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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 39. szám 2014. március 03. 

Ülésezett a Választmányunk 
Február 27-én ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya. A határozatképesség 
megállapítása után bemutatták Matisné Tóth Ágnest, ő a pécsi területről lett új tag, majd az 
első napirendi pontban a VSZ által kötött kollektív szerződés erejű megállapodásokat 
értékeltük. Meleg János és Kotter József alelnökök adtak részletes tájékoztatást, melyekben 
MÁV Csoport bérfejlesztése kiemelt helyen szerepelt csakúgy, mint a VASZ által Németh 
Lászlóné miniszter asszonynak elküldött levél az idei bérfejlesztések engedélyezéséről: A 
szakszervezetek négy százalékos keresetnövekedést szeretnének elérni, válasz még nem 
érkezett. Természetesen a gazdasági társaságok is arra várnak, hogy mi fog történni a MÁV-
nál. A menetkedvezmény törvényi módosítását is javasolják a szakszervezetek, sajnos 
ebben az ügyben sincs előre lépés. 

A következő napirendi pontban Ivanov Péter, a Járműjavítók Kft-k Intéző Bizottságának titkára tartott beszámolót 
a választás óta végzett munkájáról, majd döntött a Választmány, hogy szeptember 22-től kezdődően 
alapszervezeti választásokat kell tartani, és az ütemezés szerint december 12-ig be kell fejezni. Itt kell 
megjegyezni, hogy ez évben még lesz egy Kongresszus, amelyet lehetőleg az alapszervezeti választások előtt 
kellene megtartani. Ennél a napirendnél Papp Zoltán elnök elmondta, hogy a VSZ jövőjével kapcsolatosan a 
területi és szakmai titkárokat, valamint a rétegszervezetek vezetőit egy közös beszélgetésre hívta, melyre még 
ezen a héten sor kerül. A megbeszélés célja akár szakértők bevonásával is a VSZ jövőjének megtervezése. 

Következett az aktuális szervezetpolitikai tájékoztató Bodnár József alelnök előadásában. A tagszervezési munka 
januárban jól sikerült, hiszen 131 kolléga úgy döntött, hogy a VSZ-t választja. Jelenleg több mint tizenkétezer 
aktív tagja van a szervezetünknek, és területünk, Záhony is stabilan tartja a korábbi nyolcszáz feletti 
taglétszámát. Indulnak az MSZOSZ által meghirdetett „Befektetés a jövőbe” pályázatai, a TÁMOP által 
meghirdetett pályázat már korábban, múlt év december elejétől elindult, másfél évig tart, és elsősorban az ország 
keleti részét érinti. Az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselők választásával kapcsolatban elmondta, a 
szóróanyagok elkészültek, a terítése megkezdődött. 

Újra Papp Zoltán elnök következett, és a szövetségi politikánkról szólt. Beszélt a VASZ, KSZOSZ, MSZSZ 
szövetségekben végzett munkáról, a nemzetközi kapcsolatokról. Az ETF által Strasbourgba szervezett, a négyes 
vasúti csomag elleni tiltakozáson is képviseltette magát szakszervezetünk. A tiltakozások oka: Az Európai Unió fő 
vezérlő elve ’a vasúté a jövő”, ennek ellenére előkerülnek a privatizáció, liberalizáció valamint a külső tőke 
bevonásával kapcsolatos elképzelések. 

Döntött a választmány, hogy a pályázati források igénybevétele, azok jobb kihasználása érdekében ötszázezer 
forint tőkével 100%-os Kft-t alapít a VSZ. Ez a társaság az oktatást valamint a szabadidős tevékenységet fedné le 
elsősorban, mely szakszervezetünk jövőjét segíti majd. A MÁV-Start Zrt.-nél az összeszervezés következtében 

megnyílt a lehetőség arra, 
hogy Meleg János alelnök 
bekerülhessen a felügyelő 
bizottságba. Zamárdi 
üdülővel kapcsolatos 
információkat is kaptak a 
Választmány tagjai, végül 
aktuális érdekvédelmi 
tájékoztatóra is sor került 
Meleg János és Kotter József 
előadásában. 

Zubály Bertalan 

Középtávú megállapodásért az RCH-nál 
Az elmúlt héten a munkáltató tárgyalásra hívta a VASZ-t. A téma nem más, 
mint a korábban elkezdett középtávú megállapodás tárgyalásának tovább 
folytatása. Azt töredelmesen be kell vallani, hogy e témában utoljára a 
tárgyaló felek 2013. évi bértárgyalások alkalmával találkoztak. Azóta pedig 
már néhány hónap eltelt, és az idő múlásával a körülmények is megváltoztak. 
A VASZ képviselői hangot adtak annak, hogy a megállapodás 2015. 
december 31-i hatálya már nem fogadható el, ugyanis ez már akkor nem 
középtávú megállapodás lesz. A megállapodás tervezet sok eleme közül 
kettő, a foglalkoztatás és a jövedelempolitika mélyebbre ható vizsgálat 
tárgyát kell, hogy képezze. A munkáltató képviseletében Mark Perz 
humánerőforrás igazgató a következő hét keddi napját ajánlotta fel a 
tárgyalás folytatására, amelyen részt vesz majd Clemens Först CFO is. 
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Okostojás szalamandra 
A politikusok szívén viselik sorsunkat, és miközben igyekeznek a kedvünkben járni, fél 
szemmel a sajátjukat vizslatják. Érthető, nem akarnak áldozattá válni a köz igen labilis oltárán, 
amúgy meg azok vessék rájuk az első követ…például akik akár a politikán kívül, de többet 
tesznek a közért, mint ők. Tudom, vannak olyanok is, de nem elegen. Ahhoz legalábbis nem, 
hogy meghatározóak legyenek a politikusok számára. De ha mégis, akkor szét lehet szórni 
őket, és máris nyugodtabb lesz sokak éjszakája. Ebben a nem kis rafináltságot igénylő 
tevékenységben profiként ügyködött Elbridge Gerry. 

Az illető úr az Egyesült Állomok Észak-keleti részén található kicsiny, de népes 
Massachusetts állam kormányzója, tehát első számú vezetője volt az ezernyolcszázas évek 

elején. Nagyon szerette volna, hogy az egyik választókerületben kedvenc jelöltje győzzön, amiért mindent meg is 
tett. Többek között – élve törvény adta jogával – úgy rajzolta át a kerületet, hogy a nemszeretem városokat 
kikerülte, a szeretetre méltókat pedig a választókerület részévé tette. Eljárása semmiképp nem volt elegáns, sőt, 
valamiféle választási csalásként is minősíthető, de „csak” az erkölcs volt az ellenfele. Hiszen még a Legfelsőbb 
Bíróság sem talált fogást a manőveren, márpedig az náluk az alkotmánybíróság szerepét is betölti. 

Mondanom sem kell, győzött a választottja, és egyben 
hagyományt is alapított az egykori kormányzó: „Művét” manapság 
is gerrymander néven szokás emlegetni szakmai körökben. A szó 
második fele a szalamandra nevű kétéltű hüllő angol nevéből 
(salamander) származik, ugyanis az újszülött – vagy inkább 
torzszülött? – választókerület térképe, amint a korabeli karikatúra 
is utal rá, egy szalamandrát formázott. A színes térképen pedig 
egy igazi gyöngyszem, vagyis kettő látható, pirossal színezve a 
rajzoló számára oly becses forma, mert természetesen méltó 
utódok követték Gerryt. Aki ismerős az angol nyelv rejtelmeiben, 
az nem fog meglepődni a gerrymandering kifejezésen, amely 
korunkban is a választókerületek határaival történő politikai célú 
manipuláció nemzetközileg jól ismert megnevezése. 

Persze, önmagával az átrajzolással nincs 
semmi baj. A tízévenként szokásos 
népszámlálások alapján célszerű is, hiszen 
nagyjából azonos létszámúnak illenék lennie 
minden választókerületnek. Az sem biztos, 
hogy mindig elítélendő, ha néha 
megbicsaklik a rajzolók keze, nincs ember 
hiba nélkül. De az már kívül esik az emberi 
tévedésen és esendőségen, amikor olyan településeket szakít 
szét egymástól a rajzoló, melyek mindennapjai szorosan 
összefüggenek, fontos kapcsolódási pontjaik vannak. És 
természetesen a tükörkép sem jobb, amennyiben az 
összeterelt falvak, városok a szomszéd választókerülettel 
vannak inkább társadalmi-gazdasági kapcsolatban. Mindez 
kizárhatja a választók hatékony képviseletét. 

De az is lehet, hogy ezt szeretnénk, annál is inkább, mert 
gyakran szétszakítjuk, ami összetartozna inkább, és 
igyekszünk összerakni olyasmiket, amelyek fényévekre vannak 
attól, amit szeretnénk. Örülhetünk, ha végül csak egy apró 
termetű szalamandra ölel át hideg karjaival, és nem egy 
csábítóan szép, de annál ridegebb óriás. 

Dolhai József 
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Öszöd, nem öszöd, nem kapsz mást! 
Megboldogult gyermekkorom idején az esős nyári napokon nem volt más választásom, vagy 
olvastam, vagy megvártam a tíz órát, hogy a tv-ben kezdődjék a matiné (persze hétfőnként 
ez még nem volt opció). Választék bőségesen, mert egyik nap a Tenkes kapitánya (imádtam: 
füben, fában, vizben van a gyógyulás, kenjük be sárral a bal vállunkat...), esetleg a 
kalandosabb napokon Rózsa Sándor pattant fel a kis pejszörű lovára. Azokat az ízes 
mondatokat a mai napig tisztán hallom, amikor a mi Sándorunk azt mondja Veszelka 
Juliskára: hím be csúf, vagy amikor Juliska és az anyja nem akarja a Veszelka által kitalált 
házasságot: eszöd, nem eszöd, nem kapsz mást. 

Nos, eltelt negyven év, és már jócskán a XXI. századot tapossuk, de azért a szavak még 
visszhangzanak az időn át. Némi torzulást azért tapasztalhatunk, esetleg a szegedi tájszólás változott meg az 
idők folyamán: eszöd-öszöd. Tudom, szakállas vicc, és nem is az én reszortom: A Szeged melletti faluból 
középiskolába, Pestre felkerülő gyerkőc kérdezi a szobatársát: Nem láttad a kenyeret? Mire a másik: mögötted! 
Én? Dehogy ettöm mög. 

Háttal nem kezdünk mondatot, de azt kell mondjam, hát idáig jutottunk: éjjel-nappal Budapest, éjjel-nappal 
Őszöd. Mindkét dolog az élet sava-borsa, a legValóbb világ, ez a mai Magyarország (ha már nem lehetünk 
Köztársaság). Már nyolc évvel ezelőtt sem értettem, hogy ha Zoli Bohóc megijeszti Peti Bohócot, akkor miért kell 
a Szabadság téren autókat felgyújtani és TV székházat ostromolni és az étel automatákat kifosztani, de most 
nyolc évvel az elhíresült beszéd után, a választási kampány közepén még mindig csak Őszöd folyik minden 
csapból. A legéhesebb kutya is otthagyta már ezt a csontot, hacsak valami még nagyobb galádság nem készül a 
háttérben. 

Kedves "Urak" és "Hölgyek" odafent, nekünk, vasutasoknak sokkal hétköznapibb gondjaink vannak idelent, és 
szeretnénk végre, hogy ne csak Őszöddel foglalkozzanak, ami az országot piszkosul nem érdekli már, hanem 
talán, így választások előtt a köznép hangulatán is kellene javítani. Persze, nem kozmetikázott statisztikákkal (a 
boltban, a pénztárnál rögtön lebuknak), hanem tényleges tettekkel. 

Márta Isván 
 

HUMORSAROK 

HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK 

Egy fiatalember jegygyűrűt vásárol. 

– Belevéshetem a gyűrűbe a menyasszonya nevét? – kérdezi a vésnök. 

– Hát, rendben van, de mindenesetre ne nagyon mélyen... 

MAI VÁLLALKOZÓ 

Horváth, a fiatal vállalkozó találkozik a szomszédjával a Velencei Szent Márk téren.  
– Ó, micsoda véletlen! Hogy kerülsz ide? 

– Nászúton vagyok, nemrég nősültem. 

– Jó, rendben van, de hol a feleséged? 

– Otthon, hisz a boltot valakinek vinnie kell...  

MOZI 

– Jól látsz? 

– Igen. 

– Nincs huzat? 

– Nincs. 

– Kényelmesen ülsz? 

– Igen. 

– Akkor cseréljünk helyet!!! 

Balogh Attila 
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"HA ISTEN A NŐT A FÉRFI URÁVÁ AKARTA VOLNA TENNI, 

ÁDÁM FEJÉBŐL VETTE VOLNA. 

HA RABSZOLGÁJÁVÁ, A LÁBÁBÓL. 

ÁMDE OLDALÁBÓL VETTE, MERT ÉLETTÁRSÁVÁ, 

EGYENLŐ PÁRJÁVÁ AKARTA." 

(SZENT ÁGOSTON) 

A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL KÍVÁNJUK,,  HOGY A FÉRFIAK 

TISZTELJÉK BENNETEK AZ ANYÁT, SZERESSÉK AZ EMBERT ÉS 

MINDEN NAP SZERELMESEN TALÁLJÁK MEG 

BENNETEK A NŐT! 

 

 


