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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 37. szám 2014. február 17. 

Forgalmászok között 
Évzáró-évnyitó bizalmi testületi ülést tartottak a forgalmászok Záhonyban, ahonnan nem   
hiányozhatott a Forgalmi Szakmai Képviselet vezetője, Szabó Gyula sem. A testület tagjai 
elfogadták a tavalyi év pénzügyi beszámolóját, majd megbeszélték az idei év legfontosabb 
teendőit. Ezek közül tényleg a legfontosabb dologról, Pokolné Tünde helyettesítéséről is 
kellett dönteni, mert Tünde pár hónapig nem tudja ellátni az alapszervezeti titkári 
feladatait. A testület Orosz Károlyt bízta meg a helyettesítéssel, és Jakab Ádámra is több 
feladat hárul majd. 

Szabó Gyula érkezéséig tájékoztatót 
tartottam, melyen a vsz-es aktualitásokon 
kívül szóba került a bérfejlesztés jelenlegi 
állása, felhívtam a figyelmet a közelgő 
üzemi tanács választásokra, s ha már 
együtt volt a testület, beszéltünk a 
választási bizottság munkájában résztve-
vőkről, illetve szóba kerültek a lehetséges 
jelöltek is. 

Éppen jókor tartottunk szünetet, mert 
késés nélkül érkezett meg Gyula vonata. 
Tájékoztatójában ő is érintett aktuali-
tásokat, de természetesen a szakmaiság 
került előtérbe, például a közelgő 
forgalmi vizsgák miatti „félelem” több 
tagunkban is megfogalmazódott. A sza-
kmai vezető mindenkit igyekezett meg-
nyugtatni, mondván, hogy a több éves 
tapasztalat kellő felkészültség mellett 
eredményes vizsgához fog vezetni. Persze egyértelművé tette, hogy tanulás nélkül senki nem számíthat sikerre, 
mindemellett fontos a határozott fellépés, de óva intett a pongyola, szakszerűtlen megfogalmazásoktól is. 

A jó hangulatú ülés végén kollégámmal együtt gratuláltunk 
Karcsinak, s biztosítottuk segítségünkről. Ez úton is kívánok 
ehhez a munkához sok sikert, és persze kellő kitartást! 

Juhász Tiborné 

Helyreigazítás 

Múlt heti számunk Emberek és érékek 

című tudósításában a „kabátszalonna” 

tulajdonosának nevét pontatlanul 

írtuk. Egykor kollégánk neve 

helyesen: Gyimesi József. 
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Okos légy, tojás! 
Amikor az álmaink – ideológiánk – letisztultak, már 
nagyjából tudjuk, hogy milyen mozdonyt is 
szeretnénk. Persze, könnyen mellényúlhatunk, és az 
áhított, formás és méltóságteljes Nohab, netán 
valami csinos fiatalabb helyett kerti törpével leszünk 
kénytelenek összeborulni. Ilyenkor sokan úgy érzik, 
hogy menten összedől a világ, egybeér a föld az 
éggel, meg egyáltalán. Pedig „csak” arról van szó, 
hogy rosszul választottunk. Igaz, ritkán múlnak 
kizárólag rajtunk a dolgok, például pártválasztás 

esetén fontos, hogyan tehetjük azt meg. Másképpen milyen választási 
rendszerben szavazunk, milyen súlya van voksainknak. 

A választási rendszer azt rögzíti, miképp lesz az ikszeinkből mandátum, hány voks ér egy képviselői helyet, 
hogyan számítják azt ki. Ezért aztán igencsak szívükön viselik a vonatkozó jogszabályokat a politikusok minden 
országban: A politikát, a politikai rendszert meghatározza a választási rendszer, és fordítva, a politika igyekszik 
dönteni a választások mibenlétéről. Hogy ez miként történik, a politika kereteitől függ, elsősorban az illető ország 
hagyományaitól, az alkotmányától, illetve annak betartásától. Okoskodás kijelenteni, hogy egyik, vagy másik 
választási rendszer jó, netán rossz. Mindenesetre annál jobb a rendszer, minél többen vehetnek részt egyenlő 
jogokkal a választásokon, minél jobban leképezi az eredmény a választók akaratát, és minden szavazónak 
ugyanannyit ér a voksa – no, ilyesmivel próbálnak huncutkodni a politikusok, országa válogatja, milyen sikerrel. 

Az Egyesült Államokban például még manapság is divat az előzetes regisztráció. Ők azt mondják, azért, mert 
nincs semmiféle népesség-nyilvántartásuk, a bírálók szerint meg azért, mert így tartják távol a szegényeket és 
távollakókat. Csakhogy ma már tudnak elektronikusan is regisztrálni, amit a szavazás napján is megtehetnek 
személyesen, és természetesen szavazhatnak a neten is, kétnapi lovaglás helyett. Sok lehetőség kínálkozik a 
szavazatok súlyának, tehát a versengő pártok esélyeinek befolyásolására is, aminek mindig valami logikus 
magyarázata van. Ilyen, valóban fontos magyarázat lehet, hogy kormányzóképes erők szülessenek a 
választásokon, tehát ne sokpárti koalíció kormányozzon. Igaz, ami igaz, hat-nyolc párt nemigen képes közös 
nevezőre jutni. Néha még kettő sem… 

Ezért alkottak nálunk arányosságra törekvő választási törvényt a 
rendszerváltozás idején. Az arányosság úgy valósult meg, hogy az 
egyéniben vesztes jelöltekre adott töredékszavazatok (melyek nem 
adtak ki egy mandátumra valót) nem vesztek el, hanem listán 
erősítették a jelölt pártját. Ez áprilisban is hasonlóan lesz, annyi 
különbséggel, hogy a helyben nyerő párt listáját is feltupírozzák a 
maradékkal, tovább csökkentve az egyéniben rosszabbul teljesítő 
ellenpárt esélyeit. Mondhatnánk, úgy kell neki, miért nem kapott 

többet! Csak hát így a parlament összetétele korántsem tükrözi majd a valós szavazói akaratot, amire kitalálták a 
vegyes (arányos) választási rendszert. Főleg, ha egyéniben még az ötven százalékot sem muszáj elérni, lévén, 
hogy csak egy forduló lesz, de az sem számít, hányan zarándokoltak el a szavazófülkékig. 

Van, ahol csak egyéni (egyszerű többségi) versengés van, például Angliában. Ott gyakran előfordul, hogy sokkal 
több, illetve kevesebb képviselője akad egy pártnak a parlamentben, mint amennyit az egész országban rá adott 
voksok száma indokol. Egyszerűen azért, mert egyéniben megoszlanak a jelöltek között az ikszek, és mondjuk 
harminchárom százalékkal (plusz egy voks) is nyerő lehet a szerencsés, akik meg csak huszonkilenc százalékot 
kaptak, kiesnek a menetből, és elvész sok-sok rájuk adott szavazat, tehát 
választói akarat. Ezt kompenzálhatja vegyes rendszerben a régiós (megyei), 
vagy országos lista, melyen a vesztes jelöltek többnyire már nem 
szerepelnek, de a pártjukon annak arányában segíthetnek a töredék-
szavazatok, amilyen arányban tetszik a párt a népnek. 

Bizony nehéz úgy döntenünk, hogy érvényesüljön valamelyest az akaratunk, 
tehát azt a mozdonyt szerezzük meg végre, amire vágytunk. Okos légy, 
tojás! – mondom magamnak, de vajon lehet-e a halandó okos ilyesmiben? 
Nem könnyű, de mégiscsak egyszerűbb, mint a párválasztás, hiszen a 
pártválasztást négyévente titkolózás nélkül, mégis titkosan megismé-
telhetjük. És akár ki is dobhatjuk az unalmassá váló kerti törpénket. 

Dolhai József 
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Megkezdődött 

Biztosan nagyon sokan emlékeznek még arra a reklámra, amiben egy kissrác ugrál 
a kanapén, miközben azt kiabálja, hogy: Apa kezdődik, kezdődik...! 

Most mi is így vagyunk, megkezdődött, megkezdődött a kampány. Eddig is szokva 
voltunk ahhoz, hogy a híradásokban és parlamentben ment az anyázás (miközben 
a parlementi büfében és egyéb bennfentes helyeken nagy barátságban 
megbeszélték, mennyit is kellene emelni a saját járandóságaikon), de most ezt 
ömlesztve fogjuk kapni április 6-ig. Ha valaki nem akart ezekkel a dolgokkal 
foglalkozni, egyszerűen elkapcsolhatott olyan csatornára, ahol nem politizáltak, 

vagy nem nézett, hallgatott híradót. 

Mostantól azonban esélye sem lesz, hiszen minden reklámblokkban, hírekben csak a pártok, 
pártszövetségek fogják dicsérgetni magukat és gyalázni egymást. Előveszik, hogy az egyik ilyen-olyan 
százmilliókat hová, miért, kinek, nehogy be kelljen számolni arról, hogy ők tizmilliárdokat. 

Én úgy vagyok vele, ha valaki látott már karón varjút, nem fogja rá azt mondani legközelebb, hogy 
gólya. Amit a saját bőrén (és pénztárcáján) megtapasztalt az ember, azt nem felejti el, ahogy azt sem, 
kinek köszönheti. Ilyenkor mindig az egyszeri pásztor esete jut az eszembe, akinek volt két teljesen 
egyforma komondora. Amikor két politikussal találkozott, azok megkérdezték tőle, hogy hívja a 
kutyáit? Azt felelte: a baloldalamon lévő Kutya, a jobboldalamon lévő Eb. Összenéztek a politikusok, 
hiszen a két kutya teljesen egyforma és még a nevük is ugyanazt jelenti. Mire a pásztor: Valahogy 
csak meg kell különböztetni őket egymástól, egyébként meg láttam tegnap délután a parlamenti 
közvetítést. 

Márta István 

 

HUMORSAROK 

KISMALAC 

Megy a kismalac az erdőben, és egyszer csak beleesik egy gödörbe. Arra jár a 

farkas, és szól neki: 

– Kismalac, csak nem beleestél a gödörbe? 

– Igen. 

– Gyere, én majd kihúzlak! 

– Neeem, inkább várok!!! 

TÁSKERESÉS 

Lófarkas lány keres hasonló adottságokkal rendelkező fiút. 

VARÁZSIGE 

Egy fiatal nő elmegy az orvoshoz azzal a panasszal, hogy kicsik a mellei. Az 

orvos azt ajánlja neki, hogy minden nap pontosan kettőkor masszírozza meg a 

melleit, és mondja, hogy kerekecske, dombocska. A nő néhány nap múlva a 

vonaton utazik egy fiatal férfival. Idegesen nézegeti az óráját, majd elszánja 

magát, és elkezdi simogatni a melleit, miközben mormolja a varázsszavakat: 

– Kerekecske, dombocska. 

A férfi felkapja a fejét és így szól: 

– Úristen, már két óra? Csiga-biga, gyere ki.... 

Balogh Attila 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Információink szerint csökkenteni kell a TÜK Záhony létszámát, mellyel természetesen nem 

tudunk egyet érteni. Zlati Róbert szakmai képviselet vezetőt Záhonyba hívtuk, hogy  

személyesen tájékoztassuk, illetve tájékozódjon a kialakult helyzetről. A találkozóra e hét 

péntekén kerül sor, melyről következő számunkba beszámolunk. 

MÁV-START Zrt. 

Szerda a határideje a JBK és TSZVK Debrecen központokban a jelöltállításnak. Területünkről 

a JBK Üzemi Tanácsába Szanyi Józsefet, munkavédelmi képviselőnek Zolcsák Katalint 

jelölte a VSZ. 

A TSZVK munkavédelmi képviselő jelöltje Kazsuk László lett. 
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