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A V D SZ SZ SZ OL I DA R I TÁ S L A PJ A
„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Visszapillantó

Tagtársaink vasutasnapja
a ferencvárosi hidász szakaszon!

A VDSzSz Szolidaritás MÁV-Start Vezérigazgatósági
Alapszervezet immár hagyományosan
Tiborszálláson tartotta grandiózus vasutasnapját!
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Vésztő FCSF Alapszervezet

Szeged TSZVI Vésztő Tagcsoport

Idén is a megrendeztük a VDSzSz Szolidaritás családi vasutasnapját, melyet a Malom-tónál tartottunk.

Rengeteg beszélgetéssel, nevetéssel telt tagtársaink közösségi
napja július 7-én. Nem is szólva a táncról!

Az előzetes előkészületeket tekintve minden készen állt egy kellemes családi kikapcsolódásra a vasúti dolgozók és családjaik
részére. Halfogásra is lehetőség volt, melyet sokan választottak a
horgászat szerelmesei közül, és kellemes órákat töltöttek itt. Aktív
sportolási lehetőségként rendelkezésre állt csocsó, billiárd és
ringó-hintós városnézés, valamint a tavalyi év tapasztalatai után a
bátrabbak részére a barátságos focimérkőzés és tenisz is.

Idén is nagyon kellemes, családias hangulatú vasutasnapot
rendezhettünk, ahol a munkatársak a családtagjaikkal együtt
vehettek részt a főzésben, a közös beszélgetésben, anekdotázásban.
A Faház idén is biztonságot nyújt az enyhülést keresőknek.

Rengeteget beszélgettünk, jókat nevettünk, és ahogy beesteledett, a táncparkett ördögei is megtalálták a kedvükre való
zeneszámokat. Sajnos minden jónak egyszer vége szakad, így a
mi rendezvényünknek is, de jövőre majd folytatjuk.

Sándor László,
Szeged TSZVI Vésztő tagcsoport vezető ügyvivő

Tagjaink közül akinek lehetősége volt, részt vett a már hagyományosnak számító rendezvényen. A reggeli bőséges volt : zsíros
kenyér, szalámi, tepertő, sok zöldséggel. Az időjárás nagyon
kellemes volt 30 Celsius fok, bár a délelőtt folyamán egy kis időre
a szél feltámadt, de a hangulatunkat ez sem vette el.
A babgulyás főzését idén szakácsra bíztuk, így több közösen
töltött időre, kikapcsolódásra volt lehetőségünk. A jó hangulatban
elfogyasztott ebéd után volt, aki kellemes beszélgetéssel töltötte
el az időt, de sokan a sportolási lehetőségeket próbálták ki.
Délután néhányan már hazaindultak, de a fanatikusabbak
kitartottak késő estig. Akik a délutáni aktív fociban elfáradtak,
annak a VB mérkőzés nézése nyújtott kikapcsolódási lehetőséget az esti órákban.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy ebben az évben
is jól sikerült a Vésztői vasutas nap. Remélem, hogy minden
résztvevő kellemesen érezte magát, bízom abban, hogy jövőre
is hasonló élményekben lesz részünk!

Kazai Attila,
VDSzSz Szolidaritás Vésztő FCSF alapszervezeti vezető
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Tanya-wellness:
Szolnoki Forgalmi Alapszervezet

Pécs Állomás Tagcsoport

Befutottak a képek a VDSzSz Szolidaritás Szolnoki Forgalmi
Alapszervezetének vasutasnapjáról is...
Kicsi, de lelkes csapat, legnagyobb sláger idén a csocsó
bajnokság és a vízi háború volt Tószegen!
A csocsóbajnokságot Gebhardt Mónika nyerte.
„Persze, mindenki revansot akart venni... Milyen dolog már?
Egy lány a bajnok! :)”
- kommentálta Fabinyi Gáborné (Böbike)
vezető ügyvivő, főszervező.
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Pécs Cargo Tagcsoport

Szeged JBI Szeged
Ismét egy nagyon jó hangulatú vasutasnapot tartottunk
törzshelyünkön, hagyományosan a Hársfa vendéglőben.
Az ízletes marhapörkölt és a tengernyi üdítő mellett sós
és édes sütemények várták a szegedi és szentesi tagokat.
A beszélgetés, viccelődés mellett csocsózással, billiárdozással
és pingpongozással repült el az idő.
A nap fénypontja Török László tagtársunk köszöntése volt,
aki sikeresen elvégezte a Tisztképzőt, így reményeink szerint
végzettségének megfelelő beosztását hamarosan betöltheti.

Tézsla István,
alapszervezeti vezető, Szeged JBI Szeged

8 | MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 7. szám

MI ÚJSÁG - 2018. 4. évfolyam 7. szám

| 9

Szeged TSZVI Baja tagcsoport
A többség szerint jól sikerült, ráadásul hajókázással indult!
A nap első felében a Dunán sétahajókáztunk, ami csodálatos élmény volt. A kisgyerekektől a nyugdíjasokig jó volt
látni a boldogságot mindenki arcán. A hajózás élményét
egy svédasztalos ebéd követte a Tanyacsárdában, ami rengeteg ínycsiklandó és ízletes étellel kényeztetett bennünket.
Kötetlen beszélgetés zárta a szép napot. A többség vis�szajelzése alapján jól sikerült a bajai vasutasnap. Remélem
mindenki jól érezte magát. Jövőre folytatás!

Balogh István – VDSzSz Szolidaritás MÁV-Start Zrt.
Szeged TSZVI Baja tagcsoport

MÁV-FKG alapszervezet
Immár harmadik alkalom tartotta meg szakszervezetünk
MÁV-FKG alapszervezete éves képzését a társaság szántódi
üdülőjében augusztus 31-én és szeptember 1-én.
A program keretében Feledy István ügyvivő beszámolt az
üzemi tanács és a munkavédelmi bizottság eddigi munkájáról. Fontos napirendi pont volt a VDSzSz Szolidaritás
egyre bővülő szolgáltatási palettájának ismertetése, hiszen
fontos, hogy tagjaink részletes és naprakész ismeretekkel
rendelkezzenek ebben a témakörben is.
Ezúttal is hangsúlyt kapott a szervezetépítés jelentőssége, mivel tagságunk létszáma, és tettrekészsége adja a
VDSzSz Szolidaritás erejét.

A vacsora természetesen bográcsban készült, Balog Sándor
tagtársunk a cigánylecsó ízvilágával ismertette meg a
résztvevőket. Persze előkerült szakácsunk harmonikája is,
hogy bemelegítsünk az énekórához, amit a tó kacsái és
békái okulására tartottunk később a stégen.
Másnap a soraink és a kis házak rendezését korai ebéd
követte, és bizony a távolabbról érkezőknek már indulniuk
kellett, hogy még világosban hazaérhessenek. Azt hiszem,
nem csak én gondolom úgy, hogy jövőre újra ugyanitt...

Feledy István,
alapszervezeti vezető ügyvivő

Rendezvényünket meglátogatta Halasi Zoltán, szakszervezetünk elnöke és Czentnár Béla kistársasági vezető ügyvivő, akikkel kötetlenül beszélgethettek tisztségviselőink.
Akik bírták a 30 Celsius fok alatti vízhőmérsékletet is,
a hivatalos program után megmártóztak a Balaton lágy
hullámaiban, hiszen az égiek kegyesek voltak hozzánk, és
jó idővel támogatták csapatunkat.
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Budapest Ingatlangazdálkodási Alapszervezet

Szeged Start TSZVI tagcsoport
A VDSzSz Szolidaritás Szeged Start TSZVI tagcsoportja is
megtartotta immár hagyományosnak tekinthető családi napját.
A rendezvény nagyon jól sikerült! A pörkölt, a sült húsok, a
zöldségek, a sütemények mind elfogytak, a réteseknek
nagyon nagy sikere volt, a jégkrémeknek se volt ideje megolvadni, és ami a legfontosabb: a gyermekek jól érezték magukat!
A trambulin, a lábtenisz, a csocsó elvonta a figyelmet az
okostelefonokról, és igazi játékkal, sok nevetéssel múlt az
idő, és öröm volt látni a sok boldog gyermekarcot! Jövőre
megint találkozunk! Reméljük, hogy még több gyermek jön
majd el, és nem zárnak be addigra a jégkrémgyárak!

Kőfalusi Richárd,
tagcsoportvezető
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VDSzSz Szolidaritás Ifjúsági Tagozata

A VDSzSz Szolidaritás Ifjúsági Tagozata
szeptember 3-5. között tartotta meg képzését
Berkenyén, a Berkenye-vendégházban. A marhapörkölttel indított első napon a főzést idén is a
fiatalok vállalták magukra, és szokás szerint nagy
sikert arattak. Mindezt jó hangulatú este követte
sok nevetéssel, beszélgetéssel, zenével.
Másnap Halasi Zoltán, szakszervezetünk elnöke és
dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás jogtanácsosának előadása jó alapot szolgáltatott a kötetlen
beszélgetéshez: számos aktuális, fiatal tagtársunkat
érintő téma került szóba, és válaszokat kaphattak az
általuk feltett kérdésekre, ilyen volt például a leterheltség, a napi rendes munkaidő, stb...
A visszajelzések alapján szerencsére nagyon jól
sikerült a háromnapos képzés, és mindenki
nagyon várja a következő rendezvényt, ahová
remélhetően még nagyobb létszámban jönnek el
fiatal vasutas tagjaink.

Tóth Enikő,
VDSzSz Szolidaritás, tagozatvezető
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ALÁBBI TAGTÁRSAINKNAK GYERMEKÜK SZÜLETETT, EZÉRT
GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
Dicső Zsolt, akinek szeptember 8-án Dániel néven kisfia született;
Bukovenszki Ferenc, akinek szeptember 7-én Ferenc Benedikt néven kisfia született;
Kovács Mihály, akinek szeptember 5-én Eleonóra néven kislánya született.
Cserés Miklós, akinek augusztus 30-án Zalán néven kisfia született;
Csizmadia István, akinek augusztus 29-én Ágnes néven kislánya született;
Mozsgai Krisztián, akinek augusztus 18-án Bori néven kislánya született;
Strider Csaba, akinek augusztus 18-án Máté néven kisfia született;
Gömöri Norbert, akinek augusztus 17-én Marcell néven kisfia született;
Kovács Gábor, akinek augusztus 17-én Barnabás néven kisfia született;
Horváth Tibor, akinek augusztus 16-án Boglárka néven kislánya született;
Szabó Zoltán, akinek augusztus 3-án Zsófia Lili néven kislánya született;
Szilágyiné Fodor Orsolya, akinek augusztus 2-án Orsolya néven kislánya született;
Szabó Csaba, akinek július 29-én Szabina Márta néven kislánya született;
Ágh Andrea, akinek július 20-án Liza Bianka néven kislánya született;
Tóth Attila, akinek július 13-án Attila néven kisfia született;
Bodnár Balázs Dávid, akinek március 13-án Bálint Ádám néven kisfia született;

Tudtad?
Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait. A támogatás a 2018. május 1-től
születések esetén 20.000 forint.
A támogatást a gyermekvállalási támogatási kérelem benyújtásával kell igényelni,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával. Ha mindkét szülő tagunk,
akkor a támogatásra természetesen mindketten jogosultak.
További információ és igénylőlap: www.vdszsz.hu/szolgaltatasaink

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

