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Kezdet és vég?
Történetünk sokak szerint nem most kezdődött, inkább most zárult le,
legalábbis a munkáltató részéről. Újságunk 2018. márciusában (ZV VIII.
évf., 33.), „Vélemény kontra vélemény” címmel adta hírül, hogy egyik
középvezetői tagtársunkat a munkáltató le akarta váltani, amit sarus
hírekben hallottak a kollégák. A hír hallatán a beosztottak aláírást
gyűjtöttek a művezetőjük mellett, és az igazgatói meghallgatás is
eredményes volt. Vagyis a kolléga maradt, ezáltal elégedett dolgozók
maradtak a műhelyben, és persze remek munkahelyi légkör. Ami az
utóbit illeti, mára talán mégis szertefoszlott, és a műhely dolgozói ismét
aláírást gyűjtöttek.
Történetünk szereplői majdnem ugyanazok, egy apró, vagy nem is annyira apró változással.
Rossz nyelvek szerint a 2018-as sztori a régi-új – nem a fent említett igazgató – munkáltatói
jogkörgyakorlóval kezdődött. Lehet, hogy igaz az a mondás is, miszerint „fehér ember nem
felejt”? És eljött az idő 2020-ban, hogy egy régi ügy végére pont kerüljön? Vagy mindez a
feltevés csak összeesküvés elmélet? Bármi is legyen, a tények azok tények maradnak.
Eljött az idő, amikor a művezető hibázott, amit egy tényfeltáró meghallgatás során próbált
tisztázni a munkáltató. A meghallgatáson jelen volt a Vasutasok Szakszervezetének
képviselője is, aki bizakodva számolt be az ott történtekről. Hiszen véleményünk szerint nem
történt súlyos mulasztás, és kedvező elbírálást vártunk. Annál is inkább, mert egy tapasztalt,
kiváló munkaerőről van szó. Hát ezt gondoltuk mi… Az események viszont felgyorsultak, de
teljesen más irányba, mint az várható lett volna.
A munkáltatónak esze ágába sem volt megbüntetni tagtársunkat? Aminek még örülhetnénk
is, mert ez is bennünket igazolt volna: vagyis nem történt akkora mulasztás, ami egy több
évtizedes jól végzett munkát űberelt volna. Nos, a meghallgatás után két nappal a
munkáltatói jogkörgyakorló személyesen tett látogatást a műhelyben, és a művezetőt
négyszemközti megbeszélésre invitálta. Vagyis szem- és fültanuk nélkül zajlottak az
események, senki nem tudja, hogy mi hangzott el. És mi vette rá tagtársunkat, hogy egy
olyan munkaszerződés módosítást írjon alá, ami számára mind anyagilag, mind szakmailag
jelentős visszalépést jelent.
Csak sejtéseink lehetnek, hogy valójában mi történ az irodában, mint ahogyan arról is, hogy
miért így történt? Mi vett rá egy felnőtt férfit, aki két gyerek eltartásáról gondoskodik, hogy
sutba vágja mindazt a munkát és kitartást, ami feljebb juttatta a ranglétrán? A kedves
Olvasóra bízom, hogy a felvetett kérdésekre megtalálja a választ.
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Mindenesetre a kollégák ismét kiálltak művezetőjük mellett, aláírásukkal biztosították őt
szolidaritásukról. De lehet, hogy ez most kevésnek fog bizonyulni, hiszen érvényes és aláírt
módosítás van a munkáltató kezében, aminek az aláírási körülménye számomra aggályos. Én
hiszek a tagtársunknak, de jogilag nem tehetünk semmit, az említett aláírási körülmények
pedig nem bizonyíthatóak.

De most engedjétek meg nekem, hogy ismét elmondjam, ha kell ezerszer is megismétlem:
Nincs olyan körülmény, nem lehet olyan félelem senkiben, hogy aláírjon egy olyan szerződést,
ami számára hátrányos. Még akkor se írjatok alá, ha nincs benne semmi különös, mondván,
mégis inkább átgondolnátok. Ehhez jogotok van, mint ahogyan ahhoz is, hogy segítséget
kérjetek, mielőtt cselekszetek. ”Mert nem vagy egyedül!” Nem vagytok egyedül!
Juhász Tiborné
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Kalandra fel!
A magyar feszt kalandra vágyik, megeshet, hogy őseink a népvándorlásba is
csupán némi kaland kedvéért kapcsolódtak be. Vándoroltak, míg csak tehették,
végül hont foglaltak, ha jól tudjuk. Közben hol gyarapodtak, hol meg
fogyatkoztak, de töretlen maradt a kalandvágy és a lelkesedés, amely
mibenlétének az addig itt élők volnának a megmondhatói. No, meg azok ott, az
Óperencián is túl, akiket évtizedekig szorgalmasan látogattak eleink.
Azóta is szeretjük a kalandokat, ki így, ki úgy, akár veszélyeket is vállalva.
Tesszük ezt szóban, dalban, sőt, néha írásban is. Aztán várjuk a hatást, netán
ellenhatást, a lényeg, hogy legyen miért, avagy kiért izgulni. Előfordul időnként
az is, hogy önmagunkért remeg a térdünk, olyankor visszafogjuk a lovakat,
aztán, ha elmúlt a vész, vagy kiderül, nem is volt, újra kezdjük. Vagy folytatjuk, legyen szó
főemberekről, netán magunkfajta halandó vasutasokról – a vér csak nem válik vízzé!
Ami manapság sem veszélytelen, még akkor sem, ha csak szóban kalandozunk, mert nem mindig, és
nem mindenki számára egyformán cseng a hangunk. Ráadásul nagyon nehéz megjósolni, miképp
visszhangzanak szavaink a jövő héten. Akár Nyugaton, vagy Keleten, akár Tihanynál, vagy
Záhonynál, esetleg székesfővárosunkban köszörültük a torkunkat. Mert hiába, hogy a szó elszáll, de
újabban valahogy mégis megmarad, igaz, ahányan hallották, annyi szólamban. Még jó, hogy a vita
lehetősége szóban korlátlan, légyen bármennyi hamis tanúnk arra, hogy milyen okosak voltunk.
Hiszen egykor Lél (alias Lehel) kürtjét is másként hallották Nyitra környékén, mint az Enns folyón túl.
A legérdekesebb, amikor dalban huncutkodunk, kedvünk
szerint, bármilyen szólamban. Ilyenkor a kánon is
megengedett,
és
többnyire
büntetlenül
szabad
belekontárkodni. Ha jól megy, akár meg is ünnepelnek érte,
ám ha kissé fals lett a dallam, akkor sincs baj, legfeljebb még
egy sör, vagy stampedli, és minden jóvá lesz. Igaz,
korántsem biztos, hogy mindenki egy nótát fuj majd velünk,
és arra sincs garancia, hogy táncra perdül a hallgatóság.
Az írás már komolyabb macera, mert a szó talán elszáll,
mondjuk az első szikláig, de betűk nagyrészt megmaradnak,
hol sziklán, hol papíron, újabban az internet bugyraiban. És
baromi nehéz letagadni, ha mellészóltunk, vagy beletrafáltunk valamibe, különösen, ha valami személyeset kanyarítottunk. Mert érzékenyek vagyunk, főleg, ha
rajtunk edzette valaki a billentyűzetét, ezért nehéz úgy írni, hogy ne fájjon nagyon az igazság. Kicsit
biztosan fog, mint eleinknek, mikor rájöttek, hogy már nem sokáig gondolhatnak kalandjaik zsoldjára.
Akik egyébként szintén nagyon szerettek danolászni, de az írást szerencséjükre megúszták. Ám így
sajnos nem sok hiteles tudásunk van róluk azon túl, hogy a tettek mezején igen bátrak voltak, egészen
Augsburgig. Illetve bátorság ott is volt, ám hadiszerencse már kevésbé, így aztán kénytelenek voltak
lelassulni. A német uralkodó katonái 955. augusztusában nagy buktát mértek a kalandozóinkra, a
vezéreket, élükön Bulcsút Regensburgban felakasztották. Mások szerint karóba húzták, ami nem
biztos, mert arra felé már nem volt olyan nagy divat az, ami nálunk még évszázadokig fénykorát élte.
Mindez, persze, korántsem akadályozta később sem a magyart, hogy tovább kalandozzon, csakúgy,
mint manapság. Másképp, másokkal és másként, de sosem vagyunk restek némi izgalmat vinni még a
hétköznapokba is, hát még az ünnepeinkbe. Szóval tettekre, tehát kalandra fel, aztán sikerül, ahogy
sikerül, mint a kovászos uborka, így nyáridőben. Némi óvatossággal, mert a tetteket visszacsinálni
már nemigen lehet – lást még Augsburg – csakúgy, mint amikor a kovászosban sok a kapor, vagy só.
A lényeg most is az, mint régen: tanuljunk a kalandjainkból, akkor legközelebb többre jutunk. Egyedül
és párosával egyaránt, közösségben meg végképp.
Dolhai József
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KÖRUTAZÁS A BEREGBE
A Vasutasok Szakszervezete záhonyi Területi Képviselete
2020. október 03-án, szombaton autóbuszos kirándulást
szervez a Beregbe.
Útiterv: Záhony-Vásárosnyamény-Tákos-Csaroda-Szatmárcseke-TúristvándiPenyige-Túr-Bukó-Záhony.

Programterv: Beregi Múzeum, vízimalom, Csaroda református templom.

Várjuk azon tagjaink, és családtagjaik jelentkezését, akik
szeretnék megismerni, vagy szeretnék újra látni a Bereg
csodáit!
Részvételi díj: 4000/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az
estebéd árát.
Indulás: Záhony, VSZ Területi Képviselet előtti térről.
Érdeklődni, jelentkezni: szeptember 24-ig, Juhász Tiborné képviselet
vezetőnél a részvételi díj befizetésével. Mobil: 30/386-6083, üzemi: 3349
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Helyi hírek röviden
Forgalmi Csomóponti Főnökség, Záhony
Mint azt korábban hírül adtuk, a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony szolgálati
helyen munkavédelmi képviselő választásokat kell tartani. A választás
lebonyolítására megalakult a választási bizottság, akik a múlt heti ülésükön döntöttek
a választás időpontjáról és a jelöltállítás határidejéről.
A választás időpontja: 2020. október 19-20-21-22.
A jelöltállítás határideje: 2020. szeptember 18. 13.00 óra

HUMORSAROK
KORKÜLÖNBSÉG
Fiam – szól fiához az apa – megtiltom, hogy dohányozz, még csak hatodikos vagy!
– De apa – így a fiú – te is hatodikos korodban szoktál rá a cigire!
– Igen fiam, de én akkor már tizennyolc éves voltam…

BAGOLYBESZÉD
Két bagoly beszélget: Te – szól a bagoly – az Úristen azt mondta, hogy én vagyok a legokosabb!
– Én ilyet sosem mondtam…
TÁJÉKOZTATÁS
Védőügyvéd szól a férfiakból álló esküdtszékhez: Uraim! Önök döntik el, hogy ez a szép, fiatal
teremtés egy sötét cellában fog elsorvadni, vagy haza mehet a Budapest, Rákóczi tér, 64. számú
otthonába, melynek telefonszáma: 555 555…
Balogh Attila
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