„Még ha jó vágányon is vagy, elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!” (Will Rogers)

Új szolgáltatás:
Gyermekvállalási támogatás!
(10. oldal)

Új, háromoldalú egyeztető
fórum alakul, ahol a vasutas
bérekről is döntenek!
(2-3. oldal)
A "jegyvizsgálói jutalom" és a
sült galamb esete (8-9. oldal)

Több ponton is
módosult a MÁV-Start
Kollektív Szerződése
(4. oldal)

www.vdszsz.hu
www.facebook.com/vdszsz

tése én úgy gondolom, jól illeszkedik az eddigi tripartit rendszerbe, és az eddigi tapasztalatok alapján
igen eredményes volt.”

Rábólintott a kormány:

új, háromoldalú egyeztető fórum alakul,
ahol a vasutas bérekről is döntenek
A
VDSzSz Szolidaritás és három másik ágazati szakszervezet (a Közlekedési Mun‐
kástanácsok Szövetsége, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, a
Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége) kezdte még tavaly közö‐
sen gründolni ezt a fórumot a Munkástanácsokkal egyetemben. Később felhívásunk‐
ra más szakszervezetek is csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Úgy tűnik, beérett.

Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára október 25-én, sajtótájékoztató keretében többek
között elmondta, hogy az eddigi egyeztetések
egyik fontos hozadéka az állami vagy állami
többségi tulajdonban lévő vállalatok, a közszolgáltató vállalatok – MÁV, Posta, Volánok – egyeztető fórumának intézményesítése.
Hozzátette: ennek kézzel fogható eredménye a hároméves bérmegállapodás, amit a fórum résztvevői közösen hoztak létre. Emlékeztetett arra, hogy a megállapodás értelmében átlagosan három év alatt 30 százalékkal
emelkedik az érintett munkaterületeken dolgozók, mintegy 250 ezer ember bére.
Fónagy János, az NFM államtitkára az M1 Ma reggel
című műsorában kifejtette, hogy a tavalyi és idei sikeres
bértárgyalások során „lett nyilvánvaló, hogy indokolt
intézményesíteni ezt a gyakorlatban jól működő rendszert!”
Az államtitkár szerint az egyébként eddig is meglévő,
a stratégiai vállalatok munkaadóit tömörítő szervezet, a
STRATOSZ mellett érdemes és célszerű intézményesíteni a munkavállalók érdekképviseletét is. Ez többek
között a szakszervezeti konföderációkon kívül a köz-

szolgáltató vállalatoknál – például a vasútnál – működő szakszervezetek részvételét
jelenti. Mint mondta:

„Egyetértés volt a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma létrehozása tárgyában. Tudni kell, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta Magyarországon egy
háromlábú, ún. tripartit érdekegyeztetés működik,
melyben a munkaadók, a munkavállalók és az állam
vesz részt. Ez különböző intenzitással, de gyakorlatilag folyamatosan tevékenykedik. Éppen a tavaly decemberben megindult, és ez év januárjában-februárjában sikeresen lezajlott, a kormány, a szakszervezetek
és a [munkaadók] között létrejött hatéves bérmegállapodás keretein belül a közszolgáltató vállalatok –
tehát kizárólag vagy túlnyomó részt állami tulajdonban lévő állami vállalatok – dolgozóit érintő hároméves, 30%-os béremelkedéssel kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások során – és ezek sikere eredményeként – lett nyilvánvaló, hogy indokolt intézményesíteni ezt a gyakorlatban jól működő rendszert
(...) Az egyébként eddig is meglévő, a stratégiai vállalatok munkaadóit tömörítő szervezet, a STRATOSZ

mellett érdemes és célszerű intézményesíteni a munkavállalók érdekképviseletét is. Ez
a szakszervezeti föderációk, a munkástanácsok, és általában a közszolgáltató vállalatoknál működő szakszervezetek részvételét
jelenti. (...) Ez a vasút, az energia[szolgáltatók], a volánosok, a vízszolgáltatás, tehát
azok a nagy közszolgáltató vállalatok, amelynek tevékenységére és az ott dolgozó munkavállalók munkaügyi szabályaira az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, ugyanakkor
a tevékenységük a társadalom szempontjából
alapvető. Tehát ennek az ilyetén intézményesí-

Az alábbiak:
•
•
•
•

a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége,
a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége,
a VDSzSz Szolidaritás,
a Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége • és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (mint
makroszintű partner)
Közös felhívásukban kérték többek között más ágazati szakszervezetek csatlakozását is.
Erre a hívó szóra csatlakozott a kezdeményezéshez a
konföderációk közül a Liga Szakszervezetek és a
MASZSZ, az ágazati szakszervezetek közül pedig a
HVDSZ 2000, a KKSZ, a VSZ, a PVDSZ és az MTSZSZ is.

Évvégi kifizetést és többek között az életpályamodellbe illeszthető bértarifa-rendszer bevezetését is
kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ
VDSzSz Szolidaritás és a VSZ elnöke Dávid Ilonának, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatójának írt közös levelében ezen kívül
többek között azt is kezdeményezte, hogy a kiemelt munkakörökben az év végéig kerüljön sor jelentős mértékű alapbérfejlesztésre, és jelentősen emelje meg a munkáltató a jelenlegi bérsáv-minimum összegeit.

A

“Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony!
A VDSzSz Szolidaritás
és a Vasutasok Szakszervezete ezúton kezdeményezi a következő
intézkedések megtételét.
A MÁV Zrt.-vel 2016-ban
megkötött, három évre szóló
bérmegállapodás szerinti kiemelt munkakörökben ez év
végéig történjen meg egy
jelentős mértékű alapbérfejlesztés.
Készüljön el és kerüljön
bevezetésre – MÁV Csoport
szinten – egy, az Életpálya
Modellbe illeszthető bértarifarendszer, amely továbbra is
figyelembe veszi a vállalatnál
eltöltött munkaviszony idejét.
A jelenlegi bérsáv-minimum
összegek jelentős mértékű
megemelése szintén történjen meg az év végéig annak
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Ismeretes: A VKF-hez hasonló, háromoldalú fórum –
munkáltatók, szakszervezetek és kormányoldal – létrehozásának kezdeményezői között volt a VDSzSz Szolidaritás is. 2016. október 6-án ugyanis négy, közszolgáltatás területén működő ágazati szakszervezet és egy
konföderáció közös kezdeményezést bocsátott útjára.

érdekében, hogy a jövő évi bérfejlesztés az így megemelkedő alapbérekre kerülhessen végrehajtásra.
Mindezeken túlmenően, készüljön számítás, ezt követően pedig a
kezdeményező szakszervezetekkel
kerüljön sor egyeztetésre arra
vonatkozóan, hogy mennyi forrás
áll rendelkezésre a munkavállalók
éves munkájának december 24-ig,
egyszeri kifizetés formájában történő elismerésére.
Budapest, 2017. november 13.
Üdvözlettel:
Halasi Zoltán sk.
elnök
VDSzSz
Szolidaritás

Meleg János
elnök
Vasutasok
Szakszervezete
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Több ponton is módosul t a
MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződése
A MÁV-Start KSZ 51.§ 2.
pontja kiegészül ezzel:

December 1-jén lép hatályba
a MÁV-Start Zrt. Kollektív
Szerződés 47. paragrafusának
módosítása is. A KSZ 47. § 1.
pontja így módosul:

„A munkaidő‐beosztás készítése‐
kor ismert szabadság a 47. § 6. a)
pont szerinti utazószolgálatosok
heti pihenőidejével érintett hétfői
napra vagy hétfői nappal kezdő‐
dően is kiadható.”

„A forduló‐ illetőleg az utazószol‐
gálatot ellátók heti kettő pihenő‐
napját oly módon kell kijelölni és
kiadni, hogy két szolgálat között
legalább 48 óra, megszakítás nél‐
küli pihenőidő legyen. Havonta
legalább egy alkalommal a 48
órai pihenőidőt úgy kell biztosíta‐
ni, hogy abba egy teljes szombat
és vasárnap is beleessen.

A KSZ 50. § így módosul:

Utazószolgálatot ellátók esetében
csak a munkavállaló előzetes hoz‐
zájárulásával jelölhető ki ez a
pihenőidő arra a hétvégére, ami‐
kor a vasárnapot megelőző szom‐
bati napot az Mt. 102. § (5) bekez‐
dése szerint munkanappá nyilvá‐
nították.”

A módosítás értelmében
a KSZ 47. § 4. pontja ezzel
egészül ki:
„Fordulószolgálatot ellátó nem
utazó munkavállalók esetében
havonta legalább egy alkalom‐
mal a heti pihenőidőt vagy
• szombat 0 óra és vasárnap 24
óra között időszakban kell biztosí‐
tani, vagy
• a szombat reggeli műszakvál‐
tástól a hétfő reggeli műszakvál‐
tásig tartó időszakban kell biztosí‐
tani olyan módon, hogy annak
időtartama a 47,5 órát elérje, és
abba a szombat reggel 8 órától
hétfő reggel 5 óráig tartó időszak
is beleessen. Abban az esetben,
ha a munkavállaló hétvégi pihe‐
nőidejét megelőzően nem azon a
telephelyen fejezi be szolgálatát,
amelyen hétvégi pihenőidejét kö‐
vetően munkavégzésre kell jelent‐
keznie, a pihenőidőnek 46,5 órát
kell elérnie. Az ilyen módon be‐
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osztott hétvégi pihenőidőt az
adott hét vonatkozásában beosz‐
tottnak kell tekinteni, függetlenül
attól, hogy abból hány óra esik az
adott naptári hétre (hétvégi pihe‐
nőidő). A szombat reggel 8 órától
hétfő reggel 5 óráig tartó idősza‐
kot a helyi függelék eltérően is
megállapíthatja, de a hétvégi
pihenőidőbe egy teljes vasárnapi
napnak bele kell esnie.”

A KSZ 47. § 7. pontja így
módosul:
„Helyi függelék rendelkezése alap‐
ján a heti pihenőnapok nem egy‐
mást követő (egybefüggő) napok‐
ra is kijelölhetőek a nyújtott
műszakos, nyújtott állandó nappa‐
los és az egyéb munkarendben
foglalkoztatott munkavállalók
esetében. Ebben az esetben ha‐
vonta legalább egy alkalommal a
vasárnapot kell kijelölni pihenő‐
napnak.”

„Amennyiben az utazószolgálatot
ellátó munkavállaló munkaidő‐
beosztás készítésekor ismert sza‐
badságon van, akkor az ezt köve‐
tő munkavégzési napon a munka‐
vállaló legkorábban 6 órára vezé‐
nyelhető munkavégzésre.”
Ezen kívül a KSZ 10. számú mel‐
léklet 15. § (A vontatási utazószol‐
gálatot ellátó munkavállalók sza‐
badságot követő vezénylése) hatá‐
lyon kívül kerül.
A megállapodás 2017. december
1‐jén lép hatályba.
Emellett szintén a Startnál létre‐
jött egy megállapodás a foglalkozta‐
táspolitikai nehézségek esetén alap‐
bér‐kiegészítés alkalmazhatóságá‐
ról. Eszerint
„Felek megállapodnak, hogy – a
szakszervezetek előzetes tájékoz‐
tatását követően – a munkáltató
a jelen megállapodás alapján
jogosult a foglalkoztatáspolitikai
nehézséggel érintett szolgálati
helyen és munkakörben foglalkoz‐
tatott munkavállalók részére ha‐
tározott időtartamra alapbér‐
kiegészítést biztosítani.
A tájékoztatás kiterjed a foglal‐
koztatáspolitikai nehézséget ki‐
váltó okokra és ismert egyéb
körülményeire, valamint a terve‐
zett intézkedés legfontosabb (kü‐
lönösen: annak várható időtarta‐
ma és mértéke, az érintett szolgá‐
lati helyek, munkakörök és lét‐
szám) jellemzőire.”
A megállapodás november 14‐én,
az aláírás napján lépett hatályba, és
2018. december 31‐ig hatályos.

KSZ-módosító tárgyalások megkezdését
kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás
Négy társaságnál.
2.
1.
4.
3.
Ezeket kívánjuk rögzíteni a
KSZ‐ben:

„A kollektív szerződés részét
képezi, ezért munkaviszony‐
ra vonatkozó szabálynak
minősül a kollektív szerződés kötésre
jogosult felek által kötött valamennyi
megállapodás, függetlenül attól, hogy
az szerkezetileg a kollektív szerződés‐
ben beillesztésre kerül‐e. A szerkezeti‐
leg a kollektív szerződésbe be nem
illesztett megállapodások időbeli hatá‐
lyára az adott megállapodásban foglalt
rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben az e tárgyban
lefolytatott jogvitában a
bíróság jogerősen megálla‐
pítja, hogy a munkavállaló munkaviszo‐
nyának a munkáltató általi egyoldalú
jognyilatkozattal való megszüntetésre
jogellenesen került sor, a munkavállaló
kérelmére a munkáltató a munkavi‐
szonyt köteles helyreállítani.
A munkáltató legalább heti
két pihenőnapot vagy 40 óra
pihenőidőt természetben
köteles a munkavállaló részére kiadni.
A beosztott heti pihenőnapon vagy
heti pihenőidőben a munkavállaló
részére rendkívüli munkavégzést kizá‐
rólag oly módon lehet elrendelni, ha az

elrendelt pihenőnapi/pihenőidőben
történő munkavégzés mellett is marad
legalább két pihenőnap, vagy egybe‐
függő 40 órás pihenőidőként megjelölt
munkamentes időtartam a munkavál‐
laló számára a regenerálódásra.
A felek kötelezettséget vál‐
lalnak arra, hogy az egészsé‐
gi ártalom vagy veszély kizá‐
rása érdekében – közösen kimunkált
ütemterv szerint, legkésőbb 2020.
január 1. napjáig – a napi teljes mun‐
kaidőt legfeljebb napi 7,4 órára csök‐
kentik a forgalom lebonyolításával köz‐
vetlenül összefüggő, vagy az egyenlőt‐
len munkaidő‐beosztás szerint foglal‐
koztatott munkavállalók esetében.”

A 0,5%-os munkáltatói járulékcsökkentés mértékét a MÁV-csoport munkáltatói
fordítsák az önkéntes egészségpénztári
tagdíj-kiegészítés kifizetésére
Ezt kezdeményezte négy vasutas szakszervezet
elnöke – köztük Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke is – Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatója részére írt közös levelükben.
Levelükben emlékeztetik az elnök‐vezérigazgatót, hogy
jövőre a kormány újabb 0,5%‐kal csökkenti a munkáltatói
terheket. Az aláíró szakszervezetek közös eredménynek
tekintik a munkavállalók öngondoskodását elősegítő intéz‐
kedést, a nyugdíjpénztári tagdíj munkáltató általi kiegészí‐
tésének bevezetését. Azonban a nyugdíjas évekre való fel‐
készülés mellett legalább olyan fontos az egészség védel‐
me, megőrzése is – hangsúlyozzák.
Mint írják, a kormány újabb munkáltatói járulékcsökken‐
tő intézkedése kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a MÁV‐
csoport munkáltatói – hasonlóan az önkéntes nyugdíjpénz‐
tári tagdíj‐kiegészítéshez – hozzájáruljanak munkavállalóik
egészségének megérzéséhez, védelméhez.
Fentiekre tekintettel azt várják el a MÁV‐csoport munkál‐
tatóitól, hogy 2018. január 1‐től legalább a 0,5%‐os mun‐
káltatói járulékcsökkentés mértékét fordítsák az önkéntes
egészségpénztári tagdíj‐kiegészítés kifizetésére.
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Szimultán igazgató
A bilokáció az a paranormális jelenség, amikor valaki
egyszerre két helyen tud
lenni. A Wikipedia szerint
a katolikus hagyomány
úgy tartja, hogy a mélyen
hívő emberek képesek két
alakban megjelenni. A jelenség
azonban nemcsak a kereszténységben ismert, hanem a
világ számos szellemi mozgalmában fellelhető – figyelmeztet az online enciklopédia.
Így aztán igazán nem meglepő,
hogy a MÁV-Startnál is tetten
érhető.
legismertebb szentek
közül Páduai Szent Antalról és Assisi Szent
Ferencről is feljegyeztek
hasonló képességet, de a névsor
meglehetősen hosszú, és nem is
csak olyanokból áll, akiket azóta
egytől-egyig szentté avattak. El-

A

végre Maria de Ágreda, a spanyol
klarissza-rendi apáca sem lett
szent, de még csak boldog sem,
holott 1620 és 1631 között több
mint ötszázszor jelent meg Amerikában, miközben folyamatosan a
spanyolországi Ágredában lévő
zárdájában tartózkodott.
Ha ennyiszer nem is, és jóval szerényebb távon, de a MÁV-Start
pécsi TSZVI-igazgatója is tűrhetően teljesít bilokáció terén. És erre
az Úr 2017. esztendejének szeptember havának 20. napján bizonyíték
is adatott.
Ezen a megszentelt napon
ugyanis 10 és 13 óra között Csöndes
Ákos a MÁV-Start Zrt. vezetői
részére szervezett szokásos nyári
értekezleten vett részt a MÁV Zrt.
Budapesti Igazgatóságán. Olyanynyira, hogy ezt a jegyzőkönyv, a
jelenléti ív és az értekezők állítása
is alátámasztja. Ebben persze
önmagában semmi különös nem
lenne, ott a helye.
Ez a nap azonban más volt, mint
a többi – főleg Csöndes Ákos számára, aki a dokumentációk tanúsága szerint az említett programot
megelőzően Pécsett még igazoltan
szintén részt vett az E-101 és H-6-os
utasításokból tartott oktatáson,
majd az oktatást azonnal követő,
KTI által szervezett vizsgát is sikerrel teljesítette.

Belátható: ez a teljesítmény a
Budapestet Pécstől vasúton elválasztó 237 kilométer és a három óra
menetidő miatt egyéb, konzervatívabb helyváltoztató mozgáskísérletekkel fölöttébb lehetetlennek tűnő
vállalkozás.
A középkori szentté avatási szertartásokon az ördög ügyvédje volt
hivatott megkérdőjelezni az ehhez
hasonló csodák állítólagos bizonyítékait. Ákos esete azonban annyira
meggyőző, hogy valószínűleg csak
két kérdést tenne fel, mintegy mellékesen, szemlesütve, már-már
elnézést kérve:
Ha nem Csöndes Ákos volt a
vizsgázó, akkor a KTI által megbízott vizsgabiztos (aki egyébként
Ákos közvetlen munkatársa) hogyan ellenőrizhette az igazgató
helyett vizsgázó személyazonosságát?
Ki írta alá az oktatási naplót
Csöndes Ákos igazgató helyett?
Csak nem Ákos másik közvetlen
munkatársa?
Ezeket a kérdéseket egyébként
szakszervezetünk fel is tette Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére. Meggyőző és
hihető válasz mindeddig még nem
érkezett. Vagy talán csak a téridő
másik pontjára futott be, ahol szerény képességeink miatt mi nem
tudunk jelen lenni... Ákos, segíts!
hk.

„A javaslatukra tehát akkor tudunk közösen érdemben visszatérni, ha a munkáltató munkaerőpiaci helyzete kedvezőbbé válik.”
Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerő‐
forrás vezérigazgató‐helyettese ez
válaszolta Bárány Balázs, a VDSzSz
Szolidaritás alelnökének levelére:

Válaszolt a MÁV a VDSzSz
Szolidaritás rövidebb teljes
munkaidőt sürgető újabb
kezdeményezésére!

„Eddig sem volt az a munkáltató
részéről vitatott, hogy köztulajdonban álló munkáltató esetében is van
lehetőség rövidebb teljes munkaidő
alkalmazására, amennyiben arra "az
egészségi ártalom vagy veszély
kizárása érdekében" kerül sor.
Ugyan több alkalommal magunk is
felvetettük a jogalkotó felé a kérdés
rendezésének szükségességét, de
eddig azonban nem történt meg –
hiteles foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat alapján – azon munkakörök
jogszabályban történő meghatározása, amelyek esetében a munkaidő
mértékének csökkentése bizonyosan
alkalmas lenne a jelzett kockázatok
kizárására.
Azonban köszönjük a megértésüket,
hogy az ismert munkaerőpiaci viszonyok között szakszervezetként megértik, a jelenlegi foglalkoztatási helyzetben akár a közszolgáltatás ellátását is veszéybe sodorhatná a munkaidőalap esetleges csökkentése.
A javaslatukra tehát akkor tudunk
közösen érdemben visszatérni, ha a
munkáltató munkaerőpiaci helyzete
kedvezőbbé válik.”

Előzmény
l: Ismét kezdeméMint arról „Nem adjuk fe kben a napi rennyeztük adott munkaköröét!” című cikkünkdes munkaidő csökkentés Balázs, a VDSzSz
ben beszámoltunk, Bárány zsmai Éva részéSzolidaritás alelnöke Dorote: továbbra sem
re írt levelében leszögez az elvárásunktól,
tudunk eltekinteni attól a a vasutasokat
amely évek óta nyomasztjet ellentételezés
is: a rendes munkaidejük jelentős mértéknélkül, akaratuk ellenére
ben nőtt meg.
i

hogy a legutóbbi visegrád
Bárány Balázs felidézte,
való
n Dr. Berke Gyulával
munkaügyi konferenciá
el hallotta, hogy
beszélgetés során örömm
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A "jegyvizsgálói jutalom"
és a sült galamb esete:
Számukra 2017. október 9-én a
fizetéssel együtt érkezett meg az
ötezer forintos „jegyvizsgálói jutalom”. Volt, akinek 119-szer. De hol
voltak eközben a többiek? Hiába a
szakszervezet, ha az egyén legfeljebb csak hőzöngeni hajlandó.
Lőrincz László mégis azt javasolja,
hogy minden jegyvizsgáló nyújtsa
be igényét a munkáltatóhoz, hogy
jogos jövedelem-elmaradását
megkaphassa.

Az

egész történet egy
vezérigazgatói utasí‐
tással kezdődött, amit
2014. december 3‐án
adott ki a munkáltató
– idézi fel a múltat
Lőrincz László, a VDSzSz Szolidaritás
Budapest TSZVI Keleti Tagcsoportjának
vezető ügyvivője. Ez szabályozza, hogy
ötezer forint egyszeri kifizetésben
részesül az a jegyvizsgáló, aki a díjsza‐
bás vonatkozó pontja szerinti jogtalan
használatot állapít meg. De van egy kis
bökkenő:
„Ezt a vezérigazgatói utasítást úgy
értelmezték, hogy ez a kifizetés csak
akkor jár a jegyvizsgálónak, ha vala‐
milyen díjszabás által megenge‐
dett igazolványt bevon. Holott egy
jóval bővebb kör[t érint] az utasítás
jogtalan használatra vonatkozó
pontja: ez egy felsorolás gyakorlati‐
lag, amely az ilyen esetben követen‐
dő eljárást tartalmazza. És bele‐
tartozik mondjuk olyan dolog, mint
egy bérlet jogtalan használata vagy
egy bármilyen kedvezményre jogo‐
sító igazolvány jogtalan használata,
amit nem vonhat be a jegyvizsgáló.”
– foglalta össze az alapproblémát
Lőrincz László, aki elmondta, hogy
körülbelül három éve többen észrevet‐
ték, hogy a jegyvizsgálók részére az
ötezres forintos jutalmakat nem meg‐
felelően fizeti ki a munkáltató. Vagy
egyáltalán nem fizeti ki.
„Akkor körülbelül tucatnyian neki‐
álltunk összeírni az igényeinket.
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Amikor elkezdtük kigyűjteni ezeket
az adatokat, próbáltunk minél több
kollégát megkeresni, hogy tegyen
hasonlóképpen, és gyűjtse össze a
saját maga által elkészített listára
ezeket a „jogtalan használatos” ese‐
teket. Aztán végül körülbelül tucat‐
nyian maradtunk, akik rászánták
erre az időt és fáradtságot: ez gya‐
korlatilag azt jelenti, hogy szerin‐
tem olyan 3‐4 napot szántunk rá
arra, hogy kigyűjtsük ezeket az ada‐

tokat. Ez nem kis mennyiségű adat,
mert gyakorlatilag három év ese‐
ménylapjait, az utánfizetési adatait
kellett átnézni – mindenkinek a
saját magáét, és kigyűjteni tétele‐
sen az adatokat, táblázatba rögzíte‐
ni.
Összeállítottunk egy akkor még
rövidebb listát arról, hogy kinek
hány esete volt, ami után ez az ún.
jutalom járhat, illetve elkezdtük az
eredeti utasítás felkutatását, ami

alapján ez a jegyvizsgálóknak jár.
Elég nehéz volt megszerezni az ere‐
deti utasítást. Végülis azt egy régi
parancskönyvben megtaláltuk, és ez
alapján bővítettük ki utána a listát
még két alkalommal.
Folyamatosan egyeztettünk a mun‐
káltatóval, szakszervezeti és üzemi
tanácsi szinten, HÉT‐üléseken a
három év alatt ez rendszeres téma
volt. Mindig felhoztuk, néha kaptunk
is rá választ, illetve a munkáltató is
készített egy olyan listát, hogy ők
ebből a követelésből mit ismernek
el. Majd végül odáig jutottunk, hogy
ez nem egy TSZVI‐szintű probléma,
hanem országos ügy. És ezért VÉT elé
vittük az ötezer forint kifizetésének
ügyét. Ott többször tárgyaltak erről,
míg végül most megszületettt a dön‐
tés, hogy a benyújtott jogos igénye‐
inket elismerték, és kifizetésre került
az összeg. Az esetek száma a három‐
tól a 119‐ig terjedt, és ennek megfe‐
lelően alakult az kifizetés összege
is.”
– idézte fel Lőrincz László. Ennyiszer
ötezer forintról van tehát szó. Mivel
országos ügyről van szó,
„azt javaslom a kollegáknak, hogy
mindenki gyűjtse ki a saját érintett
ügyeit, és adja be az igényét, hogy
jogos jövedelem‐elmaradását meg‐
kaphassa”
– mondta tisztségviselőnk, aki szerint
meg kell őrizni minden dokumentumot
arra az esetre, ha utólag probléma
adódna, vagy netán észreveszi az
ember, hogy nem a valóságnak megfe‐
lelően rögzítették a dolgokat, ilyen
esetben pedig fel lehessen lépni annak
érdekében, hogy a jegyvizsgálók meg‐
kapják jogos bevételüket.

FELHÍVÁS

Nyomatékosan felhívjuk
kocsirendező, tolatásvezető, vonali tolatásvezető tagjaink és munkatársaink figyelmét, hogy az alább felsorolt esetekben semmilyen körülmények között ne
végezzenek egyedül munkát!
Az alábbi idézet a MÁV Zrt.
Munkavédelmi Szabályzatának
25. számú mellékletéből szárma‐
zik:
„Foglalkozási korlátozás alá eső
munkahelyek, munkafolyamatok,
munkakörök
1.3 Azoknak a jellemzőbb mun‐
kahelyeknek, munkafolyamatok‐
nak a jegyzéke, amelyekben a
szervezeti egységnél egyedül nem
szabad munkát végezni:
– vágányok között, elsodrási
határon belül (kivétel az el‐
lenőrzési és üzemfelügyeleti
tevékenység, vonalgondozó),
a váltótisztítás távolba látás
korlátozottság esetén,
– vágányok között, elsodrási
határon belül hóeltakarítás,
– nem belátható vágányszaka‐
szon, vágánykapcsolaton ke‐
resztül végzett tolatás vagy
távolbalátás korlátozottsága
esetén, ha a tolatásvezető és

a mozdonyvezető között nincs
jól működő rádiókapcsolat,
– rendezés közben a tolatási
mozgás a tolatószemélyzet ál‐
tal fedezendő útátjárót érint,
– a biztosítóberendezést (vala‐
mint védelmi berendezése‐
ket) a tolatócsapatnak a tola‐
tási körzettől távolabbi hely‐
ről kell kezelnie,
– sajátcélú pályahálózat, bérelt
rakodóterület kiszolgálását
végző tolató személyzet,
– vonali kiszolgálást végző tola‐
tó személyzet,
– állomási tolatótartalék elegy‐
rendezés, vonat összeállítás”
Mindazok, akik a fenti tilalma‐
kat figyelmen kívül hagyják, szá‐
moljanak azzal, hogy egy esetleg
bekövetkező balesetet követően
– mint az eddigi tapasztaltak is
igazolják – a munkáltatótól tá‐
mogatásra nem számíthatnak.
Munkabaleset esetén, ha a
munkavállalói közrehatás megál‐
lapítható, akár a kártérítés teljes
összegétől is eleshetnek.
Tárgyi baleset esetén – annak
súlyosságától függően – a rész‐
kártérítésen túl SZÁMÍTANI KELL
A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE‐
VONÁSRA IS, mert a nyomozóha‐
tóság kizárólag a szabályok be‐
tartása alapján dönt.
VDSzSz Szolidaritás
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Lelkes csapatunk újra
összejött: jócskán megszaporodva, immár két
busszal indultunk Erdély
„tündérkertjének” újabb
zugainak felfedezésére.

Közösségi élet

Első nap utunk a hegyek és zöl‐
dellő fennsíkok övezte Tordai sóbá‐
nyához vezetett… Ahol sóbánya
helyett egy varázslatos holdbéli táj
látványa fogad bennünket. Hosszú
járatok, gigantikus termek sima,
fényes falakkal, mintázatuk akár a
márvány, a majd másfél milliárd
éves kősóból kivájva. A hely, a

Záhonyi területi Szervezet:
Erről is döntött a VDSzSz Szolidaritás Elnöksége 2017. október 31-i
ülésén, módosult a Biztosítási-,
Segélyezési- és Támogatási Szabályzat.
Támogatás gyermekvállalás esetén
Szakszervezetünk fontos célként tűzte ki a csa‐
ládos, alacsony vasutas jövedelemmel rendelke‐
ző, gyermeket vállaló tagjainak a támogatását. A
gyermekvállalás nem csupán az egyén érdekét
szolgálja, hanem társadalmi érdek.
Alaptörvényünk L) cikk (2) pontja is kimondja,
hogy: „Magyarország támogatja a gyermekválla‐
lást.”
A VDSzSz Szolidaritás kiemelt figyelmet fordít a
gyermeket vállaló és nevelő tagjai érdekeinek
képviseletére. Ennek érdekében szakszervezeti
munkánk során a munkáltatóknál működő külön‐
böző bizottságokban, üzemi tanácsokban lévő
képviselőinken keresztül is hatékonyan közbenjá‐
runk a családos tagjaink megsegítése érdekében.
A MÁV‐Csoportnál 2017‐2020 közötti időszakra
elfogadott Esélyegyenlőségi terv létrejöttében is
kiemelkedő szerepe volt a szakszervezetnek. A
hátrányos helyzetű csoportoknál külön kiemelve
a családos, legalább egy gyermeket nevelő vala‐
mint a gyermekgondozás miatt távollévő munka‐
vállalók támogatását.
A VDSzSz Szolidaritás Szociális‐ és Segélyezési
Alapjából támogatni kívánja a gyermeket vállaló,
alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait.
A gyermekvállalás a vasutas családok többségé‐
nek nagy anyagi megterhelést jelent, mivel ala‐
csony jövedelemmel rendelkeznek, a családban
megnő az eltartottak száma és az anya keresete
már a szülést megelőzően jelentősen csökkenhet
a táppénzes állományba kerülés miatt. A gyermek
gondozása okán kapott ellátások is jelentősen
elmaradhatnak a korábbi jövedelemtől, ami
tovább nehezíti a családok megélhetését. A gyer‐
mek születésével kapcsolatosan felmerülő kiadá‐
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sok is jelentős terheket rónak a családokra, amelynek következtében
kevesebben vállalnak gyermeket.
A VDSzSz Szolidaritás a tagja részére támogatást nyújt, amennyi‐
ben gyermeke születik. A támogatás a 2017. október 1‐jétől törté‐
nő születések esetében nyújtható.
A támogatás mértéke: 10.000 Ft, azaz tízezer forint.
A támogatás elszámolására és kifizetésére az 1995. évi CXVII. tör‐
vény a személyi jövedelemadóról 1. számú mellékletének 3.3. pontja
által szabályozottakat alkalmazni kell, mely szerint: adómentes a mun‐
kavállalói‐érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek pénzben
történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg
nem haladó összegben havonta adott támogatás.

A jogosultság feltételei:
1. A tag a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályának II.4.2. pontja alapján
a tagdíjfizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és a
gyermek születésének napjáig legalább kilenc havi tagsági jogvi‐
szonnyal rendelkezik.
2. A nyugdíjasok és az illetménynélküli szabadságon lévők esetén
egyénileg (nem a munkáltatói levonás alapján) megfizetett tagdí‐
jak esetén folyamatos tagságként kell értelmezni, ha az illető a
születést megelőző 9 hónapra a tagdíjat előre megfizette.
3. A támogatást a „Támogatást kérő lap” benyújtásával kell igényel‐
ni, amelyhez mellékelni kell a gyermek eredeti születési anya‐
könyvi kivonatát vagy hitelesített másolatát. A dokumentumok
másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás központjának a tit‐
kárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik.
4. A támogatás a tag részére akkor állapítható meg, ha a gyermeke
részére születési anyakönyvi kivonat kerül kiállításra. Örökbefoga‐
dás esetén nem a gyermek születésének az időpontját kell vizs‐
gálni, hanem az örökbefogadásét. Az erről szóló határozatot csa‐
tolni kell a kérelemhez.
5. A támogatásra a kérelmező gyermekenként jogosult, ikerszületés
esetén gyermekenként kell megállapítani.
6. Amennyiben a gyermeket vállaló anya és apa jogosultsága is meg‐
állapítható, akkor mindkettőjük részére folyósítható a támogatás.
A támogatást a „Támogatást kérő lap” benyújtásával kell igé‐
nyelni.

ÉLNI KELL A JOGGAL!

„Néhány medvét megcsapoltak a
kedvünkért és az egészségünkre"
fények s az árnyak játékának hatá‐
sára szárnyakat kap a képzelet. Akár
a mélység legmélyén terpeszkedő,
napfényt soha nem látott, széltől
soha nem rezdült, mélyfekete vizű
tavon is ringatózhatna a csónakja a
mesebeli holdbéli csónakosnak.
Látva ezt a varázslatos világot,
nehéz teret adni a valóságnak, de
mégsem földöntúli erők faragták
ezeket a hatalmas termeket. A
bánya minden szeglete, és ácsmun‐
kája szabad székely emberek ke‐
mény kétkezi munkáját dicséri. Csak
hagyományos eszközökkel folyt a
kitermelés az ősidőktől az utolsó
csákányvágásig, amit 1932‐ben
visszhangzottak a falak.
Második nap a csendes mélység‐
ből „zengő magosságba” vágyik a
lelkünk, amit Kis‐Somlyón, a Bol‐
dogasszony hegyén meg is találunk.
Az ősi idők óta szent helynek számí‐
tó hegyre csodás időben, ki‐ki saját
tempójában halad felfelé, vidáman
beszélgetve, vagy gondolataiba
burkolózva. A Hármashalom‐oltár
körül megpihenünk, gyönyörködhe‐
tünk a tájban, a szikrázó napsütés‐
ben, egymás derűs mosolyában.
„Örömöm sokszorozódjék a te örö‐
mödben, hiányosságom váljék jó‐
sággá benned…” Nehezen megfo‐
galmazható érzések, összetartozás,
szeretet, remény, elfogadás, és fel‐
tétel nélküli bizonyosság, hogy
mindez életünk, útkeresésünk lé‐

nyege. Visszaútban erőt meríthetünk a szerte Székelyföldön híres Mária‐látta forrás
vízéből. A Hűség forrása a Kis‐Somlyó lábánál ered, nem messze a Csíksomlyói kegy‐
templomtól, ahová gyalogutunk visz. A templomba belépve szinte vonz magához a
kegyoltár látványa, ahol megcsodáljuk a zarándoklatok központi alakját, Szűz Mária
szobrát, ami a legnagyobb ismert kegyszobor a világon. A Napba öltözött asszony
lába alatt a holdsarló, fején hármas korona, feje körül csillagkoszorú, jobb kezében
jogar, bal karján tartja szent fiát, a világ Megváltóját. Ő maga az örökké áradó, élet‐
et teremtő, világot megtartó szeretet megtestesítője…
Már az országúton vagyunk, és a lelki táplálék után elkezdünk élénken érdeklődni
egyéb, kézzel fogható táplálék után is… Irány Csíkszentsimon, a híres Csíki Sörgyár,
ahol korlátlan sörfogyasztás, és bőséges székely tál várja a 113 éhes‐szomjas ván‐
dort. Megtudjuk, modern technológiával, de hagyományos recept szerint, termé‐
szetes érleléssel, csakis tiszta forrásvízből, árpából, és malátából készül a Csíki sör,
mindenféle adalékanyag nélkül. Hát, a frissen csapolt szűretlen sör, de még a barna
„akár a medve” sörük is páratlanul finom, még az is jóízűen kóstolgat, aki máskor
nem kér. Hiába a szép szó: csak félig kérném, cserébe annyit nyomnak a csapból a
pohárba, hogy már oldalt folyik lefelé. Úgy látszik, a székely nem ismeri a fél szót,

(Folytatás a 12. oldalon)
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Közösségi élet
(Záhonyi Területi Szervezet
Folytatás a 11. oldalról)
még így sem. Visszaútban Székelyudvarhely hangulatos
központjában még megállunk egy kis nézelődésre, fagyi‐
zásra.
Mivel a tekintélyes létszámú társaságot lehetetlen egy
panzióban elszállásolni, ez négy helységben – Székelyud‐
varhelyen, Bogárfalván, Székelyszentléleken és Farkaslakán
sikerült. Mindenhol nagyszerű a fogadtatás, az ellátásról,
és a hangulatról nem is beszélve. Az esték kellemes séták‐
kal, nagy beszélgetésekkel – és van, ahol éjszakába nyúló
fergeteges táncos bulival – telnek. A székelyudvarhelyi szál‐
láson a kevésbé fáradt, vállalkozó szellemű útitársainknak
már befűtötték a dézsafürdőt. A kétezer négyszáz liter víz,
amivel megtöltötték, a szovátai Medve‐tó szomszédságá‐
ban eredő sós vízű forrásból való.
A gyógyhatás elérése érdekében
39‐40 fokra melegítik. Fürdőzés és
szauna közben a víz sótartalmából
a fiúk kiszámolják: kb. kilencszáz kg
mennyiségű só van a dézsa vizé‐
ben. Ezt a forrásvizet használják a
húsok, szalonnák pácolásra is,
ezért volt olyan omlósan puha a
sült a vacsoránál, tudjuk meg a
vendéglátóktól. Hát, igen…
Másnap újra úton, hazafelé, de
még megállunk Farkaslakán Tamási
Áron síremlékénél. A nagy székely

író végakarata szerint szülőfalujában, a templomkert mel‐
lett, két öreg cserfa árnyékában alussza örök álmát. Kicsit
elidőzünk a bazárnál, Korondon úgyszintén, a színes‐mázas
kirakodóvásár forgataga mindenkit magába szippant, nem
maradunk vásárfia nélkül.
Kűrtöskalács és frissensültek illata vonz a másik irányba,
enni kéne – de menni is kéne, úgyhogy csomagoltatunk, és
már újra tekeredik alattunk a szerpentin: szurdokok, feny‐
vesek, gyorsfolyású hegyi patakok, havasi legelők, legelésző
nyájak, székelykapuk látványa szalad el mellettünk. Már
szinte ismerős a táj, szemünk elfárad, bele‐belebóbisko‐
lunk a látványba… Egyre szelidülnek a lankák, megváltozik a
vidék, végül magunk mögött hagyjuk Székelyföld, Erdély
hetedhét csodáit.
Megtöltöttük a poggyászainkat, de úgy gondolom, mind‐
annyian fel is töltődtünk ezen a nagyszerű három napon.
Köszönet a szervezésért és az anyagi támogatásért a
VDSzSz Szolidaritás Záhony Területnek.
Papp Hajni

Közösségi élet

A VDSzSz Szolidaritás
Pécsi Területi Szervezete is megtartotta
tisztségviselői részére szervezett képzését!
Október 12-13-án a villánykövesdi
képzésen többek között érdekvédelmi, munkajogi és munkavédelmi kérdéseket, problémákat beszéltek
meg a résztvevők.

A Szegedi Terület tisztségviselőinek képzésére
október elején került sor a festői környezetben
fekvő jánoshalmi Király lovastanyán

Emellett a hagyományokhoz híven elköszön‐
tek az idén nyugdíjba vonult tisztségviselőtár‐
suktól, a szeretett Orbán Zoltán alapszervezeti

vezető ügyvivőtől. (Hosszú és tartalmas nyugdí‐
jas éveket kívánunk neki!)
Köztudott, hogy Villány környékén nagyon
finomak a borok, ezért természetesen az esti
órákban nem maradhatott el a „gurulós pince‐
túra”, ennek keretében három kiváló pincét
látogattak meg a résztvevők, ahol némiképp
enyhíthették a hétköznapok feszültségét.
Horváth Gabriella
VDSzSz Szolidaritás,
pécsi területi vezető ügyvivő

Az utasítás megtagadhatóságának lehetőségeiről, a szakszervezeti képviseletről, a készenléti
perek eredményeiről, a sztrájkról, az elmúlt időszakban lezajló munkaügyi perekről hallgathattunk előadásokat, valamint az RCH és a MÁV-csoport gazdasági és létszámhelyzetéről is kaptunk
tájékoztatást.
előadásokat követően szakszervezetünk életéről,
terveiről cserélhettek gondolatokat tisztségviselő‐
ink, majd a tagjaink részéről leggyakrabban előfor‐
duló kérdéseket beszéltük át: a munkahelyek hétköznapjairól,
problémáiról, a béremelésről.
Tézsla István, a Szeged JBI alapszervezet vezetője október 4‐
én töltötte be a 63. évét, így szülinapi tortája átadását Balogh
István tangóharmónikával, többi tisztségviselőnk énekkel kísér‐
te.
A pihenőidőt lovaskocsikázással, úszással, ping‐pongozással,
aktív kártyacsatákkal, zenehallgatással, csocsózással töltöttük ki.
A jó hangulatú csapatépítő tréningen 36 tisztségviselő vett
részt.
Veréb Olga
VDSzSz Szolidaritás, szegedi területi vezető ügyvivő
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A VDSzSz Szolidaritás
Budapesti Területi Szervezete szeptember
18-19-én tartotta kétnapos, játékos csapatépítő
programokkal színesített, jó hangulatú oktatását!

Demjénben az érdekvédelmi
és munkajogi tájékoztatón
kívül nagy hangsúlyt kapott
a VDSzSz Szolidaritás szolgáltatási csomagja is annak érdekében, hogy tisztségviselőink minél hatékonyabban segíthessenek bajba
jutott tagtársainkon!
résztvevők játékos vetélkedő for‐
májában adtak számot a szolgál‐
tatási csomaggal kapcsolatos
ismereteikről, közöttük ajándékokat
sorsoltunk ki. A fődíjat,
a két fő részére szóló két
éjszakás wellness‐hétvé‐
gét egy cserkeszőlői ho‐
telben Cseke Tibor tiszt‐
ségviselőnk nyerte, aki‐
nek ezúton is gratulá‐
lunk!
Bernát Beatrix
VDSzSz Szolidaritás,
budapesti területi vezető
ügyvivő

A
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A már évek óta megszokott
napirendi pontokon kívül igazi
csapatépítő tréningre, játékos
sportversenyekre is sor került!
2017. szeptember 7‐8‐án meg‐
tartott oktatáson a kispályás lab‐
darúgó mérkőzés, asztalitenisz,
és biliárd versenyben hirdethettünk
győzteseket az alábbiak szerint:
• A kispályás labdarúgó mérkőzés
győztese az 5+1 főből álló Nyíregyháza
nevű csapat lett, melynek minden tagja
egy‐egy aranyéremmel gazdagodott.
• Az asztalitenisz verseny első helye‐
zettje: Kovács István, a második: Szűcs
Piroska, a harmadik: Simkovits Ede lett.
Ők is átvehették a helyezésüknek megfe‐
lelő érmet.
• A biliárd verseny eredménye: arany‐
érmet Tóth Lajos, ezüstérmet Rádi
János, bronzérmet: Hajdú Kálmán vehe‐
tett át.

A

Rendhagyóra sikeredett
a VDSzSz Szolidaritás
Debreceni Területi
Szervezetének
tisztségviselő oktatása!
Néhány mondatban az elhangzott
tisztségviselőket érintő, érdeklő témakö‐
rökből:
Aktuális érdekvédelemmel kapcsola‐
tos tájékoztatást adott Halasi Zoltán, a
VDSzSz Szolidaritás elnöke, kiemelve a
pár napja az Utasellátónál sikeresen
lezajlott sztrájkot, majd a VDSzSz Szoli‐
daritás szolgáltatásairól hallhattunk tájé‐
koztatást Bernát Beatrix gazdasági veze‐
tő előadásában, továbbá a VDSzSz Szoli‐
daritás segélyezésével kapcsolatos fon‐
tos tudnivalókról Bíró Ildikó, a VDSzSz

Szolidaritás Szociális Bizottsága részéről
helyezte képbe a hallgatóságot.
Végül, de nem utolsósorban a „mun‐
kahelyi egészség és biztonság fejlesztése
a szállítási ágazatban” címmel tartott
előadást dr. Szabó Imre szakértő.
A vacsorát követően mindenki eldönt‐
hette, hogy a gyógyvíz testre gyakorolt
jótékony hatását próbálja ki, vagy a zene,
tánc lesz az, ami feltölti pozitív energiá‐
val.
– írta beszámolójában Dobóné Gal‐
góczy Ildikó, irodavezető.
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„Égni kell annak, aki gyújtani akar” – Piramis
Som Lajos, a legendás basszusgitáros sajnos már az égi zenekarban
játszik. 2017 október 30-án jelent
meg a hír, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt.
1947-ben Budapesten született.
Már gyermekkorában zenélt, első
hangszere a szájharmonika volt. Ezt
követte egy orosz tangóharmonika,
majd zongora, cselló és végül a
basszusgitár. Első zenekarát Dogbeaters néven alapította 1965-ben,
aztán sorban jöttek a zenekarok,
amikben zenélt: Fekete-Fehér, Record.
A 70-es évek hozta meg számára
az igazi ismertséget. 1971-ben
Radics Béla hívta zenélni a „Tűzkerék” nevű formációba zenélni. Ez a
zenekar játszott először Magyarországon Led Zeppelin dalokat! Som
Lajos azonban nem maradt itt: játszott az Echó, Pannónia és a Neoton
zenekarokban is. Igy telt el a 70-es
évek eleje. Aztán egy afrikai turnéról hazafelé tartva Balázs Fecóval
elmentek egy hollandiai Black Sabbath koncertre. Ennek hatására határozták el, hogy valami keményebb zenét fognak játszani: Taurus néven
megalakították az első hazai hardrock zenekart. Ide már Som Lajos hívta
gitározni Radics Bélát, a gitárkirályt.
Egy idő után Som Lajos kilépett a zenekarból, a helyére Zorán került.
Som Lajos 1975-ben Piramis néven új zenekart hozott létre.
A zenekar tagjai Závodi János (szólógitár), Köves Miklós (dobok), Gallai Péter (billentyű), Lévay Péter (billentyű) voltak.
Amikor Révész Sándor lett az énekes, hamar rájuk sütötték az „állami”
rock zenekar címet. Révész az éppen sikeres Generált hagyta ott, majd
Lévay távozott a Piramisból. Így alakult ki a klasszikus Piramis felállás.

ZENEI TOTÓ

A zenekar öt stúdióalbumot és egy koncertlemezt adott ki. 1981-ben egy berlini koncerten
jelentette be Révész, hogy távozik a zenekarból!
1982-ben még „Plussz” címmel kiadtak egy
lemezt, de ez már a Piramis végét jelentette. A
zenekar nem zenéje sikertelensége miatt szűnt
meg, sokkal inkább a Magyarországon akkoriban
hiánycikknek számító arany miatt. Bevett szokás
volt ugyanis, hogy a külföldön turnézó zenészek
azzal sefteltek, amivel csak tudtak. Aranyat
viszont csak korlátozott mennyiségben lehetett
az országba behozni. Som Lajost és Köves Miklóst egy szovjet turnéról hazajövet tartóztatták le
1982-ben, igaz, nem sokkal később eltörölték ezt
a korlátozást. Ez azonban mit sem változtatott
azon, hogy Som Lajost börtönbe zárták. Az
arany-ügy feltette a pontot az i-re: végképp vége
lett a zenekarnak. Tíz évnek kellett eltelnie, hogy
újra az eredeti felállásban játsszon a Piramis. Öt
alkalommal adtak teltházas koncertet a Budapest
Sportcsarnokban. A folytatásra azonban még
többet kellett várni: egészen 2006-ig, ekkor adott
újra koncertet a Piramis. Igaz, 2006-ban két koncert is volt, de Som Lajos egészségi állapota
annyira megromlott, hogy csak a koncertek elején és végén lépett színpadra.
2015-ben Som Lajos bevallotta, hogy III/III-as ügynök volt: beszervezték,
elvállalta, mert így könnyebben tudott a zenekarral külföldre menni. De nem
bizonyult jó ügynöknek, nem volt túl buzgó jelentgető. Elmondása szerint többször is megzsarolták őt, de nem jártak sikerrel.
1985-ben Takáts Tamással és Szekeres Tamással zenélt együtt a „Senator”
nevű zenekarban. 2011-ben a korábbi Edda Művek gitárosával, Slamovits Istvánnal közösen bejelentették, hogy „StOrm” néven alakítanak zenekart, de ez
a kezdeményezés csak egyetlen sajtótájékoztatót ért meg. 2017-ben hoszszantartó betegség után 70 éves korában távozott közülünk a legendás baszszusgitáros. Legyen könnyű neki a föld.
Ábrahám „szakmunkás” László

A helyes megfejtést beküldők között ajándékcsomagot
sorsolunk ki! Kalandra fel!

1. Mikor jelent meg a
Piramis együttes
második lemeze, amin
az „Ajándék” c. dal
található?

4. Melyik évben jelent
meg az Ismerős Arcok
“Mennyit ér” c. lemeze,
rajta a Fenyők című
dallal?

a) 1980.
b) 1979.
c) 1978.

a) 2008.
b) 2004.
c) 2009.

2. Melyik évben lett
sláger a „Wham”
együttes talán legszebb
karácsonyi dala, a „Last
Christmas”?

5. Hány éves az Omega,
az ország legöregebb
zenekara 2017-ben?

8. Mikor jelent meg a
Kormorán együttes
„Adventi Koncert
– Lámpás emberek” c.
albuma?

a) 45
b) 55
c) 50

a) 2006.
b) 2016.
c) 2010.

3. Melyik évben csendült
fel Zoltán Erika téli slágere, a „Mr. Hóember”?

6. Melyik évben jelent
meg a ma is népszerű
Koncz Zsuzsa első
nagylemeze?

9) Melyik évben adta ki a
Bojtorján (country)
zenekar „Karácsonyi
album” című lemezét?

a) 1997.
b) 1995.
c) 1988.

a) 1969.
b) 1970.
c) 1972.

a) 1988.
b) 1986.
c) 1984.

a) 1989.
b) 1986.
c) 1990.

7. Ki szerezte
„A diótörő” c. balett
zenéjét?
a) Csajkovszkij
b) Ravel
c) Bizet

10. Mikor alakította
meg Fenyő Miklós
a Hungária
együttest?

b) Kongresszusi Központ
c) Papp László
Sportaréna

a) 1975
b) 1967.
c) 1980.

13. Mikor jelent meg
Weöres Sándor
„Száncsengő” c.
verséből készült dal
Halász Judit
„Mákosrétes”
c. lemezén?

11. Melyik városunk
zeneiskolájának
udvarán található
John Lennon
mellszobra?
a) Debrecen
b) Pécs
c) Sopron

12. Hol rendezik 2017ben a Fenyő ünnep c.
hagyományos Fenyő
Miklós-koncertet?
a) Művészetek Palotája

a) 1986.
b) 1980.
c) 1997.

13+1. Melyik zenekar
tagja volt
utoljára Som Lajos?
a) Piramis
b) Taurus
c) Senator

A „Fülbemászó” jeligével ellátott megfejtéseiteket december 20-ig várjuk (vasúti postával) az alábbi címre: VDSzSz Szolidaritás,
1146 Budapest, Thököly út 172. Emailben is elküldhetitek: rejtveny@vdszsz.hu. Előző számba helyes megfejtése: 1c, 2b, 3a, 4b,
5a, 6a, 7b, 8c, 9c, 10c, 11b, 12b, 13a, 13+1c.
Sajnos, a legutóbbi lapszámunkban megjelent totóra nem érkezett helyes megfejtés.

