamehetünk akár 2013-ig, azóta létezik így, vagy úgy komolyabb összefogás a
három nagy vasutas szakszervezet között. Akkoriban a Vasutas Szakszervezetek
Szövetsége (VASZ) kebelén belül történtek az egyeztetések választási együttműködésről, és
valamelyest a közös érdekvédelemről is. De az egyik társ-szakszervezet más irányú és
bonyolult szövetkezései, no meg az egyéni sorsok borították az asztalt, és született olyan
megállapodás, ami mégis csak esélyt adott az utak összeterelésére – szintén vitatható
sikerrel.
Nagy bölcsességről tanúskodna, ha a hármak nem csak a választások hajrájában
működnének együtt, hanem folyamatosan, mindenféle érdekvédelmi területen. Annál is
inkább, mert számtalanszor bebizonyosodott, hogy a külön utak csak akkor érnek valamit,
amikor összefonódnak. De legyünk optimisták, és bízzunk azok bölcsességében, akik a
választásokra már egy irányba tervezik az útjukat. És abban, hogy nem csak ott tartja be
mindenki a szavát, ahol többségben van, hanem ott is, ahol alul maradt a szervezettsége.
Dolhai József
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HUMORSAROK
MATEK
A parancsnok beszélget a katonákkal, kinek mi a szakmája. Van asztalos, esztergályos, kőműves,
aztán egyszer csak talál egy matematikatanárt.
– Maga ért a matematikához?
– Jelentem, igen!
– Akkor mondja meg, mennyi háromszor tizenhét!
– Ötvenegy!
– Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan kiszámolni?
– Hát, nagyon egyszerű volt. Háromszor tíz, az harminc, és háromszor hét, az huszonegy. Ebből
már csak az következik, hogy huszonegy meg harminc, az ötvenegy.
– És maga mondja, hogy ért a matematikához? Nem egyszerűbb lett volna az, hogy ötven meg
egy, az ötvenegy?

FÖLDRAJZ
Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:
– Ki mozog?
– A Föld! – válaszol valaki.
– Ki mondta?
– Galilei! – szólal meg ismét a hang.
– Galilei honvéd, lépjen ki!
Balogh Attila
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