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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 30-31. szám 2012. december 17. 

A mi karácsonyfánk 

Úgy kezdődött, hogy nagyjaink még 
tavaly kitalálták, az új magyar alkot-
mánynak – mely a keresztségben az 
Alaptörvény nevet kapta – legyen saját 
asztala – és lőn. A Vasutasok Szak-
szervezete meg úgy gondolta, legyen 
nekünk, melósoknak is asztalunk, és 

szintén lett – úgy hívtuk, hogy Munkavállalók Asztala. 
Záhonyban nem pont úgy sikerült, ahogy megálmodtuk, 
hiszen mi nem tehettük ki az állomásnak még a közelébe 
sem az asztalunkat – Záhony, az most is Záhony – de a mienk sem volt rosszabb, mint másoké, egyik 
számunkban nevet is adtunk neki: A mi asztalunk. És természetesen mindenkivel szóba álltunk. 

Azóta sok minden történt az életünkben, és valóban sok víz 
lefolyt az öreg Tiszán, de ezt a szokásunkat megtartottuk. 
Sőt, a mi asztalunkat is, nemrég pedig úgy döntöttünk, ismét 
felállítjuk a képviselet folyosóján. De mos nem száraz 
paragrafusokat, meg szórólapokat tettünk rá, hanem egy 
kicsinyke fenyőfát. Szerényen fel is díszítettük, mint annak 
idején a mi asztalunkat, szaloncukrot tettünk alá, és ez lett a 
mi karácsonyfánk. Elég volt már idénre a sok magyarázatból, 
okoskodásból, jogszabályból, és az urak asztalához sem 
vágyunk, hiszen van sajátunk. Álljunk hát mellé, és 
kivételesen ne azt nézzük, mi van a fa alatt, hanem azokat, 
akik mellette vannak. 

Egy év sok idő egy munkahelyen és a magánéletben 
egyaránt. Arra mindenképpen elég, hogy számolatlanul 
okozzunk egymásnak jót és rosszat, ahogy az emberek 
szokták. Arra meg talán kevés, hogy a rosszaságainkat 
jóvátegyük, a haragunkat meg elfelejtsük. Így, Karácsony 
táján annak is ideje van, hogy meglássuk egymásban a jót, 
amit eddig nem vettünk észre, pedig mindannyiunk sajátja. 

Csak a hétköznapok rohanásában nehéz a lényeget is meglátni egymásban, sőt, mi sem akarunk, 
vagy tudunk mindig jók lenni. Ideje tehát önmagunkból is kihozni mindazt, amit eddig kerülgettünk, 
de másoktól azért elvártunk. Talán bennünket is másnak, jobbnak látnak majd, mint eddig, és az is 
sokkal szebb lesz, amit a fa alá csempésztünk. 

Juhász Tiborné 
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Ülésezett a Választmány 

Ahogy ilyenkor, év vége felé lenni szokott, a különféle szervezetek választott 
testületei áttekintik a lassan mögöttünk hagyott évet. Így tett december 
tizenharmadikán a Vasutasok Szakszervezetének Választmánya is, és értékelte a 
2012-es esztendőt. Az év pénzügyi helyzetéről Zlati Róbert, a Költségvetési 
Bizottság vezetője számolt be, aki többek között elmondta, hogy a 2013-as év 
költségvetése az ideihez hasonló kondíciókkal van tervezve. 

A működés feltételeit jelentősen meghatározó költségvetés tárgyalásával 
kapcsolatban Papp Zoltán elnök kifejtette, nagyon nehéz év áll mögöttünk, hiszen 

az új MT olyan helyzetet teremtett, hogy mind az érdekvédőket, mind a munkáltatót többször is 
próbára tette. Ennek ellenére pénzügyi szempontból a vártnál jobban fogunk zárni, ami a takarékos és 
jó gazdálkodás eredménye, miközben sok kockázati tényező nehezítette munkánkat. Itt kell 
megemlítenem a Zamárdi üdülővel kapcsolatos előterjesztést: Ebben az évben kifizettük a társ-
szakszervezeteket, jövőre pedig 50 millió forintos felújítást tervezünk, melyet május 31-ig szeretnénk 
befejezni. Az új szezonra több mint nyolcvan férőhely, szauna, nagy konferenciaterem és téliesített 
rendszerű szobák állnak majd a vendégek rendelkezésre. Az üzemeltetést 2013-ban a VSZ végzi, 
tagjaink számára pedig kedvezményes díjakat fogunk megállapítani, míg a külső igénylők 
természetesen a piaci árakon vehetik majd igénybe az üdülőnk szolgáltatásait. 

A Választmány beszámolókat fogadott el és szervezetpolitikai, valamint érdekvédelmi tájékoztatókat 
hallgatott meg Bodnár József, Meleg János és Kotter József alelnököktől. Simon Dezső, a Nyugdíjas 
Szervezet elnöke tájékoztatta a Választmányt, hogy a nyugdíjasok arcképes igazolványának 
érvényesítése komoly problémákat és nehézségeket okoz a nyugdíjasoknak, mert ezt csak 
személyesen és Budapesten, Kerepesi úton lehet megtenni. Erre Papp Zoltán elnök reagált, és 
elmondta, már tárgyalt a MÁV-Start vezetőivel, akiktől ígéretet kapott kedvezőbb lehetőségek 
kidolgozására. 

A választmányi ülés zárásaként egy nem mindennapi 
kitüntetés átadására került sor: GIB-Díjban részesült 
Zaránd György, a MÁV-Start értékesítési igazgatója, aki 
egyben a Gépészetnél és a Trakciónál is betölti ezt a 
feladatot. A kitüntetést mindeddig csak a 
szakszervezetben kiemelkedő munkát végző tagok 
kaphatták meg. A kivétel oka: Zaránd úr sokat tett a jó 
munkaügyi kapcsolatok elősegítéséért. 

Zaránd György megköszönve a kitüntetést, a 
vasútvállalat átalakításával kapcsolatba a következőket 
mondta: A Gépészet átalakítása jól sikerült, ez akár 
sikertörténet is lehetne. Dávid Ilona vezetésével új 
koncepció és vezetési szemlélet is érkezett, a kormány támogatását élvezi az új vezetés, van 
lehetőség anyagi forrásokra és elindulhatnak a fejlesztések a jármű park fejlesztése terén is, 
hasonlóan az infrastruktúra területéhez. A személyszállítás tekintetében elmondta, a szolgáltatás 
színvonala jelentősen nem változott, ennek ellenére emelkedett az utaslétszám, és a bevétel is 
növekedett. Az átalakítás célja jobb és hatékonyabb szolgáltatás nyújtása. Már december elsejétől 
közel kétszáz munkatárs került át a Gépészettől és a Trakciótól a Startba, akiknek a feladata, hogy 
előkészítsék a következő lépcsőt. Ez 2013. április elsejétől várható, amikor minden munkatárs a 
korábban említett két cégből átkerülne a Startba. A többi társaság felülvizsgálata most van 
napirenden, például melyek azok, amelyek a pályához kerülnek, és melyek a startba, de lesznek kívül 
maradók is, tehát akikre nem lesz szükség egyik társaságban sem. Így kialakulhat egy új, 
versenyképesebb vasút, és egy új struktúra is. 

Zubály Bertalan 
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Küldöttközgy űlést tartott az Egészségpénztár 
December 14-én tartotta évzáró küldöttközgyűlését a Vasutas Egészség-
pénztár. A küldöttek beszámolót hallgattak meg a 2012-es év tevékenységéről 
Dr Magos Györgytől, az Igazgatótanács elnökétől. Elmondta, a taglétszám 
dinamikusan, több mint háromezer fős növekedéssel 39040 főre emelkedett, és 
felértékelődött a cafetéria választásnál is az Pénztár szerepe. Megtudhattuk azt 
is, hogy az Egészségpénztár tizenöt éves története során a vagyona 3,6 milliárd 

forintról 4,3 milliárd forintra nőtt, ami figyelemre méltó a mai, válságokkal terhelt gazdasági helyzetben. 

Mindannyian tudjuk, hogy bankszámlaváltás is történt, hiszen az OTP helyett az MKB lett a 
számlavezető bank, amit fennakadás nélkül sikerült megoldanunk. Kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy már több mint kétezer helyen fogadják el az Egészségpénztár kártyáját, de ha van még olyan 
szolgáltató, amelyik nem ismer bennünket, kérjük jelezni, és felvesszük velük a kapcsolatot. 

Két pontban az Alapszabály is változott, hiszen új szolgáltatást is bevezettünk, nevezetesen a 
szenvedélybetegségről való leszokásra irányuló kezelések körét. A másik változás a befizetések 
közötti alapok felosztására vonatkozik, mert a tagokra nézve kedvezően, 0,3 százalékkal több marad 
a befizetésekből a számlákon: 84000 forintig 91,2 %, e fölött pedig 98% használható fel a tagdíjakból, 
aminek összege változatlanul ötezer forint lesz havonta, és megmarad az egyéni befizetések utáni 
húsz százalékos adókedvezmény is. 

Közel hétszázezer kifizetésre számítanak a következő évben, melynek nagy része gyógy-
szerigénylésre, illetve gyógyászati segédeszközök vásárlására irányul majd. Idén is volt a PSZÁF által 
kezdeményezett megbeszélés, melynek keretében áttekintették a pénztár működését, kifogás nem 
volt mindent rendben találtak. A jövő évben viszont a szokásos kétévenkénti átfogó PSZÁF 
ellenőrzésre kerül sor, mely nagy feladatot ró majd az apparátusra. Zárásként Deák Zoltán ügyvezető 
igazgató elmondta, a 2013-as év nagyon nehezen tervezhető tranzakciós adó, illetve az adótörvények 
folyamatos változása miatt. De mindezek mellett is elmondható, hogy a Pénztár működése 
megbízható, érdemes lesz a jövőben is élni a lehetőséggel. 

Zubály Bertalan 
 

HUMORSAROK 

ÁLLATI 

Egy hét éves kislány bemegy az állatkereskedésbe, és kérdezi az eladótól: 

– Elnézést uram, árulnak önök nyulat? 

Az eladó teljesen el van ájulva, hogy milyen aranyos a kislány. Lehajol hozzá és kedvesen 

megkérdezi: 

– Milyet szeretnél, fehéret, feketét, szürkét, barnásat, hosszú szőrűt talán? 

A kislány csípőre teszi a kezét, és ezt mondja: 

– Hát, szerintem a pitonomnak tökmindegy…! 

DILEMMA 

A Télapó leereszkedik egy kéményben. A nappali heverőjén meglát egy gyönyörű meztelen 

szépséget, és elmereng: 

– Na, most vagy odamegyek és csinálok vele valamit, de akkor biztosan nem kerülök a 

mennyországba, vagy oda sem megyek hozzá, de akkor meg nem férek ki a kéményen… 

Balogh Attila 
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Világvége Karácsonyra 
Azt mondják, nagy-nagy buzgalommal 
robogunk az épp soron következő világvége 
felé. És vannak sokan, akik nagy izga-
lommal keresik a véget, pedig lehet, hogy 
december huszonegyedikén inkább kezdőd-
ni fog valami új, legalábbis a maja indiánok 
több ezer éves naptára szerint. És miért ne, 
hiszen a huszonegy még a babonásabb-
jának is szerencsés szám. Azt persze nem 

tudni, pontosan mikor, mondjuk hajnalok hajnalán, vagy éjfél tájt, ráadásul nyolc óra eltéréssel jár az idő 
arra felé, ahol kitalálták. No, ha senki nem vert át nagyon bennünket, pénteken már többet tudunk. 

Persze, biztosan átvertek, ez a világ már csak ilyen, meg aztán többnyire 
hagyjuk is magunkat. De az is biztos, hogy nem a maják a ludasak, akikre 
úton-útfélen hivatkoznak a világvégehívők, mert ők csak szerkesztettek 
maguknak egy naptárt. Nem jobbat, mint a mienk, talán nem is 
rosszabbat, de nagyon különbözőt. Igaz, még abban sem lehetünk 
biztosak, hogy ők hozták össze, mert állítólag más törzsektől „örökölték” 
az alapokat, azok meg szintúgy. És itt meg is állhatnánk, mert úgy néz ki, 
hogy azok a Közép-amerikai indiánok nagyon tudtak számolni, köszönő 
viszonyban voltak minden csillaggal meg a Nappal, de olyat, hogy kerék, 
még mutatóban sem használtak, pedig ismerték. Szóval ellentmondások 
tömegére bukkan, aki kutakodik, de hagyjuk meg leszármazottaiknak a 
kutatás örömét. Ám van még, ami figyelemre méltó a majákban is, meg a 
naptárukban is. 

A lényeg, hogy az öreg Gergely pápával ellentétben nem csak hónapokra és évekre osztották az időt, 
hanem több ezer éves szakaszokra is. Egy ilyen szakasznak és egy nagyon hosszú, egész pontosan egy 
5125 éves történetnek épp december huszonegyedikén lesz vége. Elég soknak tűnik, és nem volna könnyű 
elmondani, hogy jó volt, vagy rossz, még arról a kevésről sem, ami az életünknek is része volt. De így, a 
vége felé nincs jelentősége, mindjárt elmúlik, ezt a pár napot kihúzzuk valahogy. Aztán úgyis kezdődik egy 
új időszak, hiszen a maják szerint ezek az ismétlődő ciklusok egy körforgás részei, akár minden újra 
kezdődhet. Csoda, ha megáll a vasutas kezében a jelzőzászló? 

Sőt, még a főjelzők is zavarba esnek, ha arra gondolunk, hogy nem csak a szép idők ismétlődhetnek meg, 
de a nem szeretem napok is. Gondoljunk csak egy-egy jól sikerült házibulira, mondjuk ajtócsapkodás 
formájában, nem beszélve más örömökről. Tehát ki kéne találni valamit, például hogy ki-ki dönthesse el 
maga, újrakezdi-e, vagy sem. És ha igen, melyik résztől. Mert nem mindegy, hogy a szülőszobától, vagy az 
anyakönyv-vezetőtől szeretne újra indulni, netán az első keresztelő legyen a támpont. De olyat is el tudok 
képzelni, hogy valaki a körözőlapot választaná, persze, ha több is volt, nem mindegy, melyiket. 

Aztán ha felébredtünk a révedezésből, rájövünk, hogy világvége ide, 
vagy oda, sokkal szerencsésebb inkább valami újba kezdeni, abba 
talán több beleszólásunk lesz. És ha már régebben kitapasztaltuk, 
hogy az újévi fogadalmak nem célravezetők, akkor tényleg jobb 
huszonegyedike körül megígérni magunknak, hogy a következő 
ötezer évben mindent másképp teszünk. Bármit megtehetünk, még 
azt is, hogy elfelejtjük a fogadalmainkat, és hinni kezdünk Karácsony 
csodájában. 

Dolhai József 
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BOLDOG, BÉKÉS 

KARÁCSONYT, ÉS 

SIKERES ÚJ 

ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK MINDEN 

KEDVES 

OLVASÓNKNAK! 


