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 ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 37. szám 2019. április 08. 

A TEB is üzemi tanácsot választ 

E héten, április 10-11-12-én, azaz holnaptól választanak a debreceni 

Távközlési Főnökség dolgozói üzemi tanácsot. Az alábbiakban a VSZ-

VDSZSZ közös listájának jelöltjei mutatkoznak be. 

Fazekas Péter – Nyíregyházán kezdtem a vasutat 1984-ben távközlő műszerészként. 

Távközlő mesteri tanfolyamot végeztem 2003-ban, és 2004-től távközlő mesterként dolgozom, az 

egyik nyíregyházi távközlési szakaszon. Az Üzemi Tanácsnak 2003-tól vagyok tagja, és 

amennyiben elnyerem kollégáim bizalmát, szeretnék tovább dolgozni a Tanácsban. 

Pataki István – A MÁV távközlésének szolgálatában 1983-óta állok. Távközlő 

műszerészként, majd távközlő mesterként dolgoztam, vonalellenőri szolgálat következett, és 

jelenleg műszaki szakelőadó vagyok Debrecenben. A Vasutasok Szakszervezetének kezdettől 

tagja vagyok, a TBF Alapszervezet elnökének harmadik ciklusban választottak újra. Választott 

küldöttként tagja vagyok a VSZ TEB Szakmai Képviselet távközlő tagozatának. Az Üzemi Tanács 

munkájában 2003-tól veszek részt, amit választóim akaratából folytatni szeretnék. 

Szécsi László – Debrecenben születtem 1969-ben, és 1989-ben távközlő műszerészként 

kezdtem a vasúton dolgozni. Tisztképzőt 2011-ben végeztem, előbb beosztott mesterként, 2014-

től távközlő mesterként dolgozom Kisújszálláson. A választók bizalmát megkapva Püspökladány-

Kisújszállás területén szeretnék az Üzemi Tanácsban tevékenykedni. 

Varga Pál – Kisvárdán születtem 1960-ban, 1981-től dolgozom a vasúton, kezdetben távközlő 

műszerészként, majd a KTMF elvégzése után mérnöki beosztásban, Záhonyban. Az Üzemi 

Tanácsnak 2010-től vagyok tagja, munkám folytatásához kérem a munkavállalók támogatását, 

szavazatait. 

Váll István – 1962-ben születtem, 1980-tól dolgozom a vasúton. Távközlő műszerészként 

2003-ban tisztképzőt végeztem, 2005-óta távközlő mesterként dolgozom a Központi Javító 

Szakaszon Debrecenben. Az Üzemi Tanácsnak 2001-ben lettem tagja, munkám folytatásához 

kérem a kollégák támogatását. 

Szavazataitokkal segítsétek az „ötös” csapatot, és a szabad választás 

sikerét! 

Dolhai József 
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Kampány 

Az üzemi tanácsi és munkavédelmi választások lassan a finisbe érnek, a 
jövő héten pedig be is fejeződnek. A kérdés persze az, hogy milyen 
eredménnyel zárunk. Feltehetően azokon a helyeken, ahol létrejött a 
megállapodás, nem várható nagy bukta, ahol pedig nem állapodtunk 
meg, bármi előfordulhat. Azt mindannyian tudjuk, hogy íróasztal mellől 
nem lehet kampányolni, bár okosságokat tudunk onnan is üzenni. 

Kampány körutunk során az alkalmat megragadva tájékoztattam a 
kollégákat a bérmegállapodás tartalmáról, a megállapodás létrejöttének 
körülményiről, és arról is, mi várható még ebben az évben. A kérdések 
elől nem lehetett elbújni, meg kellett azokat válaszolni még akkor is, ha 

néha kínosan éreztem magam. Mert mondani kellett szombat délután is valamit arra a 
vádra, hogy a kétszámjegyű bérfejlesztés a VSZ miatt nem valósult meg. Mert odaálltunk a 
„rabszolgatörvény” elleni tiltakozók sorába, és állítólag egyik vezetőnk valami pártzászlót is 

szorosan fogott. 

Szombat ide, szombat oda, addig csak nem jöttünk el Grunda 
Zsoltival az őrhelyről, amíg tisztába nem tettük a kérdést. Fél 
információkról van szó, vagy szándékos félreinformálás 
történt? Nem tudjuk, mint ahogyan akkor is kikerekedett a 
szemem, amikor az egyik kolléga azt mondta, hogy a 
független jelölt azért indul, hogy a függetleneket képviselje. 
Nesze neked hétvége! Honnan tudhatja bárki is, hogy ki nem 
szakszervezeti tag? 

A négy nap tanulsága számomra, hogy minél több időt kell a munkavállalók között tölteni, és 
hiteles információkkal kell szolgálni. 

Juhász Tiborné 

Gyász 

Mély fájdalommal búcsúzunk Törökné Dr. Nagy Iréntől, egykori 

tagtársunktól, volt alapszervezeti titkártól. A halál, a betegség nem 

válogat, legyen fiatal, vagy öreg, barát, vagy ellenség. 

Ircsi barát volt, egykori gimis osztálytárs, kolléga, és tagtárs. 

Juhász Tiborné 
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Demokrácia 

Van, hogy elbizonytalanodunk munkánk során, s valamiféle visszajelzésre várunk, 
mintegy megerősítésre, hogy figyelnek ránk. Így voltunk pár hete a Záhonyi 
Vasutassal is, visszajelzések híján úgy ítéltük meg, hogy veszített egykori 
olvasottságából. Igaz nem könnyű Olvasóink figyelmét hétről hétre lekötni, nem 
történnek minden héten rendkívüli események. Nos, az elmúlt heti számunk 
„domborított”, jött a kritika dögivel, amit a szerzővel együtt nem nagyon értettünk. 

A JEB cikkről beszélek, ami verte a biztosítékot a JEB tagoknál, pedig nem az ő 
munkájukat minősítette, de záporoztak ránk a kérdések. Szerintem a 
legmeghatározóbb kérdés az volt, hogy miért éppen most írtunk róla, miért nem négy 
évvel ezelőtt. Persze, hogy most írtuk, mert most aktuális. No, pláne, hogy én is 
érintett vagyok. Hogy miért nem négy évvel ezelőtt? Talán azért, mert akkor volt 
bemutatkozó körút (road show), a jelölteknek volt alkalma bemutatkozni, és a 
szimpátia szavazásokkal még mérni is lehetett a támogatottságot. Vagyis a kritizált 
cikkben leírtak akkor valóban nem állták volna meg a helyüket. 

Egyesek szerint persze, most sem, mert az egy oldalas bemutatkozót mindenki 
olvashatja. Hogy megismerheti-e ebből a jelölteket, az már koránt sem ilyen 
egyértelmű. A leírtak félreértésre adhatnak okot, mint ahogyan az említett cikk is. De 
véleményem szerint szakszervezetünk demokratikus szervezet, ahol bárki szabadon 
kifejtheti véleményét. A választáson induló jelölt pedig bemutatkozhat, ami lehetetlen 
egy oldalban: miért indulsz egy tisztségre, mit szeretnél (másképp) csinálni. Ezért ne 
csodálkozzunk, ha a jelöltek azokat a lehetőségeket használják ki, amik 
megmaradtak számukra. Én például a Záhonyi Vasutast! 

Juhász Tiborné 
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HUMORSAROK 

TÉNYFELTÁRÁS 

Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. Azt kérdi a főorvostól: 

– Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már elhagyhatja a kórházat? 

– Vannak olyan feladataink, amiket helyesen végrehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat. 

– Tudna egy ilyen példát mondani? 

– Persze. Vegyük például ezt: van egy kád tele vízzel. Van a fürdőszobában három tárgy, egy 

kiskanál, egy pohár és egy vödör. Mivel tüntetné el a vizet a kádból? 

– Egyszerű! Minden normális ember a vödröt választaná. 

– Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a kádból... 

 

KÜLÖNBSÉG 

A nő gondolatai egy jó szeretkezés után: Most fekszünk egymás mellett, és ő elgondolkozva néz 

felfelé. Aggódom. Vajon miről gondolkozik? Biztos a kapcsolatunkról, jaj, ráncolja a homlokát! 

Biztosan döntésre jutott. De nem szól. Csak összeszorítja az ajkait. Mérlegel, számítgat. Végigfut 

az agyán, hogy már kétéves a kapcsolatunk. Talán azt is észrevette, hogy egy kicsit meghíztam. 

Nem szól semmit. Csak néz felfelé szigorú arccal... 

Férfi: Ott a plafonon az a légy. Mászkál. Vajon hogy a francba nem esik le? 

Balogh Attila 
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