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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 48. szám 2015. május 4. 

Megtartotta a ciklus utolsó ülését a Választmány 
Április 28-29-én megtartotta a VSZ Választmánya a ciklus 
utolsó ülését. A napirendi pontok elfogadása előtt a záhonyi 
választmányi tagok nevében önálló napirendi pontként 
javasoltam felvenni a Záhony és térségét érintő, jelentős 
forgalom visszaeséssel járó munkáltatói intézkedések 
munkavállalókra jutó hatásait. Az indítványt a választmány 
elfogadta, és azt napirendre tűzte. 

Az első napirendi pontban a 2014. évi mérleg került a 
testület elé. Molnárné Szlávik Györgyi, a Pénzügyi és 

Ellátási Osztály vezetője elmondta, hogy nem volt könnyű a 2014. év, de 
szigorú gazdálkodás mellett az előzetes tervben meghatározottakat 
teljesítette a szervezet. A Zamárdi üdülővel kapcsolatos költségek, fejlesztések részletes tájékoztatója is 
elhangzott. Az osztályvezető ezzel a nyugdíjba vonulása miatt el is búcsúzott a Választmánytól. 

A következő napirendi pontokban a XVIII. Kongresszus 
Beszámoló tervezetét, Ügyrendjét, a Középtávú Program 
tervezetét valamint az Alapszabály módosítás tervezetét 
tárgyaltuk meg. A legnagyobb vita természetesen az 
Alapszabály tervezetén volt. Az Alapszabály Szerkesztő 
Bizottság vezetője, Bodnár József szervezetpolitikai alelnök 
elmondta, hogy a bizottság többször ülésezett, a hozzá 
beérkezett javaslatokat megtárgyalta, és a módosításra 
alkalmasakat figyelembe vette. A Választmány több tagja aggodalmát fejezte ki a Kongresszuson 
napirendre kerülő Alapszabály módosítások elfogadásával kapcsolatosan. Megfogalmazódott, hogy a 
közeljövőben az Alapszabályunkat mindenképpen a hatályos törvényekhez kell igazítani. 

A továbbiakban a Kitüntetési Szabályzat módosítására tett javaslatokat fogadta el a testület. A korábban 
már említett Molnárné Szlávik Györgyi Pénzügyi Ellátási osztályvezető nyugdíjba vonulásával megüresedett 
helyéről döntött a Választmány. Az előterjesztő, Papp Zoltán elnök megköszönte a nyugdíjba vonuló 
osztályvezető munkáját, és bemutatta Rajcsányiné Gróf Gabriellát, akivel határozott idejű szerződést kíván 
kötni a VSZ, amit a Választmány is támogatott. 

Ezt követően a Záhonyban kialakult forgalom csökkenés került napirendre. 
Elhangzott, az ukrán-orosz háború nagyban befolyásolja a belépő forgalom 
csökkenését. A Dunaferr forgalma közel felére, míg a többi relációban belépő áruk 
mennyisége is jelentősen visszaesett, ezek összességében megközelítik a 30%-ot. 
A Választmány első lépésként javasolja, hogy a térséghez kötődő szakminiszterhez, 
Seszták Miklóshoz és Czomba Sándor államtitkárhoz írott levélben jelezzük a 
problémát esetleges megoldás, vagy tárgyalási lehetőség megjelölésével, remélve, 

hogy segítenek az itt dolgozóknak átvészelni ezt a nehéz időszakot. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
Dávid Ilona is hasonló tartalmú levelet fog kapni, melyben a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) 
konzultációt kezdeményez a kialakult helyzet megoldásával kapcsolatosan. Amennyiben nincs 
fogadókészség, úgy szakszervezetünk más formában folytatja a megoldás keresését. 

Az ülés utolsó részében aktuális szervezetpolitikai és érdekvédelmi tájékoztatókat hallgattak meg a 
Választmány tagjai Bodnár József, Meleg János és Kotter József alelnökök előadásában. Végezetül Papp 
Zoltán aktuális feladatokról beszélt, és megköszönte a Választmány azon tagjainak a munkáját, akik 
nyugdíjazásuk miatt már a következő ciklusban nem lehetnek tagok. 

Zubály Bertalan 
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Több tízezer ápoló a Ligetben 

Vagy még több, mire a végére értünk, de a beszédeket legalább 
tízezren hallgatták meg az idei május elsejei felvonulás kezdetén a 
Városligeti fasorban. És miért pont ápolók? Mert a „fekete pólós” azt 
mondta, és úgy tűnik, valahol igaza van. De többen is szóltak hozzánk, 
elsőként Dittmayer Izabella, szakszervezetünk munkatársa lépett a 
színpadra, és köszöntötte a szakszervezeteket, kollégákat. 

„A mai tüntetés egy új fejezetet jelent a május elsejék történetében, mert 
most a szakszervezetekkel közösen a civilek is itt vannak” – közölte a 
hallgatósággal, és az új vasúti törvénytervezet kapcsán kijelentette, 
hogy mi, vasutasok elutasítjuk azt, mert amellett, hogy a vasúti 
közlekedést súlyosan veszélyezteti, a vasutasokra az eddigieknél is 
hátrányosabb szabályozást tesz lehetővé. Majd lapunk, a Magyar 
Vasutas 1904. áprilisi számából idézett: „A munkáltató nem elégszik 
meg azzal, hogy nyomorúságos munkabérért eladjuk munkaerőnket, 
hanem az egyéni szabadság, a legtermészetesebb emberi jog feladására is kényszerít bennünket.” 
Hozzátette, hogy száztizenegy évvel később is csak a minket megillető nyolc óra pihenést, 
biztonságot és emberhez méltó bánásmódot kérjük. 

Ezek után sorban szólította színpadra a szónokokat: 
Gulyás Balázst, a netadó elleni tüntetés főszervezőjét, 
Székely Tamást, a Magyar Szakszervezeti Szövetség 
(MaSZSZ) alelnökét, Varga Andreát, az Autonóm Területi 
Szakszervezet elnökét, Dr. Mészáros Balázst, a 
Szolidaritás mozgalomból ismert szakszervezeti vezetőt, és 
Kordás Lászlót, a MaSZSZ elnökét. 

Közös óhajukat, az összefogást ki-ki saját nézőpontjából és 
harcos múltja nyomán, de egyöntetűen fontosnak tartották. 
Mert az erő és az élhető Magyarország nem a pártok, 
hanem a dolgozó emberek egységében van. A „rendszer-

bontó” népszavazási kez-
deményezés azt szolgálja, 
hogy a népé legyen a vég-
ső szó, ellenben a megél-
hetési politikusok nemzeti 
konzultáció (inzultáció?) ne-
vű pénzkidobásával, amit 
munkahely teremtésre is 
lehetne fordítani. Hallottuk 
Garibaldi szállóigéjét is: 
„Milyen kevesen voltunk, és 
milyen sokan maradtunk!” 

Ennek ellené-
re, vagy épp 
ezért, de épít-
sünk új szak-
szervezetisé-
get! – hang-
zott a fel-
szólítás. 
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„Ápoló vagyok – kiáltotta a ’fekete pólós’ – te is ápoló vagy! És te is! És ti 
is, meg ők is! Még ha nem is tudják!” – mondta, mert mindannyian 
ugyanazzal a bajjal küzdünk. Majd arra kérte hallgatóságát, hogy fogják 
meg egymás kezét, és kiáltsák egyszerre: Ápoló vagyok! A színpadon a 

szónokok is ezt 
tették, kezüket a 
magasba emelve. 
Szóba került a kor-
engedményes és 
korkedvezményes 
nyugdíj is, mondván, 
az európai modell 
nálunk is működ-
tethető volna, és 
sorra kerültek a 
„rabszolga törvé-
nyek” (MT, sztrájk-
törvény), a jogok 
csorbításával járó 
életpálya-modellek, 
a közmunka és a dolgozói szegénység mai 
helyzete is. 

Nagy Imre korabeli rádióbeszédének így 
köszönt vissza egy gondolata: „Csapataink 
harcban állnak, mert 
ez a kormány nincs a 
helyén!” Végül 
Kordás László aján-
lotta Mónus Illés 
szavait a kormány-
nak címezve: „Ne 
tegyetek olyat, 
amiért későbbi 
koroknak és nemze-
dékeknek szégyen-
kezniük kell majd!” 
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Ezzel a május elsejei demonstráció 
első része véget ért, a közben 
gyarapodó tömeg a szónokok 
vezetésével a Hősök terén át 
elindult a városligeti Napozórét 
felé. A fél órás könnyű séta közben 
arra gondoltam, vajon mennyien 
tudják már, hogy tényleg ápolók, 
vagy könnyen azzá válhatnak. 

A Ligetbe érve gyorsan kivertem a 
fejemből a gondolatot, bízva 
abban, hogy nem lesz szükség a 
fekete pólókra. Inkább kerestem az 
ország minden pontjáról a 
fővárosba zarándokolt is-
merősöket, hogy szót váltsak 
velük. Megérte nézelődni, hol 
kedves, hol hasznos kérdések 
kerültek elő, kár, hogy időm 
szűkösre volt szabva. 
Mindenesetre a több tízezresre 
duzzad tömeg jó kedvű volt, talán 
még azok is, akik a sátrak mélyén, 
munkával ünnepelték május 
elsejét. Mert természetesen a 
virslit sem hagytam ki. 

Dolhai József 
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Szubkultúra 
Ez valami olyasmit jelent, hogy a nagy általánosságban elfogadott normák mellett 
létező, bizonyos társadalmi rétegek másfajta hozzáállása a dolgokhoz. A mindennapi 
életben is gyakran találkozunk ezekkel, gondoljunk a grafitikre vagy a nudistákra. Nem 
kellene, hogy zavarjon bennünket, hiszen ezek által lesz színesebb a nagy többség 
élete, és sokszor rá tudnak olyan dologra mutatni, ami ugyan eltér a megszokottól, de 
mégis értékeket képvisel. 

Nem mindegyik! Van olyan, ami kifejezetten irritál sokakat, és a gyengébbeket rossz 
irányba viszi. Ami engem az utóbbi időkben elég rendesen bosszant, az egy nem is 
olyan szűk réteg viselkedése. Felszáll a vonatra a "rejtett tartalék" gyereke, kezében a 

nagyon-nagyon okos telefonjával, és már szól is a zene, mint a fene. Ha már csak termes kocsiban van 
hely, az az igazi, mert egyszerre hallgathatunk négy-öt féle irányzatot. A probléma csak annyi, hogy az 
utasok 95%-a egyáltalán nem kívánja ezt a szolgáltatást. Valljuk be: se munkába menet, se hazafelé nem 
igazán esik jól a fülnek a "bádogkannaveregetős" kornyikálás, ami talán egy falunapon, a harmadik 
babgulyás és a tizedik sör után már elfogadható, persze csak akkor, ha mi a szomszéd faluban vagyunk. 

Tehetnénk ellene úgy is, ahogy az egyik kolléga megfogalmazta: odamegyek és kihajítom az ablakon a 
telefonjával együtt! Én sem vetem el teljesen ezt a megoldást, de csak a legvégsőbb esetben. Gondoltam 
arra, hogy a menetjegye mellé (ha van neki) kapna egy kis kártyát, ami az utazási feltételeket tartalmazza 
(bár lehet, el sem tudja olvasni, vagy nem biztos, hogy megérti, de ha mégis, akkor ez rá nem vonatkozik). 

Talán az is megoldás lehetne, hogy a jegyvizsgáló egy kicsit nagyon szigorúan felszólítaná, fejezze ezt be, 
mert zavarja a többi utast. Talán? 

Márta István 

 

HUMORSAROK 

ÖRÖK HŰSÉG 

Az öregember elmegy a varázslóhoz, hogy törje meg a rajta negyven éve tartó átkot. 

– Rendben van – mondja a varázsló – de el kell ismételned pontosan az átok szavait. 

Erre a férfi: ”...és most házastársaknak nyilvánítalak benneteket…” 

A SZOMSZÉD NŐJE 

Szomszédok beszélgetnek: Mikor van a születésnapod? – Miért? – Szeretnélek megajándékozni 

egy szép függönnyel, hogy ne lássam, amit a meztelen feleségeddel művelsz! –Aha. És neked 

mikor van? – Miért? – Mert én meg veszek neked egy szemüveget, hogy lásd, kié is az a feleség… 

 

HOGY IS VAN EZ? 

Egy bölénycsorda olyan sebességgel tud haladni, mint a csorda leglassúbb tagja. Ha egy ragadozó 

üldözőbe veszi az állatokat, a leglassúbbat tudja elkapni. Ez a csorda szempontjából hasznos, 

természetes szelekció. Hasonló a helyzet az emberi agysejtekkel is: az agy olyan sebességgel tud 

működni, mint a leglassúbb agysejt. Mint közismert, a nagymértékű alkoholfogyasztás pusztítja 

az agysejteket, és a példa alapján igazolhatóan először a leglassúbbakat. Tehát a rendszeres 

sörfogyasztás a gyengébb teljesítményű agysejtek kiirtásával növeli agyunk hatékonyságát. 

EZÉRT ÉREZZÜK MAGUNKAT OKOSABBNAK EGY KIADÓS SÖRÖZÉS UTÁN… 

Balogh Attila 
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