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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 13. szám 2020. október 26 

Összefogással a jövőért! 

Együttműködési Megállapodást kötött a Vasutasok Szakszervezete és a 
Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) – röviden egy közelmúltbeli hír 
érdekvédőink háza tájáról. A Volánbusznál, a MÁV Csoport friss tagjánál 
működő KKSZ és szakszervezetünk döntött úgy, hogy „rendezett viszony” 
és „szakszervezeti tagjaik hatékonyabb képviseletében” szakszervezeti 
egységet hoznak létre, „amelynek erejét a tagság érdekében használják”. 
Folyamatosan egyeztetnek a nyomásgyakorlás szükséges lépéseiről, 
egyeztetett álláspontot képviselve lépnek fel a szakmai érdekegyeztetésben, 
kölcsönösen tájékoztatják és segítik egymást, például a bértárgyalásokon. 

Reméljük, nem zavarják majd a hatékony együttműködést más irányú és 
bonyolult szövetkezések, és komoly esély van az eddig különböző utak összeterelésére. 
Mondhatni, bölcs döntést hozott szakszervezetünk vezetése és az újdonsült társ-szakszervezet. 
Bölcs döntésekre nagy szükség lesz ezután is, mert fontos az együttműködés, kár volna egymás 
rovására ügyködni, előnyösebb egymás javára dolgozni. Hiszen számtalanszor bebizonyosodott 
már, hogy a külön utak csak akkor érnek valamit, amikor összefonódnak. Másképpen, ha létrejön 
egy jól működő összefogás, amire az október tizenötödikén aláírt Megállapodás ismét esélyt ad. 

Reméljük, az összefogás teljes körű lesz, kezdetnek jó, hogy a vezető érdekvédők 
kinyilvánították együttműködési szándékukat. De fontos lehet az is, hogy ahol erre lehetőség van, 
közép- illetve alapszinteken is működjön majd az együttmunkálkodás csakúgy, mint a szervezet 
vezetői és a tagság között. Mert együtt, közösen érhetünk el csak komoly eredményeket a 
jövőben is. Lent is, fent is, középen is. 

A szolidaritás sem lehet csupán egyik fél sajátja. Nem csak a szövetkezőknek, minden 
érdekvédőnek jó szándékkal és odaadással kell részt vennie az érdekek egyeztetésének 
akadályokkal teli folyamatában. Számtalanszor láthattuk, hogy a különutas szolidaritások kioltják 
az erőt, és gyengítik az érdekvédelmet. 

A két elnök, a VSZ részéről Meleg János, a KKSZ részéről pedig Baranyai Zoltán aláírásukkal 
megkezdték az együttműködést, ezt kell tovább folytatni, folytatnunk. A főpróbára hamarosan sor 
kerülhet, mert ahogyan honlapunkon is olvasható közös közleményükben: „a bértárgyalásokra is 
minden eddiginél erősebb érdekvédelmi szakszervezeti egységgel” készül a két szervezet, 
„egyesített erővel képviseli, ha kell, követeli a munkavállalói jogokat”. Így legyen! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony Forgalmi Csomóponti Főnökség 

Kitűnő eredménnyel szerepeltek jelöltjeink az elmúlt héten a záhonyi Forgalmi Csomóponti 
Főnökség munkavédelmi képviselő választáson. A munkavédelmi bizottság mandátuma még 
tavasszal lejárt, ám a járvány miatt akkor nem tarthattunk választást. Ezért a Csomóponti 
Főnökség munkavállalói október 19-től 22-ig adhatták le voksukat a jelöltekre. Választási 
lehetőség volt bőven, hiszen tíz indulóból lehetett ötöt választani. A Vasutasok 
Szakszervezete három főt indított, amiből ketten, Pokol Istvánné és Veres Csaba bejutott a 
testületbe, sőt harmadik jelöltünk, Orosz Károly is póttagságot szerzett. 

Ezúton köszönjük a munkavállalók megtisztelő bizalmát, a megválasztott munkavédelmi 
képviselőknek pedig jó egészséget kívánunk a bizalom megszolgálásához. 

HUMORSAROK 

MINDENT A MAGA IDEJÉBEN 

Az asszony felháborodottan fordul a férjéhez: Képzeld, azt írja az újság, hogy egy férfi elcserélte a 

feleségét egy éves focibérletért! Ugye, te nem tennél ilyet?? 

– Épp a szezon végén? Ugyan-ugyan… 

 

HŰSÉG ÉS BIZALOM 

A középkori lovag keresztes háborúba indul, ezért magához hívja leghűségesebb szolgáját, és így 

szól hozzá: Háborúba indulok a hitetlenek ellen. Tudom, benned bízhatom a legjobban, ezért rád 

bízom a feleségem erényövének kulcsát. Ha tíz évig nem jövök, használhatod. 

Elindul a lovag, de lihegve szalad utána a szolga, és így szól: 

– Uram, még jó, hogy utolértem, mert rossz kulcsot adott… 

Balogh Attila 
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