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Berekfürdő
Valamikor hajdanán a Területi Képviseletünk is
foglalkozott üdültetéssel, Berekfürdő abban az
időben igen népszerű hely volt tagjaink és a
nyugdíjasaink körében egyaránt. Aztán az
üzemeltetést hol ez, hol az a cég végezte, s
utoljára
2009-ben
lett
kiadva
egy
vállalkozónak. Ahogy teltek az évek egyre
kevesebben érdeklődtek már Berekfürdő iránt,
olyan nyaralásokat preferáltak a záhonyiak, ahol üdülési csekkel, majd SZÉP-kártyával tudtak fizetni. S a világ
ismét megváltozott, az üdülési csekket bezúzták, a SZÉP-kártyát pedig vásárlásra fordítják legtöbben.
Vonhatnánk akár párhuzamot is, mert tavaly óta ismét egyre többen érdeklődnek Berekfürdő iránt.
Tavasszal el is kezdődött egy folyamat, a vállalkozóval felmondta a VSZ az üzemeltetési
szerződést és azt terveztük, hogy ismét kezünkbe vesszük az irányítást. No, ehhez nem
csak szándék szükséges, mert úgy kaptuk vissza a faházat, hogy se villany, se gáz nincs
benne. Ez nem szegte kedvünket, de valahogy mégis elszaladt ez a nyár felettünk, és
Berekfürdő felett is. Ma már biztosan tudom mondani, hogy a nyaralni vágyóknak
2016-ig várniuk kell. Persze ahhoz, hogy 2016 ne csak álom legyen, hozzá kell
kezdenünk a felújításhoz, a rendrakáshoz.
Az elmúlt hét keddjén öten indultunk el Záhonyból, ketten
jöttek segítségünkre a VSZ központból, hogy legalább az
udvar és az utca elfogadható állapotba kerüljön. A kánikula
ellenére lelkes kis csapatunk szépen haladt. A térdig érő
száraz fű, a vihartól letört tetemes nagyságú fűzfaág
délutánra már csak ködös álom lett, az utcáról nézve semmi
nem utal arra, hogy üres, kihalt a faház. Köszönet ezért Nagy
Attilának, Turtóczki Tibornak, és
Orosz Károlynak, akik szabadidejüket áldozták fel és a hőség
ellenére egész nap szorgoskodtak,
valamint köszönet Király Árpádnak és Varga Józsefnek, hogy aktív részesei voltak a
munkának. S persze előre nem szokás köszönetet mondani
semmiért, de most én mégis ezt teszem, mert több tisztségviselőnk is felajánlotta segítségét annak érdekében, hogy
Berekfürdő jövő tavaszra ismét a régi fényében pompázzon.
Végül köszönet a VSZ vezetőinek és elnökének, amiért
nemcsak a záhonyi vasutasok foglalkoztatási nehézségeinek
megoldására, hanem pihenésük eltöltésére is keresi a
megoldást. Hiszen két éve, amikor áttekintettük a szakszervezetünk által üzemeltett üdülők helyzetét, Meleg
János még alelnökként vette kézbe Berekfürdő sorsát.
Juhász Tiborné
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Korszakváltás – új utakon?
Csendesnek ígérkezett a VDSZSZ Szolidaritás májusi Küldöttgyűlése. Ha előtte csendesség, az
eredmény kihirdetése után döbbent némaság. Vagy mélyből jövő morajlás a csodálkozó, elégedetten
bólogató, netán hullasápadt tekintetek között: Az egyetlen elnökjelöltet kiszavazták posztjáról a
küldöttek, volt hát miről tanakodni a szünetben és az ülésteremben – immár elnöki ráhatás nélkül. A
következő hetek kiváló alkalmat kínáltak összeesküvés-elméletek gyártására, voltak gyöngyszemek
politikáról, belső harcokról, hatalomvágyról, netán irányváltásról, ahogy épp az információhiány
diktálta. Még egy konkrétum született azon pénteken: július kilencedikén ismét összeülnek, elnököt
választani. Összeültek, választottak is annak rendje és módja szerint, mégpedig egy újat.
De a történetnek még nincs vége, mert a VDSZSZ Szövetség Szövetségi
Tanácsa kizárta és törölte tagjai közül a VDSZSZ Szolidaritást. A kizárás
magával vonta, hogy tagságuk automatikusan megszűnt a nemzetközi
szervezetekben, és a Független Szakszervezetek Demokratikus
Ligájában. Mindez természetesen belügy, ám ne feledjük, szövetségben
állunk a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége révén. Vagy mégsem? Ha
eldől az első dominó, a többi sem marad talpon: A kizárások nyomán
elvileg a VASZ-ban is megszűnt a tagságuk. Az utolsó dominó.

A közös szövetségünké, amelynek jövőjét közösen volna jó
meghatározni. Mindenesetre egy korszak lezárulni látszik,
nemcsak a Szolidaritás és a VASZ, de a vasutasszakszervezetek történetében is. Mondhatni, korszakváltás
következik, ami korántsem biztos, hogy rosszul végződik, de az
tény, hogy nem látni még odáig. A bizonytalanság viszont
érzékelhető és rossz, ezért fontos, hogy már holnap összeülnek
a hármak, és a további „együttműködés kereteiről” tárgyalnak –
áll szakszervezetünk múlt héten kiadott közleményében. Az már
valószínű, hogy „Új utakon”, a kérdés inkább az, hogy együtt,
vagy külön-külön?
Drukkoljunk, hogy jó felé vezessenek az új utak!
Dolhai József
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Ünnepeltünk?
Két hete volt Vasutasnap, egy hete Port nap, de szinte olyan, mintha már hónapok teltek
volna el. Régebben egy-egy jól sikerült buli után hetekig ment a sztorizás, most gyakran
egy vállrándítással intézik el a kollégák. Nem voltam Kisvárdán, mert ünnep ide, ünnep
oda, valakinek dolgozni is kell, viszont olvastam a ZV-ben a beszámolót, és egy-két
dolog azóta is birizgálja az idegszálaimat. Az első a helyszín. Semmi bajom Kisvárdával,
de nem látom be, mi köze van a vasúthoz azon kívül, hogy mostanában nagyon sok
kukoricát pakolnak ott. Ennyi erővel a pócsi búcsút lehetne Kislétán tartani, a debreceni
Virágkarnevált meg Tarcalon.
A másik egy kiragadott mondat az elnök-vezérigazgató asszony beszédéből, mégpedig az, hogy a
vasutasok élete az egyik vasutasnaptól a másik vasutasnapig tart. Szép is lenne, ha igaz volna, de a mezei
vasutasok, a dolgozók jó részének inkább csak fizetéstől fizetésig. Persze a többség igyekszik valamit
találni, hogy a nevetségesen alacsony bért szabadidejében kiegészítse, a pihenés helyett és
természetesen az egészsége rovására. Messze van már a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás,
már, ha volt egyáltalán.
A tények nagyon makacs dolgok. Közmunkás bérért perzselő hőségben, szakadó esőben, fogcsikorgató
hidegben, stresszelő vizsgákon keresztül eljutni oda, hogy csökkentett bérért dolgozva örülhessenek sokan,
hogy még van egyáltalán munkahelyük. Mindezt, ha már igazán mazochisták akarunk lenni, tetézhetjük
azzal, hogy megnézünk egy-két híradót, és láthatjuk a rajtunk megspórolt milliárdok sorsát.
Márta István

HUMORSAROK
TITKOK
Az iskolában az egyik kisfiú mondja a másiknak, hogy minden felnőttnek van egy sötét titka. Ha meg
akarod tudni, rájuk kell ijeszteni és azt kell mondani: "Mindent tudok rólad!" A másik kisfiú otthon
kipróbálja a hallottakat, mondja az anyjának: Anya, mindent tudok rólad! Az anyuka teljesen zavarba
jön, és ad a gyereknek egy ezrest: Jól van kisfiam, de apának egy szót se!
A gyerek nagyon örült a pénznek, ezért elhatározza, hogy az apján is kipróbálja: Apu, mindent tudok
rólad! – mondja az apjának, aki félrevonja a fiát, és ad neki egy kétezrest.
– Jól van kisfiam, de anyádnak egy szót se!
A gyerek másnap kipróbálja a postással is, elé áll, és neki is mondja: Postás bácsi, mindent tudok rólad!
A postás eldobja a biciklijét és széttárja a kezét: Fiam, gyere, adj egy puszit apádnak!!!

VALLÁS
A lóversenyen egy játékos észreveszi, hogy egy pap belopódzik az istállóba és megáld egy lovat. A
játékos megjegyzi a lovat, és csodálkozva látja, hogy az esélytelennek tartott ló megnyeri a futamot.
Következő nap újra kifigyeli a papot, és a kiválasztott lóra feltesz 500 fontot. A ló nyer, és vele
emberünk is 10000 fontot. Az eset még kétszer megismétlődik, az ember vérszemet kap: Eladja
mindenét, és az összes vagyonát felteszi a pap által megáldott lóra. A futamon azonban a ló féltávnál
összeesik, és kileheli a lelkét. Az ember felháborodva fut a paphoz.
– Atyám, miért tette ezt? Eddig minden ló, amit megáldott, nyert. Ez azonban a célba sem jutott.
A pap fejcsóválva mondja:
– Ez a baj veletek, protestánsokkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...
Balogh Attila
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