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ÖNISMERET? ÖNFEJLESZTÉS? SEGÍTÜNK!
Munkahelyi légkör javítása – hogyan értessem meg magam a
munkatársaimmal és a főnökömmel?
Hogyan tudnék hatékonyabban kommunikálni?
Hogyan mondjak NEM-et?
Hogyan tudnék megfelelő döntéseket hozni?
Hogyan kezel jem a személyes konfliktusokat?
Mit tegyek a stressz el len?
Hogyan találom meg az egyensúlyt a munka és a magánélet között?

Egyedülál ló támogatás tagtársaink részére!

Ha gyakran teszel  fel  i lyen és hasonló kérdéseket ,  akkor ránk van
szükséged! Segítünk megoldást találni !
Személyesen,  online vagy telefonon igénybe vehető,  segítő ,  fej lesztő
támogatásért keresd munkatársainkat:
Ádámné Diamant Tünde ,  coach -  te le fonszám: 06/70-455-0849
Ignatovi ts  I ld ikó ,  mentor -  te le fonszám: 06/-70-392-5139

Fordulj  hozzánk bizalommal!

18 °C SINCS A MUNKAHELYEN?!
ELVISZIK A SZOLGÁLATI HELYEDRŐL A MIKRÓT, 

A KÁVÉFŐZŐT, LEKAPCSOLTATJÁK A HŰTŐT?!
SZÓLJ NEKÜNK, SEGÍTÜNK:

SZOLGALATIHELYORSEG@VDSZSZ.HU
 

JAVÍTSUNK KÖZÖSEN A
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKEN!

#szolgálatihelyőrség
Mi is az a szolgálatihelyőrség?
Fel térképezzük,  a  hálózaton hol  van szükség intézkedésre ,  egyeztetésre ,  hogy a
munkakörülményeket közösen mielőbb jobbá tehessük,  javí tsunk ra j tuk!  Számos
esetben kér ik segí tségünket tagtársa ink a munkakörülmények javí tása érdekében
(hiányzó mikró ,  rossz szék ,  nem megfe le lő vi lágí tás ,  s tb .) ,  melyekre
közreműködésünknek köszönhetően,  a  szolgá lat i  vezető bevonásával  rövid időn
belül  megoldást  ta lá lunk.



Az ITM döntött arról, hogy egy országos
közlekedésszervező megalakításával
növelné a közösségi közlekedés színvo-
nalát. Ez a közlekedésszervező tulaj-
donképpen a Vasúti Pályakapacitás-
elosztó Kft. átalakításával jön létre.
A projekt részleteiről még viszonylag
keveset tudni, nagy valószínűséggel
elmondható, hogy bizonyos tevékenysé-
gek és funkciók átkerülnek majd a sze-
mélyszállítási szolgáltatásból az országos
közlekedésszervező felügyelete alá, ilyen
az értékesítési tevékenység, a menetrend-
szerkesztés, illetve az írásban történő
utaspanaszkezelés. 

Ezen túlmenően gyanítható, hogy szóba kerülhet akár még
az utastájékoztatás is, erről azonban még nem született
döntés. A napokban hoztak létre egy új munkakört, a
hangosbemondó munkakört felváltja az utastájékoztató
munkakör, és ezzel kapcsolatban még egyéb intézkedések is
történtek. Mindez kizárólag a budapesti fejpályaudvarokat és
pár, szintén budapesti nagyobb állomást érint. 

A közlekedésszervező a tervek szerint 2023. január elsejével
kezdi meg munkáját, a tervek szerint jövő év végére már a
vasúti és autóbuszos közlekedésben egységes tarifapolitika és
egységes menetrend lép életbe. 
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az átvezénylési díj összege 2023. január 1-től az
átvezénylési díj 2500 Ft-ra emelkedik (Ksz, 29.§ 3.)
az osztott munkaidő egyoldalú felfüggesztése esetén
2023. január 1-től az érintettek 14.000 Ft/hó összegre
jogosultak
a KSz 38.§ 3. pont alapján, meghatározott időtartamon
belül elrendelhető ún. fokozott készenlét ideje 8-18 óra
közötti időszakra eshet

A VDSzSz Szolidaritás álláspontja az, hogy a
közlekedésszervezőhöz kerülő munkavállalókra a jelenleg
érvényes kollektív szerződésnek kell vonatkoznia változatlan
tartalommal. A foglalkoztatásnak mindenképp
jogfolytonosnak kell lennie, egyelőre még tisztázatlan a
menetkedvezmény megtartásának kérdése is, ezekben a
kérdésekben mielőbb szükséges egyezségre jutni az ITM-mel. 

Bér és inflációkorrekció

Az RCH-nál a jelentős inflációt ellentételező egyszeri
bérkompenzáció kifizetéséről született egyezség, ennek
mértéke bruttó 300.000 Ft, ami október 13-án soron kívül,
hóközi átutalással érkezett az arra jogosult kollégák
számlájára. Az idén április végéig munkaviszonyba álló
munkavállalók egyszeri, bruttó 150 ezer forint
részbérkompenzációban részesültek. 
A TS Hungariánál szintén megállapodás született, ennek
értelmében a munkavállalók 25.000 Ft alapbérfejlesztés
részesülnek, ami átlagosan 7% alapbérfejlesztésnek felel meg.  
DB Schenkernél a tárgyalások folyamatban vannak. 

A MÁV-Volán csoportnál első bérintézkedésként reálisnak
tűnik a bérmegtakarítás felosztása. A VÉT-ülésen Steininger
Zsolt, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese
ígéretet tett arra, hogy a munkáltató novemberben
előterjeszti az ezzel kapcsolatos tervezetet. 
A hároméves bérmegállapodásból fakadó jövő januárban
esedékes legalább 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztésen felül
az infláció drasztikus megemelkedése miatt szakszervezetünk
többletköveteléssel állt elő, erről jelenleg is folynak a
tárgyalások a munkáltatóval. 
Az október 26-i VÉT-ülés keretében KSZ-módosításra is sor
került, ami több esetben technikai változtatást jelentett. A
lényegi változás, hogy 

konszenzus látszik kialakulni abban,
hogy hivatalosan is feléledjen a
"tartalékos" pozíció, a díjazás
mértékének, kereteinek
meghatározása mellett
szintén pozitív fogadtatásra talált a
szakszervezetünk által tett
kezdeményezés, miszerint a
munkakörük betöltésére egészségileg
alkalmatlanná válók a
munkaviszonyuk megszüntetése
esetén többlet végkielégítésre
válnának jogosulttá.

Amiről folytatódnak a tárgyalások:

18 fokos munkakörnyezet

Már több fórumon is jeleztük a MÁV-
Volán csoport vezetése felé, hogy egyes
területeken a kormányrendelet és az
ennek nyomán kiadott EVIG-
rendelkezések betartására tett
intézkedéseket túlkapások kísérik egyes
jogkörgyakorlók részéről. Steininger Zsolt
a VÉT-ülésen kérte, hogy minden ilyen
esetet konkrétumokkal jelezzenek a
szakszervezetek a vezérigazgató helyettes
részére, aki ezt követően megteszi a
szükséges intézkedéseket. Tudomásunkra
jutott, hogy a MÁV által már korábban
beszerzett eszközöket egyes szolgálati
helyeken teljesen indokolatlanul
összeszedették, ami előtt rajtunk kívül
még a menedzsment tagjai is értetlenül
állnak, hiszen ezeket épp a munkáltató
bocsátotta a munkavállalók
rendelkezésére. 



Kedvező klimatikus körülménynek minősül a zárt téri,
legalább 21 C° léghőmérsékletű helyiség, vagy a fűtött
közúti-, vasúti jármű.
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók
részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.
Az egyszemélyes munkát végzők esetében, ahol
semmilyen körülmények között nem biztosítható a
meleg munkakörnyezetben a pihenőidő eltöltése (pl.
vonalbejáró), a munkavállaló részére a védőital melegen
tartására hőpalackot (termoszt) kell biztosítani.
Nedves munkakörülmények között munkát végző
munkavállalók részére a munkaruha (egyenruha,
védőruha) szárítási lehetőséget, arra alkalmas eszközzel
biztosítani kell. Amennyiben erre nincs lehetőség csere
ruházatot szükséges biztosítani.
A munkavállalók részére pihenőhelységekben a javaslat
2. sz. pontjában meghatározott léghőmérsékletet kell
biztosítani (pl. osztott munkaidőben történő
foglalkoztatás).
Amennyiben a munkavállaló a munkaidőn kívüli
rendelkezésre állási kötelezettséget a munkáltató
telephelyén látja el, részére ezen javaslat 2. pontban
meghatározott léghőmérsékletet kell biztosítani.
Amennyiben ez nem lehetséges, és a rendelkezésre állás
helyét a munkavállaló otthonában, vagy más, általa
megjelölt és a munkavégzés helyére tekintettel, elérhető
helyen tölti, munkanapon az alapbér 55 %-a, míg
pihenő-, vagy munkaszüneti napon az alapbér 70%-a
illeti meg a munkavállalót.
Irodai munkakörnyezetben, képernyős munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók jogszabályban
meghatározott munkavégzés megszakításának
időtartamára, a 2. pontban meghatározott
léghőmérsékletet (kijelölt melegedő helyiséget) kell
biztosítani.
Az érintett munkakörökben, a munkaidőbeosztását úgy
kell meghatározni, hogy a lehető legkisebb mértékben
kerüljön sor laktanya igénybevételére.
Munkakörönként meg kell vizsgálni a Home-Office
munkavégzés lehetőségeit, annak lehetősége esetén
annak bevezetését.
A téli munkaruházattal történő ellátás megfelelő
minőségben és időben történő kiszolgálásának fokozott
biztosítása.

Hidegnek minősülő környezetben
végzett munka esetén óránként 5-10
perc pihenőidőt kell biztosítani. A
pihenőidőbe nem tartozik bele a
melegedő helyiség megközelítésének,
illetve onnan a munkahelyre való
visszatérésnek az időtartama. A
pihenőidőt valamennyi érintett
munkavállaló esetében a munkaidőn
belül kell kiadni. Kivételesen
indokolt, rendkívüli esetben –
mentés, baleset elhárítás – a
pihenőidők összevonhatók. A
pihenőidők összevonhatók akkor is,
ha kedvező klimatikus körülmények
a munkavégzés helyén, vagy annak
közelében nem biztosíthatók.

Értesüléseink szerint a mikrohullámú
sütőket, a kávéfőzőket tüntették el az
érintett szolgálati helyekről, de előfordult,
hogy a hűtőt is kikapcsoltatták. Ha ilyet
vagy ehhez hasonlót tapasztaltok
szolgálati helyeteken, akkor azt konkré-
tumokkal küldjétek meg részünkre (ld. 2.
oldal), hogy mielőbb intézkedhessünk! 
Alapvetés, hogy a munkahelyeken a 18
Celsius fokot biztosítani kötelesek a
munkáltatói jogkörgyakorlók, ennél nem
lehet alacsonyabb hőmérséklet.
Szakszervezetünk kiemelten fontosnak
tartja a munkavállalók egészségének
megőrzését, éppen ezért a szociális
helyiségekben (öltözők, zuhanyzók,
készenléti pihenőhelyiségek) kizárólag
18 Celsius foknál magasabb hőmérsék-
letet tartunk csak elfogadhatónak. A
javaslatainkat (ld. alább) eljuttattuk a
MÁV-Volán csoport vezetéséhez, akik
azokat továbbították az ITM felé,
lapzártánkig azonban nem érkezett válasz
az ITM részéről. 
A VDSzSz Szolidaritás javaslatai a
353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet MÁV-
Volán csoportnál történő alkalmazásáról:



BESZÉLGETÉS  A  JÖVŐRŐL ÉS
KOTTA I STVÁN ÖRÖKSÉGÉRŐL

Kis-Tóth Pétert a Miskolci terület oktatásán a
terület tisztségviselői és a tagcsoportok ügyvivői a
Miskolci Forgalmi Csomópont Alapszervezet
vezető ügyvivőjének választották, Iski Lászlót
pedig a helyettesének. Emellett javaslat érkezett
arra, hogy Péter töltse be Miskolc terület vezető
ügyvivő-helyettesi posztját, ami Kotta István
közelmúltban bekövetkezett halálával
megüresedett. Ezt a javaslatot a megjelent
tisztségviselők egyhangúlag támogatták. (A
területi tisztségviselőkről – így Miskolc területi
vezető ügyvivő-helyettesének személyéről is – a
2023. tavaszán esedékes részküldöttgyűlés dönt
majd.) Közvetlenül a szavazás után
beszélgettünk Péterrel, és idéztük fel elődje, Kotta
István alakját is. 

Még tavasszal beszéltük Pistával, hogy a
ciklus végén lemond a javamra, de majd
visszajár nyugdíj mellett és tanít, meg
megyünk mindenfelé, területre is. Ebből nem
valósult meg semmi, mert ilyen gyorsan
eltávozott. Most ez számomra egy fejes a
mélyvízbe. Nagy a felelősség, elsődlegesen
ezt érzem. 

Nem lenne ez a beszélgetés teljes anélkül, hogy
kicsit fel ne idéznénk Pistát. Fel tudsz eleveníteni
olyan momentumot, ami nagyon jellemző volt
Kotta Pistára?
A bajusz…. Mezőcsáti lókupec – úgy hívták.
Meg mindig volt nála kisbicska az övére
feltűzve, csak úgy. IN
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Hogyan tovább?
Pista távozásával Cseh Béla lesz a mentorom. Nincs mese,
valakinek lennie kell, mert az oké, hogy bizalmat szavaztak
nekem, de olyan döntéseket kell majd hozni, és olyan
tárgyalásokba kell belefolynom, amihez a mostani tudásom –
szerintem – még nagyon kevés. A Munka törvénykönyvét
meg a Kollektív Szerződést persze ismeri az ember, ezeknek
az alkalmazását tudom… De akkor is nehéz. Hiszen Pistánál
megszokott dolog volt, hogy bármivel felhívta az ember,
mindig csípőből jött a válasza: tudta, mit mondjon rá. Én
meg most úgy érzem magam, mint egy nyeretlen kétéves, egy
újonc. Hiába van a hátam mögött lassan 30 év, de akkor is:
ebben a részben nem vagyok otthon. Ezt meg kell még
tanulni. 

Nyilván Pistának is ez egy folyamat volt, mire mindezeket
megtanulta, ezzel a tudással nem születik az ember… Mitől tartasz
leginkább? 
Attól tartok a legjobban, hogy nem tudok segíteni az
embereknek. Hogy nem tudok megfelelni. Mindig próbál
csinálni az ember jót mindenkinek, ami persze lehetetlen.

Te sem most léptél be a szakszervezetbe, találkoztál helyi szinten Te
is problémákkal, ugyanúgy fordultak hozzád – nem véletlenül
szavaztak neked bizalmat. 
Jöttek hozzám, persze, meg mi is járunk ki az emberekhez,
Iski Lacival. Laci barátommal – őt a tagcsoportomnál a
helyettesemmé választották – a munkavédelmi bizottságban
vagyunk tagok negyedik éve. A munkavédelmi bizottságban
10% munkaidőkedvezményünk van, mindig megbeszélünk
két napot a hónapban, az egyik nap beülünk az autóba, irány
a nádaskai oldal, ott végigmegyünk a vonalon, beszélgetünk
az emberekkel, aztán jövünk haza. Másnap az ózdi oldal jön,
persze, voltunk a Tiszaújvárosi oldalban, Nyékládházán,
Hejőkeresztúron, stb. Mindig beszélgetünk az emberekkel,
próbáljuk kifaggatni őket, hogy szerintük min lehetne
változtatni, mit kellene intézni, keressenek bátran, nincs ezzel
gond. 
Ezen kívül minden évben van munkavédelmi bejárás is,
amikor a munkáltató képviselőjével és az üzemorvossal
végigjárjuk a területet, hogy mi ment tönkre, mit kell
cserélni, stb. Vannak olyan őrhelyek, ahol pottyantós budi
van a XXI. században. Van még pár ilyen hely. 

Most idefelé beszéltük éppen a vonaton,
hogy tavaly ünnepelte a születésnapját,
ami pont egybeesett az erdélyi túrával,
amit a szakszervezet szervezett. Mentünk
be a házhoz, az udvarba, ott ült az
erkélyen, és egy dudával várt
mindannyiunkat, fújta a dudát, mint az
őrült. Olyan duda volt, amit farsangkor
használnak a gyerekek, meg újévkor lehet
kapni, csak műanyagból volt. Ő meg fújta
ezerrel. Emberileg, ahogy tudott az
emberekkel kommunikálni, ahogy bánt
az emberekkel…

Hogy bánt velük?
Mindenkivel jól. Tehát nem állt úgy
senkihez se, hogy most nem érek rá, nem
tudom ezt megcsinálni. Száz, sőt
százötven százalékosan tette a dolgát. És
ezt mind munka mellett csinálta, munka
mellett járta a területet, emberektől-
emberekig, ami nem egy egyszerű feladat.
És amellett, hogy főrendelkező volt, még
polgárőrködött is, emellett még a
szakszervezetet is csinálta. Le a kalappal
előtte, amennyit ez az ember dolgozott.
 
Te hol ismerted meg őt?
Ő volt az ügyeletes tisztem a vasútnál,
mikor idejöttem ’93-ban, akkor még volt
ilyen pozíció. Pista forgalmi szolgálattevő
és ügyeletes tiszt is volt egy ideig, utána
főrendelkező lett. Egy túrban dolgoztunk. 

Milyen volt dolgozni vele?
Szerettem vele dolgozni, rugalmas,
türelmes, nyugodt volt – tehát nem ez az
ordítozós, ideges típus. Soha nem
hallottam veszekedni vagy ordítani. Soha. 



Van olyan kollégám egyébként – egy
tolatásvezető srác – 6 vagy 8 szolgálatot
csinált pluszban egy hónapban. A hónap
végére majdnem összeesett. Pedig fiatal,
huszonnéhány éves. Mondom, gyerek, így
fogod magad kikészíteni. Na de kell a
pénz, kell a pénz. Ez ördögi kör. 

Mi az, amit el szeretnél érni, mondjuk, egy-
két év múlva?
Mindenkinek jót. De az lehetetlen.
Megpróbálni mindenkinek elintézni min-
dent. 

Ezt láttad Pistától?
Ezt. Megvannak az ismeretségek,
beszélgetett ezzel-azzal, csak lehúzott
több mint negyven évet. És elintézett
olyan dolgokat, ami hivatalos úton 1 év
alatt lehet. Például egy klímajavítást. Mert
hivatalosan be kell jelenteni, hogy rossz a
klíma, aztán majd valaki kijön. Az a valaki
meg vagy kijön vagy nem. Majd kijön
egyszer. Vagy a melegvíz. Ezt bármelyik
őrhelyre mondhatnám, ő elintézte két nap
alatt. Még annyi se volt. Hozzátartozik a
dologhoz, hogy Miskolc-Tiszai csomó-
ponton jó főnökünk van, vele lehet
tárgyalni, az ország más pontjain azonban
nem feltétlen ez a helyzet. A főnök és a
helyettes is átlátja, mik a problémák, nem
úgy állnak hozzá, hogy ostorral haj-
szolnak, hogy még többet dolgozzál. A
munkáltató humánus hozzáállása nélkül
nem megy, mert manapság egyetlen
munkavállalót sem egyszerű leakasztani a
polcról. 

Pistának mi volt a hobbija?
A felesége. Mindig, mindenhova együtt
mentek, kirándultak rengeteget. Ők is
együtt voltak már több mint negyven éve.
Szerintem a nyüzsgés volt az élete, hogy
mindig legyen valamilyen elfoglaltsága.
Polgárőrség, szakszervezet, a munka-
helyen is helyt állt. 

Persze, a munkavállalók sem tökéletesek, mert ha egy
problémát tényleg sikerül orvosolni, akkor az a baj, hogy
miért így csinálták meg. Azt jegyzőkönyvezzük, egyszóval
mindig megyünk tovább, mindig vannak új problémák. 

Nem ég ki ettől az ember?
Nem szabad kiégni, csinálni kell. Ha kiégsz, akkor inkább
add fel. Az emberekkel való kapcsolat a legfontosabb. Enélkül
nincs értelme. Mert ha nem mész ki az emberekhez a
területre, akkor nem fogod tudni, mi a problémájuk. Meg
kell kérdezni tőle, hogy tudunk-e segíteni, tudunk-e bármit
intézni. Úgyis el fogja mondani. A személyes kapcsolattartás
a legfontosabb. Ha nem vagy ott, akkor a negyedik-ötödik
embertől esetleg később visszahallod, de akkor már egy
teljesen másik történetet fogsz hallani. De ha ott vagy, neked
fogja elmondani. Novemberben is megyünk Lacival, már
megbeszéltük. A lányomat elviszem iskolába, utána indulás!
Ha odamész személyesen, el fogják neked mondani az
emberek a problémákat. És ez csak így működik. 

Miket mondanak az emberek?
Mindenkinek elsődleges a pénz, mindenki pénzt szeretne.
Nem tudsz jót csinálni. Van egy megállapodás, az lehet, hogy
99 embernek jó, de a századiknak már nem lesz jó. Ha kitalál
valamit a szakszervezet, és volna 100 verzió, valakinek a
101. kellene. Mert ilyenek az emberek. És most olyan világot
élünk, hogy mindenkinek csak a pénz, a pénz, a pénz. Egy
anyagias, pénzhajhászós világban élünk, sajnos. 

Persze, de most az árak is kilőttek…
Eddig is a pénzért ment mindenki, de most már
hatványozottan. 

A sok túlóra az egészség rovására mehet... 
Hosszútávon biztos így van. 

Meg lehet védeni az embert önmagától?
Nem. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok fordulóműszakba
járó kollégámnak emellett van másod- és harmadállása is.
Mert ebből nem él meg. Nőnek az árak, a rezsiköltségek, azt
valahogy ki kell gazdálkodni. És most sorry, de ez a vasutas
fizetés arra nem minden esetben elég. Főleg akkor nem, ha
van két-három gyerek. Iskolát kell szponzorálni, nő a gyerek,
ruháztatni kell, stb. Azt a pénzt elő kell valahonnan
teremteni. És ezért el fog menni másodállásba.



Neked mi a hobbid?
A családdal lenni. Nincs hobbim, a
tizenkét éves gyerekemmel szeretek
lenni. A lányom négy óráig iskolában van,
öt óráig kézilabda edzés hetente négyszer,
már ötödik éve. Amennyi időt lehet, azt
együtt kell tölteni, ez a fontos, szerintem
a család a legfontosabb. Annál fontosabb
nincs. 

Visszatérve a munkára, Pista asztalánál fogsz
ülni a területi irodán?
Csak ott tudok. Nincs másik. Bemegyek
szerintem az első dolgom az lesz, hogy
elsírom magam. Nekem nagyon sokat
jelentett a Pista. Emberileg is, a
hatvanadik születésnapját is bent tartotta
a Tiszain. Meghívta a főnököket is, az
igazgatóságból embereket. Én vittem fel a
tortát, és gyújtottam meg a gyertyát, mert
ő nem dohányzott, nem volt nála gyújtó.
A hideg kiráz, hogy nincs itt. Nagyon
sajnálom, hogy elment. De szerintem
mindenki. Ezen nehezen teszi túl magát
az ember, de megyünk tovább, és
csináljuk. Van dolog, amit csinálni kell.
Sokat kell még tanulnom, áldozattal jár,
az tény és való, és én ezért is csodálom
Pistát. Most, hogy kezdem átlátni a
dolgokat, azt is látom, hogy mennyire
példaértékű, amit ő csinált munka,
polgárőrség mellett. Nyolcfelé szakadt, és
mégis tudta csinálni. Ő a példaképem, és
emiatt tudom, hogy úgyis meg fogom
tudni csinálni. 



"Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt
hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De
nincs már."

Kosztolányi Dezső: Halotti Beszéd (részlet)

Az élethez, tudjuk, hozzátartozik az
elmúlás, és egyszer minden élet végetér.
Arra viszont egyáltalán nem lehet
felkészülni, mikor váratlanul és hirtelen
következik be. A fájdalom belehasít a
szívünkbe, és örökre mély nyomot hagy
rajta.

Kotta István Barátunk váratlanul itt
hagyott bennünket. Nem is olyan régen
ünnepeltük a 60. születésnapját. Az
ünneplés helyszínéül a vasutat választotta
a kollegák és barátok között, melyet
második otthonának tartott . Tele volt
tervekkel és az életbe vetett pozitív
gondolkodása akkor sem roppant meg,
mikor egészségi állapota miatt a MÁV-
ÉVEK-et igénybe vette. Továbbra is be-be
járt, és intézte a tagok ügyes-bajos dolgait. 

Láttuk rajta, hogy néha fáradt, de válasza
mindig az volt, mikor egészségi
állapotáról kérdeztük, hogy ez a korral
jár. Szakszervezetünknek a kezdetektől
tagja volt. Nem tudott - és nem is akart -
soha nemet mondani senkinek sem,
valahányszor hozzáfordultak tagtársaink a
gondjaikkal. Hangoztatta is: "Én vagyok a
tagokért, és nem fordítva." 

Hiányozni fog a bajusz allatti huncut
mosolya, vicces mondatai és a szakmai
tudása, a vasút iránti önzetlen szeretete.
Kotta István élt 64 boldog évet.

Cseh Béla Zoltán, VDSzSz Szolidaritás,
miskolci területi vezető ügyvivő

A VDSzSz Szolidaritás Miskolci Területi Szervezet vezető
ügyvivő-helyettese, barátunk 64 évesen hunyt el.
Kotta István vasúti tanulmányait 1978-ban, a MÁV Forgalmi
Kereskedelmi Segédtiszti tanfolyamán kezdte, majd 1982-
ben elvégezte a MÁV Zrt, Forgalmi Kereskedelmi Tisztkép-
zőt. 
1977-ig vonat fel- és átvevő Miskolc Rendező pályaudvaron,
1978 és 1980 között forgalmi szolgálattevő Hejőkeresz-
túron, 1981 és 2000 között forgalmi szolgálattevő Miskolc-
Tiszain. 2000 óta ugyanitt főrendelkező.
Szakszervezetünknek 1994 óta tagja. 1998 és 2004 között
üzemi tanácstag Miskolc Tiszain, 2004-ben az Üzemi
Tanács elnöke, 2007-ben a Munkavédelmi Bizottság elnöke,
szintén Miskolc-Tiszain. 
2008-ban majd 2014-ben ismét a MÁV Zrt. Központi Üze-
mi Tanácsának tagja lett. 
2008 óta a VDSzSz Miskolc-Tiszai alapszervezet vezető
ügyvivője.
2011 óta a VDSzSz Szolidaritás Miskolci területi vezető ügy-
vivő-helyettese.

Emlékét örökké megőrizzük!
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Felföldi Lajos tagtársunk írása
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Egy keskeny vadcsapást ami erdei tisztásra kísér, ahol kis tó duzzad a
patakká szökő forrásból. Ahol árnyasan süt be a nap, a virágos tisztásra, pár
elszórt tölgy között áll egy kis erdei gerendaház, két macska egy fekete s
egy cirmos a tornácon napoznak, két kis vézna a hintaszékben alszik, s
néha egyik, másik feldorombol... jó húsban lévő újfundlandi párjával lustán
összebújva, unottan nézi ahogy a két staffordshire gyűri egymást a fűben
hemperegve...

A patak csobog, az avar zizzen puha léptű vadak lába alatt, s még neszezik
ahogy leveli közt az apró bogarak másznak...
Hűs vegyes illatú, a szellő mi lengedez...
Az avar a gombák, s virágok kevert finom illatát hozza...
Dongva szállnak a méhek, virágról, virágra térnek... cinege s csúszka már
dalra kelt, s mint hallám, kakukk is van már, az imént idvezelt....
a fűben elheverve, a felhőket bámulva érzed, a lelked is megérkezett.



2 db csontos csirkemell (kb. 80 dkg, karaj is használható)
4 db nagyobb burgonya
2 db tojás
4 evőkanál teljeskiőrlésü liszt (finomliszt is használható)
só, bors ízlés szerint
1 evőkanál vaj
nagy doboz tejföl
200 g füstölt sajt reszelve (bármilyen reszelhető sajt megfelel)

A mátrai borzaska hozzávalói:

KONYHANYELVEN
NOVÁK VIKTORRAL

Novák Viktor
szakszervezetünk
pályavasúti területi
vezető ügyvivő-
helyettese, aki
szabadidejében - az
önvédelmi sportok
mellett - a konyhában is
otthonosan érzi magát.
Rovatunkban receptjei
közül válogatunk!
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MÁTRAI BORZASKA 
ÚJRAGONDOLVA

Nagyon szeretem a mátrai borzaskát, de ritkán készítettem, mert akármennyire
igyekszem a kisült borzaskáról az olajat leitatni, nem sikerül teljes körűen, illetve
az olajban sütést – amennyire csak lehet – próbálom elhagyni. Ezért gondoltam
arra, hogy kipróbálom a mátrai borzaskát sütőben sütve. Családom és jómagam
teljes megelégedésére, nagyon jól sikerült.



A csirkemellet kicsontozzuk és szeletekre vágjuk, majd kiklopfoljuk. Sózzuk,
borsozzuk. A csirkemell csontot tegyük fagyasztóba később alaplevet
készíthetünk belőle.
Hámozzuk meg a krumplit, és reszeljük le nagylyukú reszelőn. A reszelt
krumpli sok levet ereszt, próbáljuk meg a lehető legtöbbet kipréselni belőle.
Keverjük össze a reszelt krumplit a tojásokkal, majd adjunk hozzá a burgonya
nedvességtartamától függően 4 kanál lisztet. Keverjük össze alaposan a mátrai
borzaska bunda alapanyagait, ízesítsük sóval, borssal.
A csirkemelleket vajon süssük elő (nem szükséges elhagyható, ha karajból
készítjük, akkor minden esetben süssük elő).
Tegyük a hússzeleteket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, majd borítsuk be a
borzaska tésztával és egyenletesen kenjük el rajta.
���°-ra elsőmelegített sütőben süssük kb. 30 percig (karaj esetében 40 percig).
Vegyük ki a sütőből, majd kenjük rá a tejfölt és szórjuk rá a reszelt sajtot és
süssük, amig a teteje aranybarnára pirul.

Elkészítés

I M P R E S S Z U M  

HALASI ZOLTÁN
F E L E L Ő S  K I A D Ó

Megjelenik 4.300 példányban,
kiadja a VDSzSz Szolidaritás

HUSZTA KRISZTIÁN
F Ő S Z E R K E S Z T Ő ,  T Ö R D E L Ő S Z E R K E S Z T Ő

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 172.
INFO@VDSZSZ.HU

M I Ú J S Á G  S Z E R K E S Z T Ő S É G
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Annyi helyen oktatják, sőt, annyiszor kell vizsgáznunk is belőle. Ennek
ellenére nem vagyunk meggyőződve arról, hogy tudjuk, mit kell tennünk, ha
baj van. Elevenítsük fel egy kicsit a témakör jogszabályi és szervezeti
környezetét.

Az egészségügyről szóló (1997. évi CLIV. tv.) törvény alapján az
elsősegélynyújtás olyan célirányos beavatkozás, amelyet hirtelen
egészségkárosodás (baleset) esetén – a szakszerű segítség kiérkezése előtt –
bárki elvégezhet a bajba jutott személy állapotának javításáért.
A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény, amikor valaki nem nyújt tőle
elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi
épsége veszélyben van.
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Elsősegély során teendők (nem fontossági sorrend):
- a légút biztosítása
-  a nem lélegző sérült újraélesztése
-  a vérzéscsillapítás
-  a megfelelő fektetési mód alkalmazása
-  a törött testrész mozdulatlanságának biztosítása
- a mérgezés ellátása
- a sebek ellátása



A munkahelyen végzendő elsősegély-
nyújtást alapjogszabályunk, az 1993. évi
XCIII. törvény a munkavédelemről
szabályozza a munkafolyamatokra
vonatkozó munkavédelmi feladatoknál
(46. §):

„A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedé-
sének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók
létszámának, a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből származó hatások és
egészségkárosító kóroki tényezők
figyelembevételének, valamint a munka
szervezésének megfelelően – biztosítani kell a
munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi
és szervezési feltételeit.”

A részleteket természetesen, a már
mindenki számára jól ismert 3/2002. (II.
8.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a
munkahelyek munkavédelmi követelmé-
nyeinek minimális szintjéről) szabályoz-
za.

Minden munkahelyen és műszakban a
tevékenység és a munkafolyamatok
veszélyességétől, illetve az ott dolgozók
számától függően kialakított elsősegély-
nyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a
munkavállalók közül kiképzett,
elsősegélynyújtásra kijelölt személy
jelenlétét kell biztosítani. 

Az elsősegélynyújtó felszerelést, a
mentődobozt és a tevékenységtől függően
hordágyat, megfelelő mennyiségben és
minőségben, jól látható, könnyen és
gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett
helyen kell készenlétben tartani.
Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk
vezető utakat a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kell jelölni.

1. Felméri a sérültek állapotát
2. Hívja a mentőket
3. Megkezdi az elsősegélynyújtást

És ezen a ponton érkezünk az egyik leggyakrabban feltett
kérdéshez: milyen típusú és tartalmú elsősegély-felszerelést
kell biztosítani?
Ezt egy régebbi, nem kötelezően használandó szabvány
tartalmazza (MSZ 13553), de szinte mindenhol ezt veszik
figyelembe.

A vasút berkein belül sem marad ez a szakterület
szabályozatlanul, a munkavédelmi szabályzatokból
természetesen kiolvashatóak a részletek.
A munkáltatói jogkörgyakorlók feladata az elsősegélynyújtás
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ez nem kevesebbet
jelent, mint azt, hogy a munkahelyeken kijelölt
elsősegélynyújtók képzése is a munkáltató feladata.

Jó pár meghatározott munkakörben, illetve tevékenység
végzésénél a munkát végző személyek mellé olyan
munkavállalót kell beosztani, aki a munkahelyen,
munkafolyamatnál fellépő esetleges veszélyhelyzetben a
mentést, beavatkozást, az alapvető elsősegélynyújtást
biztonságosan el tudja végezni (pl. géplánc mellett, magasban
végzett feladatok, biztosítóberendezési munkakörök). A
szabályzatból nem maradnak ki a rovarok csípése általi,
valamint az egyéb munkavégzés közbeni balesetek sem.

Ezek végrehajtása, illetve az elsősegélynyújtás feltételeinek
állandó ellenőrzése minden munkavédelemmel kapcsolatos
szemle feladata. Választott munkavédelmi képviselőink is
kifejthetik aktivitásukat, sőt, a proaktivitás elsőrendű
feladatuk.
A keretrendszer felelevenítésén kívül azért ne felejtkezzünk
el az elsősegélynyújtó legfontosabb feladatairól:

A baleset során egyszerre több személy is sérülhet, az
elsősegélynyújtónak fel kell állítania egy "sorrendet" az ellátás
megkezdése előtt. "Osztályoznia" kell a sérülteket sérüléseik
súlyossága szerint.

Bodon Gábor, munkavédelmi szakértő



AZ ERDÉSZBŐL  LETT  SZOLGÁLAT-
TEVŐVEL  A  TŰNŐMAGASSÁGIG

Van egy nagyon különleges hobbid, ami
szerintem eléggé egyedi a vasutas társadalomban.
Akad azért rajtam kívül néhány vasutas, még
a saját egyesületemben is. Egy tolatásvezető
kolléga szintén ugyanezzel foglalkozik, mint
én: ő is budapesti magasröptű keringőket
tenyészt és versenyeztet.

Mit kell róluk tudni? Mert ez egy hozzám
hasonló laikusnak szerintem nem sokat mond…
Ez egy olyan csapatszálló röpgalamb fajta,
amelyik jelen állás szerint Magyaroszágon az
I. csoport „A” osztályt képviseli. 

A nevéből is adódik, hogy a legmagasabb
szintű röpgalamb, amelyiknek röpköve-
telményei között szerepel, hogy minimum öt
órát kell szállnia, és igazából a legfontosabb
az, hogy ebben az öt órában egy óra
hosszára a tűnőmagasságot is teljesítenie kell.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a galamb olyan
magasságba emelkedik, ahonnan már szabad
szemmel nem látható.

Miért kezd valaki ilyen hobbiba, honnan jött ez
Neked?
Gyerekkoromban Helvécián laktunk, családi
ház, mindenféle állatokkal. Pár házzal odébb
lakott egy galambász srác, akinek szintén
kistestű madarai voltak, de nem budapesti
magasröptűek, hanem sirálykák. 
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Mégis, hogyan néz ki egy verseny?
Egy komolyabb verseny előtt minimum egy nap pihenőt
adunk a galamboknak, ha az időjárás nem engedi, akkor ez
lehet akár három vagy négy nap is. Egy pihent galamb
nyilvánvalóan jobban fog teljesíteni, mint amelyik „agyonra
van hajtva” - így szoktuk mondani.
Az országos szövetség hivatalosan delegál két bírálót, akik
először megtekintik a galambokat, a versenycsapatot. Egy
versenycsapat minimum 16, maximum 24 egyedből áll – ez
jövőre 26-ra emelkedik az új versenyszabályzat értelmében.
Ezután a jelenlétükben kiengedik a madarakat a versenyző
házánál, felemelkednek a levegőbe, és végig figyelemmel kell
őket kísérni, amíg a levegőben tartózkodnak.
Tulajdonképpen három magassági típust különböztetünk
meg: a sima szállást, amikor csak repül a galamb, de nincs
igazán magasan. Nagyon magas repülésnek számít, amikor a
galambok elérik a röpmagasságot, ami olyan magasság, ahol
már a szárnymozgásuk nem látszik, ez megközelítőleg 1000-
1300 méteren van a látási viszonyoktól függően. A
röpmagasság elérését akkor lehet jegyzőkönyvbe írni, amikor
a galambok egyedenként már nem számolhatóak meg, csak a
csapat látszik, egy homogén kis foltot vagy csíkocskát látunk.
Ha innen tovább emelkednek, akkor egyszer csak eltűnnek,
szabad szemmel már nem láthatóak. Az az igazi, és ennek
van magas pontértéke is a versenyen. Egy simaszállásban
repülő csapat például 1 pontot kap percenként a
teljesítményéért; ha elérte a röpmagasságot, akkor percenként
4 pontot, a tűnőmagasság elérésekor a jelenlegi szabályzat
szerint 6 vagy 10 pontot kap: az első órában percenként
hatot, azután tízet. Külön jutalompont jár, ha gyorsan
emelkednek, ráadásul a csapatban a bírálók helyétől 45 fokos
szögben kell lenniük, ha ezen kívül kerülnek, akkor nem
bírálható a teljesítményük.

Milyen magasra mehetnek fel ezek a galambok?
Becsült adatok vannak, valódi hiteles és regisztrált mérések
nem állnak rendelkezésre. Egyszer egy vadászpilóta
ismerősöm mérte meg a röpcsapatomat, ami 1200 méteren
repült, de azok még nem voltak akkor olyan nagyon
magasan, még nem érték el a röpmagasságot sem. Ideális
körülmények között szerintem 1500 méter körül van a
tűnőmagasság, de kétezer méter, sőt, 2600 méter magasan is
megfigyeltek már galambot, hiszen a Budapestről felszálló
repülőgépekről is bőven látták, hogy még fölöttük vannak.

Tulajdonképpen két sirályka teljesen
magától beszokott hozzánk, ott lakott
nálunk: ezek voltak az első galambjaim.
Így kezdődött.

Ezek után adja magát a kérdés, hogy hány
galambfajta létezik?
Ó, rengeteg. Inkább csak a legkomolyabb
magyar röpgalambokat sorolnám, amik-
kel még versenyzünk is.
Az elsőszámú fajta a budapesti magas-
röptű keringő, de vannak csepeli
magasszálló keringők, magasröptű
magyar deresek, ezek mind tűnőszállásra
tenyésztett fajták. Újdonságképpen van
egy új fajta, ami sajnos megjelenése után
lassacskán el is felejtődik: ez a
kerekegyházi magasszálló keringő.
Rendkívül ősi fajta a szegedi magasszálló
keringő, de léteznek egri kék keringők,
ezekről már a török időkből is maradtak
ránk írásos emlékek. Pontosan nem
tudják az eredetét, de valószínű, hogy a
törökök hozták őket magukkal.
A budapesti magasröptű, ami nekem is
van, a legmagasabbra szálló fajta. Ha
minden igaz, ez a fajta az egész világon a
legjobban teljesítő magasszálló keringő,
ami eljutott a világ minden részébe.
Különösen Közép-Európában tenyésztik
rengetegen, lengyelek, szlovákok,
románok, szerbek, de Montenegróban is
nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a
tenyésztésével. A régi Monarchia terüle-
tén ez egy abszolút elterjedt galambfajta.
Az a fajta, amit én is tenyésztek, idén 100
éves. A Pölt- testvérek 1907-ben kezdték
kitenyészteni Budapesten, az első
hivatalos versenyzés 1922-ben – tehát
pont száz éve – volt.



Nagyon jó minőségű röpgalambot
beszerezni ma Magyarországon nem
nehéz. Ahhoz, hogy a versenyzők közül
kiváljon valaki, és rendszeres élversenyző
legyen, a galambon kívül érzék is kell, és
nagyon nagy adag szerencse is: a
ragadozómadarak támadása egyszerűen
kikerülhetetlen, bármilyen jó is vagy, és
jól csinálod a dolgod, ilyenkor esélyed
nincsen. 
De az időjárás is fontos tényező. Az
időjárás befolyása egészen durva: amikor
tiszta kék eget látsz a földről, és azt
hiszed, hogy micsoda jó idő van, akkor
300-400 méter magasan lehet, hogy
150-200 kilométeres szél van, nincs az a
galamb, ami ezt áttörje. Ezek mind
befolyásolják a verseny kimenetelét. 

A verseny szempontjából nyilván fontos, hogy visszatérjenek…
Persze. Itt nincs mese. Ha csak arról szólna a verseny, hogy
egy csapat milyen magasan repül, akkor nekem az utóbbi
évben lenne olyan tíz bajnoki címem. De nincs egy se. Azért,
mert a galambok a legvégén minimum 14-en le kell üljenek
– az első egyed leszállásától számított húsz percen belül. Ez a
szabály. Ha ez megtörténik, akkor van végeredmény, és csak
ekkor lehet regisztrálni az addig történteket. De ha például
verseny közben a csapat létszáma 14 alá esik, akkor vége a
versenynek.

Ilyen megtörténhet?
Rengetegszer. Nálam negyedik éve sólyomtámadás éri őket,
egyet-kettőt elkap közülük, a többit szétzavarja. A galamb
egyszer, kétszer még elviseli, de három-négy verés után olyan
stresszben vannak, hogy nem mernek csapatba összeállni, és
elkezdenek kis csapatocskákban, vagy akár külön-külön,
szólóban repülni. Mivel 14 galamb nem ül le együtt, ezért
vége a versenynek. Ez négy éve így megy, a döntő
versenyeken igazából évente egyszer hagyja megülni a
galambokat a sólyom. Kész, ennyi. Csak idén 230
galambomat vitte vagy üldözte el a sólyom.

Van Magyarországon túli elismerésed is…
Minden tenyésztőt elismernek külföldön is, aki egy bizonyos
szintet elér. Ezeken a nemzetközi versenyeken is részt
veszünk, ilyenkor Szerbiából jönnek hozzánk bírálók, és
fordítva: mi küldünk Szerbiába bírálókat Ezt a versenyt is
már háromszor megnyertem. Olyan szerencsés vagyok,
akinek sikerült minden versenyt megnyerni minimum
egyszer, de van, amit háromszor is.

Mi kell ehhez a sikerhez?
Érzék, szakértelem, gyakorlat, tudás kell hozzá
mindenképpen. Olyan nincs, hogy valaki mindenféle alap
nélkül nyerjen versenyt. Nekem annak idején az volt a
nehézség, hogy 300 versenyző közül kellett nyernem, míg
most 30-40 főből áll a mezőny: ez így egyszerűbb. Ettől
függetlenül ma is nagy szó megnyerni egy versenyt.



Talán ott van kicsit könnyebb helyzetben, ahol van egy folyó,
azt esetleg jobban tudja követni. De már egy Kecskemét
szintű várost sem lát, csak egy homogén foltot. Úgy mennek
át a galambok a felhőkön, mintha ott sem lennének.
Rengeteg galamb azért veszik el, mert átmegy a felhőkön, és
egyszerűen nem képes tájékozódni. Pápán egy haver
kiengedte a galambjait, ha hiszed, ha nem, Hollandiában
álltak meg.

Nyilván vannak szakmai titkok, hogyan nyerhetsz meg egy
versenyt.
Bizonyos titka minden versenyzőnek van. Mindenkinek van
egy felkészítési praktikája, módszerei, és azért nem mindent
árulok el a másiknak. Világéletemben szerettem kísérletezni,
és bár 30 éve szinte ugyanúgy készítek fel, vannak
megérzéseim, ráérzéseim, ezek nyomán pedig bizonyos
minimális változtatásokat hajtok végre. Kis finomságok, de
ezek a finomságok azok, amivel utána nyerni tudsz.

Ezek a ráérzések segítenek az emberekkel való bánásmódban is?
Az emberekkel kell tudni beszélni. Meg kell értetni magad
velük, mindenkivel a saját nyelvén. Ez is egy képesség,
szerintem. Mindenkivel nem lehet egyformán bánni,
mindenkit másként lehet megközelíteni, az ember előbb-
utóbb kiismeri, hogyan kell valakivel kommunikálni.
Másképp otthagyják, és rácsapják az ajtót.

Hogyan lettél vasutas?
Sopronban tanultam erdésznek, és pont rosszkor végeztem.
Állami gazdaságnál voltam erdész, nálunk az összes erdőnket
az utolsó négyzetcentiig privatizálták, az új tulajdonos
azonban nem kívánta átvenni az erdészeket. Azt mondták,
hogy köszönjük szépen, erdész nem kell, csak az erdő.
Ugyanakkor korábban erdészként mi adtunk fel
rendszeresen fát a vasútállomáson, és az állomásfőnök vetette
fel, hogy jöjjek el a vasúthoz. Hát, próbáljuk meg! Először
váltókezelő voltam egy hónapig, majd azonnal mentem a
segédtisztire, 89 óta szolgálattevő vagyok. Aztán a vasútnál is
csinálok mindent: munkavédelmi bizottságot, szakszerveze-
tet.

Egy verseny alkalmával reggeli 7 és 9 óra
között kell kiengedni a versenycsapatot.
A versenyző megjelöli, hogy hány órára
kérjük a bírálót. De ha látom, hogy egy
óriási zivatarzóna van tőlem 5 km-re,
akkor joggal mondhatom, hogy várjunk a
kiengedéssel, mert ha ilyenbe beleenged-
jük, az 300-400 kilométerre is elviszi a
galambot. Néha még messzebbre is.

Mennyire képesek tájékozódni? Teljesen
laikusként azt gondolom, hogy ha kiengedek
egy galambot, akkor most láttam utoljára…
Nem, nem. Egészen elképesztő szitukból
megjönnek galambok, ennek a fajtának a
kitenyésztésébe ugyanis belevették a
postagalambot is. Pont azért, hogy a
tájékozódóképessége meglegyen, de
nyilván ezek a képességek csökkennek.
Ahogy fölmennek, ugyanúgy le is jönnek.
Kis sprirálban emelkednek felfele, amikor
felérnek nagy magasságba, akkor
háromszögeket szállnak. Amikor kifáradt
a galamb, hiszen 5-10 órát is repülhet,
ugyanúgy kis körökben ereszkedni kezd.
Ha nem bántotta a sólyom, szépen le is
ülnek egyben. Ez nap mint nap így megy:
mi tavasztól őszig hajtjuk, tavasszal újból
kell kezdeni mindent, de egy jól behajtott
versenygalambban – úgy szoktuk
mondani – padlástűz van: nagyon gyorsan
eléri a versenyformáját. Körülbelül 8-10
tréning után versenyszinten repül.

A magasröptű galamb szerintem csak 20,
de inkább csak 15 kilométeres körzetben
stabil. Minél magasabban jár – ezt
nagyon könnyű elképzelni – annál
homogénebbnek látja a lenti tájat. Minél
magasabbra kerül, annál kevésbé érzékeli,
mi van odalent. És ha megcsúsztatja egy
130 km/h-s szél, és elcsúszik 15 km-rel,
föntről még mindig hasonló környezetet
lát: eltéved. 



Visszatérve a magánéletedhez, családod
hogyan viszonyul a galambászathoz?
Elviselik. Két lányom van, őket nem
nagyon érdekli ez, nagy átlagban férfiak
galambásznak. Egészen kevés hölgy
foglalkozik ezzel. A nejem ezt a hobbit
készen kapta, verseny idején nagyon
sokat segít, hiszen az is része a
versenynapnak, hogy kávét, reggelit
készít, ebédet főz, meg ilyenek…

Galambokból?
Nem, galambokból nem főzünk. Nagyon
finom a galambleves, de mi nem esszük.
Egyébként is, ez a galamb egészen kicsi,
30 dekás, ami 10-12 órát repül a
levegőben. A galamb képes úgy kirepülni
magát, hogy mire este visszatér, a gyűrű
kis híján lejön a lábáról. Annyira lefogy.
Rettenetes igénybevételük van.

Egyedül felmenne egyébként olyan magasba?
A legjobb képességűek fölmennek egyedül
is. De egyedül, tartósan nem repül fent.
Amíg csapatban vannak, addig teljesítenek
igazából.

Miért jobb a galambnak csapatban repülni?
Mert sokkal nagyobb a biztonság. Ennyi.

Ez talán a szakszervezetre is igaz, nem?
Ha így vesszük, igen. Az oroszlán bemegy
a juhok közé, nem azokat fogja elkapni,
akik középen vannak, hanem azt, amelyik
külön cselleng.

Lehet, hogy a galambászat is segített ebben?
Érdekes dolog ez. Az, hogy én a szakszervezetnél betöltök
pozíciót, tuti, hogy a galambász előéletem miatt van. Mert a
galambászoknál már rettentő régóta egyesületet vezetek, és
az ugyanolyan. Ott ötven-hatvan embert kell gardírozni, és
az emberek különbözőek. Egy közösségben mindig együtt
dolgozunk, a közösségnek vannak vezetői. 1992 óta vagyok
egyesületi vezető a galambászatnál, a szakszervezetnél is én
viszem a kecskeméti tagcsoportot… pontosan meg sem
tudom mondani, mióta. Van összefüggés, pedig annyira más
a galambászat és a szakszervezet világa, de egy csoportot
vezetni, az kicsit hasonló. Egy csapat vezetése itt is, ott is
felelősséggel jár.

Tagcsoport-vezetőként mit gondolsz a szakszervezet felelősségéről?
Az, hogy egyáltalán ilyen bérszínvonalon vagyunk, ahol
vagyunk, illetve az, hogy valamilyen szintű foglalkoztatási
biztonság van, ez csak a szakszervezetnek köszönhető. Mert
ha szakszervezet nem lenne, nem lennének helyi függelékek,
pluszjuttatások, nem lennének az Mt-n túl elért vívmányok,
juttatások se. Ezeket a szakszervezet éri el. A
létszámleépítéseknél a szakszervezet harcolta ki jó párszor,
hogy a tagjai megmaradjanak, hiszen a saját tagjaiért áll ki.
Most egyre nehezebb világot élünk szerintem, de azért most
is lépnek be új tagok.

Mit mondasz nekik?
Általában elmondom az új belépőknek, hogy mi a
szakszervezet célja és milyen eredményei, szolgáltatásai
vannak, természetesen arról is tájékoztatom, hogy a
tisztségviselőink csak a tagjaikat képviselhetik a munkáltató
és a hatóságok előtt. Elmesélek néhány közeli példát,
amelyben képviseletet láttunk el sikeresen, valamint a
problémája megismerése után elmondom miben tudnék neki
segíteni.



VASUTASNAPOT TARTOTT
BUDAPEST I  VAGYONGAZDÁLKODÁS I
TAGCSOPORTUNK I S

A VDSzSz Szolidaritás MÁV Zrt. Budapest
Területi Vagyongazdálkodási Tagcsoport
augusztus 26-án tartotta éves rendezvényét
jó hangulatban, finom ételek és italok
fogyasztásával egybekötve.
A Tagcsoport a MÁV Zrt., MÁV-SZK Zrt. a
MÁV-Volán csoport ingatlanállományával
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóit
tömöríti.
A rendezvényen meghívottként részt vett
Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás
alelnöke, Bernát Beatrix, a Budapest Terület
vezető ügyvivője, Dr. Szabó Imre, a VDSzSz
Szolidaritás pénzügyi vezetője, jogi
szakértője és Feledy István kistársasági
vezető ügyvivő is.

A Tagcsoport jelen lévő tagjai átbeszélték a
munkavállalókat érintő legfontosabb
kérdéseket. Ezt követően került sor a
jóhangulatú vasutasnapi és nyugdíjas
búcsúztató rendezvényre. Idén három
tagtársunk vonult nyugdíjba, akiknek ezúton
is köszönjük eddigi szerepvállalásukat,
munkájukat. 

Ignatovits Ildikó, tagcsoportvezető
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Június ��-��-én tartotta a Budapest Területi
Szervezet első sporthorgász-versenyét.

A kecskéscsárdai Lápi Póc Horgásztóhoz
délelőtt érkeztek a résztvevők, ahol a
program megnyitóját és a horgászhelyek
sorsolását követően délben dudaszóval
kezdődött a megmérettetés. Ez nem csak a
résztvevőknek, hanem a halaknak is
figyelmeztetés volt: utóbbiak is elstartoltak a
kánikula és a horgászok csalija elől. Azonban
kitartó tagtársaink nem adták fel a
küzdelmet, és hat órán át fárasztották a
halakat. 
Az embert próbáló feladat közben a
versenyzők elvesztegetett kalóriáit
bográcsban főtt sertéspörkölt volt hivatott
pótolni, tarhonyával, kovászosuborkával. A
tikkasztó hőségben jól esett a büfében jegyre
kiadott hideg frissitő italkínálat, nem is
beszélve a kültéri medence hűsítő vizéről.

A legnagyobb halat – egy 3,35 kg-os
pontyot – Farkas József fogta ki, aki egyben
a verseny II. helyezését is megszerezte.
A verseny győztese Deutsch Zoltán lett. A
III. díjat Fogarasi Zsigmond hozta el, akinek
– nevéhez hűen – egy tolvajharcsa vitte el a
horgászbotját. Bagi Csaba tisztségviselőnk
egyből bajba jutott tagtársunk segítségére
„úszott”, és a tóba vetette magát: Csabának
sikerült megmentenie a horgászbotot és a
horogra akadt ragadozót is.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke
és Mózes Tibor, szakszervezetünk alelnöke
kötetlen beszélgetés keretében tájékoztatta az
érdeklődőket az aktuális érdekvédelmi
kérdésekről.

Az eredményhirdetést közös vacsora
koronázta meg, amit jó hangulatú, éjszakába
nyúló beszélgetés követett. Ábrahám László
és Zarándi Márk jóvoltából zeneszó is
színesítette a programot. Egy óra után a
faházak és az apartmanok benépesültek,
nyugovóra tért a csapat. Akikben pedig nem
lankadt a horgászszenvedély, azok reggelig
várták, hogy zsákmány akadjon a horgukra.

A reggeli ébredést a frissen főzött kávé,
valamint az üstben főzött virsli és debreceni
varázsolta kellemesebbé, utóbbiak
kihalászása már jóval hatékonyabban ment,
miközben sokan már a folytatáson
gondolkoztak.
Köszönjük aktívan közreműködő
sporthorgász – és az őket segítő –
tagtársaink részvételét, Deutsch Tibornak és
Bagi Csabának pedig a verseny
megszervezésében és lebonyolításában való
segítségét.

Bernát Beatrix, budapesti területi vezető ügyvivő,
VDSzSz Szolidaritás
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VASUTASNAPPAL  EGYBEKÖTÖTT
NYARALÁS  ZAMÁRDIBAN

Ahogy az előző években, így az idén is
vasutasnappal egybekötött nyaralást
szerveztünk. Minden évben nagy az igény a
nyaralásunkra. Sajnos, 45 résztvevőnél meg
kellett húzni a határt, ennél nagyobb
létszámra már nem találni szállást. Idén a
Balaton szívében, Zamárdiban töltöttünk
négy napot július 8 és 11. között.
Érkezésünk napján csobbantunk egyet a
Balatonban, majd egy hangulatos vacsora
keretében hajnalig beszélgetéssel,
kártyázással, a többség zene melletti
szórakozással, tánccal zárta a napot.

Másnap reggeli után (ezúton is köszönjük a
pénztáros lányoknak a finom reggelit) ismét
a balatoni fürdésé volt a főszerep. Ebéd után
egy hirtelen jött ötlet nyomán átvonatoztunk
Balatonboglárra a gömbkilátóhoz, ahol
bobpálya, gumikerekes vasút és gyermekek
részére játszótér is van. Hölgytagtársaink -
kissé félreértelmezve a gyermekek részére
kialakított játszóteret - birtokba vették. Az
este ismét a szálláson ért minket: felállítottuk
a ping-pong asztalt, és a hatalmas csatákban
elfáradva vetettük bele magunkat az
éjszakába. Zamárdiban éppen utcabál
készülődött: volt is, engedd el a hajam!
Mondani sem kell, fekvés, ismét hajnalban.
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Vasárnap hajókázás és Tihany nevezetességei
volt a program. Odafelé, Siófokról Tihanyba
hajóztunk, visszafelé Tihany-Balatonföldvár
volt az útvonal. Az apátság épületét
folyamatosan újítják, bővítik a kiállítások
területét. Évről évre egyre nagyobb területen
fogadják a látogatókat. Aki már volt ott,
annak érdemes újra elmenni. Meg fog
lepődni, mennyivel többet nyújt előző
látogatása óta. Gyönyörű lesz, ha befejezik. 
Este a fáradtság úrrá lett rajtunk, rápihenve
az utolsó, hétfői napra, most időben ágyba
kerültünk.

Utolsó napunk a Balatontól búcsúzással telt.
Még egy fürdés. A Balaton szíve szobor és a
hozzá vezető Szerelmesek hídja volt a
legkedveltebb. A jegyvizsgálók itt is
megmutatták: nem véletlenül ez a hivatásuk,
segítő szándékuk itt is megnyilvánult.
Szegény vak nénit egyikünk, kézen fogva
kísérte át a Szerelmesek hídján, igen nagy
örömet okozva neki.

Hazafelé a fiatalság Siófokon a
szabadulószobából igyekezett kikerülni,
inkább több, mint kevesebb sikerrel. Ma már
dolgoznak mindnyájan. A csapat többi része
a fordított ház lakója lett egy időre. Elnézve
a többi látogatót, azért a vasutas sokkal
jobban tudott alkalmazkodni e fordított
világhoz. Hiszen a fordulósok, utazók
ilyenben élnek.

Összegezve, élményekben gazdag négy
napon vagyunk túl. A Balaton időnként
megmutatta tengeri mivoltát, még nem
láttam ilyennek. A 70 km/órás szél úgy
borzolta, hogy a hullámai vetekedtek a
Fekete tengerével.

Kollár Károly, VDSzSz Szolidaritás



EGYÜTT A  (NAGY)  CSAPAT :
VASUTASNAP ,  NY ÍREGYHÁZA-
SÓSTÓ

Eddig is tudtuk, milyen sok tagtársunkat
megmozgató Családi napi rendezvényekre
képes a Nyíregyháza Szesza Tagcsoport
László Gábor tagcsoport vezető ügyvivő
szervezésében. Most személyesen is
megtapasztalhattuk, mire képes Gabi a kis
csapatával, akik remekeltek: megérdemlik,
hogy nevesítsük a remekelő csapat tagjait:

Kiss Sándorné (Zsuzsi),
Szabadi Miklós,
Szanics András,
László Réka,
László Molli,
Kiss Bence

A rendezvényen részt vevő tagtársainkat és
családtagjaikat frissen sütött lepcsánka (más
néven: tócsni, kremzi, macok, görhöny,
gandurák, krumplirósza, lapotya, gánica,
cicedli, borzaska, cicege, stb.), hatalmas
üstben készített csikóstokány, hűtött üdítők,
sör, ásványvíz, forró kávé, hajnalban sütött
friss pogácsa, kenyér, mogyoró, a gyerekeket
nyalóka, cukor, lufi várta. Volt még VDSzSz
Szolidaritás logóval ellátott toll, kulcstartó,
elemlámpa, szatyor, kártya, ahogy a sátrakon
vígan lengedező VDSzSz Szolidaritás zászlók
sem hiányozhattak. A zene szólt, és
Fényeslitkétől kezdve, Demecseren át
Püspökladányig mindenhonnan érkeztek
tagtársaink, akik így találkozhattak,
beszélgethettek egymással.
A rendezvényen megjelent Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke is, akivel a
tagtársainkat leginkább foglalkoztató
érdekvédelmi témákról lehetett eszmét
cserélni. 

Természetesen, a jó hangulat, a zene, a
VDSzSz Szolidaritás zászlók lengedezése
odacsalogatta más szakszervezetek tagjait is,
akiket egy kávé vagy egy frissítő erejéig
megvendégeltek, bizonyítva, hogy ez a kis
csapat a vendégszeretetéről is méltán híres.

Láttuk, tapasztaltuk, hogy Gabi és kis csapata
hatalmas energiát, szabadidőt és fáradtságot
nem kímélő munkát végzett már a
rendezvényt megelőző napokban és a
rendezvény alkalmával is. Azt is meg kell
említenünk, hogy a nap minél sikeresebb
lebonyolításához a VDSzSz Szolidaritás
Központ és a Debreceni Területi Szervezet
anyagi támogatása is hozzájárult.
Mindannyian szervezetünk már Családi napi
rendezvényt, de több mint 200 fő
vendéglátását még nem! Úgyhogy még
egyszer csak azt tudjuk mondani: köszönjük
László Gabinak és kis csapatának ezt a
nagyon jól sikerült, kellemes együtt töltött
napot!

Így kell ezt csinálni!

Gargóczi Lászlóné Debrecen Szesza Tagcsoport
vezető ügyvivő
Kovács István Püspökladány Szesza Tagcsoport
vezető ügyvivő
Megyesi Csaba Debrecen TEB Alapszervezet
vezető ügyvivő
Dzsubák Károly Fényeslitke TEB Tagcsoport
vezető ügyvivő
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TIBORSZÁLLÁSON TARTJÁK  AZ
ORSZÁGBAN AZ  EGYETLEN OLYAN
VASUTASNAPOT ,  AMI  EGY  HÉTIG
IS  ELTART !
Idén a 72. vasutasnap alkalmából immáron
kilencedik alkalommal rendezte meg a
VDSzSz Szolidaritás MÁV-START Zrt.
Vezérigazgatóság Szolgáltatásfelügyelet
Tagcsoportja a már hagyományosnak
mondható vasutas hetet.

A nulladik napon a szokásos kis disznóvágós
csapat megérkezett, vacsorára finom lecsó
készült. Az első nap pakolással, a tábor
rendezésével telt, eközben bőszen készült
ebédre a marhapörkölt. 

A gyerekek nagy örömére a medence is
testet öltött, előkerültek a labdák, a kismotor
és még az aszfaltkréta is. Igazi kis tehetségek
vannak köztünk. Este a szalonnasütésé volt a
főszerep.

Második nap volt a disznóvágás, ezen a
napon látogatott meg minket Halasi Zoltán,
a VDSzSz Szolidaritás elnöke, dr Gönczi
Tamás, szakszervezetünk Máv-Start
társasági vezető ügyvivője, Bernát Beatrix
budapesti területi vezető ügyvivő és Novák
Viktor területi vezető ügyvivő-helyettes. A
tánc és a jó zene sem maradhatott el – a
kötetlen beszélgetés mellett.
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Csütörtökön vacsora előtt Hiripi Sándor
ügyvivő nyugdíjba vonulása okán jelképesen
átadta a „stafétabotot” utódjának, Kondás
Róbertnek. A napot megkoronázta a
vacsorára feltálalt finom húsleves és a
sertéspörkölt uborkasalátával, amit idén is
hajnalig tartó élőzene követett hagyomá-
nyosan Fekete Gergő közreműködésével.

Pénteken babgulyás és fánk készült, ezen a
napon tagtársaink részére Jakab János
biztosította a hajnalig tartó mulatságot.

Szombaton a pihenés mellett csülökpörkölt
készült ebédre krumplival, vacsorára
hússütés volt. Ezt követően az este további
része kötetlen, vidám beszélgetéssel telt.

Minden évben szeretettel hívjuk meg a
nyugdíjas tagtársainkat is, akik – ha
egészségük engedi – szeretettel jönnek vissza
közénk. Vasárnap reggelire frissen sült
rántotthús és zöldség várta a résztvevőket,
majd a délelőtt órákban búcsút vettünk
egymástól.

Kondás Róbert



CSALÁDI  NAP  NY ÍREGYHÁZA
SZESZA  TAGCSOPORTUNKNÁL

A VDSzSz Szolidaritás Nyíregyházi
Személyszállítási Tagcsoportja július 2-án
tartotta hagyományos családi napját
Nyíregyháza–Sóstón, a Kempingben.
Aktív és nyugdíjas tagok családtagjaikkal
együtt látogattak ki a rendezvényre, és
mintegy hatvanan töltöttek együtt egy jó
hangulatú szombati napot. Volt ott minden,
ping-pong, ugráló vár, arcfestés, sok-sok
játék a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Ezalatt a szorgos kezeknek köszönhetően
bográcsban főtt a gulyás, sült a lángos, és a
hangulat óráról-órára emelkedett.

A nap végén elmondhattuk, hogy mindenki
jól érezte magát, és egyesek már a jövő heti
vasutasnapi rendezvényre hangolódtak, míg
mások már alig várják, hogy újra
lehetőségük legyen kötetlenül lazulni a
kollégákkal.
De szavak helyett beszéljenek inkább a
képek...

Dr. Szabó Monika, VDSzSz Szolidaritás,
Debrecen területi vezető ügyvivő-helyettes
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HORGÁSZVERSENY
PÜSPÖKLADÁNYBAN

Közel egy évtizede a Püspökladányi
Kocsivizsgáló Tagcsoport családi napját
valamelyik város melletti horgásztóhoz
szervezi azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
a horgászat szerelmesei összemérhessék
horgásztudományukat. Idén sem volt ez
másképpen, augusztus 12-én tizennégyen
ragadtak botot, és dobták be csalijaikat,
várva, hogy érkezzen a nagy fogás.
A legtöbb horgász tapasztalt vén róka volt,
akik egész évben járták a közeli és távoli
tavakat, de az ifjúság is képviseltette magát a
versenyen a győzelem reményében.

De a horgászszerencse forgandó. Volt, aki
csak a bot végét fogta, volt aki csak törpét
fogott, és ott volt a nagy hal, a maga 5 és fél
kilójával. Nem a legnagyobb, ami a tóban
lakik, de ma ez került sorra, azaz horogra.
Az ebéd mégsem halból készült, hanem
finom birkapörkölt volt, amihez Tóth Lajos
tagcsoport vezető saját vágású jószága
szolgáltatta az alapanyagot.

Összesítésben ifj. Czibi Tibor végzett az első
helyen, kiérdemelve a NAGY HOHOHO
HORGÁSZ címet, és az ezzel járó
Díszoklevelet, a második helyet Czibi Timea,
a harmadik helyet Török Ferenc szerezte
meg, de az ifjúság sem ment haza üres
kézzel: gyermek kategóriában Csáti Norbert,
serdülő kategóriában pedig Karika Zoltán
nyakába került érem.
Köszönjük a szervezők, rendezők, szakácsok
és kézilányok munkáját, jövőre szerintem
ismét találkozunk.

dr. Szabó Monika
Debreceni területi vezető ügyvivő helyettes,
VDSzSz Szolidaritás
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Ezt mind kipróbálhatták a Debreceni Cargo
Tagcsoport tagjai, ha 2022. augusztus 13-án
kilátogattak a Nyíregyháza melletti Verba
tanyára. És ha már kipróbálták, rögtön össze
is mérték tudásukat: ki a jobb a vízparton, a
pingpongasztalnál, csocsóban vagy akár a
sakktáblánál.
Az érkezőket finom házias reggelivel várták
a szervezők, míg az ebédről a Verba tanya
szakácsai gondoskodtak, jóféle babgulyással
és rétesekkel látva vendégül tagtársainkat.
Persze, a legnagyobb érdeklődés a
horgászversenyt övezte, nem véletlenül,
hiszen egészen hamar megmutatkozott a
tóban rejtőzködő ígéretes halállomány.

Már a reggeli órákban kifogta Daróczi
Tamás azt a 12 kg-os pontyot, ami elegendő
volt ahhoz, hogy ő kaphassa meg érte a
NAGY HOHOHO HORGÁSZ címet és a
vele járó díszoklevelet.

Akármilyen nagy is volt ez a hal, mégsem
volt elegendő az első helyhez, mert azt ifjabb
Polgár Csaba szerezte meg nem kevesebb,
mint 58, 340 kg-os zsákmányával, Daróczi
Tamás a második helyen végzett 44,180 kg,
míg az idősebb Polgár Csaba a harmadik
helyezést szerezte meg 27,820 kg-os
összesítéssel.

A horgászverseny alatt, bemelegítés után a
szárazföldi versenyek is lezajlottak, ahol a
következő eredmények születtek:

Csocsó párosban első helyen Pataki Ferenc
- Erneszt Árpád, második helyen Janó László
- Janó Lászlóné, harmadik helyen Tóth
Mihályné - Igriczi Endre végzett.

Asztalitenisz szabadidősök: első helyezés:
Pataki Ferenc, második helyezés: Molnár
Eszter, harmadik helyezés Szilágyi Réka

Asztalitenisz amatőr: első helyezés:
Kucskár Imre, második helyezés:
Kerékgyártó Tibor, harmadik helyezés:
Barna István

Sakk: megosztott első helyezés Nagy István
és Barna István között, harmadik Szilágyi
Csaba lett.

A nap végén mindenki azzal búcsúzott, hogy
ez egy nagyon jó nap volt, és jövőre
találkozzunk újra, ugyanitt.

Dr. Szabó Monika, VDSzSz Szolidaritás,
Debreceni területi vezető ügyvivő-helyettesK
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A Debrecen Szesza Tagcsoport némi
újratervezés után Szerencsen tartotta idei
Családi Napját.
A Debrecen Szesza Tagcsoport idei Családi
Napját eredetileg szeptember 10-re
Hármashegyaljára tervezte a Zsuzsi Erdei
Vonattal, mely a Kárpát-medence legrégebbi
kisvasútja. Gargócziné Marika, a tagcsoport
vezető ügyvivője tervez, szervez, intézkedik,
de a tűzgyújtási tilalom lehetetlenné tette a
kisvasút végállomásánál kialakított
pihenőparkban a főzést. Az ilyen
csekélységek azonban nem tántoríthatják el
Marikát attól, hogy olyan Családi napot
szervezzen tagcsoportjának, amit a
tagcsoport tagjai, gyermekei hónapokig szép,
kellemes emlékként emlegetnek.

A választás Szerencs városára esett.
Szerencset a Hegyalja kapujának is nevezik.
Borsod-Abaúj-Zemlén megye legfiatalabb
vára található itt, mely a XVI. század végén
épült. Szerencs egyik nevezetessége az 1923-
ban megnyitott Csokoládégyár, a sokunk
által kedvelt Macskanyelv is itt készül. A vár,
a várkert. a Turisztikai Központ állandó
kiállításainak megtekintése jó lehetőségnek
tűnt a hármashegyaljai kirándulás helyett.

A Családi nap helyszínének megváltozása
nem tántorította el a tagcsoport tagjait,
családtagjait, gyermekeit. hisz több mint
százan indultak el a Debrecenből induló IC-
vel, hogy egy kellemes napot töltsenek el
együtt.

A Turisztikai Központ kiállításait - köztük a
hatalmas csokoládészobrokat – nem csak a
gyermekek, de a felnőttek is csodálattal
szemlélték. Nem egy felnőtt szívesen
nosztalgiázott, gondolt vissza
gyermekkorára, amikor a régi játékok
kiállítását járták körbe. Volt olyan kolléganő,
aki – miközben a játék babaházat,
berendezési tárgyakat nézegette – szeretett
nagypapájára gondolt, hisz tőle kapott ő is
ilyet még kisgyermekként. Az összes kiállítás
részletes bemutatása nem lehet most itt cél,
hisz egyébként sem írni vagy olvasni kell
ezekről a kiállításokról, hanem látni kell!
Érdemes!

A várkertig kellemes sétával ért el a több
mint 100 fős kis csapat, ami Szerencsen
kiegészült Halasi Zoltánnal, a VDSzSz
Szolidaritás elnökével, Bernát Beatrixszal, a
VDSzSz Szolidaritás Budapesti Területi
Szervezet vezető ügyvivőjével és Dr. Gönczi
Tamással, szakszervezetünk MÁV-Start
társasági vezető ügyvivőjével.

Rendhagyóra sikeredett a Családi napi
tagcsoporti rendezvényen mindig nagy
várakozással várt, izgalmakban bővelkedő
tombola sorsolás, hisz egy kicsit elkezdett
szemerkélni az eső, de ez nem szegte kedvét
senkinek. Nagyon sok ajándékot sorsoltunk
ki a gyermekek legnagyobb örömére. Külön
öröm volt számukra, hogy a VDSzSz
Szolidaritás Központ nagyon szép
ajándékcsomagokat ajánlott fel, ezen kívül
egyéni felajánlást Papik Zsani, Barna István,
Papp Sándorné Erzsike is tett. K
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SZERENCSEN
TÖBB  MINT
SZÁZ
TAGTÁRSUNK
ÉS  CSALÁDJUK
VETT  RÉSZT  A
NAGYS IKERŰ
CSALÁDI
NAPON!



Bernát Bea külön meglepetéssel készült a
gyermekeknek. Minden gyermek kapott egy
szelet csokoládét, emellett Bea minden
gyermeknek vett egy-egy tombolát, bízva
abban, hogy nyerni fognak vele. Szerencsen
annak ellenére, hogy több étterem is van,
sajnos, nem tudtak ennyi embert
megebédeltetni, illetve csak több csoportban
és több óra alatt lehetett volna megoldani.

Marika gondolt egy merészet, jött, ment,
intézkedett és úgy döntött, hogy a
várkertben piknik formájában lesz az ebéd.
A kiszállított ebéd még nagyon jó meleg volt:
két szelet hatalmas hús, körettel, senki sem
maradt éhesen. A szomjúságot a tagcsoport
által vásárolt üdítők, alkoholos, és
alkoholmentes sörök oltották.

A vonat indulásáig még maradt annyi idő,
hogy aki akarta, megtekintette a várat,
készíthetett fotót, vagy csak egyszerűen
elüldögélt a csendet, nyugalmat nyújtó
parkban. Hazafelé az IC késett egy kicsit
ugyan, de ez semmit sem vett el ebből a
szuperre sikeredett, időnként kicsit
szemerkélő, de látnivalóban, élményben
bővelkedő napból.
Marikának nagyon sok munkája, energiája,
szabadideje volt a Családi nap
megszervezésében, de mindez megérte, hisz
látta, hogy a tagcsoport tagjai, gyermekeik jól
érezték magukat.

Marika! Köszönet Neked ezért a napért. Jó
volt, hogy mertél nagyot álmodni (álmodni
egyébként is csak nagyot érdemes), és
szerencsések voltunk, hogy Szerencsre vitted
a kis, vagy inkább nagy csapatot!

Dobóné Galgóczy Ildikó



KÖZÖSEN RENDEZTE  SZEGEDI
START  TSZVI  ÉS  JB I
TAGCSOPORTUNK A  CSALÁDI
VASUTASNAPOT !

A megszokott helyszínen, közel száz
résztvevő előzetes regisztrációjával a szegedi
Sziksósfürdőn került sor az immár
hagyományos szakszervezeti, családi, baráti
eseményre.

Az időjárás is megfelelően alakult, minden
adott volt a rendezvény gondmentes
lebonyolításához. A sport programok közül
elsősorban a vízi WaterPlay pálya aratott
koronázatlan sikert, mind gyermekeink,
mind felnőtt tagjaink sorában.

Étkezni már 10 órától lehetett, finom grill
húsok, csirke combfilé, kétféle (görög és
paradicsom) saláta közül választhattak a
résztvevők, később mindezt megkoronázta
egy bogrács babgulyás. Ezekhez az egész nap
folyamán korlátlan sós és édes sütemény,
üdítő, kávé és jégkrém társult.
A jó kedélyű beszélgetős nap végül este 19
óra körül zárult. Jövőre ismét várunk
benneteket:

Dominik Sándor JBI alapszervezeti vezető
Kurunczi Imre TSZVI alapszervezeti vezetőK
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A COVID miatti megszakítás után, immár
tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a
már hagyománnyá vált területi
vasutasnapunkat a tuzséri Tisza-parton.

Új helyszínen, az Önkormányzat üdülőjében
vártuk tagjainkat és családtagjaikat ebédre a
Cargós főzőcsapat által készített finom
sertés-, köröm- és csülökpörkölttel,
vacsorára a Papp Karcsi és Cargós segítői
által sütött csirkecomb és tarjával. 

A kicsik számára is gondoskodtunk az idő
kellemes eltöltéséről csillámtetoválással,
arcfestéssel és különféle játékokkal. 
A talpalávalót a tagtársaink által már ismert
és három tagúvá bővült Holdfény duó
szolgáltatta a jelenlévőknek.

A pókerbajnokság a felnőtteknek hozott
izgalmas perceket! Aki vissza akart térni
kicsit a múltba, lovas hintóval járhatta be a
környéket. A humorról Lórán Barna
Trabantjának meghibásodása miatt,
Tagtársnőnk segítsége révén sárga
angyalként Ihos József dobta be magát, és
okozott feledhetetlen pillanatokat kitartó
vendégeinknek. Jövőre újra nekifutunk
Veletek!

Olexa Imre, Záhony területi vezető ügyvivő,
VDSzSz SzolidaritásK
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ZÁHONYI  K IRUCCANÁS
CSODAORSZÁGBA

Csapatépítő kirándulást szervezett a VDSzSz
Szolidaritás záhonyi területi szervezete, idén
Szatmár-Bereg látnivalóit vették célba.

Első úticélunk Tákos temploma. 
Elsőként a gyönyörű haranglábat pillantjuk
meg, majd egy réges-régi, küszöbként
szolgáló malomkövön át bejutunk az
aprócska templomba. Kedves idős néni
verssel köszönt bennünket. Arcát leginkább
az évtizedek jóságos mosolya alakította,
időtlenül szép, mint a kis templom, amiről
olyan nagy szeretettel beszél. Ülünk a
gyönyörű fakazettás mennyezet alatt, és
hallgatjuk a templom meséjét....
Összefogásból mennyi szépség születhet, ha
erőt, tudást, jusst jobbító célra használ egy
közösség, legyen az bármilyen kicsi vagy
nagy. 
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Hallgatjuk a nénit, sorolja a nagyobb
felújítások dátumait, és az árvizét, amit a
templom csodával határos módon túlélt.
A mondatok között ott van, ami
elmondhatatlan – mennyi örömet
bánatot láthatott, imát fohászt hallhatott
ez a hely – rég elmúlt ünnepek, esküvők,
keresztelők, háborúk – öröm és bánat
könnyeit. Őseik öröksége, a templom -
hitet és bizonyosságot nyújtott az itt
élőknek reményteli időkben és a
reménytelenségben egyaránt. Nem „csak”
műemlék, ma is élő része az egésznek, a
közösség temploma. Ujjaim végigszalad-
nak a sok-sok kéz érintésétől barázdáltra
koptatott imapadon. Azt mondják, az
épületeknek is „lelke” van. Erre a helyre
ez egészen biztosan igaz.

Második megállónk Csaroda református
temploma. 
A Csaronda patak ölelésében, árnyat adó
öreg fák között, gyönyörű ligetben
magasodik elénk az Árpádkori templom.
„Erős vár a mi Istenünk.” Ez az első
gondolatom, ahogy megpillantom. 
Érdekes kontraszt. Két templom, az
előbbi aprócska festett faragott
ékszerdoboz, ahova mint anyja ölelő
karjaiba a gyermek, úgy bújhat a biztos
vigaszt kereső, ez utóbbi erőt, méltóságot
sugárzó háza az Úrnak, és védelmezője
az őt dicsőítőknek. 
Fiatal tiszteletes beszél a történetéről. A
XIII. században épült templomot a karcsú
fazsindelyes őrtorony teszi egyedivé,
amelyből a vidéket vigyázták. A templom
különlegességei a bizánci időkből való
freskók, amelyeken a szentek mind
mosolyognak. Sajnos nagyon kevés
helyen maradt meg ez az ábrázolásmód,
mert később átfestették, vagy leverték és
bevakolták őket. 



A XVI. század közepétől a helybéliek áttértek a református
hitre, ezért bevakolták a freskókat, de előtte nem verték le
azokat. A fehérre festett falakra életfás tulipános motívumok
kerültek kívül-belül. 

A freskók az 1970-es években, a templom restaurálásakor
kerültek elő. Az, hogy így megmaradtak, a növény és
földalapú festéknek, meg furamód pont az őket elfedő
mészrétegnek köszönhető. 
A mosolygó szentek freskóiból szinte árad a békesség, az
életigenlő szeretet, ami a jóval később festett virágos életfás
díszítéssel valami csodás harmóniában egyesül, és a jelenben
áll össze varázslatosan szép egésszé. Múlt és jelen – mint az
idő mozaikkockái – mint maga az élet... Indulnunk kell. 

A következő hely, ahol megállunk szintén nem mindennapi.
Tarpa szárazmalmának különleges épülete ámulatba ejti
azokat, akik még nem láttak hasonlót. Megtudjuk az
idegenvezetőtől, hogy régen szinte minden faluban épült
szárazmalom a gyakori árvizek, és a tartós téli fagyok miatt,
amikor a vízimalom használhatatlanná vált. 

A malom 1855-ben épült, tölgyfavázas, a zsindelyezése is
tölgyfából készült. Lovak vagy ökrök hajtották a kerengőben
lévő nagykereket, ami a malomházban lévő orsót, az meg egy
tengely segítségével a felső őrlőkövet forgatta. Utoljára 1929-
ben őrölt, majd átalakították közösségi épületté, ahol bálokat
tartottak, később mozi lett.
A 80-as évek elején az eredeti malom mintájára restaurálták
az épületet, értékes ipari műemlékként tartva azt számon. 
Pár fotó után innen is tovább állunk, de nem megyünk
messze, a Tarpai Nagy Hegyre indulunk, csúcstámadásra.
Páran megilletődnek a sokatmondó névtől, és inkább
hátramaradnak. Mi, a bátrak és elszántak megindulunk és
nem bánjuk meg. Kellemes sétatempóban haladunk, szépen
gondozott szőlőskertek között visz az út felfelé. A hegy azért
is különleges, mert a Beregi részen ritka honfoglaláskori
temetkezési leletegyüttes került elő itt a 70-es években, egy
pince alapozásakor. 
A hegytetőn, a kilátóról csodás a panoráma, a Beregi-síkságot
és a Beregszászi-hegyeket is látni. Fájó szívvel nézem a
gyönyörű Kárpátok vonulatát, ki tudja, eljutunk-e még
valamikor arra a vidékre.



Megyünk tovább, irány Nagyar, a csodás szépségű Luby-
kastély a zenélő rózsakerttel. 
A kastélyt Luby Géza építette 1879-ben felesége érkezésére.
A kastély körül az országban egyedülálló rózsakertet hozott
létre, amelyben minden nap sétát tett feleségével. A kitűnő
ízlésű, korát meghaladó szellemiségű Luby Géza jó barátja
volt Petőfi Sándornak. A költő többször is vendégeskedett a
családnál. 
Miután bejárjuk a korabeli bútorokkal berendezett kastélyt,
egy kisfilmet is megnézünk a bálteremben. 
A Rózsakertben közel ötezer tő rózsa virágzik. Séta közben
halk zene szól, szökőkút és szobrok díszítik a kertet. A
témában szakértőként megállapítjuk, hogy a fagyi, amit a
Rozarium kapujánál kapható, szintén remek.
Visz a busz tovább, Szatmárcsekén vár az ebéd, utána frissítő
kávé, majd a Kölcsey kiállítás következik, amely a nagy költő
és hazafi használati tárgyait, személyes bútorait, relikviáit,
könyveit mutatja be. Életnagyságú portréját, valamint
tablókon láthatjuk a legkiemelkedőbb műveit. A költő 23
évig élt a faluban, itt írta a Himnuszt, és itt hunyt el 1838-
ban. A falu temetőjében helyezték örök nyugalomra,
végakarata szerint. 

Nem hagyhatjuk ki a látnivalók közül: a híres csónak fejfás
temetőnél állunk meg. 
Sétálunk a sírok között, olvassuk a vésett szövegeket a
fejfákon, csendben beszélgetünk páran, és ugyanarra a
következtetésre jutunk. Sokkal emberközelibbek ezek a
faragott fejfák, mint a kő síremlékek. A fa átalakulása, ahogy
egyre fakul, sötétedik, nekem az emberi múlandóság köszön
benne vissza, az elmúlás természetes rendje.
 
Visszaúton a buszhoz Ildi barátnőm apró táblát fedez fel az
egyik kiskapun. Átkukucskálunk a kerítésen, az udvarból egy
kedves bácsi invitál befelé. Nem mondunk nemet, apró
kisházból múzeummá, bolttá alakított helyiségbe visz, ahol
kiderül: a bácsi Korpás István fejfafaragó mester. Büszkén
viseli a Magyar Kultúra Lovagja címet, amivel a világban csak
800-an dicsekedhetnek. Nagyon sok fejfát ő faragott a
temetőben. Mesélne még, mi meg hallgatnánk napestig, de
üzenik, hogy bennünket vár a busz, úgyhogy
megszaporázzuk lépteinket.

Következő megállónk a nagy író, Móricz Zsigmond
emlékháza, Tiszacsécsén. Az apró házban, amit édesapja a
saját kezével épített, élete első hat évét töltötte.



A berendezési tárgyakat, a korabeli bútorokat a Nyilas
rokonságtól szerezték be, és láthatjuk a nagy író bölcsőjét is.
A falu emléke egész életében meghatározó élmény maradt
számára. Több művében is visszaemlékszik erre a időszakra.

„Énnekem Csécse marad a tündérsziget, ahová mindig
visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán
a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére".

Innen is indulnunk kell, következő úticélunk Túristvándi. Az
Öreg-Túr partjára, mesebeli környezetbe épült a ma is
működőképes vízimalom. A malmot 1315-ben már írásban
említik. Vezetőnk elmondta, Európában egyedülálló
szerkezete van. Az is különlegessége, hogy hengerekkel, nem
malomkővel őrölték benne a gabonát. Bejárjuk az épületet,
csodáljuk itt is a régi mesterek leleményességét, igényes,
pontos munkáját. Sokkal kevesebb eszközzel, lehetőséggel, de
mesterségük iránti mély alázattal, és szeretettel igazi csodákra
voltak képesek. Egy valamilyük mégis több volt – az IDŐ,
amit tőlünk elvettek.

Kimegyünk az épületből és nézzük, ahogy a hatalmas
kerekek beindulnak, ahogyan régen is, és vidáman
incselkedve kapnak bele a Túr vizébe. Jó hallgatni ezt a
csobogást. Az öreg vízimalom és a még öregebb Öreg-Túr
meséje még nem ért véget. 
Gyönyörű ez a vidék, annyi rejtett csodát tár a nyitott
szemmel és szívvel érkezők elé. 
Hazaindulunk, újabb élményekkel gazdagabban. Köszönet a
szervezésért, Imi.

Papp Hajni
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Balka Csaba, akinek június ��-án Vanda néven kislánya,

Bartos Tamás, akinek május ��-én Dániel néven kisfia,

Bazsó István, akinek augusztus ��-én Alex néven kisfia,

Böröndy Szabolcs, akinek szeptember �-én Luca Sára néven kislánya,

Czenki László, akinek március ��-én Csenge néven kislánya,

Danó András, akinek szeptember ��-án András néven kisfia,

Egyed Péter, akinek július �-án Nazira Margit néven kislánya,

Farkas József, akinek augusztus �-án Nándor néven kisfia, 

Feró Miklós, akinek július �-én Boldizsár Miklós néven kisfia,

Filák Attila, akinek április ��-án Mátyás István néven kisfia,

Göröcsné Szikói Regina, akinek szeptember ��-án Diána néven kislánya,

Horváth Bálint, akinek június ��-án Konrád néven kisfia,

Illésné Lajter Petra, akinek január ��-én Jázmin néven kislánya,

Jánvári József, akinek május ��-én Dorina néven kislánya,

Kollát Zsolt és Kollátné Oliár Krisztina, akiknek augusztus ��-én Gréta

néven kislányuk,

Kovács Dóra, akinek július ��-án Liza néven kislánya,

Lengyel Sándor, akinek július ��-án Olivér néven kisfia,

Lengyelné Figula Judit, akinek július ��-án Dániel Máté néven kisfia,

Madar Dániel, akinek július ��-én Bence néven kisfia,

Majoros Tamás Attila, akinek szeptember �-án Gréta néven kislánya,

Mészáros Andrea, akinek április �-án Gréta néven kislánya,

ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT, 
EZÉRT GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
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Nagy Gábor, akinek április �-jén Laura néven kislánya,

Nagy Imre, akinek május ��-én Izabel néven kislánya,

Nagy Viktor, akinek június ��-án Ella Viktória néven kislánya,

Nagyné Mocher Viktória, akinek augusztus ��-én Levente néven kisfia,

Papp Gergely, akinek július ��-én Zsófia Anna néven kislánya, 

Pataki Roland, akinek június ��-án Luca néven kislánya,

Pál Gergely Patrik, akinek július ��-án Luca Edit néven kislánya,

Petrovics Antal, akinek augusztus ��-én Antonella Mária néven kislánya,

Ráduly Róbert, akinek április ��-én Nolen néven kisfia,

Rusznák József, akinek május ��-án Dávid néven kisfia,

Somogyi Krisztián, akinek május �-án Flóra Lara néven kislánya,

Somogyi Zsolt, akinek május ��-én Áron néven kisfia,

Szabó Gábor, akinek szeptember �-án Csongor néven kisfia,

Szabó Rajmund, akinek 2021. november ��-én Benett néven kisfia,

Szabó Orsolya, akinek augusztus �-én Gergely néven kisfia,

Szabó-Keresztúri Ágnes, akinek május �-án Csongor néven kisfia, 

Szilágyi József és Szilágyiné Fodor Orsolya, akiknek április �-én József néven

kisfiuk,

Szolnoki Evelin, akinek május �-án Luca néven kislánya,

Tóth Bálint, akinek augusztus ��-én Tímea néven kislánya,

Tóth Máté Csaba és Tóthné Varga Adrienn, akiknek április �-én Nimród néven

kisfiuk,

Veres Viktor, akinek október ��-én Abigél néven kislánya született.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
 

A támogatás a gyermekvállalási támogatási
kérelem benyújtásával igényelhető, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolatával.
Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra

természetesen mindketten jogosultak. 
A támogatás mértéke 40.000 forint.

 
További információ és igénylőlap:
www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink


