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Alelnöki látogatás
Az elmúlt hét mozgalmasan kezdődött a Területi Képviseleten, hiszen délután egy órára Zlati
Róbertet vártuk cargos tisztségviselőinkkel, hogy megvitassuk a TÜK munkavállalóinak
helyzetét, beszélgessünk a bevezetett állásidő tapasztalatairól, tájékoztatást kapjunk a jövőt
illetően. Robi nem ritka vendég nálunk, de érdekvédelmi alelnöki minőségben még nem járt
Záhonyban. Pontban egy órakor mindkét cargos alapszervezet meghívott tisztségviselői
megérkeztek a Képviseletre, s míg az alelnököt vártuk, Zubály Bertalan RCH KÜT elnök
röviden felvázolta a határforgalom jelenlegi helyzetét, megosztotta velünk információit a
várható forgalomról.
Nem szépítem én sem a dolgot, mint ahogyan a KÜT
elnöke sem tette, őszintén számolt be arról, hogy
nem várható nagyobb árubelépés Ukrajna
irányából, nincs előrelépés, így az sem várható, hogy
a Dunaferres vasérc rajtunk keresztül érkezik az országba. Közben az alelnök is megérkezett és hallhatta azokat
az észrevételeket, amelyeket munkavállalóink tapasztalnak a végeken. Minden tisztségviselőnek az a
véleménye, hogy a lecsökkentett létszám miatt a munkafolyamatok technológiai ideje növekedett, szinte erőn
felül teljesítenek, hogy a vonatok ne „bukjanak” meg. Az a tapasztalat, hogy a feszített munkatempó miatt a
szolgálatot teljesítők feszültek, stresszesek. Nehéz lenne azt a konkrét munkakört megnevezni, ahol ne
növekedett volna a munkavállalók leterheltsége, mint ahogyan azt sem lehet egyértelműsíteni, hogy melyik
munkakörben nőtt legjobban. De ha mindenképpen ki akarok emelni egyet, akkor én az elhangzott vélemények
alapján a záhonyi mobil kocsivizsgálókat említeném. A beszélgetés során mindvégig levegőben lógott az a
gondolat is, hogy mi lesz szeptembert követően, ha nem növekszik a határforgalom? Robi később szóba is
hozta, hiszen mint ahogy elmondta, fel kell készülnünk erre is. Az elhangzottakból számomra az csengett ki,
hogy leginkább talán a jelenleg érvényben lévő megállapodást volna célszerű
december 31-ig meghosszabbítani. Több hozzászóló véleménye is egyezett e
témában, hiszen még mindig vállalhatóbb az állásidő kitolása, mint egy
esetleges létszámcsökkentés.
A beszélgetés tovább folytatódott a tisztségviselők között, s bár én is
szívesen részt vettem volna benne, de Robit várta egy újabb megbeszélés
Záhonyban. Vele, és Dajka Sándorral kopogtattunk a Záhony-Port Zrt.
vezérigazgatójának ajtaján, aki Koncz
Sándorné humánvezetővel együtt már várt bennünket. A kötetlen megbeszélés
célja az volt, hogy az alelnökünk megismerje a Záhony-Port Zrt-t, az ott folyó
munkát, tájékozódjon a vállalat jelenlegi helyzetéről. Farkas József vezérigazgató
részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatója biztosan hozzájárult ahhoz, hogy az
érdekvédelmi alelnök térségünk helyzetét más szemszögből is megismerhette.
Bízunk abban, hogy az alelnök látogatása segíti szakszervezetünk vezetését a
záhonyi vasutasok érdekeinek további hatékony védelmében.
Juhász Tiborné
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Nők és férfiak, lépjünk együtt!
Záhonyban, az idei beszámoló-választó küldöttgyűlésen hangzott el a bejelentés,
miszerint Bodnár József, szakszervezetünk vezető tisztségviselője magánemberként népszavazást kezdeményez. Elsőként lapunk adott hírt a január huszonharmadikai bejelentésről (ZV IV. évf., 34. szám), aztán a háttérmunka következett,
legalábbis ami a nyilvánosságot illeti, mert tekervényes úton kellett végig mennie a
kezdeményezőnek. A történet fordulópontjához érkezett, a Kúria jogerős döntése
alapján kiírható a népszavazás. Kezdődhet a kétszázezer aláírás összegyűjtése,
amit a Vasutasok Szakszervezete is támogat az Elnökség egyöntetű, és a Választmány egy híján teljes egyetértésével. Ha összejöttek az aláírások, a következő
kérdésre válaszolhatunk majd a szavazólapon: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a
nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év
január 1.-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított
kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?
Demagógiáról, tekintve, hogy a kezdeményezés nem részigazságokra épül, szó sincs. A jogi apropó
pedig nem más, mint a nemek közötti diszkrimináció – megkülönböztetés – feloldása, ezúttal a férfiak
javára. Mert senkit nem szabad hátrányosan megkülönböztetni csak azért, mert nő, vagy férfi, tehát
mindkét nemhez tartozó állampolgár szerezhessen jogot negyven év szolgálati idő után öregségi
nyugdíjra – az már a hatalom tisztességén múlik, hozzányúl-e a nők lehetőségéhez. Ezzel akár le is
zárhatnánk a kérdést, következhetne valami jóféle kovászos uborka recept, és a kóstoló után
felkeresnénk valami aláíró helyet, nyilván csak árnyékban, gomba alatt, ilyesmi. De a körülmények azt
sugallják, ettől bonyolultabb az élet.
Botcsinálta és valódi szakemberek kaptak kötél után, hogy félreverjék az ország jövőbeli
költségvetésének harangjait, mert ha minden igaz, kétszáz milliárddal lehet több a kiadási oldal,
amennyiben jövőre megvalósul a „Férfiak 40”. Nem kis pénz, még akkor sem, ha találnánk néhány
kiadási tételt, ami talán kevésbé fontosabb, mint maga az ember, ám ezt a kérdést most ne vizsgáljuk.
Maradjunk magunk mellett, állampolgárok, vasutasok mellett, és emlékezzünk kicsit, mert nem biztos,
hogy minden az, aminek látszik, és ami még fontosabb, hogy ez is a múltban kezdődött.
Például tavaly évvégén, amikor megszűnt a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége. Következmény: Ha a vasutas
egészségileg alkalmatlanná válik, netán néhány téves szó
miatt nem jön össze a soron következő (mára évessé vált)
forgalmi vizsga, mehet utcára, jobb esetben közmunkásnak.
Mert hatvan körül már nem lesz jobb sem az ember szeme,
sem füle, és az agysejtjei sem biztos, hogy többre képesek,
mint azoké, akik íróasztal mellett tervezik a való világot.
Lehetünk keresztények, szabadelvűek, vagy bármilyen más
formáció hívei, egyik világnak sem lehet része az emberek
kidobása azért, mert több évtizedes munkájuk során
elkoptak, és az öregkor elejére értek.
Nem kötelező nyugdíjba menni negyven évesen, de azok nyugdíja sem kidobott pénz, akiknek csak
mérsékelt az egészség-károsodásuk, és még el tudnák látni munkájukat. Helyükbe azok a fiatalok
léphetnének, akik a semmittevésben vesznek el, vagy külföldre mennek dolgozni, és még kevesebben
fizetik majd a járulékokat. Ne feledjük, tartós tendencia, hogy egyre kevesebben lépnek be a
munkaerőpiacra a következő évtizedekben, miért üldöznénk el a jövőt gazdagabb vidékekre?
A nemzet jövőjét nagymértékben meghatározza, valamelyest el is dönti, milyen intézményrendszer
keretei között működik, melynek fontos része a nyugdíjazás rendszere. Tökéletes, netán abszolút jó
és igazságos rendszer nincs, a negyven éves lehetőségtől is biztosan van jobb, kár, hogy eddig a
rosszabbakat sikerült kipróbálni. Ideje jó felé fordulni, kezdjük nők és férfiak együtt az ívek aláírásával,
a jövő eldönti, mi lehet a következő lépés.
Dolhai József
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Ismét parton a csapat
Július tizennyolcadikának reggelén tizenhat három fős csapat vett részt a záhonyi terület
horgászversenyének eligazításán. Stégek sorsolása, birtokba vétele, és máris vízbe csapódtak az
első horgok. Kérdés, hogy egymással, vagy inkább a halakkal volt-e keményebb a küzdelem, de a
csapatok sikeres szereplése azt sejteti, hogy a közös szenvedély nem csak a halakat hozza össze,
hanem az embereket is. Annál is inkább, mert a gyorsan forrósodó napsütés nem sok jóval
kecsegtette a pecásokat, mert állítólag a halak is a hideg folyadékot kedvelik...
Zsíros kenyeres reggeli
hagymával, friss levegő,
no meg némi „ellátmány”
segített, hogy gyorsan
fogyjon a kaja, miközben
itt-ott már a kapást lesték
mérlegelő
segítségeink,
Nagy Kamilla és Kátai
Adrienn, akik egyben a
verseny tisztaságának letéteményesei voltak. A
forróság ellenére mégiscsak volt mérni valójuk, úgy tűnik, a versenyzők tudnak valamit a kisvárdai
Dolgozók Horgászegyesületének „Pontyos” taváról, és szörnyeiről.
A verseny tizenegy óráig tartott,
és ahogy közeledett a befejezés időpontja, a zsinórokra
szegeződő feszült figyelem
szép lassan a remélhető
helyezésekre, no meg az ebédre terelődött. Rendesen meg is
éheztünk, de mielőtt a helyben,
készített sertéspörkölthöz ült a
nyolcvan fős, jó kedvű társaság, a szervezők öszszegezték és kihirdették az
eredményeket, amiben titoknak
nem volt helye, hála Adrienn és
Kamilla kitartó figyelmének.
Startos
tisztségviselőnk, Vedres Andrea
hamarosan
másik
munkahelyen próbál
szerencsét.
Kollégái
búcsúzásképpen egy
ajándékcsomaggal és
kedves szavakkal köszönték meg a VSZben végzett lelkes
érdekvédelmi
munkáját.
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A helyezéseket a kifogott halak csapatonként összesített súlya döntötte el, ennek megfelelően az első helyezett Fényeslitke Kocsijavító „Pontyvadászok” csapata
lett (Koi Csaba, Banga István, Pokol Zsolt), másodikként a startos jegyvizsgálók „Bajnokok” triója (Belányi
Imre, Répási Béla, ifj. Répási Béla) futott be, a harmadik helyezést pedig Eperjeske Forgalmi Csomópont
„Vidrák” csapata (Ádám Tibor, Tasi Zsolt, Szokolai
István) érdemelte ki.
A legtöbb halat kifogó ifjabb
Csürök Mihály még igencsak újfelvételes státuszban
van, bízunk benne, hogy szakszervezetünk, és a vasút jövője is olyan lesz,
mint az ő szerencséje.
Volt jó idő, jó szervezés
Nagy Attila jóvoltából, és
sok napsütés. No meg dalia
urak és csinos hölgyek, ja,
meg jó fogások: Ki botot, ki
halat, ki sörös dobozt fogott
nagy buzgalommal. Talán
még mást is, de arról már
nem készült fénykép.
Juhász Tiborné

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48
E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu

4

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
Helyi hírek röviden
Záhony-Port Zrt.
A szombati Port Napon több tagtársunk is kitüntetésben részesült.
Vezérigazgatói Dicséretet Péter Csabáné pénzügyi szakelőadó, és Koi Gyula, Eperjeske TMK
általános karbantartója érdemelt ki.

Emlékpakettet kapott Hadzsala József, Eperjeske TMK általános karbantartója.
Brigád Kitüntetés Eperjeske nyitott kocsis ömlesztett árurakodó terület "A" műszak jutalma lett. A
brigád vezetője Hárs László, kollégái a következő tagtársaink: Balogh Zoltán, Balogh György, Halász
György, Iván József.

HUMORSAROK
NIMFOMÁNIA?
Csinos nő bemegy a szexológushoz: Doktor úr kérem, segítsen! Bármit csinálok, kevés a férjem!
Mindent megpróbáltak? – kérdezi a doktor. Igen, és akkor sem elég – hangzik a válasz.
– Talán furcsán hangzik, de tartson szeretőt! Van, de az is kevés! – replikázik a beteg. Tartson
többet! – így a doktor. De már tíz is megvolt, és az is kevés! – folytatja a csinos nő.
– Hát akkor kedvesem, azt kell, hogy mondjam, ön beteg.
– Doktor úr! És ezt írásba is adná, mert a faluban már azt beszélik, hogy k..va vagyok...
JÓGITRÜKK
Két jógi ül a fa alatt, és arra készülnek, hogy összemérjék koncentrációs képességüket, erejüket.
Egyikük el is kezdi a mutatványát: Bebizonyítom neked, hogy én vagyok a jobb. A szemközti ház
második emeletén egy ember ki fogja nyitni az ablakot, kinéz, majd becsukja.
Elkezd koncentrálni és minden így történik.
– Most figyelj! – mondja a másik jógi – negyedik emeleten egy ember kinyitja az ablakot, és kidob
egy tévét! Elkezd koncentrálni, kinyílik az ablak, kinéz az ember, majd becsukja az ablakot.
– Látod, nem tudsz te semmit – mondja az első.
A jógi még egyszer megpróbálja, és megint csak kinéz az ember, majd becsukja az ablakot.
Harmadszor is megpróbálkozik a jógi, és erre az ember kinyitja az ablakot, kinéz, és a jógik felé
fordulva ordítja: Hagyjanak már békén, hisz nincs is tévém!!!
MONOKLI
Egy férfi, akinek egy fekete monokli van a szeme alatt, felszáll a repülőre. Észreveszi, hogy a
mellette ülő férfinak is ugyanolyan monoklija van, mint neki.
– Micsoda véletlen! Mindkettőnknek monokli van a szeme alatt. Ön hogyan szerezte?
– Egy freudi elszólás miatt. A jegypénztárnál volt egy nagyon csinos, óriási mellű hölgy. Meg
akartam kérdezni, hogy lehet eljutni a Csillag-hegyre, de a látványtól teljesen le voltam döbbenve,
és csak azt tudtam kimondani, hogy Istenem, mekkora mellek! Erre kaptam egyet a szemem alá.
– Ez hihetetlen! Én is freudi elszólás miatt kaptam a monoklit. Tudja, azt akartam mondani a
feleségemnek az egyik reggel, hogy drágám, légy szíves hozz be egy kávét a tévészobába! De
véletlenül azt mondtam, hogy te dagadt, lusta, egocentrikus picsa, te szúrtad el az életemet...
Balogh Attila
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