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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 47. szám 2021. június 28 

Bér ’21 – megszületett! 

A hetekig tartó bizonytalanság okán az érdekvédők – köztük a Vasutasok Szakszervezete – 
döntéskényszerbe kerültek: vagy elfogadják a tulajdonos nulla forintos idei bérajánlatát, vagy lépnek, 
és komolyabb szintre terelik a bérharcot. Ez nem mást jelentett volna, mint azt, hogy kollektív 
munkaügyi vitát kezdeményeznek, aminek a vége, ha nincs elmozdulás a holtpontról, akár sztrájk is 
lehet. Valójában mindkét fél „lebegtette” szándékát, a munkáltató a semmit, a szakszervezetek pedig 
a további lépéseket, míg végül megérkezett az illetékes államtitkár hozzájárulása a cégszintű 
bértárgyalásokhoz. Ez ugyan szebben hangzott a korábbi verzióknál, de konkrét ajánlat nélkül 
megmaradt az esélye, hogy a szakszervezetek mégis csak harcosabbra váltanak. De még maradt 
némi bizalom is a tárgyalások folytatására, ami hamarosan meg is történt. 

Május végén leülhettek a MÁV-Volán csoport vezetői és a szakszervezetek, és nem volt hiába a 
harcosabb folytatás lebegtetése: történt előrelépés, legalábbis a munkáltatók és az érdekvédők között. 
Amit már aznap estére megírt az újság, mire ismét előkerült a nulla forintos lehetőség. Mindez történt, 
rossznyelvek szerint az egyik szószátyár szervezet beszédessége miatt. Így aztán az ígéret, miszerint 
másnap ismét összeülnek a felek, visszaesett az ígéret földjére, a munkáltató lemondta a találkozót. 
És a következő találkozó is elmaradt… 

Végül mégis összejött egy valódi tartalmat magában hordozó tárgyalás, aztán egy másik, miközben az 
infók jöttek-mentek a tárgyalófelek között a hogyanról és mennyiről. Természetesen a szóbeszéd is 
járkált le, s fel, sokan „tudtak” mindenfélét, persze, valójában egyikből sem lett semmi. Viszont 
időközben a tulajdonos is rámozdult a feladatra, és május hetedikétől 
már konkrét ajánlat is született. Ennek vége egy három éves – vagy 
inkább két évesnél hosszabb – megállapodás tervezete a MÁV-Volán 
csoport, és az ott működő szakszervezetek között. De maradt még 
egy-két kör, mire meghívó érkezett a munkáltatótól június huszon-
ötödikére, és elterjedt a hír, hogy aláírás lesz. 

Úgy is lett, valóban megszületett, mondhatni heuréka, kinek-kinek 
kedve szerint. Igaz, mások szerint meg ismét egérkét hoztak össze a 
hegyek, de talán mégsem. Ami a körülményeket és a tulajdonos 
eredeti szándékát illeti, nagyon nem. Igaz, hogy idén nincs 
béremelés, viszont a különböző kifizetések már a jobban keresők 
számára is elérik az öt százalékos keresetnövekedést – pont úgy, 
ahogy Meleg János, a VSZ elnöke mondta Tuzséron, a záhonyi 
terület titkári értekezletén, és hírül adtuk lapunkban (ZV. X. 46. – 
Nagyszünet után, szabadon). És, természetesen ahogyan olvas-
hattuk a napokban a honlapunkon, a cég hírnökében, no meg, a 
kolléganők, kollégák szemeiben. 

Ami nem volt mindig szívderítő, de nem is azért van a szív, hogy gondolkodjon. A fejünkkel meg 
hidegebb időben is macera, legalábbis, ha pénzről van szó. Talán erre utal az is, hogy a 
mozdonyvezetők szervezete nem írta alá a megállapodást. Ez még nem reálbér, és bizony nagyon 
nem jó, ha a munkáltatónak nincs mozgástere egy bértárgyaláson. Ám felmerül a kérdés, vajon ők mit 
tettek, vagy tudnak tenni a tulajdonos, kissé valóban sajátosan értelmezett jogköreivel kapcsolatban. 
Vagy lehet, hogy különalkura játszanak? 
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Arculatunk 

Gyakran használunk olyan szavakat, melyekről úgy véljük, tudjuk, mit 
jelentenek. Ám előfordul, hogy nem egészen azt, amire mi gondolunk, 
netán felváltva mondunk ugyanarra a dologra két eltérő értelmű szót. 
Ritkán van baj belőle, mert szerencsére sokan vagyunk így, és csak 
akkor derül ki a tévedésünk, ha számon kérik rajtunk a tudásunkat. Netán 
a munkánk során kerül elő egy-egy pontosításra váró kifejezés, ilyenek 
például az arculat és az imázs. 

Az arculat jelentését jól közelítjük meg, ha az arcból indulunk ki, hiszen 
az arcunk a megjelenésünk talán legfontosabb jellemzője. Persze, egy 

cégnek, vagy szervezetnek már arculata van, de ugyanolyan fontos megjelenésében, mint 
nekünk az arcunk. Amiből nyilván több, akár sok is lehet, attól függően, hogy vidámak 
vagyunk, vagy szomorúak, cselekvők, gondolkodók, esetleg szerelmesek. Mondjuk, utóbbi 
különösen nem jellemző egy szervezetre, viszont annak is sok arca van, külső jegyei több 
képből állnak össze. „Arcai” együtt alkotják az arculatát. 

Tehát nagyon fontos, hogy milyenek azok az elemek (arcok), amelyekből összeáll az arculat. 
A sok összetevőnek egy célt kell szolgálnia, de különbözőképpen: az egymástól jócskán 
eltérő színek és formák alkossanak harmonikus egységet. Ha valamelyik összetevő – 
arculati elem – nem illik a képbe, meg kell változatni, vagy el kell tüntetni. Utóbbi az 
egyszerűbb, pedig előfordulhat, hogy a sor többi tagján is változtatni kéne a sikeres összkép 
érdekében. Ami természetesen még külsőség, de ahogyan az egyes ember számára az arc, 
úgy egy szervezet számára az arculat fontos ahhoz a képhez, ami kialakul bennünk róla. 

Ez a kép valójában egy belső kép, 
amolyan háttér, ami a fejünkben, 
tudatunkban jön létre. És nyomban 
beugrik, ha meglátjuk egy szá-
munkra fontos, vagy éppen kevés-
bé fontos ember arcát. Ilyen kép 
jelenik meg lelki szemeink előtt 
akkor is, ha a szervezet logóját, 
termékét pillantjuk meg. Ezt nevez-
zük imázsnak, melynek bár nem az 
egyetlen, de fontos összetevője az 
arculat. Ezért, ha változtatunk az 
arculaton, az imázs is változni fog. 

Nem könnyű jól megváltoztatni az 
arculatot (arculatváltás), mert csak 
akkor van értelme, ha fontos 

elemek változnak, melynek nyilván megvannak a maga kockázatai. Például egy jól bejáratott 
imázs mindig jobb, mint egy félresikerült változás. Ezért megesik, hogy csak egy arcot 
változtatnak, netán kivesznek. Ez korántsem biztos, hogy lényegesen megváltoztatja a 
összképet, talán észre sem vehető. Vagy nagyon is mássá válik az arculat, és így az imázs a 
amiről jó esetben a közönség értékítélete dönt. Feltéve, hogy a közönségnek szántuk a 
változást, és nem önmagunknak. 

Dolhai József 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2021. JÚLIUS 24-ÉN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA 

A VERSENYRE HÁROM FŐS CSAPATOK NEVEZHETNEK A NEVEZÉSI LAP LEADÁSÁVAL JÚLIUS 19-ig. 

RENDEZVÉNYÜNKRE A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK TAGJAIT, ÉS CSALÁDTAGJAIKAT VÁRJUK! 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 12.00  VERSENY 

12.00 – 12.30  MÉRLEGELÉS 

13.00 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHÍRDETÉS 

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar 

Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek. 
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Helyi hírek röviden 

MÁV-START Zrt., Záhony 

Június elsején újraindult Záhony-Csap viszonylatában a személyforgalom, de korántsem 
úgy, ahogyan az a járványhelyzet előtt volt: Csapon a nappalos szolgálatokban kocsivizsgáló 
nem teljesít szolgálatot. Korábban ilyen esetben a fékpróbát az RCH végezte, ám a MÁV-
START Zrt., ismeretlen okból nem rendelte meg újra a munkát. Ellenben az illetékes vezető 
május utolsó napján parancskönyvben utasította a vonatkísérő személyzetet arról, hogy 
további rendelkezésig Csapon, a nappalos szolgálatokban ők végzik a fékpróbát – és ahogy 
ez gyakran lenni szokott plusz feladatok esetében, külön díjazás nélkül. Ezt természetesen 
szakszervezetünk nem tartja korrekt eljárásnak, ezért Fridrich Imre, VSZ Start ügyvivő 
levelet írt a MÁV-START Zrt. humánerőforrás igazgatójának, melyben kezdeményezte, hogy 
a vezető jegyvizsgálók a plusz feladatért külön díjazásban részesüljenek. 

Megérkezett a válasz: sajnos a humánerőforrás igazgató ezt valamiért nem tartotta 
indokoltnak. 

HUMORSAROK 

MÉRETEK 

Az indián panaszkodik a varázslónak: sajnos az én szerszámom olyan kicsi, hogy állandóan 

kigúnyolnak, segíts rajtam! Jól van – szól a varázsló – menj a tóhoz, a parti sziklán ül egy béka. 

Kérd meg, legyen a feleséged, ha azt válaszolja, hogy nem, akkor 5 centit nő a farkad. Úgy is tesz 

az indián, és a válasz nem marad el: nem. Az indián rápillant a szerszámára és csodák csodája 5 

centivel hosszabb lett. Elgondolkodik, és újra megy a békához: Leszel a feleségem? Nem! – 

hangzik a válasz. Láss újabb csodát, az indiánnak újra nőtt 5 centit. Vérszemet kap, és még 

egyszer próbálkozik, és így neki lesz a legnagyobb büszkesége az egész törzsben. Másnap 

meegkéri újra, legyen a felesége. Mire a béka: már megmondtam, nem. Nem és nem és nem!!! 

 

JÓTANÁCS 

Farkaséknak, az elsőn 4 gyerekük van. Az alattuk lakó Péterfiéknek egy sincs. Péterfi összeszedi 

bátorságát, és megkéri Farkast, árulja már el, hogyan csinálta! Mi sem egyszerűbb, kell hozzá egy 

kád meleg víz, parfüm és egy partvis – válaszol a Farkas. Nem értem! – így Péterfi. Kiöltöznek és 

elmennek egy vendéglőbe – folytatja Farkas – megvacsoráznak, pezsgőznek, táncolnak. 

Hazajönnek, megengedi a kádat meleg vízzel, levetkőzteti a feleségét, megfürdeti – mondja 

Farkas. És utána? Megtörölgeti, itt-ott beparfümözi, hogy illatos legyen. Rendben, de minek a 

partvis? – tátja a száját Péterfi, de jő a válasz: a partvissal kopogjon fel, és menjen el otthonról!!! 

Balogh Attila 
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