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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 51. szám 2018. június 18. 

Újra együtt a hármak 

Szikrázó napsütés, rekkenő hőség, néha egy-egy nyári zápor kísérte Zamárdiban a TEB 
Szakmai Képviselet összetartását. Mindezektől függetlenül június tizedike és tizenkettedike 
között aktív és érdeklődő csapat jött össze, igaz, a kínálat is jó volt: Érdekes előadások és a 
kitartóan együttműködő távközlő, erősáramú és 
biztosítóberendezési szakma tisztségviselői talál-
koztak, vitáztak. De a kapcsolatokat is erősítették, 
hogy a „hármasszövetség” továbbra is a vasút és 
a vasutasok javára dolgozzon. 

Az együttgondolkodás már vasárnap, a meg-
érkezésünk után elkezdődött, többek között a 
munkaköri leírások módosításáról. Ez sötétedésig 
eltartott Bodnár József, TEB SZK vezetővel az 
élen, aki az egész találkozónak a főszervezője is volt. És nem voltunk „egyedül”, hiszen a 
Vasútegészségügyi Intézőbizottság is e három napban tartotta éves oktatását. 

Kedden a MÁV Zrt. humánerőforrás gazdálkodási igazgatója, Kovács Tamás volt a 
vendégünk, aki részletekbe menően adott tájékoztatást az országos munkaerő piaci 

helyzetről, illetve a vasút munkaerőhelyzetéről. 
Másképpen a munkaerőhiányról, mert sajnos 
különböző mértékben, de szinte már mindenütt 
kevesebben dolgoznak a szükségesnél. 

A továbbiakban képviselet-vezetőnk tartott 
előadást tagszervezésről és tagmegtartásról. 
Megközelítését az tette érdekessé, hogy 
marketing szemléletű módszereket mutatott be, 
konkrét példákkal alátámasztva mondandóját. 
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Délután a Vasútegészségügyi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője, Dr. 
Pásztélyi Zsolt előadásában a VNK 
működéséről, gondjairól és a vasút 
egészségmegőrző programjáról hall-
hattunk. De szólt az idei bérfejlesztési 
tervezetről is kifejtve, hogy a jól teljesítők 
elismerése a cél. 

Végül megérkeztek szakszervezetünk 
vezetői, akik aktualitásokról adtak 
tájékoztatót. Meleg János, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke, Zlati Róbert 
érdekvédelmi- és Horváth Csaba, 
szervezetpolitikai alelnökök beszéltek az elmúlt időszak fejleményeiről és a jövőről szóló 
elképzelésekről. Mindennapi és távlatosabb problémák mellett tájékoztatást hallhattunk az új 
adatvédelmi előírásokról is, különösen ami a személyes adatok védelmét illeti. 
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Kedd reggel Magyar Zoltán, a MÁV Zrt. TEB igazgatója 
tájékoztatta a tisztségviselőinket. Elsősorban MÁV Zrt. 
legutóbbi szervezeti változásairól, és a TEB struktúrában 
elfoglalt helyéről, majd gyakorlati problémák kerültek szóba. 

Idei találkozó fontos jellemzője 
volt az aktivitás, vagy 
interaktivitás, hiszen az 

előadók tisztségviselőink jóvoltából számtalan kérdésre válaszolhattak. Ezzel mintegy fórum 
jelleget adva az előadásoknak lendületes, sokszínű és tartalmas három napot tudhatunk 
magunk mögött. És, amint képünkön látszik, idén is győztünk. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomóponti Főnökség, Záhony 

A forgalmi szolgálattevők részére teakonyha kialakítására kerül sor, a munkálatokkal 
kapcsolatos megbeszélést a helyszínen tartottuk június 12-én. A munkáltató részéről Csőri 
Miklós csomóponti vezető volt jelen, illetve a kivitelező TIZF munkatársai. Az egyeztetésre 
meghívást kapott az Üzemi Tanács elnöke, illetve az érdekképviseletek. A teakonyha az 
információs központ helyiségéből lesz leválasztva, és mai elvárásoknak megfelelően készül 
el. A munkálatok megkezdése az ütemterv szerint e hónap 25-én kezdődik el, a befejezés 
kívánt dátuma pedig július 31-e. 

HUMORSAROK 

TÉVEDÉS 

Kovács kapatosan botorkál haza, és látja, hogy a lépcsőházban fekszik valaki. 

– Hol lakik, jóember? – kérdezi segítőkészen. 

– Egy emelettel feljebb, balra. 

Felcipeli a sorstársát, kinyitja a baloldali ajtót, beteszi a férfit, és visszamegy a földszintre. Megint 

lát ott valakit, ismét kérdezi, hol lakik. 

– Egy emelettel feljebb, balra. 

Felcipeli, kinyitja az ajtót, belöki. Megint lemegy, megint fekszik ott valaki, Kovács már dühös: 

– Csak azt ne mondja, hogy maga is egy emelettel feljebb, balra lakik! 

A férfi nehézkesen feltápászkodik: 

– De igen, és ha még egyszer belök a liftaknába, pofán vágom! 

 

UGRATÁS? 

Egy úriembert a villamoson leszólít egy jóképű srác: 

– Megkeféltem a feleséged! – majd továbbáll. 

Ez megismétlődik még háromszor. Az idegessé váló férfi elmeséli a történteket a feleségének. 

– Ugyan már! Csak ugratni akar valaki! – mondja az asszony. 

Másnap a villamoson ismét megjelenik a fiatalember: 

– Mi van öregem? Panaszkodunk, panaszkodunk? 

Balogh Attila 
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