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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 1. szám 2012. május 28. 

Tavaszi kavalkád 

Eseménydús idők vannak mögöt-
tünk, ami nem azt jelenti, hogy a 
jövő csendesnek ígérkezik. Ha a 
múltból következik a jövő, ami 
egyelőre zavaros, akkor nem 
fogunk unatkozni, sem mint 
vasutasok, sem mint érdekvédők, 
de úgy sem, mint állampolgárok. 

A VSZ Választmánya döntött a VDSZSZ-szel való 
szövetségről, amit a múlt hetekben már kiveséztünk, 
vagy legalábbis úgy hisszük. Mert a java még ezután 
következik: Sikerül-e tartalommal, mindkét szervezet 
számára előnyös tartalommal megtölteni a formálódó 
jövőt. Nem lesz könnyű menet. 

Új Munka Törvénykönyve, új élet, mondhatnánk, csak 
hát az új élet pozitív kicsengésű jövőre utal, az új MT 
viszont annál kevésbé. Ráadásul a törvényi változásból 
következik, hogy új Kollektív Szerződésre is szükségünk 
lehet. Utóbbi persze a szakszervezetnek és a munka-
vállalóknak sem sürgős, jó ez a mostani. Kérdés, mit szól 
ehhez a munkáltató? No, itt a lehetőség az új szövetség 
első próbájára. 

Szintén az új MT-hez kapcsolódik a munkajogilag védett 
tisztségviselők megjelölése, a munkáltatók felé történő 
bejelentés. A Választmány erről is hozott az elmúlt héten 
döntést, elfogadásra került a VSZ Szabályzata, ami a 
munkajogi védelemben részesülő munkavállalók 
nevesítéséről szól. Teendők ez ügyben is bőven akad. 

És, ha már minden új, ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy új vezérigazgató, pontosabban új vezérigazgató 
asszony áll a MÁV Zrt. élén. Ez szintén komoly 
változásokat jelent a jövőre nézve, a vezetőváltásokat 
tekintve már sejtéseink is vannak. Természetesen le-
gyünk jóindulatúak, várjuk meg a fejleményeket, bízva 
abban, hogy az új vezér is jóindulatú lesz. 

Gyakran járnak a gondolataim a nemzeti konzultáció 
körül is, ami ugyan szimplán politika, de vajon 
kivonhatjuk-e magunkat teljesen a politika sűrűjéből. 
Attól tartok, hogy nem, sem emberként, sem 
vasutasként, sem érdekvédőként. 

De hogy ne csak az előttünk álló időszak dolgos 
hétköznapjait említsem, evezzünk kellemesebb vizekre, 
hiszen a tavaszi kavalkádot a forró nyári napok követik, 
és kikapcsolódásra is lesz némi lehetőségünk. Gondolok 
itt először is a területi horgászversenyünkre, de szót kell 
ejtenünk a Vasutasnapról is, amire az idén Záhonyban is 
elemhetünk. 

Juhász Tiborné 

 

Meddig érték az ember? 

Tavaly nyáron, a területi 
képzésen felvetődött a kérdés, 
mi lesz azokkal a 
munkavállalókkal, akiknek az 
időszakos orvosi vizsgálat során 
kiderül, hogy nem alkalmasak a 
vasúti, szolgálatra. Akkor azt a 
választ kaptuk, hogy a MÁV 

törekszik arra, hogy ismét rehabilitációs munka-
helyeket hozzon létre. Azóta eltelt egy év, és e 
témában még nem hallottunk semmit a mun-
kahelyek kialakításával kapcsolatban. Jelenleg 
három munkatársam van, akiknek a 29-essel 
gondjuk akad. Egyiküknek azt tanácsoltuk, hogy 
amíg tud, maradjon táppénzen, mert hiába dol-
gozott a vasútnál, de megszakítás nélkül csak nyolc 
év folyamatos munkaviszonya van. Másik kollégám 
31 év után beteg lett, végkielégítéssel hagyja el a 
céget, de még neki is van a nyugdíjig 14 év. Mi lesz 
vele? A harmadik kolléga tudja, hogy baj van, de 
reckíroz, hátha átcsúszik. Tudom. hogy a fiata-
loknak sem jut munka, legalábbis a szűkebb kör-
nyezetünkben, de mi lesz velünk? Csak addig kel-
lünk a cégnek, amíg egészségileg kifogástalan álla-
potban vagyunk? Addig kellünk, amíg adót 
fizetünk? 

Pokolné Tünde 
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Pünkösd havában 
Május tizedike és június 
tizenharmadika közé esik a 
húsvétot követő hetedik 
vasárnap, pünkösd ünnepé-
nek első napja. Ezt az 
időszakot hívják pünkösd 
havának, de kevésbé fenn-
költen nevezhetjük a szövet-
ségek, vagy szövetségeink 

hónapjának is. Mert ugyan a szövet-ségek 
nem feltétlenül a virágillatú májusban szü-
letnek, de nem csodálkoznék, ha kiderülne, 
hogy a legtöbb szövetkezés gondolata – 
legyen az egy tartós kapcsolat vagy sok ember 
életére kiható jogi aktus – az éltető tavasz 
lelkesedésében fogant. 

Az első szövetségről az Ószövetségben 
olvashatunk, és a zsidók és Isten között Mózes 
„közvetítésével” köttetett a Sínai-hegyen, 
amikor a választott nép elfogadta a kőtáblákba 
vésett tíz parancsolatot. Ez volt a szerződés, 
amit aztán több-kevesebb sikerrel igyekeztek 
megtartani. Néha mi is törekszünk ezen ősi 
törvények betartására, de legalábbis elvárjuk, 
hogy velünk szemben mindenki pontosan 
kövesse azokat. Ebből aztán mindenféle 
bonyodalmak származnak, de mivel a mai 
napig nem találtunk ki olyan törvényt, ami 
büntetlenül felülírhatná azt az elsőt, kényte-
lenek vagyunk az alapján szervezni életünket. 

Nem mindegy, hogy miféle szövetségnek va-
gyunk részesei, önként kötöttük, vagy némi rá-
hatás következtében, kényszeredetten bólintot-
tunk rá. Utóbbi nem ritkaság, például a kor-
mányok előszeretettel bíztatnak az általuk dik-
tált együttműködésre anélkül, hogy megkér-
deznének bennünket. Az önkéntesség hiánya 
a bólintás utáni hatékonyságon látszik meg, 
majd szép lassan elvész a részvevők erkölcsi 
tartása, és az egykor volt közösséget részér-
dekek, gyakran kétes értékű magánérdekek 
tartják össze valamennyire és valameddig. 

Előfordul, hogy az önként és boldogan kötött 
barátság, szerelem vagy házasság névvel ille-
tett szövetség egyik tagja visszaél a bizalom-
mal, vagy egyszerűen köt még a meglévővel 
rivalizáló két-három másik szövetséget is. 

A végén valószínűleg ő húzza a rövidebbet, 
amit önmaga előtt sem vall be, és mintegy 
mellékesen tönkre teszi egykori szövetségesét. 

Meg lehet előzni a rossz véget, ha megújítjuk 
kopottas szövetségünket. A második, keresz-
tény szövetséget – Újszövetség – piros 
pünkösd napjaiban ünnepel a nyugati világ. A 
húsvéti misztérium beteljesedése, a katolikus 
egyház születésnapja mellett az új törvény 
ünnepe is, ami felfogható a mózesi szövetség 
megújításaként. Persze, manapság egy közös 
lét megújítása nehezebb feladat, mint a 
létrehozás volt, pedig ha sikerül, jobb, tartal-
masabb is lehet, mint egykor. A megújuláshoz 
ismét együttes szándék, közös célok kellenek. 
És valami olyan kötődés, a részvevők számára 
fontos összetartozás érzése, ami bizalmat és 
áldozatkészséget feltételez a szövetségesek 
között. 

Annak ellené-
re, hogy gyak-
ran csodákra 
várunk, ma-
napság már 
ritkán hiszünk 
bennük, né-
melyiken mé-
gis érdemes 
volna elgon-
dolkodnunk. Pünkösd havának előzményeihez 
kacsolódik egy történet, mely szerint, amikor a 
tanítványok az evangéliumot hirdették, a 
különböző nyelveket beszélő hallgatóság 
mindegyike a saját nyelvén hallotta, tehát 
megértette azt. Ezt hívják a nyelvek csodá-
jának. Az Apostolok Cselekedeteiben olvas-
ható történetben a nyelvek csodája nem a 
nyelvek különbözőségének megszüntetését 
jelentette, hanem a különböző nyelveken be-
szélők közös hitben, gondolkodásban történő 
egyesítését. 

Azt hiszem, a csodavárás nyugalma mellett 
ideje megpróbálnunk az életünk szépséget adó 
sokféleségünk mellett a közös célokért történő 
együttgondolkodást is. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Erősáramú Alosztály Debrecen 
2012. május 23-án üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás volt az Erősáramú Alosztálynál. A 
123 fő választásra jogosult munkavállalók közül 99 fő élt szavazati jogával, így a részvételi arány 80%-os 
volt. 5 fős üzemi tanácsot és szintén 5 fős munkavédelmi képviselő került megválasztásra. A VSZ jelöltjei 
közül az üzemi tanácsba 3 fő tagtársunk került be, a VSZ jelöltjei megszerezték a leadott szavazatok 65%-
át. 

Az Üzemi Tanács tagja: 

• Hamza János  VSZ 

• Horváth Imre  VSZ 

• Bacsó István  VSZ 

• Tóth Károly  VDSZSZ 

• Teszák Ferenc  VDSZSZ 

A munkavédelmi képviselő választáson jelöltjeink közül két fő került be a testületbe, a VSZ jelöltjei a leadott 
érvényes szavazatok 57%-át szerezték meg. 

A megválasztott Munkavédelmi Képviselők: 

• Balázs Gyula  VSZ 

• Kovács Miklós  VSZ 

• Bencs István  VDSZSZ 

• Gali Sándor  VDSZSZ 

• Szűrös László  VDSZSZ 

Gratulálunk a megválasztott kollégáinknak! 


