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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 41. szám 2019. április 29. 

Ügyvezető jelöltek Debrecenben 

Meghívót kaptak a szakszervezetünk májusi tisztújító Kongresszusán ügyvezetői tisztségre 
aspirálók a debreceni Területi Képviselet vezetőjétől. Suszter Csaba egy bemutatkozásra 
invitálta a jelölteket, köztük Juhász Tibornét, záhonyi képviselet vezetőt április 
huszonnegyedikére. Valami olyan volt ez, mint a négy éve, nem túl magyarosan road show-
ként zajló bemutatkozás, ami idén valamiért elmaradt – ezért a múl heti rendezvény unikum 
számba ment, hiszen eddig nem tudunk hasonló lehetőségről. Fél tíz tájt együtt is volt a 
harminc érdeklődő, és a Vasutasok Szakszervezetének legmagasabb tisztségeire pályázók. 

 

 

A jelöltek abc-sorrendben öt percet kaptak, hogy egyenként, egymás mondandóját nem 
ismerve röviden bemutatkozzanak. E szerint Herczegh Mária (elnökjelölt), Horváth Csaba 
(szervezetpolitikai alelnökjelölt), Juhász Tiborné (szervezetpolitikai alelnökjelölt), Meleg 
János (elnökjelölt), Szabó Gyula és Zlati Róbert (érdekvédelmi alelnökjelöltek) jöttek be a 
konferencia terembe, majd mentek ki, átadva egymásnak a szót. Amivel változó sikerrel 
éltek, volt, aki csak az életrajzának fontosabb részeit mondta el, volt, aki a programjából 
ragadott ki részeket, és volt, aki mindenről szólt egy kicsit. Majd mindannyian bevonultak, és 
izgatottan, a közönség pedig kíváncsian várta, illetve tette fel a kérdéseit. 
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Amelyek szépen sorjáztak, a jelöltek pedig egyéni habitusuk szerint igyekeztek válaszolni, ki 
nyugodtabban, ki hevesebben – becsületükre legyen mondva, mindannyian választ adtak a 
hozzájuk intézett kérdésekre. Több, mint egy órán át „nyaggatták” őket, amelynek 
eredményeképp a végén tisztábban látott mindenki a jelöltek elképzeléseiről. De talán még a 
jelöltek is, mert a kérdések mindenképp jelezték, hogy a küldöttek mire kíváncsiak, mit 
tartanak fontosnak jövőnkről. 

 

Összegezvén az elhangzottakat, megtudhattuk, hogy két fő irány látszik kibontakozni. Az 
egyik a hivatalban lévők szándéka, miszerint egymással dolgozva tudják elképzelni a jövőt: 
alapvető változások nélkül, az eddigi folyamatokat szeretnék tovább vinni. 

A másik oldal, az ügyvezető jelöltek nem ragaszkodnak konkrét munkatársakhoz, és 
különböző módon, de változásokat szeretnének: ki a szervezet működésében, a 
kommunikációnkban, ki a döntéshozatalban vagy éppen szolgáltatásaink tagjaink által való 
hatékonyabb elérhetőségében. 
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Alighanem hiánypótló volt a rendezvény, amiből jó lenne – lett volna? – még néhány az 
ország más pontjain is. Mert a személyes találkozást, csakúgy, mint szakszervezetünk 
mindennapjaiban nem pótolhatja semmilyen írás, még akkor sem, ha mindenki egyenlő 
esélyjel kapna lehetőséget. A múlt szerdai bemutatkozáson viszont minden jelölt ugyanazon 
a pályán, és ugyanazon bírók előtt, egyazon lehetőségekkel élhettek. 

Dolhai József 
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A záhonyi küldöttek már döntöttek 

Az elmúlt héten több esemény is a tisztújító Kongresszusunk körül forgott. 
Voltunk bemutatkozni Debrecenben, és a JEB záhonyi tagja is összehívta 
kongresszusi küldötteinket péntekre. Az irodámban gyülekeztünk tizenegy 
órakor, akik pedig nem tudtak személyesen ott lenni, azokkal telefonon 
„kapcsolódtunk össze”. 

Zubály Bertalan JEB tag ismertette a jelölés eddigi állását, vagyis 
hivatalosan is elmondta, hogy kik és milyen tisztségre kaptak jelölést. Én is 
beszámoltam a keddi debreceni eseményről, hiszen mi nem tartottunk ilyen 
rendezvényt, és a küldötteink közül is csak ketten tudtak elmenni. 

Nos, visszatérve a mi összejövetelünkre, elhangzott a kérdés, hogy mi – 
vagyis Záhony Területi Képviselet kongresszusi küldöttei – kiket támogatunk majd 
szavazatunkkal. Érdekes és egyben izgalmas kérdés ez, mert mégiscsak itt a dilemma, kit is 
képviselünk? Az alapszervezetet, akik megválasztottak bennünket? A Területi Képviselet Titkári 
Testületét, akik megszavazták, hogy melyik alapszervezet választhat küldöttet? Vagy saját 
magunkat, vagyis a személyes benyomásunk, kapcsolataink, netán érdekeink mentén döntünk? 
Egységesen szavazunk majd, vagy ki-ki alapon? Akarjuk-e egymást befolyásolni, vagy tiszteletben 
tartjuk egymás véleményét? 

Ezek persze, mind-mind valóban érdekes kérdések, de véleményem szerint nem a legfontosabbak. 
A legfontosabbnak annak kell lennie, hogy mi, vagy kik azok, akik a Vasutasok Szakszervezete 
tagságának érdekeit jobban szolgálják. Szüksége van-e szakszervezetünknek megújulásra, vagy 
maradjon miden a régiben? Megelégszünk-e azzal, hogy stabil az anyagi helyzetünk, de 
akcióképességünk éppen mélyponton van, s a vasutasság csökkenésével taglétszámunk is 
csökken? És folytathatnám még a sort, mert van miről gondolkozni, ha a jövőre, a Vasutasok 
Szakszervezetének jövőjére gondolunk. 

 

De kanyarodjunk vissza a támogatottságra, legalábbis arra, amiről pénteken Záhonyban 
beszélgettünk. Jóleső és egyben megnyugtató, hogy személyemet támogatja a terület 
szervezetpolitikai alelnöki tisztség betöltésére. Remélem, azért élvezem csapatunk bizalmát, mert 
tudják, a csapat Záhonyban korántsem egy szűk kört jelent. Nem két-három főt, hanem a Titkári 
Testületet, és a titkárokon keresztül bármelyik tagunkat. De bízom abban is, hogy az elmúlt évek 
alatt megismerték munkabírásomat, bizonyítottam alkalmasságomat. És talán elég rugalmas is 
voltam ahhoz, hogy ne fogjanak ki rajtam az időnként csőstől sorjázó problémák – köszönhetően 
mindezt csapatunk aktivitásának is, amit bizony mi nem idén találtunk ki! 

Juhász Tiborné 
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A Vasutasok Szakszervezete Állomásfőnökség Záhony 

Alapszervezete kirándulást szervez Aggtelek-Jósvafő 

cseppkőbarlangba 

Visszaútban borkóstolás Tarcalon (szabadon választható program) 

A kirándulás ideje: 2019. május 25. 

Indulás: Kisvárda autóbusz pályaudvarról 06.45-kor, 

visszaérkezés az esti órákban. 

Részvételi díj VSZ tagoknak: 3.500.-Ft 

A borkóstoló ára: 1.500.-Ft 

Jelentkezési határidő: május 10. 

Érdeklődés, jelentkezés: 

Pokolné Tünde: +36 70 6703261 
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HUMORSAROK 

RANDI 

Egy férfi hevesen udvarol egy nőnek, mire az végre belemegy a dologba. A félhomályos szobában 

a hűtött pezsgő mellett egyre forróbb a hangulat. Mikor elhelyezkednek az ágyon, a nő így szól a 

kissé szerencsétlenkedő férfihez: 

– Ölelj magadhoz, hisz olyan hideg van itt, nagyon fázom... 

A férfi megteszi, majd a nő újra megszólal: 

– Ha nem tudnád, a lábaim között van egy rés! 

Kisvártatva megszólal a férfi: 

– Nem lehetséges, hogy onnan jön a huzat? 

 

TANULSÁG 

Egy fiatal indián elmegy az öreg bölcs indiánhoz tanácsot kérni, mert nem tud megérteni egy 

dolgot. 

– Bölcsek bölcse, kérlek, válaszold meg kérdésem. Miért esik nálam mindig a kenyér a zsíros 

felével a földre? 

Az öreg bölcs indián kis szünet után halkan visszakérdez: 

– Biztos, hogy a jó felét kened meg?? 

Balogh Attila 

 

 

 

Balogh Attila 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu

