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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 39. szám 2022. május 16 

Kongresszus’22 

Május tizennegyedikén, szombaton a törvényi előírásoknak megfelelően éves Kongresszust 
tartott a Vasutasok Szakszervezete. A hivatalos megnyitó előtt az elnök a 47 év 
szakszervezeti tagság után nyugdíjba vonuló Dr. Bíró Tibort (korábbi VSZ alelnököt), majd a 
közelmúltban születésnapjukat ünneplőket köszöntötte. 

Ezt követően Meleg János elnök hivatalosan is megnyitotta a 
Kongresszust, elmondta a covid után a személyes találkozás 
nagyon hiányzott már mindenkinek. Az előttünk álló 
napirendekhez pedig jó munkát és bölcs döntést kívánt. A 
következőkben Juhász Tiborné a mandátumvizsgáló bizottság 
vezetője tett jelentést: a 105 küldöttből 83 fő jelent meg, így 
határozatképes a testület. Majd Zlati Róbert, az ügyrendi 
bizottság elnöke tett javaslatot az ügyrendre, amelyet a 
módosító javaslatok ellenére elfogadtak a küldöttek, sőt 
elfogadták 9. napirendi pontként az egyebek felvételét is. 

A 2021. évi beszámoló szóbeli kiegészítését Meleg János 
elnök tette meg. Mint mondta, az elmúlt év nagyon nehéz volt, 
elsősorban a covid miatt, de sajnos a jelenlegi úgy néz ki még 
nehezebb lesz, az orosz-ukrán háború, ill. az elszabadult 
infláció okán is. Nem engedhetjük meg, hogy újabb társadalmi 
csoportok lecsússzanak, leszakadjanak... De fel kell készülni 
az előttünk álló digitalizációra, automatizációra és mo-
dernizációra is, mert ezek nagy kihívások lesznek. Itt van a 
kormányátalakítás is, és nagy kérdés, hogy a vasút milyen 
fajsúllyal bír majd. A hozzászólók elfogadásra javasolták a jól 
előkészített beszámolót. 

A következő napirendben a VSZ 2021. évi pénzügyi 
beszámolója került megtárgyalásra, melyhez a szóbeli 
kiegészítést Orosz Éva fűzött. Elmondta, jól, takarékosan és 
eredményesen gazdálkodott a szervezet, melyet a küldöttek 
egyhangúlag el is fogadtak. 

A folytatásban a Felügyelő Bizottság munkáját tárgyalták, 
Tóthné dr. Pelle Ilona szóbeli kiegészítője után szintén 
egyhangúlag fogadták el a beszámolót a küldöttek. 

A hatodik napirendi pontban a 2022. évi költségvetés tervezete került megtárgyalásra. Itt a 
szóbeli kiegészítést Zlati Róbert, a költségvetési bizottság elnöke tette meg. Különösen a 
beszámoló 1-es számú mellékletét ajánlotta figyelmébe a jelen lévőknek. A hozzászólás után 
ezt az előterjesztést is elfogadta Kongresszus. 
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A következő napirendi pontban a Zamárdi ingatlan értékesítésének lehetősége került 
terítékre. E napirendnél többen is szót kértek és az érvek ütköztetése is sorra került. Meleg 
János elnök elmondta, hogy ennek a gondolata már 2020-ban is megfogalmazódott. Ebben 
a témában csak felelősségteljes és bölcs döntést lehet hozni a jövő érdekében. Végül is a 
Kongresszus több mint háromnegyedes többséggel, támogatással felhatalmazta az 
ügyvezetést az ingatlan hasznosításával kapcsolatos előkészületek megtételére. 

Nyolcadik napirendi pontban a VSZ 
Alapszabályának 1-es számú mel-
lékletének módosítására tett javas-
latot Horváth Csaba alelnök, melyet a 
testület el is fogadott. 

Az utolsó 9. egyebek napirendi 
pontban javaslat fogalmazódott meg a 
MÁV és Volán csoportnál megkötött 
hároméves megállapodás felülvizsgá-
latának, módosításának lehetőségére. 

Végezetül az elnöki zárszó következett: Meleg 
János elmondta, hogy a Kongresszus 
fegyelmezetten, körültekintően és hatékonyan 
végezte el a mai napi munkát. Jóleső érzés, 
hogy még a kritikusok is pozitívan nyilvánultak 
meg. A VSZ-nek jó a gazdálkodása, ehhez 
hozzájárul a takarékoskodás is. Nagy szükség 
van a közösséget megtartó és erősítő 
rendezvényekre, amelyeket szükség szerint 
támogatni fogunk. Mint elnök egyébként is 
negyedévente tájékozódok a költségvetés 
betartása tekintetében. Köszönöm minden 
tisztségviselőnek a munkáját, mert nélkülük ez 
nem menne. Lesznek még feladataink ebben 
az évben is bőven, ehhez kívánok 
mindenkinek jó egészséget! 

Zubály Bertalan
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Türelem, tolerancia, tisztelet 

Az elmúlt hónapokban sok olyan utas tájékoztatás hangzott el 
Záhonyban is, ami nem csak új volt utasnak és vasutasnak egyaránt, 
hanem bizony nemszeretem is. Aztán eljött május tizenegyedike, és egy 
szintén szokatlan, ám kedves üdvözlést hallottunk a hangosból, az 
apropó a nyolcadik éve létező közlekedési kultúra napja volt. Mit 
mondhatnánk, valóban fontos volna, hogy mindig és mindenki 
kulturáltan közlekedjen és közlekedhessen – és természetesen kulturált 
körülmények között. Kétségtelen, van hová fejlődni közlekedőknek és 
„közlekedtetőknek” egyaránt. 

Természetesen jól tudjuk, hogy színvonalas közlekedési eszköz és 
rendszer pénz kérdése is, de ahhoz, hogy kulturáltan viselkedjünk, mint utasok és 
vasutasok, bizony más, több kell, mint pénz. Csakúgy, mint az élet más területein, amit azért 
fontos megjegyezni, mert tudjuk, ha a kocsmában nem tudunk kulturáltan viselkedni, akkor 
másutt is nehezünkre esik. Ez még akkor is igaz lehet, ha azt is tudjuk, nem nagyon van már 
rendes kocsma. 

Amikor valaki ellenséges a jegyvizsgálóval, az velünk is az lesz, ha nem tetszik neki a 
fizimiskánk. Aki tiszteletlen gyermeke tanárával, az bárkivel az, aki nem neki tetszően 
nyilvánul meg. És, tegyük hozzá, többnyire a gyermekéből is olyan, vagy hasonló felnőtt válik 
majd, mint ő maga. Sajnos társadalmunk jelentős részét nem jellemzi a másokkal szemben 
megnyilvánuló türelem, a tolerancia vagy a tisztelet. Mindennapi életünkben tapasztaljuk, 
hogy mennyire hiányzik, amit a három szó jelent, akár a médiában, vagy az utcán, 
rendezvényeken, sőt, gyakran a munkahelyünkön is. És, persze, a közlekedésben. 

Utazás közben különösen fontos volna ez a három tulajdonság, nem véletlen, hogy e nap „a 
biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja” kéne, 
hogy legyen. Vigyázva a környezetünkre, saját- és mások biztonságára, mindezt udvariasan, 
és bízva abban, hogy mások is így gondolják. Bizony, felmerülhet a kérdés, vajon van-e mit 
ünnepelnünk? 
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Ha arra gondolunk, hogy sok atrocitás éri az utazószemélyzetet, no meg, hogy ugrásszerűen 
megnőtt az útátjárókban a halálos vasúti balesetek száma, akkor van okunk kételkedni. 
Különösen annak tudatában nagy a baj, hogy szerencsére már több éve nem volt olyan 
baleset, ami a rosszul működő, vagy működésképtelen sorompó miatt következett volna be. 
Tehát maradt a türelmetlenség, a másokkal szembeni tolerancia és tisztelet hiánya. 

Ám, ha arra is emlékszünk, hogy sok udvarias és szolgálatkész vasutas van, segítőkész 
jegyvizsgáló, vagy éppen személypénztáros, akkor talán már derűsebb a helyzet. De 
természetesen az is igaz, hogy az utasok többsége kulturáltan viselkedik, és az élet más 
területein is vannak pozitív tapasztalataink. Igaz, mindebből a jóból sokkal több kéne, ezért, 
bár helyesírásunk szabályai szerint kis kezdőbetűkkel írandók az ünnepnapok, legyen most 
mégis május tizenegyedike a Közlekedési Kultúra Napja. 

És tegyünk róla mindannyian és mindenütt, hogy növekedjék közöttünk a türelem, a 
tolerancia és a tisztelet az életünk minden területén. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KEZDETBEN IS VALA 

Mondá Isten: menj le a völgybe! 

Kérdé Ádám: mi az a völgy? És Isten elmondá. Majd ismét szól: ússz át azon a folyón! 

Ádám: mi az a folyó? És Isten elmondá, majd szól: kelj át a hegyen! 

Ádám: mi az a hegy? És Isten megint elmondá, ahogyan azt is, mi az a barlang. 

Majd mondá: menj be oda, és találsz ott egy asszonyt! És elmondá, mi az. 

Végül felszólítja Ádámot, szaporodjanak! És elmondá azt is, mi a szaporodás, és hogyan kell. 

Ádám elindul, lemegy a völgybe, átússza a folyót, át kél a hegyen, és bemegy a barlangba, ahol 

rátalál az asszonyra, majd öt perc visszajön. 

Isten kérdé mérgesen: most mi van?? 

Ádám: mi az a fejfájás…? 

 

GYÓNTATÓ BOSSZÚSÁG 

Fiatal, csinos lány gyónni megy. 

– Hallgatlak, lányom – mondja a pap. 

– Tegnap a barátom mozi után hazakísért, senki nem volt otthon, és bementünk a szobámba. 

– Folytasd lányom! 

– Először simogatott, csókolgatott, simogatott… 

– Ó…tovább, tovább lányom! 

– Hiába védekeztem, ő erősebb…és felállt, letolta a nadrágját, és ott… 

– Igen, igen, és?? 

– Akkor nyílt a bejárati ajtó, és hazajöttek a szüleim… 

– Ó, a fenébe… 

Balogh Attila 
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