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GIB titkár Záhonyban
Az elmúlt hét keddjén térségünkbe látogatott az újonnan megválasztott Gépészeti
Intéző Bizottság titkára,
Kövesdi Tamás, akit elkísért
Fridrich Imre, a VSZ MÁVSTART ügyvivője. A látogatás
célja, hogy megismerjék területünk gépész alapszervezeteinek munkahelyeit, tájékozódjanak tagjaink problémáiról, illetve tájékoztassanak az
aktualitásokról.
Házigazdaként először a
záhonyi Mozdonyjavító műhelybe kísértem kollégáimat,
majd Fényeslike Kocsijavító
következett. A műhelyekben
először a vezetőjével, Záhonyban Holló Tivadarral,
Fényeslitkén pedig Béres
Zoltánnal találkoztunk. Sajnos a két alapszervezet
titkárai közül, csak Szanyi
József tudott jelen lenni a megbeszéléseken. Mindkét helyen tájékoztatást kértünk többek
között a differenciált bérfejlesztés végrehajtásáról, a műhelyek létszámhelyzetéről.
Összességében eredményes volt a
találkozó, az ismerkedésen túl
hasznos véleménycsere történt, és
a tagságok érintő problémák is a
felszínre kerültek.
Juhász Tiborné
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Nevek a falon
Középiskolásként nagyokat beszélgettünk egyik ismerősömmel a vasútról.
Záhonyban, a „vasutasban” tanult, és minduntalan kijavított, amikor MÁVot mondtam vasút helyett: Ő már alighanem az iskolában vasutas lett, és
a gondolkodásmódja is kezdett vasutassá válni. Akkoriban nem
tulajdonítottam nagy jelentőséget a dolognak, de az utóbbi években újra
és újra eszembe jutnak azok a beszélgetések.
Azóta, tudom, sokat fordult a világ, ma már keveseknek tűnik fel, ha valaki
a jól ismert mozaikszót használja, pedig régebben még a felső szintű
vasúti vezetők is kerülték a mávozást. Mondhatnánk, ők még vasutasok
voltak, de mára egyre gyakrabban mondják MÁV-nak a vasutat olyan kollégák is, akik már
évtizede, hogy felköröztek. A fiatalabbak, illetve néha a vezetők körében is gyakorivá lett,
mintha azok szóhasználata ragadt volna rájuk, akiknek csak egy munkahely, esetleg parkoló
pálya a vasút.
Nem akarok prédikátor lenni, csupán arra gondolok, minden intézménynek, cégnek van
olyan elnevezése, amit leginkább az ott dolgozók, és a szimpatizánsok használnak. Amolyan
belső, mondhatni családias név, esetleg becenév, ami kifejezi azt, hogy használóik
valahogyan összetartoznak. Van közös a céljaik között, és a munkaidő után sem csak a
méla undor jelenik meg arcukon, ha eszükbe jut a megélhetésük forrása. Akiknek meg nincs
közük az egészhez, azok megelégszenek azzal a névvel, ami a bejárat fölé van írva.
Igaz, „ez a vasút már nem az a vasút”, sőt, olyat is hallani néha, hogy érdekellentétek
feszülnek a különböző vasútvállalatok között. Lehet, de tény, a jog szerint más-más
vállalatnál dolgozó vasutasok igyekeznek együttműködni amennyire a lehetőségek engedik,
bár egyre kevesebben vannak, akik számára „első a vasút”.
Egyik nagy reformerünk mondta egykor, hogy sok cégnél végezte már el azt a munkát,
amivel nálunk is megbízták, de ilyen mértékű lojalitást még sehol nem tapasztalt. Hát, sokak
szerint ez az együttműködési hajlandóság és hűség az az erő, amitől megy a vasút,
nevezzék bárhogy a darabjait. És minél több vasutas elégszik meg azzal a névvel, amit a
falon lát, annál kevesebben lesznek elégedettek velünk.
Dolhai József
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HUMORSAROK
KÉZVÁLTÁS
A férfi kér egy sört, majd hívja a pincért:
– Ennek a sörnek punci szaga van!
– Bocsánat – mondja a pincér, és kicseréli a sört.
Ám a jelenet még kétszer megismétlődik, mire a pincér:
– Uram! Próbálta már a másik kezébe fogni a korsót…?

VÁLÁS UTÁN
– Eddig a feleségem volt a jobb kezem, most a jobb kezem a feleségem…
ISMERETSÉG
A boncmester munka közben egy hatalmas férfi nem szervre bukkan – Mr. Schwartz, olvassa a
cédulán. Úgy dönt, ez nem menet az égetőbe, inkább haza viszi. Otthon elsőként a feleségének
mutatja meg, mire az felkiált:
– Uramisten! Schwartz meghalt…?
Balogh Attila
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