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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 9. szám 2018. szeptember 3. 

Összetartottunk 
Területi Képviseletünk augusztus 27-28-29-én tartotta idei területi oktatását a berekfürdői üdülőnkben. 
Bár talán helyénvalóbb az összetartás kifejezés, hiszen az új ismereteken túl fontos volt az is, hogy 
együtt, illetve szakszervezetünk vezetőivel beszélgessünk, akár vitatkozzunk jelenről, jövőről. Annál is 
inkább, mert a napirendek ismét a jövőről szóltak leginkább, és komoly szerepe volt az összetartásnak 
is, mert továbbra is „egy csapatban focizunk” – mi, záhonyiak mindenképp, ahogyan a Vasutasok 
Szakszervezetének egésze is. 

A múlt hétfői megérkezésünk után munka következett, kinek takarítás, 
kinek főzés, mert mindent saját erőből hozott össze a csapat. Ebéd után 
Titkári Értekezletet tartottunk képviseletünk vezetőjének, Juhász 
Tibornénak a vezetésével. Elsőként az idei év utolsó négy hónapjában 
következő alapszervezeti választások ütemezése, lebonyolításának 
módja volt soron. A választások ütemtervének egyeztetése után a még 
távolabbi jövőről szóló napirend, a jövőre esedékes XIX. (tisztújító) 
Kongresszus, illetve a kongresszusi küldöttek mandátumának megújítása, 
annak előkészítése is elkezdődött hétfőn. 

A küldöttek válasz-
tásában változás 

van az elmúlt sok évhez képest, mert a területi 
leosztásnál nem a szakmák, hanem a vasút-
vállalatok létszámát vették figyelembe: Záhony 
hat főt küldhet, az Elnökség döntése értelmé-
ben a MÁV Zrt. és az RCH Zrt. két-két főt, a 
Záhony-Port Zrt. és a MÁV-START Zrt. egy-egy 
fő küldöttet választhat majd tagjai közül. 

Természetesen nem kerülte el a Testület figyelmét, hogy az új rendszerben előfordulhat, egyik-másik 
szakma kevésbé lesz képviselve a Kongresszuson, más szakmák pedig akár felülreprezentáltak 
lehetnek. Juhászné fel is vetette, vajon kit kell képviselnie a küldötteknek, és a válaszokból kiderült, 
bizony nem oktalanság az egyenlőtlen képviselet gyanúja. Azon is el kellene gondolkozni, hogy 
jelenlegi alapszabályunk szerint az alapszervezetek választanak küldöttet, aminek értelmében a 
kongresszuson az alapszervezet érdekeit kell képviselniük. Talán érdemes lenne a küldöttek 
választását a területi középszervek hatáskörébe utalni, mint a választmányi illetve elnökségi tagok 
esetében. 
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Az Értekezlet harmadik napirendként beszámolót kapott képviseletük vezetőjétől a berekfürdői 
üdülünk idei működéséről. Megtudhattuk, egyre több tagtársunk üdül, pihen Berekfürdőn, így 
készülünk a következő idényre, és tovább folytatjuk az üdülő korszerűsítését is. Végül egyéb, 
többnyire helyi aktualitásokat vitatott meg a Testület. 

A hivatalos napirendek után megható percek következtek, 
hiszen hétfőn búcsúztak el a titkárok Juhász Lacitól, a 
Gépészek titkárától, aki nemrégiben nyugdíjba vonult. 
Juhászné Erzsó személyes hangú szavakkal köszönte meg 
sok éves mozgalmi tevékenységét. A titkárok is meleg 
szavakkal, baráti öleléssel köszöntek el Lacitól, és az estébe 
nyúló beszélgetéseken sok régi emlék előkerült. 

A második napra vártuk szak-
szervezetünk ügyvezetését és 
ügyvivőit, akik szintén köszöntötték a 
búcsúzó Juhász Lacit, majd tájé-
koztatást adtak a VSZ, illetve a 
vasútvállalatok egészét érintő kérdé-

sekről. Elsőként Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke kapott szót, és jelezte, szeret a 
záhonyiak közé jönni, mert jól érzi magát körünkben. Ezen túl egy fontos időszak kezdete is ez a 
találkozó, hiszen indulnak az alapszervezeti választások. Ennek kapcsán elmondta, tudja, nehéz 
megfelelni egy tisztségviselőnek, hiszen egyre 
nagyobb a tagság elvárása, ezért külön köszöni 
mindenkinek, aki hajlandó tenni a közösségünkért. 
Ami a VSZ-t illeti, meghatározóak vagyunk a 
társadalomban, bátran mondhatjuk, hogy „ma 
Magyarországnak a vezető szakszervezete a Vas-
utasok Szakszervezete” – mutatja ezt az is, hogy a 
média rendszeresen kíváncsi a véleményünkre. 

Az érdekvédelem területén továbbra is fontos 
számunka az MT állami cégeket sújtó 
rendelkezéseinek felülvizsgálata, mint a nyolcórás munkaidő, vagy a munkaközi szünet kérdése. 
Folyamatosan dogozunk az ágazati kollektív szerződések létrejöttéért is, ami elősegítené a 
vasútvállalatok közötti versenyhelyzet tisztulását. És fel kell készülnünk a személyszállítás 
liberalizációjára is. A másik komoly probléma a menetkedvezmény kérdése, amelyben szeretnénk 

mielőbb tovább lépni. A cafetéria terén 
természetesen a nettó érték megőrzése a célunk, 
és egyértelműen kitartunk a jövő évre alapvető két 
számjegyű béremelés mellett is. Sokak számára 
zavaró, hogy mindenki megkapja azokat a 
juttatásokat, melyeket kiharcolunk, ezen a téren 
egyre nagyobb támogatást kapunk abban, hogy a 
szakszervezetek által elért eredmények csak a 
tagságra vonatkozzanak. Nem holnap lesz 
megoldás, de komoly esély látszik arra. 
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A MÁV Zrt. új elnök-vezérigazgatójával 
kapcsolatban elnökünk kijelentette, 
„partnerek vagyunk mindenben, ami a 
vasutasok jövedelmi helyzetét, 
szociális- és életkörülményeinek javí-
tását szolgálja”. A vezérigazgató jelezte, 
vissza kell szerezni a vasút és a vasuta-
sok tekintélyét, ezért fog dolgozni, 
szakszervezetünk pedig támogat min-
den hasonló törekvést. De fontos, hogy 
új szemlélet és gondolkodásmód is 
szükséges a célok eléréséhez, ami nem csak a cégre, de a társ szakszervezetekre is vonatkozik – 
zárta Meleg János tájékoztatóját. 

Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök a menetkedvezmény ügyével kapcsolatban elmondta, az új 
közlekedési kormányzat és a MÁV Zrt. új vezetése remélhetően valóban partner lesz a 
továbblépésben. Szervezeti életünkről szólva kiemelte a Vasútegészségügyi- és a Járműjavító Intéző 
Bizottságok megszűnéséről, beszélt a jövőben elfoglalt helyükről, illetve a vasút szervezeti 
változásainak követéséről. A VBKJ-ban sajnos csak a SZÉP-kártyával juthatunk a tavalyi nettó 
értékekhez, a pénztári befizetések nettó értékének megtartása kidolgozás alatt áll. A továbbiakban 
érdekvédelmi kérdésekről, és a munkakör megújító projektről szólt – utóbbi a munkaköri rendszer 
átvilágítását jelenti, egyelőre pénzről még nincs szó. 

A következőkben Fridrich Imre START- és Szabó Gyula MÁV ügyvivők tartottak tájékoztatót 
szakterületük aktuális kérdéseiről, majd Széles Szilárd szervezetpolitikai szakértőnk tájékoztatta a 
testületet a soron következő alapszervezeti választások lebonyolításáról, annak jogszabályi kereteiről. 

A hozzászólások több érdekes és fontost kérdést is 
feszegettek. Szenes Zsolt például felvetette, hogy miért 
nincs a gazdasági társaságoknak a szakmai 
képviseletekéhez hasonló összetartása már második 
éve. Az elnök azon válaszára, hogy a fegyveres őrök 
ügyvivői testületbe képviseltethetik majd magukat, 
Szenes jelezte, az rendben is van. De mégsem 
pótolhatja azt, amikor az ország különböző területeiről 
jöhettek össze a kollégák megvitatni a speciális 
problémáikat, amire azóta nincs lehetőségünk, mióta a 
MÁV-hoz tartozunk. Juhász Tiborné jelezte, akárhogy is 
volt a gazdasági társaságok összetartása, tény, hogy 
tőlünk, Záhonyból mindig meghívtak mindenkit, aki ebbe a körbe tartozott – ellentétben az egykori IK 
Kft.-vel, ahol valóban kiválogatás is történt a meghívásoknál. Végül a hozzászólók többsége 
egyetértett abban, hogy tovább kell dolgozni a probléma megoldásán. 

Mindenesetre az aktuális gondok közül egyben, a menetkedvezmény ügyében előrelépés várható: Dr. 
Mosóczi László államtitkártól kedden válaszlevelet kapott Meleg János, amit felolvasott a titkároknak. 

A levélből, ami a honlapunkon olvasható kiderült, hogy az 
államtitkár indokoltnak tartja a sokat vitatott rendelet 
szakszervezetünk elnöke által kezdeményezett 
módosítását. 

Ezek után bízzunk abban, hogy munkánk más 
területeken is eredményes lesz, köszönhetően a 
határozott és egységes fellépésnek – mindezt tudatos 
összetartással, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. 

Dolhai József 
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Küzdelem a kupáért 

A múlt hét péntekén ismét összecsaptak a 
debreceni terület TEB-es szakszolgá-
latainak focicsapatai az egykor fából 
készült, de ma már szépen csillogó 
kupáért. A verőfényes napsütésben öt 
csapat küzdött, hogy egy évig őrizhessék a 
Fakupát, vagy Fa Kupát, ki hogy szereti. De 
győzelemmel, az biztos, hiszen a csapatok 
lelkesen, néha keményem mérkőztek 
egymással, no meg a labdával, hogy a 
végén mindenki megérdemelten lásson 
neki a finom ebédnek. 

De addig még sok 
kezdőrúgás történt a 
pályán, melyben ala-
posan kivették részü-
ket a záhonyi kollégák 
is, hűen a régi hagyo-
mányokhoz. Hogy 
milyen régi a kupa 
története, nincs em-
ber, aki megmondaná, 
de az ötvenen már 
igencsak túl van a 
történet kezdete, ami 

augusztus harmincegyedikén folytatódott Püspökladányban. És az, hogy folytatódott, köszönhető a 
főszervező Vasutasok Szakszervezetének, és a területi TEB Osztály támogatásának egyaránt. 

És természetesen a viadalra megérkezett csapatoknak: Debrecen-Nyíregyháza biztber, Ebes 
Alállomás, Kisújszállás biztber-távközlés, Nyíregyháza VVF, Záhony biztber-távközlés. Mindenki 
mindenkivel megküzdött, és a lelátókon pedig mindenki szurkolt, köztük munkahelyünk régi és mai 
vezetői, valamint Meleg János, szakszervezetünk elnöke, Bodnár József, a TEB Szakmai Képviselet 
vezetője és Suszter Csaba, a debreceni terület képviseletének vezetője is. 
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A nap már igen magasan állt, mikor Piskóczi Zsolt 
játékvezető lefújta az utolsó meccset, és Fekete László 
TEB osztályvezető köszöntötte a játékosokat és a 
közönséget. Kifejezte örömét, hogy évente van egy 
olyan napunk, amikor a három szakma tud találkozni, 
kötetlenül beszélgetni, sportolni, lazulni, a 
mindennapok gondjait hátrahagyva kikapcsolódni. 
Megköszönte a csapatoknak az odaadást, a tenni 
akaró küzdelmet, és a szervezők munkáját. 

Majd következett az eredményhirdetés, 
miszerint ötödik helyezést ért el a 
Kisújszállás csapata, negyedikek lettek az 
Ebes focistái. A mieink, Záhony csapata 
harmadik lett, és külön ajándékot vehetett át 
a csapatkapitány, Tóth Feri. A második 
helyezett Debrecen-Nyíregyháza biztberes 
focistái, akik viszont Meleg Jánostól kaptak 
egy ajándékcsomagot. Végül a kupát a 
Nyíregyháza csapat kapitánya vehette át 
Fekete Lászlótól. 

Közben Meleg 
János is köszön-
tötte a bajnokság 
résztvevőit, jelezte, 
örül, hogy ilyen 
rendezvények van-
nak, amit a vezetés 
is támogat. Termé-
szetes, hogy a VSZ 
is mindent megtesz 
a sikerér, hiszen a kis közösségekben van erő, ami a munkában is 
sokat jelent. Kifejezte reményét, hogy jövőre is sikerül a több 

évtizedes hagyományoknak megfelelően megtartani a bajnokságot. Az elnök és az osztályvezető 
egyaránt elismeréssel szóltak arról, hogy sok fiatal vett részt a viadalon. Majd Bodnár József a 
győztes csapatnak adott át ajándékot, lévén ő miskolci, egy zsugor Borsodi dobozost. 

Érdekesek voltak az első helyezettek vezetőjeként szót kérő Tóth Kálmán gondolatai: Szeretné, ha a 
kolléganők, kollégák visszatérnének ahhoz az életformához, mely szerint még futballozni, csajozni 

mentünk, és nem a mobiltelefont, 
laptopot vettük kézbe. Mit tehet-
nénk hozzá: Hajrá távközlősök, 
biztberesek és erősáramúsok, le a 
telóval, indulás edzeni a pályára! 
És jövőre újra találkozzunk itt, új 
győzelmekért, régi barátságokért! 
Nagy Feri záró szavaival élve, 
legalább kétszázan jöjjünk össze 
ismét. 

Dolhai József  
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HUMORSAROK 

INFORMÁCIÓHIÁNY 

A házastársi csetepaté végén a férj így fakad ki: 

– Csak tudnám, hogy hol volt a fejem, amikor téged feleségül kértelek? 

– A combjaim között drágám, a combjaim között… 

 
ÚJ INFORMÁCIÓ 

– Editke! Sikítanál, ha most lehúznám a bugyidat, és jól megdugnálak? 

– Jaj! Azt még soha sem csináltam! 

– Még sohasem dugtál? 

– Hülye. Még sohasem sikítottam. 

Balogh Attila 
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