Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
V. évfolyam, 52. szám

2016. május 30.

Horogra fel!
Mármint a halaknak, de addig még
történt egy, s más. Először is kellemes
nyári reggel várta Kisvárdán, a
„Pontyos” partján a záhonyi terület
legjobb horgászait és a műkedvelő
közönséget. Május huszonnyolcadikán, hat óra tájban a tó halai
kíváncsian tekintgettek a part felé,
hiszen ennyi vasutast, hát még
pecabotot ritkán látnak egyszerre, nem
beszélve a horgokról. Juhász Tiborné képviselet
vezető köszöntötte a korán kelőket, ismertette a
szabályokat, majd a sorsolás viszontagságos percei
következtek. Ami biztos, mind a húsz csapatból a
pohár fenekére nézett valamelyik versenyző, hiszen
oda volt felírva a nekik jutott stég száma.
Kezdődött az etetés, ami valamelyes lazított a tó lakóinak hangulatán, lassan vissza is húzódtak, falatozni, vagy szunyókálni még egy kicsit. De nem
sokáig, mert hét órától már a vízben voltak a
horgok, és hamarosan megszületett az első fogás egy kárász képében, a Szerelde csapatának köszönhetően. Közben folytak a szakszerű megbeszélések, a halak meg tanakodtak,
hogyan tovább? És készült a reggeli, mégpedig
zsíros kenyér lila hagymával, miközben beindult a mérlegelés, Bázsa Levente pedig az
eredmények adminisztrálásában segédkezett nagy lelkesedéssel.
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A halak is tovább gyülekeztek a part
mentén, bár igaz, sokuk inkább a
vizesebb oldalán, de ennek ellenére
előbb-utóbb jó pár horogra akadt. No,
persze, egyik ilyen, a másik meg
olyan, de a lényeg, hogy hal sem
maradt szárazon, miközben megérkezett a stégekhez a pecások
reggelije is. A felszolgálók a készítők
voltak, úgy, mint, Ficsóri Magdolna,
Furda Krisztina, Gál Ferencné, Péter Csabáné, Répásiné Kovács Anikó és
a régi törzsvendég, Szokolai Ágnes. Szó se róla, megismerték a terepet,
mire a húsz csapat megkapta a magáét.
Közben a Nap is magához tért, gyorsan melegedett az idő, és mire
elérkezett a tizenegy óra, a halak is visszavonulót fújtak a
verőfényben csillogó tó hűvösebb részeibe. A pecabotok szárazra
kerültek, a horgászaink meg összegyűltek a parton, és izgatottan
várták az eredményhirdetést. Kiderült, nem csak ők voltak izgatottak,
mert a meleg hatással volt a számfejtőkre is, ezért újra kellett
számlálni a kilókat és dekákat – még vízbe is ugrottunk az egyszer
már kifogott halakért. De végül minden és mindenki a helyére került,
még a vándorserleg is.
A
díjazottak
közül
elsőként
a
legügyesebb
gyerekhorgászt,
Séra
Milánt szólította Juhászné Erzsó, majd
következett a legkisebb – milliméterekben mérhető – hal kifogója a
START csapatából, és természetesen a
legnagyobb halat fogó horgász, a
Záhony-Port csapatát erősítő Pekola
Miklós, aki három kiló, nyolcvanegy
dekás pikkelyest ejtett rabul.
Az összesített eredmények alapján a horgászverseny harmadik
helyezettje a Pontyvadászok-Kocsijavító csapata lett, 5,23 kilónyi
fogással – Koi Csaba, Banga István, Szabó István. A második helyet
a Fisching KV Gép fantázianevű cargos versenyzők szerezték meg a
maguk 5,88 kilogrammos fogásukkal – Bázsa László, Bereczki
Miklós, Koi Béla. A győztes pedig hat kiló
ötvenegy dekás teljesítménnyel a Záhony-Port
Nádvágók hármasa lett – Fodor István, Pekola
Miklós, Eszenyi Zoltán.
Mint hal, úgy horgász és horgászbot is van
többféle, sőt néha kerül pecás, meg pecabot is.
De az igazi cél a közös időtöltés, szórakozás,
trécselés, no meg jól esett a végén a töltött
káposzta is. A lényeg, jövőre újra itt, legalább
ilyen jó hangulatban! És persze, ne felejtsünk el
időben tárgyalásokat kezdeményezni a vizek
uraival…
Dolhai József
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Hungrail a versenyképességért II.
Az előző részben a vasúti árufuvarozás versenyképességével kapcsolatos elemeket
tekintettük át, most ennek létszámhelyzetét vizsgáljuk. Jelenleg mintegy 1500
betöltetlen pozíció van, tehát 2020-ig 2000 fő vasutas szakember pótlása válik
szükségessé fontos munkakörökben. Az is látszik, hogy a kritikus területeken az
átlagéletkor a 45 évet is meghaladja.
Ebből néhányat kiemelve: a mozdonyvezetők 46,3, a kocsivizsgálók 47,8, míg a
biztosítóberendezési műszerészek átlagéletkora 48 év. A munkaerő szükséglet
mintegy 85%-a érettségire épülő szakképzettséget igényel, és fontos tény, hogy a
felmerülő létszámigény 40%-a Budapesten, és vonzáskörzetében van. Ha pedig a
kormányzat által kamionsofőrök kiképzésére biztosított 5 milliárd forintot említjük,
ellentétben a vasúti szakemberek képzését egy fillérrel sem támogatandó
elképzeléseket említve felmerül a kérdés, hol van itt az egyenlő esély az árufuvarozás területén.
A kialakult munkaerőhiányt előidéző tényezők első helyén a munkahelyi készségek hiánya, a második
helyen a tapasztalatok hiánya, és csak harmadik helyen van a magasabb fizetési igény megfogalmazása.
Felmerül még a jelöltek szaktudásának hiánya, valamint a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedés is
befolyásoló tényező. Ha példaként a mozdonyvezető képzési idejét vizsgáljuk, akit egy típusismereti
vizsgával közel 18 hónap alatt lehet kiképezni, akár 4-5 millió forintba is kerülhet, hiszen magas a
tanfolyami költség valamint a gyakornoki bér, és az egyéb
költségek, így az utazási költségek összessége is növelik
kiképzési költséget. Ezen úgy lehetne változtatni, ha az állam
adókedvezményeket biztosítana, valamint átvállalna képzési
(tanfolyami, bér- és utazási) költségeket részben vagy egészben.
Természetesen már a régen említett vasutas életpálya modell kialakítása is elkerülhetetlen. Mindezeken túl
fontos, hogy a fiatalok számára vonzóbbá kell tenni a vasúti szakma elsajátítását.

Zubály Bertalan

Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztárban
A vasutas Kölcsönös Kiegészítő Egészség-és Önsegélyező Pénztár május 26-án tartotta az ez évi második
küldött közgyűlését. Kámán Sándor megállapította a határozatképességet, és a szokásos formaságok után
Dr. Magos György, az igazgatóság elnöke megtette szóbeli kiegészítését a 2015. évi beszámolójához.
Elmondta, a több mint 35 ezer tagot számláló pénztár stabilizálni tudta taglétszámát és a működését,
követve a változó jogszabályokat. Országosan is elismert és nagy pénztár vagyunk, jelentős infláció feletti
hozamot, bruttó 4,65%-t sikerült elérni. A kifizetések terén a gyógyszertámogatások vezetnek, ez 59%, míg
a gyógyászati segéd eszközökre 26%, az egyéb szolgáltatásokra pedig 11% került kifizetésre. Éves szinten
ez 667 ezer tétel feldolgozását jelentette. Változás a pénztár életében, hogy belépett az önsegélyező
ágazat is, illetve a jövőt illetően a caffetéria változás némi bizonytalanságot jelent. Az öt éves ciklus ősszel
lejár, így részközgyűléseket kell tartani, melyeken küldötteket, valamint a küldöttközgyűlésen igazgatóságot
és ellenőrző bizottságot is kell majd választani, fejezte be kiegészítőjét az elnök.
Ezt követően a 2015. évi mérlegjelentés, az ingatlan értékbecslés és az ellenőrző bizottság jelentése is
elfogadásra került. A könyvvizsgáló is megtette a beszámolóról a jelentését, melyet szintén elfogadott a
testület, majd Deák Zoltán Alapszabályra tett módosító javaslatait fogadta el a Közgyűlés. A továbbiakban a
könyvvizsgálóval kötött szerződés további két évvel való meghosszabbítása, valamint a 2016. évi, és a
2017-2019 évi középtávú pénzügyi terv elfogadása következett.
Az ülés végén, a hozzászólások után megköszönte az
ötéves ciklusban végzett munkát az igazgatóság elnöke,
mivel ebben az összetételben már nem ülésezik a
Közgyűlés.
Zubály Bertalan
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HUMORSAROK
SZÉGYEN
Hányszor szégyelli magát egy nő és egy férfi életében? A nő négyszer: 1, amikor elveszti a
szüzességét. 2, amikor először csalja meg a férjét. 3, amikor először kap érte pénzt. 4, amikor
először ad érte pénzt. A férfi kétszer: 1, amikor másodszor már nem megy. 2, amikor először sem
megy.
MÉRET
Újságírók kérdezik egy kínos ügyről az elnökjelöltet: A volt titkárnője azt terjeszti önről, hogy
nagyon kicsi a férfiassága. Mi erről a véleménye?
– Semmi, nem kell törődni vele. A volt titkárnőmnek egyszerűen nagy a szája, ennyi az egész…


TITOK
Egy átszerelmeskedett éjszaka után a férfi elaléltan dől végig az ágyon. Egyszer csak észreveszi
egy pasi fényképét az ágyon. Idegesen kérdezi: Ez a férjed? Á, csacsi vagy, nem vagyok férjnél. A
volt pasid? – Á, ugyan már! Hát akkor ki? – Én, műtét előtt…
ISMERŐS
Egy féllábú paciens bemegy az ortopédushoz. Az orvos fel sem néz, úgy kérdezi: Járt már nálunk?
– Nem, doktor úr. A lábamat a háborúban veszítettem el…
Balogh Attila
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