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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 04. szám 2021. augusztus 30 

Összetartva és szabadon 

Két évig tartó kényszerű kihagyás után ismét megtartotta a záhonyi Területi 
Képviselet hagyományos összetartását a berekfürdői üdülőnkben. A még tartó nyár 
végi szabadság mellé nagy-nagy lelkesedés társult, hiszen sok minden történt az 
elmúlt időszakban, és terveink is vannak. Tehát volt mit megbeszélni, jót is, kevésbé 
sikeres helyzeteket is, amihez hozzájárultak meghívott vendégink: Horváth Csaba, a 
Vasutasok Szakszervezetének szer-
vezetpolitikai, és Zlati Róbert, ér-
dekvédelmi alelnökök mellett volt 
lehetőség megbeszélésekre Szabó 
Gyulával, a Forgalmi, és Fridrich 
Imrével, a Személyszállítási Szak-
mai Képviselet vezetőjével is. Ven-
dégeink voltak Kövesdi Tamás GIB-
titkár és helyettese, Ivanov Péter is, 
aki a MÁV Vagon Kft.-nél dolgozik. 

Az első nap érkezés után titkári értekezlet következett Juhász Tiborné vezetésével. 
Sorra vettünk aktuális teendőinket, gondjainkat, szó volt a tavaszi bértárgyalásokról, 
az üdülőnk helyzetéről, a fejlesztésekről, és természetesen a Terület taglétszámáról, 
a tagszervezés- és megtartás állapotáról, de szakszervezetünk országos kérdései is 
szóba kerültek. Valamint megkezdtük az október másodikára, Győröcskébe tervezett 
Családi Napunk szervezését is. 

A második nap testületi ülése a vendégeinkkel folytatódott. Juhász Tiborné, 
képviseletünk vezetőjének köszöntője után Zlati Róbert kapott szót. 
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Az alelnök emlékeztetett arra, hogy 
idén százhuszonöt éves a Vasutasok 
Szakszervezete, amely az egyik 
legrégebbi érdekvédelmi szervezet 
Magyarországon. Többek között 
beszélt még a digitalizáció várható 
hatásairól – munkahelyek meg-
szűnése, újak létrejötte – és az idei 
bértárgyalásokról is. Kifejtette, ilyen 
hosszan tartó, erre az évre sem 
vasutas, sem országos bérfejlesztési 
eredményt nem hozó tárgyalás-
sorozat még nem volt. De szó esett a 
bértömeg-gazdálkodás levegőben 

lógó újra bevezetéséről, a kocsijavítók MÁV Vagon Kft.-be való kiszervezéséről, a 
covid védőoltás kötelezővé tételéről, a menetkedvezmény további sorsáról és a 
zamárdi üdülőnk esetleges eladásáról is. 

A következőkben Horváth Csaba folytatta, és szakszervezetünk születésnapjáról 
szólva elmondta, méltó ünneplésre készülhetünk szeptember huszonharmadikán. a 
helyszín emblematikus, hiszen az Északi Járműjavító területén található, egész 
pontosan a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházáról van szó. A közelgő 
rendkívüli Kongresszusról elmondta, a zamárdi üdülő lekerült a napirendről, viszont 
fontos kérdésben kell dönteni, „aminek harmincnégy” oka van: ennyi adószám létezik 
ma szakszervezetünknél, és a cél ezek csökkentése, akár egy adószámra. 
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A tagmegtartás kapcsán kiemelte, a béremelési anomáliák ellenére korántsem volt 
kilépési hullám, viszont jelentős a nyugdíjazások miatti csökkenés, ami körülbelül 
másfél évig folytatódni fog. Fontos, hogy az évtizedek alatt kialakult tagszervezési 
módszerek már nem működnek, változnak a gondolkodásmódok, nekünk is változni 
kell. Részben ehhez is kapcsolódik az oktatási módszereink módosulása, elsősorban 
az online módszerek irányába. 

A délutáni és koraesti órák 
Forgalom, START, Gépészet és 
Cargo Kiscsoportos Szakmai 
Értekezletekkel folytatódtak a 
szakmák vezetőivel, vagy épp 
egymással – alighanem volt miről 
tárgyalni. 

 

Mindezek után úgy érezhettük, sok mindent 
megbeszéltünk, ám egyik téma több újat, vagy új 
megoldások lehetőségét veti fel, ezért folytatni kell a 
munkát, tartani a kapcsolatot és készülni közös jövőnkre. 
Tehát bízunk benne, hogy jövőre újra itt, ugyanezzel a 
lelkesedéssel több probléma megoldása után, az újakra 
koncentrálva – ismét együtt és szabadon! 

Dolhai József 
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Összetartottak az FSZK titkárai is 

Hosszú hónapok után újra kihelyezett ülést tartott a VSZ Forgalmi Szakmai Képviselete 

Szabó Gyula vezetésével Berekfürdőn. Megvitattuk az idei béremelés körülményeit, a 

jövő évi 10%-ot. Volt, akinek tetszett, volt, akinek nem, az FSZK vezető elmondta, a VSZ 

mindent megtett, hogy a tagok a lehető legjobban járjanak, de a tulajdonos részéről 

ennyire futotta. Szót ejtettünk még az SZMSZ-ről, illetve a KSZ-ről, melyek azok a 

pontok, amiken még esetleg változtatni kéne. Átbeszéltük a forgalomnál kialakult 

létszámhiányt, és beszéltünk a jövőről, a közelgő választásokról is. 

Kötetlen beszélgetéssel, szalonnasütéssel zárultak a hivatalos megbeszélések. 

Az ülésnek volt két meghívott vendége, régi FSZK képviselők, Rabb László és 

Czehelszkiné Oláh Mariann személyében. Mindketten nagyon örültek a meghívásnak, jól 

érezték magukat. 

Grunda Zsolt 
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HUMORSAROK 

ÉPÍTKEZÉS 

– Téglát már szereztem. Cementet, homokot és meszet is. Már csak kőművest kéne lopni… 

DOKTORNÁL 

– Nagyon sárgák a fogaim, mit ajánl? 

– Viseljen barna nyakkendőt… 

 

SZEKÉR 

Megy az öreg paraszt a szekérrel, egyszer csak megszólal a ló: De nagyon meleg van! 

Az öreg szinte lepattan a szekérről, odamegy a ló mellé, és meglepődve mondja: 

– Én még soha sem halottam beszélő lovat! 

– Én sem – mondja sértetten a szekér… 

Balogh Attila 
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