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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 47. szám 2018. május 22. 

Záhonyi Vasutas: látni és látszani 

Tisztelet a lapnak, tisztelet az olvasóknak 

Szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt, egy kellemes forgalmász 
bulin pattan ki a fejekből az ötlet: kell egy saját lap. Mármint saját 
záhonyi lap. S ahogy az a vasutasokra általában is jellemző: a 
gondolatot tett követte, s napokon belül összeállt a Záhonyi 
Vasutas első száma azzal a küldetéssel, hogy a helyi 
eseményekről tájékoztassa a tagokat, s közérthető formában 
továbbítsa, netán feldolgozza a vasutasokat is érintő országos 
híreket. A Záhonyi Vasutas hét éve, hétről hétre rendszeresen és 
pontosan megjelenik. Lehet, ez a siker egyik legfontosabb kulcsa, 
bár van még néhány egyéb „apróság” is. 

Az ötlettől mostanáig hosszú és sikeres utat járt be a lap, méltán lehetnek büszkék rá a 
szerkesztők és szerzők. Mint ahogy mi, a Vasutasok Szakszervezete ügyvezető testületének 
tagjai is azok vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy helyi szinten is van olyan pontos és 
hiteles tájékoztató kiadvány, amelyre a mai világban – kis túlzással – annyira szükség van, 
mint egy falat kenyérre. Folyamatosan és sokat beszélünk az információ pontos és gyors 
átadásának a fontosságáról, éppen arról, amelyet a Záhonyi Vasutas már hét éve teljesít. 
Dicséret és köszönet a felelős szerkesztőnek, a főszerkesztőnek és a stáb minden tagjának. 
Bárcsak sok ilyen alulról szerveződött, pontosan az igényekre épített kiadvány segítené a 
helyi kommunikációt is. Persze, az sem mindegy, hogy a Záhonyi Vasutas éppen annyira 
„önjáró”, mint amennyire egy ilyen lapnak lennie kell, és pontosan úgy igazodik kötelezően 
az országos eseményekhez és azok közléséhez, ahogy azt a kezdetekben az alapítónak is 
tekinthető forgalmász bulin elképzelték néhányan.   

A Záhonyi Vasutas rendszeres megjelentetésével megnyílt egy virtuális ablak, amelyen 
keresztül pontosan látszik, mi a gondjuk, merre tartanak, miért küzdenek, mit terveznek a 
záhonyiak, s a lap írásain keresztül a helyiek is jól 
követhetik a vasútnál, sőt akár szélesebb körben, az 
ország teljes színterén zajló eseményeket is. Látni és 
láttatni. Ez a szándék tökéletesen megvalósul ebben a 
lapban. 

Hét év távlatából bátran mondhatjuk, megvalósult a terv: 
nemcsak tájékoztatni, de pontos és fontos, érdekes, 
színes olvasmányokkal szórakoztatni is az olvasókat. 
Nemcsak a vasutasokat, hanem a helyiek minél 
szélesebb körét. Az, hogy egyre népszerűbb az újság, 
elsősorban a minőségnek és a hitelességnek 
köszönhető. 
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No meg azoknak a szerzőknek és a szerkesztőgárdának is, akik szívükön, lelkükön viselik a 
vasutasok sorsát, s rendszeres hírekkel, írásokkal gazdagítják az újság tartalmát. 

A hétköznapi rohanásban ritkán adatik meg, hogy köszönetet mondjuk olyan munkáért, 
amelyet természetesnek veszünk, mert megszoktuk. A lap alapításának az évfordulója 

azonban mindenképpen alkalom arra, 
hogy legalább ilyenkor kimondjuk azt, 
amit talán gyakrabban kellene: 
köszönjük. Köszönjük az áldozatos, 
precíz munkát, amellyel a Záhonyi 
Vasutas készítői megtisztelik az 
olvasóikat. 

Vasutasok Szakszervezete 
ügyvezetés 

 

Egy kongresszus margójára 

A Vasutasok Szakszervezete 2017. évi Kongresszusa óta eltelt 
időszakról készült Beszámoló vitájában Meleg János elnöki szóbeli 
kiegészítője után többen is szólásra emelkedtek. 

A hozzászólók Bodnár József, Szabó Gyula és Palotai Árpád küldöttek 
nagyon sok hasznos észrevételt tettek: Többek között elmondták, hogy 
szakszervezetünket kifelé láttatni és elismertetni nagyon fontos. A 
tagmegtartás szintén az elsődleges célunk maradjon csakúgy, mint a 
személyes kapcsolat, a tagsággal való találkozás, ami kiemelt 
szegmense kell, hogy legyen szervezeti életünknek. 

Napjainkban elengedhetetlen a hiteles tájékoztatás is, amely mindig is 
jellemezte a szakszervezetünket. A vállalat által működtetett egészségmegőrző programra 
nagy az igény, s továbbra is fent kell azt tartani, sőt újabb munkakörökkel bővítve akár teljes 
körűvé is lehetne tenni. A munkakörnyezet javítása továbbra is az egyik legfontosabb 
követelmény, hiszen ezzel a munkavállalók közérzete is javulhat, és akár jobb 
teljesítményeket is vonhat maga után. A családbarát munkahelyek kialakítására is nagy 
igény mutatkozik. A menetkedvezmény körüli bizonytalanságot sürgősen rendezni kell, 
hiszen ezt elvárják tőlünk azon kiszervezett munkatársaink, akik ebben érintettek. 

A hozzászólók közül volt, aki humoros és tréfás megjegyzéseket is tett, de a vasutasokhoz 
méltó vicces mesét is hallhattunk. A kongresszusi küldöttek pedig a hozzászólásokat tapssal 
díjazták, még az sem számított, hogy a hozzászólásra biztosított időt szinte mindenki 
túllépte. 

Zubály Bertalan 
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Szövetkezzünk! 

Május hava nem csak a tavasz, de talán az év legszebb hónapja, mint 
egy szépasszony minden szeszéje és hóbortja ellenére, vagy éppen 
azért. Igazából májusban kezdődik az év, kinek örömben, kinek 
szomorúbban, de mindenképp most kezd újra nyílni a világ, az élet. 
Kiváló alkalom mindenféle szövetségek kötésére, az igazán fontos és 
komoly szövetkezések valószínűleg az éltető tavasz hónapjában 
fogantak. A lényeg, hogy időtálló legyen, akár magánéletünkben, 
kapcsolatainkban, akár közösségi létünkben. Az is lesz, ha együtt 
akarjuk! 

Május pünkösd hava is, mifelénk piros pünkösd, másutt „veresünnep”, 
előzményéről az Ószövetségben olvashatunk: A történelem első ismert szövetségét 
alighanem Mózes hozta össze Isten és a zsidó nép között. Az egyezség része volt ama 
sokat emlegetett, annál is többször megszegett tíz parancsolat, amit gyakran másokkal 
szeretünk betartatni. Vannak is ebből bonyodalmak, de nyomokban sem látszik időtállóbb 
törvény, így aztán mégiscsak a Sínai-hegy kőtáblái alapján szervezgetjük életünket, kötjük 
szövetségeinket. 

Májusban is sokféle képen szövetkezhetünk, akár úgy is, hogy tagjai leszünk egy 
társaságnak, szervezetnek. A belépésünkkel mintegy „aláírtuk” a szerződést, miszerint 
egyetértünk befogadóinkkal, legalábbis nagyjából. És bízunk abban, hogy vezetőink jó felé 
viszik sorsunkat, hiszen a rész érdekei csak a jól működő egészben érvényesülhetnek 
igazán. És, persze, nem baj, ha mi, halandó tagok is tudjuk, hogy az egészséges erdőben 
nőnek és élnek a legszebb fák. 

Májusi szövetkezéseink is kopottassá, idejét múlttá 
lehetnek, netán működésképtelenné válnak. Ilyenkor 
ki szeretnénk lépni belőle, és újat kötnénk, de ne 
kapkodjunk! Mert lehet jobb, ha inkább megújítjuk a 
szövetségünket. Hiszen az Újszövetség sem teljesen 
új szövetség volt, hanem a régi, mózesi egyezség 
megújítása, részben új tartalommal való megtöltése. 
De kétségtelen, közös létünk, léteink megújítása 
sokszor nehezebb, mint a megkötése volt, hiszen a 
megújuláshoz ismét közös szándék, kötődés, az 
összetartozás érzése kell, bizalommal és 
áldozatkészséggel. 

Májushoz, vagy inkább pünkösdhöz kapcsolódik egy történet, miszerint a soknyelvű 
hallgatóság mindegyike a saját nyelvén hallotta, tehát értette is az apostolok tanítását: ez 
volt a „nyelvek csodája”. Ami korántsem a nyelvek különbözőségének megszüntetését 
jelentette, hanem a különböző nyelveken beszélők közös hitben, gondolkodásban történő 
egyesítését. Mi is különböző nyelveket beszélünk még magyarul is, de attól még 
megérthetjük egymást, ha akarjuk. De csak akkor, ha együtt akarjuk. 

Bár nem vagyunk apostolok, és nem is igen akarunk azzá lenni, de szabad néha csodákra 
várni. Mert a várakozás nyugalmában megtalálhatjuk az életünk szépséget adó 
sokféleségünk mellett a közös célokat hirdető közös nyelvet is. Hogy együtt szövetkezzünk 
egymásért, mindannyiunkért. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Váltás a B+N-nél 

Korábbi számainkban olvashattátok, hogy a cég projektvezetője Záhonyban több szolgálati helyet is 
meglátogatott, és személyesen szerzett tapasztalatot az itt folyó munkákról. Nos, az elmúlt héten 
kezdődött minden elölről, hiszen a terület új vezetőt kapott Kaczkó Dániel projektvezető személyében. 

Kaczkó úr több napot tartózkodott nálunk az elmúlt héten, ő is körbejárta a területet, és egy fórumot is 
tartott a munkavállalóknak. Záhonyi látogatása zárásaként, pedig rövid informális megbeszélés volt a 
Képviseletünkön. Hivatalosan is megerősítést kapott, hogy a korábban adminisztratív tevékenységet 
ellátó tagtársunk helyére is új munkatárs került. Kaczkó úr elmondta többek között, hogy a takarítási 
munkaterületek nagysága felülvizsgálásra kerül, a munkaruházatként kapott póló darabszámát növelni 
fogják. Munkacipő ügyben viszont a szigorú előírások miatt nem várható változás. Azt is 
megtudhattam, hogy a takarítás minőségével nagyon elégedett az új projektvezető. Elmondása szerint 
országos szinten is kimagasló. 

Szót váltottunk a kocsitakarítók munkaszerződésének módosításáról is. Ezzel kapcsolatosan a helyzet 
nem egyszerű, Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök intézkedését kértük e témában. Olyan, a munkabért 
érintő kérdésről van szó, ami számunkra, kollektív szerződéssel foglalkoztatottak számára 
szerencsére teljesen ismeretlen, de sajnos a Munka Törvénykönyve bugyraiban megtalálható 
lehetőség. 

 

HUMORSAROK 

ELŐRELÁTÁS 

A nagyságos asszony kérdezgeti az új szobalányt: 

– Jók az ajánlólevelei? 

– Igen, asszonyom, mindenütt meg voltak elégedve velem. 

– Főzni tud? 

– Tudok. 

– Szereti a gyerekeket? 

– Szeretem, de azért jobb lenne, ha az úr majd vigyázna… 

 
MEGVILÁGOSODÁS 

Fiatalok gyónnak a nagy ünnep előtt. Bejön egy fiú, sorolja a bűneit, és közéjük illeszti: 

– Hegedültem. 

A pap nem érti, de nem szól közbe. Amikor végzett, elégtételt szab ki, feloldozást ad, elbocsátja. 

Jön a következő fiú, és ő is említi a ,,hegedülést". Ez így megy tovább, mikor betérdel ötödiknek 

egy lány is: 

– Atyám, meghegedültek. 

A pap kilép a gyóntatófülkéből: 

– Vonósnégyes, vissza!! 

Balogh Attila 
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