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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 23. szám 2021. január 11 

Hittel és bizalommal 

„Nagy dolog hinni magadban, de még nagyobb a többiekben” 
(Tatiosz) 

Napjainkban egyre többet gondolok arra, hogy vajon az elvesztett bizalmat vissza 
lehet-e szerezni, elérhető-e, hogy az egykor valamiben csalódott emberek újra 
bízni kezdjenek. Mert a bizalmatlanság ma nagyobb divat, mint a bizalom, amit 
mi szakszervezeti tisztségviselők is gyakorta tapasztalunk. Az okokat és a 
miérteket felesleges keresgélni, mert ahány bizalmatlanság, annyi féle 
magyarázat. Ennek ellenére én mindig kíváncsian várom az okokat, ha azt 
tapasztalom, hogy egy-egy tagtársunk erre hivatkozva lép ki a szervezetből. 
Tisztségem évei során többször is szembesültem a bizalomvesztés kérdésével, s 
mindannyiszor felmerült bennem a kérdés: az évekkel korábbi vélt, vagy akár 
valós sérelmekkel mit is lehetne kezdeni? 

A csalódott vasutasok többsége valakinek a korábbi megnyilvánulását, tettét kifogásolja, amit utólag 
már megmagyarázni sem könnyű, nem hogy orvosolni azt. Tisztségviselők tettei és szavai az általuk 
képviselt szervezetet minősítik, bár lehet, hogy adott esetben mindkét fél téved. Tapasztalat, hogy az 
ember és bizalma törékeny, sokkal könnyebb elveszíteni, mint megszerezni, hiszen a negatív 
eseményeket inkább észrevesszük, nagyobb súlyt adunk neki, és valamiért hitelesebbnek is tartjuk. 

Ha nem vigyázunk, önmagunkban is csalódhatunk, mert utólag mindig rájövünk, ha tévesen 
döntöttünk. Igaz, önmagunknak sem mindig valljuk be, de azért tudjuk, valahol bent érezzük a 
tévedésünket, csak hát nagyon nehéz a megvont bizalmat újra visszaadni, csakúgy, mint 
visszaszerezni. 

A Vasutasok Szakszervezetének döntéseit nem egy-
két ember hozza. Nálunk nem igaz a Napkirálynak, 
XIV. Lajos francia királynak tulajdonított szállóige, 
miszerint „Az állam én vagyok”. A szakszervezet 
nem én vagyok, de még csak nem is az elnök, vagy 
más vezetőnk. A szakszervezet mi vagyunk együtt, 
mert csak együtt érünk valamit. Mert a kis hal is 
megeheti a nagyot, de csak akkor, ha nem az árral 
úsznak, hanem egy jobb jövő irányába – mert 
nemcsak önmagukban hisznek, hanem egymásban 
is. Összeadva egymás sok kicsi erejét, és bizalmát a 
közös jövőért. 
Szokás ezt összefogásnak is nevezni. 

Juhász Tiborné 
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Kezdődik 

Mint arról lapunkban már hírt adtunk (ZV. X. 20.), a törvényi változások 
miatt veszélybe kerülni látszik a vasútegészségügy. Ugyanakkor a 
Volánbusz vasútba integrálásával ki is bővült több, mint ötvenezer 
kollégára azok köre, akiknek a munka-alkalmassági vizsgálatát 
végezni kell a vasutasokhoz hasonlóan, és természetesen előbb, vagy 
utóbb egészségügyi ellátásra is szükségük lehet. Márpedig mind a 
vasutasok, mind a volánosok többségének hasonló, és magas 
egészségügy követelményeknek kell megfelelniük, illetve hasonlóan 
speciális egészségügyi ellátásra szorulhatnak. Ezért fontos a 

kiútkeresés, amely során született meg a javaslat még ősszel a VSZ Egészségügyi 
Tagozatvezetőjétől, Bodnár Józseftől, aki a MÁV Zrt. KÜT elnöke is: alakítsák át a 
vasútegészségügyet közlekedés-egészségüggyé. 

A folyamat lelassult, de végül felkarolta szakszervezetünk elnöke, Meleg János is, és 
idén Bodnár javaslata kis átalakítással mégis tovább haladt. Január hatodikán 
egyeztetés is történt a MÁV Zrt. székházában, ahol a Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke az együttműködő szakszervezetek véleményét is képviselve tette meg javaslatait. 
Hiszen a Vasutasok Szakszervezete, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a VDSZSZ-
Szolidaritás és a Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint olyan közlekedési 
foglalkoztatás-egészségügyi szolgálatra van szükség, amely a MÁV-csoport mellett a 
GYSEV Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. területén is működik. 

Jó hír, hogy kiderült, a munkáltató támogatja a javaslatot, bár még sokat kell tenni az 
egységes közlekedés egészségügy megvalósulásáért. Az egyeztetések folytatásán túl 
közösen, együttműködve kell képviselni azt a különböző fórumokon. Mindenesetre az év 
az érdekvédelemben is elkezdődött, várjuk a folytatást. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZÍVÁS-FÚJÁS 

Ül a béka a folyóparton és füves cigit szív. Meglátja a vidra: Helló béka! Mit csinálsz? – kérdezi, 

mire a béka: Füves cigit szívok. És az jó? – faggatózik tovább a vidra. Nagyon, itt van egy kicsi, 

próbáld ki – bíztatja a béka – de ne felejtsd el kifújni, különben felfúvódsz! A vidra kap egy kis 

cigit és egy másik helyen elszívja, amitől kezdi nagyon jól érezni magát. Arra megy a víziló: Helló 

vidra! Mit csinálsz? – Füves cigit szívok és nagyon jó. Adsz nekem egy kicsit? Nekem nincs, de 

menj a békához! Én is tőle kaptam. A víziló elindul. Megtalálja a békát, teljesen betépett 

állapotban. Meg akarja szólítani, de a béka hírtelen ráordít: Megmondtam, fújd ki vidra, fújd ki!!! 

 

VERSENYSZELLEM 

Három férfi verseng egymással abban, hogy kinek hülyébb a felesége. Az én feleségem olyan 

hülye, hogy két hete vett egy autót, pedig jogsija sincs! – mondja az első. Úúú, tényleg hülye – 

mondja a másik kettő. Az én feleségem annyira hülye, hogy vett egy vitorlázó repülőgépet, pedig 

se jogsija, se hangárunk nincs hozzá! Báá! A te feleséged még hülyébb – bólogatnak a férjek. 

Megszólal a harmadik: Képzeljétek! Az én feleségem annyira hülye, hogy elment nyaralni, és vitt 

magával tíz doboz kotont, pedig nincs is farka... 

Balogh Attila 
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