Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
V. évfolyam, 36. szám

2016. február 8.

Megértő segítség helyett…
Ha az elmúlt héten ezernyi kérdés volt kiszervezés ügyben, akkor erre a hétre egy
két dolog megvilágosodott. No, nem azért, mert a munkavállalókat tájékoztatta
valaki, hanem ezért, mert elkezdődött a kiszervezés a Területi Igazgatóságunkon
február tizenhatodikával. Azok a dolgozók, akikre ez a dátum érvényes, írásban
kaptak tájékoztatást. De miről?
A közbeszerzés eljárás eredményét és tényét közlik az érintettekkel, amiből kiderül,
hogy a nyertes ajánlattevőkkel még az elmúlt év december 29-én megkötötték a
megállapodást. Persze, ezt már korábban is tudtuk, és akkor is felvetődött a kérdés
bennünk, hogy kinek és miért volt ez annyira fontos? Válasz persze nincs,
maradnak a sejtéseink. De maradjunk egyelőre az írásos tájékoztatásnál. Szóval az új munkáltató
nevét és címét is kiolvashatjuk belőle, és az is világos, hogy a munkaviszony nem szűnik meg, sőt
folyamatos marad. Az átszállást követő munkafeltételeket viszont továbbra is homály fedi, erről csak
az átszállás után tudhatunk meg részleteket. Az új munkáltatónak tizenöt nap áll rendelkezésére
ugyanis, hogy tájékoztatást adjon erről. Szóval amolyan „nesze semmi, fogd meg jól” is lehetne ez a
tájékoztató. Mégis csak kellene az az üveggömb.
Még mielőtt elfelejteném, az arcképes igazolvány sorsa
megpecsételődött, világosan leírták, hogy az átszállás
időpontjától nem lesz utazási kedvezmény. Az a fránya 57/2009.
(X.20.) KHEM rendelet az oka. Sajnos egyre többen vannak azok,
akik ezt a rendeletet sosem fogják elfelejteni, mert hiába az
észérv, hiába a sok könny, meg kell válni az utazási igazolványtól.
Nemcsak azoknak, akik mostanában átszállnak, hanem azoknak
is, akik nyugdíjba vonulás miatt már nem szállnak sehová. A
rendelet világosan fogalmaz: Kedvezményezett vasúti társaságtól
kell nyugdíjba vonulni, szintén a kedvezményezett társaságnál
legalább húsz éves munkaviszonnyal kell rendelkezni. Januárban
korán örültek a MÁV-hoz visszakerült LV-sek, akik azt gondolták,
hogy nyugdíjas korukra is marad arcképesük. Hát, nem
mindenkinek, vagy csak keveseknek. Mit számít az, hogy a takarítónő 1988-tól volt vasutas, végig
becsületesen végezte a munkáját. Közben persze ide-oda szervezgették, amiből ő csak azt vette észre,
hogy a fejléces papíron hol ez, hol az a munkáltató szerepelt. A munkája ugyanaz maradt, a
munkavégzés helye sem változott. Ő csak dolgozott, a döntéseket a feje felett hozták.
A „Ki nevet a végén” játékban vesztes lett, a nyertes az 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet, de vajon a
döntéshozók nevetnek? Aligha hinném, hogy ismerik a vesztes érzéseit, és aligha érdekli őket, de azért
számítanak a „megértő és segítő együttműködésre”. Vajon ők miért nem megértőek és segítőek…?
Juhász Tiborné
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Megint február
És mint évek óta, megint kezd úrrá lenni az izgalom a vasutas népen. Kinek ezért,
kinek azért, de vannak közös pontok, hogy együtt izgulhassunk. Szerencsére idén
alig huszonkilenc napból áll, de alighanem elég is lesz a februárból ennyi, csak
győzzük jó kedvvel, na meg munkakedvvel. Viszont a végére, talán előbb, mint
gondolnánk, többet tudunk majd, és remélhetőleg csak a kellemes zizegés marad
meg bennünk. Annál is inkább, mert az első hét nem igazán kényeztetett bennünket
jókedvileg, ám kedvünkre totózhattunk, vajon jut-e jövőre annyi lidlis párizsira, mint
tavaly. Szerencsére a kannás bor mára divatjamúlt lett, és kezdődik a második hét.
A tapasztalatok azt mutatják, nem jó, ha a felülről kezdik
babrálni a pénzünket, mert hozzá tenni nem nagyon akaródzik
senkinek. Sajnos farsang második hava is így indult, de
nézzük a jó oldalát ennek is: Mindjárt tizedike, tehát hamvazószerda, és vége az alakoskodásnak, következhet, hogy mindenki színt valljon, vagy így, vagy úgy. Utána meg úgyis
nagyböjt kezdődik, csak nehogy bejöjjön… Szóval mondhatnánk, nem jó nekünk a naptár, de hátha mégis van benne jó.
Például szombaton beugorhatunk Ajakra, mert ha február, akkor ismét Farsangi Disznótoros. Csak
úgy nézelődni akár, biztosan sok vasutassal találkozhat a vendég, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. No
meg kaphat némi ízelítőt abból, hogy más népek mit kezdenek a jószággal, ha nem is élve, de
legalább halva. És a nemzetközi disznólkodás közben jusson eszünkbe, hogy vasárnap Bálint nap,
amikor lehet örömet okozni, szerezni, találni, ahogy a szerencse hozza.
Igaz, Valentinusnak gőze sem volt arról, milyen nagy üzletnek vetette meg az alapjait, a virág- és
ajándékboltosok akár védőszentjükké is fogadhatnák. De legyünk jóindulatúak, hiszen a legszebb
emberi érzések, a szeretet és a szerelem vezérlik azokat, akik Valentinust követik. Tehát, kedves
hölgyek és Bálintok, tettekre fel! Viszont érdemes a régi szokásokat nemcsak a disznótoroson észben
tartani, nehogy meglepődjünk, ha a szabadban látjuk másnap száradni az ottfelejtett szűrünket…vagy
kedvesnek szánt virágunkat.
Addig is gyakran halljuk még, hallottál valamit? Mármint a jövőnkről,
hiszen egyelőre csak aprócska vállveregetésre futotta nagyjainktól. Ám
legyen vége a negatív gondolatoknak, mert a remény szerint még
bármi lehet. Amúgy meg, ha esni fog, hát esni fog, a záhonyi vasutas
sem tökéletes, hát még az időjárás. Szebb volna a tél hóangyalokkal
és hópárokkal, de ha már kimaradtak, pótoljuk magunk, hátha jobban
sikerülünk, mint tavaly. És ne kérdezzünk sokat, nem mindenki szeret
a jövőbe látni, a múltba meg végképp, de miért is tennénk? Maradjunk
a jelenben, és bízzunk, mert sokan dolgoznak a jövőnkön.
Természetesen a remény halála után ne felejtsük lekapcsolni a villanyt! Bár szerintem örökké égni fog,
különben is mindjárt itt a tavasz. Mindnyájunk és a szerelmesek örömére, hiszen vasárnap (is) az ő
napjuk lesz.
Dolhai József
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HUMORSAROK
SPRAY
Pistike és a nagyapja eső után kint vannak a kertben. Pistike látja, hogy egy nagy giliszta
bújik ki a földből. Azt mondja a nagypapának: Nagypapa, fogadjunk egy ezresben, hogy
a gilisztát visszadugom a földbe! Na ne már, hogy tudnád visszadugni? – kérdezi a
nagypapa. Fogadjunk! – mondja Pistike, és bemegy a házba, hozza az öreg számára
teljesen ismeretlen sprayt. Lefújja a gilisztát, az megkeményedik és így visszadugja a
földbe. A nagypapa odaadja az ezrest. Másnap a nagypapa szól Pistikének: Pistike, itt
van még egy ezres! De nagypapa, tegnap már ideadtad! – válaszol meglepetten az unoka.
– Ne törődj vele Pistike, tedd el nyugodtan, ezt a nagymamád küldi...

TÉVHIT
Egy 70 éves bácsi és 30 éves felesége nagy feltűnést keltenek, amikor megjelennek egy
szállóban, mint fiatal házasok. Másnap, a nászéjszaka után az öreg nagyon frissen,
jókedvűen falatozza a reggelijét. A fiatal feleség azonban láthatóan elgyötört, kimerült
állapotban csak tologatja a reggelit. Mikor az öreg kimegy a wc-re, a pincér odamegy a
fiatal nőhöz: Hölgyem, csak nincs valami gond? Segíthetek?
– Képzelje, ez az öreg teljesen átvert engem. Egészen idáig folyton csak azt mondogatta,
hogy ötven évig spórolt. Én hülye meg mindvégig azt hittem, hogy a pénzéről beszél...
Balogh Attila
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