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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 38. szám 2021. április 26 

Elnökségi hírek 
A Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 2021. április 21.-én tartotta soros 
ülését, manapság cseppet sem szokatlan módon, online formában. 

A napirendi pontok elfogadása után Németh Tamás, a VSZ Szombathelyi Területi 
Képviselet vezetőjének beszámolóját értékelte az Elnökség a választás óta 
végzett munkájáról, melyet egyhangúlag elfogadott. 

A következő napirendi pont javaslat a VSZ Dicsérő Oklevél kitüntetés 2021.évi 
pályázati szempontjaira, majd a kongresszusi beszámoló tervezetét vitatta meg a 
testület, amelyet rövid kiegészítéssel elfogadott. Említés érdemel a beszámoló 
korszerű, színvonalas formája, mely képi elemeket is bőven tartalmaz. 

Következett a 2020.évi pénzügyi beszámoló tervezete, Szabó Anikó pénzügyi 
osztályvezető közérthető magyarázataival. Néhány kérdés tisztázása után az Elnökség elfogadta a 
tervezetet, mely igazolja a szabályoknak megfelelő, felelős, takarékos gazdálkodást, amit az előzetes 
független könyvvizsgálói jelentés is megerősít. 

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottsága beszámoló tervezetét Tóthné dr. Pelle Ilona, a 
Bizottság elnöke ismertette. 

A következő előterjesztésben a Csomóponti Főnökség VSZ SZB Ferencváros alapszervezet által 
üzemeltetett, Zamárdi, Vécsey Károly utca 46.szám alatti (kis Zamárdi) ingatlan további hasznosítása 
lehetőségét Szabó Gyula, az alapszervezet vezetője által ismerhette meg az Elnökség. Mivel az üdülő 
komolyabb felújításra szorul, amihez az üzemeltető nem tud megfelelő forrást biztosítani, az 
Ügyvezető Testület szakértőkkel történt egyeztetések alapján nem lát a megtérülés lehetőségével 
kecsegtető megoldást, ezért a felelős tulajdonosi magatartás szem előtt tartásával az ingatlan 
meghirdetése mellett döntött. A meghatározott irányárat jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek, 
mégis hosszas vitát váltott ki a javaslat. Nyílván nem könnyű megválni ennyi szép emlékű nyaralás 
helyszínétől, de dönteni kell, hogy hagyjuk lassan tönkremenni, vagy kihasználjuk a kedvező 
lehetőséget. Alaposan megvizsgálva az előterjesztést, az Elnökség, bár nem egyhangúlag, de 
meghozta a döntést az ingatlan elidegenítésére. 

A VSZ 2021. évi költségvetés tervezetét Zlati Róbert, érdekvédelmi alelnök ismertette, majd Meleg 
János elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális történésekről, és a bértárgyalások állásáról. 

Az ülés zárásaként aktuális szervezetpolitikai és érdekvédelmi kérdésekről kaptunk tájékoztatás az 
alelnököktől. 

Nagy Attila István  
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Pogi 

Azt mondják, az élet fontos területein több milliós szakembergárdával bír 
a magyar. Ezek közül háromnak kiemelkedő szerep jut a legtöbb 
honfitársunk életében, amelyek így, vagy úgy, de kitöltik, és mozgalmas-
sá teszik a hétköznapokat. A mesebeli magyar „mesterhármas” a foci, a 
szex és a politika. Azt is mondják, hogy a fentiekben addig jó a magyar, 
amíg a partvonalon kívül marad, és mit tagadjuk, ami a futballt illeti, nem 
alaptalan a feltételezés. A szex már homályosabb, mert ameddig 
ellátunk, minden rendben, ami meg nem látszik, arról leginkább kocsmai 
beszélgetéseken hallani. Ahová a múlt években kimagasló bérfejleszté-
sek ellenére sem sokat járunk. De vajon mi a helyzet a politikával?  

Alighanem a politikáról beszél a nép a legtöbbet: biztos, hogy a 
többségnek sohasem kell számot adnia tudásáról a partvonalon 
belül. Mert sohasem válnak politikussá, így aztán következmények 
nélkül oszthatják az észt. Csakúgy, mint ama bizonyos pálya széléről 
bekiabáló boldog vasutasok, akiknek legnagyobb gondjuk, hogy 
mennyi pogácsa fogy egy bértárgyaláson. Meglehet, azért ilyen 
okosak, mert őket sem érinti meg a másokért való felelősségvállalás 
gondolata. Sőt, a közösségi oldalakon úgy tűnik, talán még önmagukért sem hajlandók 
ilyesmire. Akkor vajon mire volnának képesek, ha másokat kéne képviselniük, netán eljárni 
az érdekükben, mint a szakszervezetek tisztségviselőinek. 

Természetesen az is előfordulhat, hogy a cimborák 
érdekeltek a pogácsa-bizniszben, azért ilyen lelkesek. Csak 
hát felelősségvállalásra az üzleti életben is szükség van, 
különben ott is előbb-utóbb labdaszedő lesz belőlük. Ezt 
nyilván ők is tudják, így marad a trollkodás: a digitális 
kocsmából kiabálnak át a digitális kávéházba. De csak a 
„futottak még„ szintig jutnak, mert ahhoz is tudás kell. Ám 
nem csak, hogy okosat nem szólnak a fórumokon, de még 
ravaszság sincs bennük. Csupán a pogácsáig látnak, bár 

meglehet, odasündörögnének a tárgyalóasztalhoz, hogy sikeresebben rombolják 
közösségük, a vasút és a vasutasok érdekeit. 

Legfeljebb idáig érnek fel, hiszen még a saját érdekeik ellen is 
hajlandóak néhány tetszikelésért beszólni. Valószínűleg 
frusztrált emberekről van szó, például a magyar mester-
hármasból a foci már nagyon gurul nekik. A politikához meg 
nem férnek közel, ott már vannak elegen tőlük jobbak is. 
Maradna a szex, mint terápia, de inkább a pogi köti le őket, az 
még megy nekik is. Kényelmesen hátradőlnek a fotelban, 

harapnak a sajtosba 
egyet-kettőt a félho-
mályos szobában, és egy sör mellett bemutatják, 
hogyan kell a vasutasok ellen fellépni. Kérdés lehet 
még, vajon ki fizeti a „harminc aranyat”, vagy 
megelégszenek a pogácsával? 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

CSAK SZÍVBŐL 

Nemzetközi turistacsoport érkezik a világ legnagyobb vízeséséhez. Mindenki saját nyelvén 

csodálja a látványt: ...oooh Good, it's wonderfuuuuul... ...ooo mein Gott, das is 

wuuuuuunderbar... ...Gospooooodin, priekrasnooooooje... 

–  baaaaaaa meeeeg, ez ku..a jóóóó… 

  

CSALÓDÁS 

Mi a legrosszabb, amit egy chippendale-fiú mondhat a műsora bevezetéseként? 

– Hölgyeim, rövid leszek... 

MUNKAHELYI ÁRTALOM 

A jegyvizsgáló hazamegy, leül az asztalhoz. Egyszer csak ráförmed a fiára: 

– Azonnal gyere ide és rázd az asztalt! Írni akarok... 

Balogh Attila 
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