Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
V. évfolyam, 4. szám

2015. július 06.

Félpercesek
Zárva! – Örömmel értesültem, hogy az emberek többsége által vasárnap látogatott
üzletek zárva tartanak. Mindezt a szabadság jegyében, hiszen a jövőben szabadon
dönthet a maroknyi, még vallásos ember arról, hogy templomba megy hétvégén,
vagy stadionba. Az eladók szabadsága is nő, mert plusz és biztos szabadnapot
kapnak, a hétvégi keresetük elköltésének gondjától is megszabadulnak, sőt: Akiknek
az új módi szerint megszűnt a munkahelyük, a teljes szabadság küszöbén
téblábolhatnak. Bízom abban, hogy azon üzletek esetében, amelyekre a jogszabály
nem vonatkozik, szintén megtalálják majd a szabadsághoz vezető megoldásokat.

Kérelem – Tájékoztatásul közlöm, hogy jövedelmem jelentős részével közvetlen, azaz fizikális
kapcsolatba nem kerülök. Folyószámlámról a nélkül tűnik el (lásd még rezsi), hogy azt magaménak
tudhatnám. Ezek az összegek sajnos így tudatomban nem jelennek meg, tudatom a valódi adatokat
nem fogja át. Ugyanez a helyzet azon bevételeimmel is, amelyeket természetesen véletlenül, de
kihagyok az adóbevallásomból. Ezért kérem, hogy jövedelmem ezen részeit a közterhek alól
mentesíteni szíveskedjenek!

Olimpia – Huszonöt éve az osztrákokkal szerettünk volna Expót rendezni, de a renitens sógorok
megléptek. Röpke évtizeddel később a korrupció mellett szóba került az Expó is főiskolai közgáz
előadáson, mire a számtudor az ég felé sandítva imígyen kiáltott fel: De jó nekünk, hogy nem
csinálhattunk Expót! Jó tanítványhoz illően továbbgondoltam a feladványt, és a görögök Istene felé
sandítva így szóltam magamhoz: De jó volna most a görögöknek, ha nem rendezhetnek olimpiát…!

Egyenjogúság – Egy társadalmat sokféleképen meg lehet osztani, jobb helyeken a gazdagszegény, katolikus-protestáns, vallásos-ateista, újabban keresztény-nem keresztény jelzőkkel illetik a
vizes árkok partjait. Mi, elterelendő a figyelmet sötétedő jövőnkről, eljutottunk a farok-számlálásig: Az
egyfarkúak kezdték plakátokon felhívni a figyelmünket égető gondjainkra, most épp a kétfarkúak
replikáznak. Izgatottan várom a három, sőt, többfarkúak plakátjait, de vajon hány farok kell a valóság
feltárásához? Ám a legfontosabb kérdés, vajon ki képviseli a farok nélkül születettek népes táborát?

Záhony – Elsőként az igazgatót és helyetteseit, és hamarosan a szolgálati vezetők többségét vitték
el. Ezek után az átraknivaló, majd a forgalmak következtek, végül a Vasutasnap. Maradt Záhonyban a
vasút, és néhány vasutas. Még.
Dolhai József
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RCH Hírek
Határidőre, június 30-ra befejeződtek a középtávú megállapodás miatt szükségessé
vált KSZ-tárgyalások. A VSZ Cargo Szakmai Képviselet július másodikai ülésén az
erről szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadta azt. Ezzel a VSZ részéről megnyílt
a lehetőség a KSZ aláírásra.
A napokban az egészségügyi szűrő program igénybe vétele miatt mintegy
százhatvan olyan munkatársunkat keresi meg a munkáltató, akik már az 55.
életévüket betöltötték.
Július elsején ülésezett az RCH Felügyelő Bizottsága, melynek egyik napirendi pontja
a záhonyi projekt elfogadása, valamint a forgalom-visszaesés, és az ezzel kapcsolatos intézkedések
megtárgyalása volt.
Zubály Bertalan

HUMORSAROK
ATTRAKCIÓ
Egy pasi besétál a bárba, vállán a majmával. Rendel egy italt, miközben a majom randalírozni kezd. Mindent
felfal, felkapja a biliárdgolyót, megszagolja, majd lenyeli. A pultos felkiált:
– Hé, a maga majma lenyelte a biliárdgolyót!
– Nem baj, ő már csak ilyen, mindent felfal, ami a keze ügyébe kerül! – ezzel feláll és távozik.
Három hét múlva visszatér a bárba, ismét leül, italt rendel és a majom újra a pultra ugrik. Talál egy
konyakmeggyet, megnézi, megszagolja, a fenekébe dugja, onnan kihúzza, és jóízűen elfogyasztja. A pultos
újra megkérdezi:
– Hé, látta mit csinált a maga majma?
– Ő már csak ilyen, mindent felfal, ami a keze ügyébe kerül. De amióta lenyelt egy biliárdgolyót, nyelés előtt
mindent megmér...

MEGCSALÁS
Egy középkorú házaspárnak két nagyon szép lánya van, de összehoznak egy kisfiút is. A férj rohan a
szülészetre, hogy a fiát megcsodálja, azonban egy rettentő csúnya gyerekhez viszik. El sem akarja hinni,
hogy ez az ő fia, rögtön a feleségéhez rohan.
– Nem értem, nézd meg azt a két csodás leányt, nem hiszem el, hogy a fiam ilyen csúnya legyen! Aztán
elkomorul az arca: Csak nem megcsaltál??? Mire a feleség mosolyogva:
– Nem, drágám. Most nem...

A VÉGZET
Az idős házaspár az utolsó éveikben folyton veszekszik. Mikor a férj rosszul lett és haldokolni kezdett, a
felesége kajánul odaszólt neki:
– A sírodon fogok táncolni! A sírodon fogok táncolni!
A férfi nemsokára meg is hal. Az utolsó kívánsága az volt, hogy temessék a tengerbe...
Balogh Attila
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A Záhonyi Vasutas negyedik évfolyama
Tartalomjegyzék

1. szám 2014. 06. 10
Cargos küldöttértekezlet – A Vasutasok Szakszervezete Cargo Szakmai Képviselete
küldöttértekezletet szervezett tisztségviselőinek Zamárdiban. Az ülés során a munkáltató is
tájékoztatta a több, mint ötven megjelent küldöttet. Mark Perz és Simon Ferenc aktuális...
Élet a falon – Egy képzeletbeli nagy szobában ücsörög minden közeli és távoli ismerősünk.
Vagy majdnem mindegyik, de ahhoz elég sokan, hogy lássuk, és bárki láthassa, aki benéz
az ablakon, hogy miféle emberekkel tartunk, vagy tartottunk hosszabb-rövidebb ideig
kapcsolatot. Esetleg azt is, hogyan és miért. Ez pár száz embert is jelenthet – többel már...
Foci VB előtt – Már nem sok van hátra és megint lázban ég a világ. Legalábbis egy jó része,
igaz, többnyire csak a férfiak, de azért ismerek néhány nőt is, aki szereti a focit. A
kereskedők örömére megnő a sör- és chipsfogyasztás, jó néhány asszonyka egyedül…

2. szám 06. 16.
Élni és visszaélni? – A napokban olvastam valahol, hogy mi, egyszerű állampolgárok mennyire
kiszolgáltatottak vagyunk. A szerző megemlíti többek között a hivatalokat, a bankokat is.
Továbbgondolva ezt a munkahelyekre, nyomban arra gondoltam, mi bérből és fizetésből élők mennyi
féle korlát között éljük mindennapjainkat. Törvényi keretek határozzák meg munkavégzésünket…
Maradt a víz… – A tudósító lelkesen szállt vonatra, táskájában diktafon, fényképezőgép,
jegyzetfüzet, és kivételesen a laptopját sem hagyta otthon. A metrón kicsit izgult, lesz
néhány személyes ismerőse is az Ünnepi könyvhét standjai között, vajon megismerik-e
még? Inge ujján egy katicabogár sétálgatott, ami legalábbis nem mindennapos a föld alatt...
Történelmünk – Javában zajlanak a szóbeli érettségik, és a diákok többsége utolsó
erőbedobással magolja a tételeket, hogy minél jobb eredményt érjenek el, hiszen minden
pont számít a továbbtanulás szempontjából. Így tesz az én gyerekem is. Minap érdekes…

3. szám 06. 23.
Sportjában is él a TÁMOP – A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) nem áll
meg, legyen tél, vagy nyár. Szombaton mindez családi és tagszervező sportnap keretében
nyilvánult meg, ahol több mint száz vsz-tag, szervezetlen kolléga és sokuk családtagja
mérték össze játékos kedvüket. A lehetőségek a legkisebbeknél kezdődtek, és…
Az MT. csapdája? – Írásaink között gyakran emlegettük már az új Munka Törvénykönyve szabályait, no
meg azt is, hogy vállalatunkat mostohagyermekként kezeli. Az új Mt. bevezetésétől már eltelt jó pár hónap, s amit
talán a legfájóbb pontként említhetünk, az a nyolc órás kötelező napi munkaidő, na és, hogy a munkaközi …

Ha június, akkor VASZ – Immár hagyománnyá vált, hogy ilyenkor, júniusban családi
sportnapot tart a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) Budapesten. Szombaton
benépesült a BVSC sporttelepe, sok kolléga és családja választotta a ragyogó napsütésben
ezt a rendezvényt hétvégi kikapcsolódásként. A felnőttek a labdarúgáson túl részt vehettek…
Szent Iván éj – Amióta emberi civilizáció létezik, szinte mindegyik kultúra ünnepként kezelte
az év leghosszabb napját. Ki azért, mert a fény győzelmet aratott a sötétség felett, ki azért,
mert kezdődött a betakarítás, a bőség időszaka. A természet ilyenkor ontja gyümölcseit…
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4. szám 06. 30.
Jómadarak – Június huszonkilencedike nagy nap, illetve valamikor az volt, persze, ma már
sokan azt sem tudják, miért. Péter-Pál napja idén vasárnapra esett, régebben ilyenkor volt
szokás kezdeni az aratást, de manapság oly mindegy, hogy az aratókról feledkezünk meg,
vagy Pálról és Péterről, a lényeg, hogy mindketten kívül esnek sok vasutas érdeklődési…
Bokrok – Atyafiak, ahogy az illik vasárnap délután a meccs végeztével, a hangulatjavító
kombinát előtt beszélgetve iddogálták a söreiket. Arra biciklizett egy asszonyka, akiről (okkalok nélkül) az a hír járta, hogy nem veti meg a jó dolgokat. Mondta is az egyik delikvens...

5. szám 07. 07.
Sportos szakmai megbeszélés Szlovákiában – Július harmadikán és negyedikén Záhony
TÜK delegációja és labdarúgó csapata Tiszacsernyőn tett látogatást. Az első napon a
szlovák Cargo ZSSK szakmai vezetése fogadta az RCH munkatársait. A szlovák oldalról az
üzemeltetésért és a javítás-karbantartásért felelős igazgatók, valamint a tiszacsernyői…
Együttműködés – A címszó napjaink talán egyik legfelkapottabb szava lett, hiszen ha körbetekintünk, kimondva, vagy kimondatlanul, de lépten-nyomon együttműködünk. Ha csak szűkebb
környezetünket, a családunkat vesszük alapul, ott is együttműködünk, hol eredményesen, hol
eredménytelenül, de mindenféle megállapodás nélkül is törekszünk rá. Együttműködnek például…
KMvB választás – A budapesti Törekvés Művelődési Központban 2014. július harmadikán
megválasztásra kerültek a Központi Munkavédelmi Bizottság (KMvB), és a Paritásos
Munkavédelmi Testület tagjai. Mindkét bizottságba a Vasutas Szakszervezetek…
HÉT ülés a Startnál – Az elmúlt héten helyi érdekegyeztető ülés volt a MÁV-START Zrt.
Debrecen Területi Személyszállítási és Vontatási Központjában. Régóta vártuk már, és
szóban is többször sürgettük a HÉT összehívását, hiszen az integráció óta…
Közösségteremtő erőnk – Közösségekben élünk, legyen az a szűkebb-tágabb családunk,
vagy szélesebb ismeretségi körünk, mindennapjaink legkülönbözőbb terei. Mindegyik
közösségünknek van funkciója, többnyire arra is „használjuk”, és persze élünk bennük...

6. szám 07. 14
Vasutasok a skanzenben – A hatvannegyedik vasutas ünnep két év után ismét a sóstói
Múzeumfaluban érte a lazítani kívánó vasutasokat, zajosan, izgalmasan és
hatvanegyedikhez hasonlóan sok-sok titkot rejtve magában. Elsőként nyomban azt, hogy
elázunk-e, és persze miként, mert a „pesti ember” ígért szombatra fűtől fáig mindent…
Együtt a vágányokon a vasútért és Záhonyért – Interjú Kovács Imrével.

7. szám 07. 21.
Méltósággal élni és élni hagyni – Pár hete elmélkedtem arról (ZV IV. évfolyam, 02. szám – Élni és
visszaélni?), hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mi, egyszerű állampolgárok, egyszerű
vasutasok. Az írásom után több kollégától kaptam visszajelzést, ami arra utal, hogy amit…
Kerek Tisza, virgonc halak, lelkes horgászok – Mondják, a változatosság gyönyörködtet,
míg sokak szerint fő a biztonság, maradjunk a járt úton! Anélkül, hogy a filozófia ingatag
ösvényére tévednénk, talán kijelenthetjük, az igazság valahol a kettő közt lehet, ahogyan
képviselet vezetőnk, Juhász Tiborné horgászversenyre invitáló felhívásában is olvashattuk…
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8. szám 07. 28.
Élni és visszaélni – Nem akarok más tollával dicsekedni, de a múlt hetekben Juhászné
Erzsó által leírtak most váltak számomra aktuálissá (ZV. IV.02. – Élni és visszaélni?, ZV. IV.
7. – Méltósággal élni és élni hagyni). No, nem azért, mert engem ért volna a cikkben leirt
atrocitások valamelyike, hanem mert a cikkek nyomán páran megkerestek a vonaton…
Obúka – Idén jól indult a szezon, elsőre sikerült az ötliteres. Hej, ha minden így összejönne!
– de csak magamban kiáltottam, hogy ne sokan hallják. Még azt hinnék, telhetetlen vagyok,
netán szomorú, pedig csak kíváncsi, például arra, hogy miért nem jött össze már tavaly. Mert
tavaly is ilyentájt vágytam rá nagyon, meg tavalyelőtt is, talán már az előtt is, de az már…

9. szám – 08. 4
Jövőnkért – Március 10-én „Matek, vagy valami más?”címmel (ZV. III. évfolyam, 40. szám) hírt
adtunk az idei bérfejlesztésről, mely mindenféle híresztelések ellenére mégiscsak megvalósul. A
mindenféle híresztelések alatt konkrétan azt értem, hogy a napokban felütötte a fejét a…
Csodák kulcsa – Szeretjük a csodákat, sőt, sokak szerint kimondottan csodaváró nemzet
vagyunk, még azok is, akik egyébként nem hisznek azokban. Ők az a többség, akiknek
Záhony összes fényjelzője kevés volna, hogy elismerjék, mástól várják ilyen-olyan gondjaikra
a megoldást, a maradék meg simán bevallja. Nincs ezzel baj, hiszen ki ne szeretné, ha…

10. szám 08. 11
Képriport egy kihagyhatatlan fesztiválról – A hétvége is bővelkedett fesztiválokban, de a
négyzetméterenkénti vasutasok száma alighanem a nyolcadik Ajakfeszten volt a
legnagyobb. Hasonló lehetett az arány a kilencedik Nosztalgia Zenésztalálkozón és a
szombati lagzi násznépe is bővelkedett ismerőssel, cimborával, baráttal, kinek-kinek kedve…

11. szám 08. 18.
Szára szakadt szandál – Vagy pántja szakadt, vagy bármi mása. A lényeg, hogy a kicsiny
baleset még a legformásabb csípejű asszonyt is bice-bócává teszi. Hiszen amikor egyik
lábáról hiányzik valami, megszűnik testének kellemes hullámzása, gyönyörködtető billegése,
összeomlik mozgásának látványos harmóniája. Mintha elmúlna valami, mintha véget érne...

12. szám 08. 25.
Okostojás virágai – Okostojás vasutas már megint gondokkal találja szembe magát, hiszen
alig heverte ki a tavaszi választásokat, máris sorjáznak a további lehetőségek. Korántsem
biztos, persze, hogy mindenki számára lehetőség, ha bármiben a véleményét kérik...
Déja vu – A Wiki szerint „Déja vu’ az a jelenség, amikor valaki úgy érzi, hogy az éppen
történő helyzetet már korábban átélte’. Mostanában, ha belefutok valami hírekbe vagy
híradóba, szinte biztosan hallhatom, hogy milyen jó az ország helyzete, növekszik a…

13. szám 09. 01.
Mindig egy csapatban – Augusztus 27-én, Tuzséron területi oktatáson vettek részt a
titkárok és az alapszervezetek tisztségviselői, a kora őszies időjárás ellenére jó hangulatban
kezdtünk. Juhász Tiborné rövid megnyitójából többek között megtudtuk, hogy a Tuzséri
faház újra VSZ tulajdonba került. Erzsó köszöntője után Papp Zoltán, szakszervezetünk…
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14. szám 09. 08.
Hivatás kulcs nélkül – Talán mindannyian emlékszünk még, hogy a rendszerváltást követően
számos vasúti vezető próbálta cégünket helyes irányba terelni, a számos vezető számtalan új
elképzeléssel kezdte meg munkáját. Az új vezetők új elképzeléseikhez gyakran találtak ki különböző
szlogeneket. Minden elismerésem azé, aki kapásból fel tudná sorolni az elmúlt negyedszázad vasúti…
Hazajött a Fakupa – Tavaly visszavágót vártunk, hiszen a visszaszerveződött erősáramú
csapat két éve átrendezte a TEB-es erőviszonyokat – legalábbis fociügyben, mert Záhony
után ők őrizhették tovább az egykor fából készült, de ma már csillogó kupát. És bizony
visszavágó helyett folytatódott diadalmenetük, ügyes, erőteljes játékukkal maguknál…
Jubiláltak Miskolcon – negyven éves a Vontatási Kupa – Szombaton, augusztus
hatodikán zajlott jelentős szakszervezeti támogatással a negyvenedik Vontatási Kupa. Az
egészségmegőrző nyílt sportnapon Debrecen, Nyíregyháza, Záhony és a rendező
házigazda, Miskolc vett részt. A szép hagyomány is megsüvegelendő, hiszen az egyik…

15. szám 09. 15.
Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya – A Választmány szeptember
kilencedikei ülésének első részében a szeptember 20-án megtartásra kerülő Kongresszus
pontos idejét, helyét, valamint a meghívottak körét határozta meg és fogadta el. Majd…
Kongresszusra fel! – Mondják, a demokrácia ünnepe, amikor választani mehet a halandó,
hiszen legalább olyankor rizikó nélkül adhatja írásba véleményét. Hát, volt bőven az idén,
sőt, még lesz az önkormányzati választások mellett a mi szervezeteinkben is. De mielőtt
elindulnánk ikszelni, következik egy igazi ünnep, mégpedig a Vasutasok
Szakszervezetének...

16. szám 09. 22
Még közelebb – „Még közelebb a Taghoz, még közelebb a Vasutasok Szakszervezetéhez” – akár ez
is lehetett volna a szombati Kongresszusunk mottója, melyet szakszervezetünk 118. születésnapjára
időzítettek a szervezők. Lassan már megszokjuk, hogy a négy évente tartandó tisztújító kongresszusok
között a törvényi előírásoknak megfelelve évente össze is kell hívni azt. Persze, mindig vannak…
Álmodj, Hübele! – Időnként felröppennek megkésett áprilisi tréfá-nak tűnő javaslatok, mint
pár éve a budapesti tömegközlekedés ingyenességének ötlete. De néha Baross Gábor,
egykori vasminiszterünk menetdíjcsökkentését is szóba hozzák, ami szintén meglepi a
nyilvánosság szivárványos hírei között. Egyrészt, mert az illető úr nem csak szóban…

17. szám 09. 29.
Testületi ülés Záhonyban – Szeptember huszonhatodikán tartotta soros ülését Záhony
Állomásfőnökség bizalmi testülete. Az ülésen megvitattuk az elmúlt időszak szakmai és
szervezeti
változásait.
Kongresszusi
küldöttként
tájékoztattam
a
testületet
szakszervezetünk…
Utópia – Rossz szokásom, ha otthon barkácsolgatok, mindig szól a rádió. Minap is tettemvettem, amikor megütötte a fülemet egy refrén: „senki se veheti el azt, ami csak a tiéd…”.
Rögtön az ugrott be, hogy aki ezt írta, vajon melyik országban él? Tudom, a dal nem az…
Élet a dimenziók között – Interjú Z. Tóth Sándorral I.
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18. szám 10. 06.
Ismét emlékeztünk – Ismét emlékeztünk október negyedikén az újkenézi és a záhonyi temetőben
volt kollégáinkra, tisztségviselő társainkra. Immár a tízedik alkalommal jöttek el a gépész kollégák az
ország minden szegletéből, hogy fejet hajtsanak Koleszár István és Vass Károly sírja előtt. Még a...
Élet a dimenziók között - Interjú Z. Tóth Sándorral II.

19. szám 10. 13.
A vonat nem vár – Demjén Ferenc régi slágere jutott a minap eszembe, amikor utastársaim arról
beszélgettek, hogy lehetetlen elérni a csatlakozásokat Nyíregyházán – se oda, se vissza. Azzal a
beszélgetők is tisztában voltak, hogy a pályafelújítások miatt éri őket ennyi kellemetlenség, de
ahogyan a szavaikból kivettem, ami sok, az sok! Már azt sem nagyon értették, hogy miért változik a...
Tovább a TÁMOP-al – A szociális párbeszéd elősegítése a vasúti érdekvédelemben –
olvashatjuk az Új Széchenyi terv egyik programjának nevét, melynek keretében tíz részből…
Megtette bérajánlatát az RCH - Immár hagyománnyá vált, hogy az RCH menedzsmentje
még az őszi időszakban megteszi a következő évre szóló bérajánlatát, így történt ez most is.
De előtte Benyus Julianna, HR ösztönzés és fejlesztés vezető mindenre kiterjedően…
Miért pont mi? - Költői kérdés, hiszen sokak számára egyértelmű a válasz, különben már
nem volnának a tagjaink között. Ám, ha mégis meg akarjuk válaszolni, félő, hogy olyasmiket
hozunk fel, amivel tele, kinek a padlás, kinek a hócipő, attól függően, milyen tapasztalatai…

20. szám 10. 20
Stresszeinkről – Van valami különleges – szomorú? – abban, hogy az első tudós ember, aki
alaposan górcső alá vette, milyen hatása van a stressznek az ember testére-lelkére, a
magyar Selye János volt. Annak a népnek a fia, melyik talán mind közül leginkább szenved a
stressz okozta élethelyzetektől, betegségektől. Őt már nem kérdezhetjük, mert 1982-ben…

21. szám 10. 27.
Iskola – Igazából már jó ideje bosszant valami, de mindeddig nem akartam írni róla. A
történet talán akkor kezdődött, amikor a nagyobbik lányom hetedikes korában azzal jött haza
az iskolából, hogy kompetencia felmérésen értő olvasásból ő volt a legjobb az osztályban…
Fészbukszabi – Gyakran mondjuk és tapasztaljuk is, olyan gyorsan változnak az
életkörülmények és feltételek, hogy már tíz évvel korábbi önmagunkra is alig ismerünk rá,
nem hogy régebbi világunkra. És ehhez valóban, elég pár fényképet elővenni, sokszor
előkotorni, hiszen már a papírkép sem divat, minden és mindenünk digitális lett. Mégis…

22. szám 11. 03.
Nyet adó – Most úgy áll a dolog, hogy nagyon happy, mert állítólag visszavonják az internet
adót és konzultációzhat az ország. Igaz, nem arról, hogy milyen adókat lehetne még
visszavonni, legfeljebb arról, milyen néven legyen majd bevezetve. Azért már az is...
Béresbukta – Már évszázadokkal ezelőtt is tudták mindazok, akik embereket fogtak
munkára, hogy néha adni kell a nagyon lent élőknek olyat is, ami nincs benne az alkuban.
Sőt! Még azoknak is, akikkel semmiféle alkunak nincs helye, mint például a cselédeknek.
Néha, különösen ünnepek táján kaptak ezt-azt a földesúrtól, mert…
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23. szám 11. 10.
Egy csapatban – ezúttal Kassán – November hetedikén, Kassán megtartotta idei
kihelyezett ülését a záhonyi terület titkári testülete. Szakszervezetünk tisztségviselői Juhász
Tiborné képviselet vezető előterjesztésében két napirendi pontot tárgyaltak meg a januári
középszervi választásokra és a tavaszi tisztújító kongresszusra való felkészülés jegyében…
Tovább a TÁMOP-al – 2. – Ismét lezárult egy szakasza a képzési programnak. Nagy
örömmel vetettük bele magunkat az előttünk álló négy napnak, köszönhető ez talán annak...
Vasárnap – Van egy-két olyan mondat, amit bárki szájából hallva, kinyílik a bicska a
zsebemben. Ilyen például: Nem akarok beleszólni, de… Akkor jobb, ha bele se kezd, sőt
meg sem kellet volna szólalnia. A másik: Csak neked akarok jót! Honnan tudja, hogy...

24. szám 11. 17.
Kinek fáj? – Az elmúlt napokban sokat elmélkedtem azon, hogy a keddi fórumon hallottak kinek
fájnak a legjobban. De hogy miről is beszélek, amikor ezzel a kérdéssel nyitom az írásomat? Az elmúlt
héten dolgozói fórumot tartott az RCH Záhony Területi Üzemeltetési Központja, amire jómagam is...
Évzáró a cargonál – Évzáró rendezvényt szerveztek az RCH Záhony Árufuvarozási
Kirendeltség dolgozói november tizennegyedikén, a záhonyi Tűzvirág étteremben. A…
Gondolatok szépasszonyokról és az őszről – Az ősz csendes hűvössége mindenkinek
mást és mást jelent, és korántsem biztos, hogy mindig dermesztő érzés a kevesebb
napsütés, a reggelek lassan hideggé váló hűvöse. No, a kellemestől azért messze van…

25. szám 11. 23.
Tovább a TÁMOP-al – 3. – November 13-án véget ért az Új Széchényi terv keretében
Nyíregyházán, Az új Munka Törvénykönyve bevezetésének tapasztalati címmel szervezett
képzés. Hatvan órás tanulást egy írásbeli vizsgával zártuk, ami minden résztvevőnek…
Mi és az utca – Huszonöt éve, hogy rendszerváltozás volt Magyarországon, sokak szerint
elérkezettnek látszik az idő az elmúlt két és fél évtized felülvizsgálatára. Ki-ki egyéni
habitusa, esetleg pártszimpátiája szerint teszi, mindenesetre sokan vélik, hogy valami nem…

26. szám 12. 01.
Vezetők ismerkedtek Záhonnyal – Régi, és nagyon bölcs mondás: Lakva ismerszik meg az
ember. Értelmét mindannyian ismerjük, de ritkábban gondolunk arra, hogy mint minden
szólás, közmondás, úgy ez sem csak a magánéletre lehet igaz. Ahhoz, hogy emberek…
Tisztújítás a záhonyi nyugdíjasoknál – November huszonötödikén benépesült a záhonyi
Vasutas Művelődési ház színházterme, ahol a város vasutas nyugdíjasainak alapszervezete
tartotta beszámoló- és tisztújító Küldöttgyűlését. A rendezvényen megjelent Simon Dezső…
Cinkotán jártunk – November huszonötödikén a Közlekedési Szakszervezetek Országos
Szövetsége (KSZOSZ) egyik tagszervezetének, az Egységes Közlekedési Szakszervezet
(EKSZ) Nőtagozatának meghívására a VSZ Női Tagozata Cinkotára látogatott. Korábban...
Gereblye – Amikor kis gyerek voltam hallottam egy történetet a Pestre felkerült falusi
leányról és a gereblyéről. Akkor igencsak jót nevettem a sztorin, de az igazságot nem igazán
tudtam felfedezni mögötte. Most, majd negyven év távlatából a fülembe cseng nagyapám…
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

8

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
27. szám 12. 08.
Advent – A Mikulás is megpihenhet (illetve mehet Amerikába, mert ott akkor kell kihordania
az ajándékokat), az adventi koszorún is két gyertya ég már és a világ nagy része a
karácsonyi készülődés (ideg)lázában ég. Szép dolog az adventi várakozás, hiszen arról…
Jelképeink értelme – Vajon eljön? És ha igen, milyen lesz? – sorjáznak bennünk a
kérdések, valahányszor várunk valakit, bár többnyire csak valamit. Igaz, a valaminek is majd’
mindig része valaki, akivel összekötjük várakozásunkat, és jobb esetben ő is tud róla. Ezek a
hetek várakozással telnek, még akkor is, ha nem mondjuk ki, sőt, talán akkor igazán…

28. szám 12. 15.
Luca-napi évzárás – A Luca-napi boszorkányüldözés az érdeklődés, no meg boszorkányok
hiányában elmaradt, így december tizenharmadikán gond nélkül megtartották évzáró
értekezletüket a záhonyi terület titkárai. Juhász Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője
nyitotta meg az értekezletet, üdvözölve a résztvevőket, köztük Meleg Jánost, a Vasutasok…
Hármasban a vasútért – Lehet, persze kettesben is, sőt, vannak, akik egyedül szeretnek
húzni. De mégis előfordul, hogy jobb hármasban, mert együtt alkotnak egy egészet. A
vasúton ilyen a távközlősök, erősáramúsok és biztberesek egysége, ha úgy tetszik, hármas
szövetsége – a vasútért, és természetesen egymásért. Mert megéltünk már különböző…

29-30. szám 12. 22.
Útelzártunk – együtt – Nehezen indult, mint némely vasutas kocsija aznap reggel. Hiába a
márkanév, a szép külső, attól a tizenév csak leányban szép kor, de a legtöbb nyelvben
nőnemű autóknál nem igazán előny. Mint ahogy az sem, hogy ki kezdte, ki csatlakozott, és
aki nem, az miért nem. De végül mindenki ott volt, aki ott akart lenni, és akinek ott kellett...
Cargo HÉT – Az elmúlt hét csütörtökén Helyi Érdekegyeztető ülés volt a Rail Cargo Hungaria Zrt.
Területi Üzemeltetési Központnál. Gáncsos István központvezető első napirendi pontban tájékoztatót
tartott a TÜK Záhony 2014. I-XI. havi teljesítményeiről, létszámalakulásról, túlóra- és szabadság…
Család – Az ember manapság hiába próbálja kizárni az életéből a külvilágot, lehetetlen
dologra vállalkozik. A médián keresztül annyi irányított információ áramlik felénk, hogy szinte
képtelenség kikerülni őket. Szerencsére az evolúció olyanná formálta az emberi agyat…
Ismét eltelt egy év – Ahogy ilyenkor, december vége felé szokás, mindenütt mérleget
vonnak és értékelik az eltelt évet. Így teszek én is, hiszen ez a 2014-es év is adott nekünk,
érdekvédőknek bőven feladatot. Ez nem panasz, mert mint szokták mondani…

31. szám 2015. 01. 05.
Egy új év kezdetén – Ilyenkor, év elején mindenki számadást készít a mögötte hagyott évről, de
természetesen minden gondolata inkább már az újesztendőre irányul. Én is azt teszem, mivel a
szakszervezetünk nagy események elé néz 2015-ben…
Kezdjünk hát élni! – A fáma szerint több, mint kétezer évvel ezelőtt az a bizonyos angyal
nem az írástudókhoz, hanem a mezei pásztorokhoz sietett az újszülött hírével, egyenest a
betlehemi éjszakába. Mint mostanában, úgy akkoriban sem hitte mindenki el az „örömhírt”,
de van más tanulsága is az ódon történetnek. Például az, hogy a régmúltban sem a
nagyok…
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32. szám. 01. 12.
Forog a vasutas Záhonyban… – …mint ama idegen a nagyvárosban. Az idegennek könnyű, mert
kérdéseire vannak egyszerű válaszok, ellentétben a záhonyi vasutas kérdéseivel, amelyek mindeddig
válaszra várnak. Továbbra sem látszik válasz a határforgalom csökkenése által felvetődő kérdések...
Jó szóról álmodni – Stresszelgetünk nap, mint nap, sőt, sok vasutas éjjel és nappal
egyaránt, de a legritkább esetben tudjuk, hogy mitől. Az világos, ha például ért valami rossz
bennünket, vagy várjuk már nagyon, hogy bajba kerüljünk, pedig még alig kászálódtunk...

33. szám 01. 19.
Cargos nap – Az elmúlt hét csütörtökéről elmondhatjuk, hogy cargos napunk volt. A Helyi
Érdekegyeztetőt kezdeményezésünkre korábban összehívta a munkáltató, mint azt megbeszéltük. Így
fordult elő, hogy egy hónap leforgása alatt második ízben ültünk le a tárgyalóasztalhoz, hogy…
Jelenről, jövőről Záhonyban – Interjú Zlati Róberttel, a VSZ Cargo Szakmai Képviselet
vezetőjével
Csapatfordulat – Huszonharmadikán fordulópontjához érkezik a VSZ Záhony Területi
Képviselet vezető tisztségviselőinek mozgalmi élete. Hogy mennyire fordul a csapat szekere
– mert ha a vezetőké fordul, akkor a tagságé is – és persze, hogy merre, az csak pénteken…
Ünnepek után – Most, miután lassan minden visszazökkent a hétköznapok vágányára, rá
kell döbbennünk, hogy a nagy várakozások, az újévi változások bizony csak a
reménykedések kategóriájában maradtak. Be kell látnunk, van abban némi igazság, hogy…

34. szám 01. 26.
Egy győzelem részletei – Záhony Területi Képviselet beszámoló-tisztújító küldöttgyűlését
Juhász Tiborné, a képviselet vezetője nyitotta meg január huszonharmadikán. Röviden
köszöntötte a küldöttgyűlést, majd titkári testület decemberi döntése alapján felkérte Zubály
Bertalant a levezető elnöki teendők ellátására, aki azt köszönettel elfogadta. Elsőként ő is…
Ülésezett az RCH Érdekegyeztető Bizottsága – A múlt hét csütörtökén ülésezett az RCH
Érdekegyeztető Bizottsága. Az első napirendi pont Nathan Zielke új CFO. vezető…
Diploma – Bágyadtan ülünk reggel a vonaton, amikor megérkezik a mindig vidám kolléga és
harsányan, jó kedvűen közli, hogy áprilisban újabb vizsga. De nehogy valaki jól érezze
magát, augusztusban is lesz még egy. Engem nem nagyon rázott meg a hír, de a fülkében…

35. szám 02. 02.
Tesszük a dolgunkat… –…kinek hol kell tennie. Én ismét a Vasutasok Szakszervezete záhonyi
Területi Képviselete élén, hiszen újabb négy évre kaptam bizalmat a küldöttértekezleten, amit ez úton
is megköszönök minden tagtársamnak. A mögöttünk lévő héten minden napra jutott tennivaló…
Prioritás – A tudomány mai álláspontja szerint minden élőlény sorrendet állít fel, hogy mi
fontos, mi nem. A legfontosabb (a tudósok szerint) a fajfenntartás és az életben maradás. Az
emberi civilizáció azonban elég jelentősen elferdítette ezeket a millió éves szabályokat…
Borúra tavasz! – Sorjáznak a rosszabbnál rosszabb hírek a vasút háza táján.
Többségünknek se bér, se cafetéria, a tárgyalókészség is messze szaladt, de még csak egy
aprócska vállveregetésre sem futja nagyjainktól. Ellenben vizsgahegyek uralják az…
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36. szám 02. 09.
Farsangi huzavona – Ma egy hete, hogy a jó öreg brumi maci zavarba esett, mint egy
huncutságon kapott főjelző, állapota kezelhetetlen, javulásnak nyoma sincs. Ellentmondásos
hírek érkeznek, többen látták kispárnával a mancsaiban botladozni, mások szerint épp…
Dunaferr egyeztetés Záhonyban – Az elmúlt héten, szerdán Záhonyban tartották
volumenegyeztető tárgyalásukat a Dunaferr forgalmában és szállításában érintettek. A
havonta ülésező adhoc bizottság értékelte az elmúlt hónap teljesítményét, valamint a
következő hónapokra várható előjelentések kerültek napirendre. Mint kiderült, a nyersanyag..

37. szám 02. 16.
Valentin nap – Most hétvégén igen szerencsésen alakult a helyzet a Bálintok számára,
hiszen pénteken fel tudnak készülni a szombati névnapra, és vasárnap valószínűleg ki is
tudják pihenni azt. Ugyancsak szerencsés a valentinozók helyzete is, mert most jókora
felárral vihetik el kedvesüket (no nem a mezei vasutasok) wellneszezni kastélyszállókba.
De...
Cenzné meg az ura – Jó párszor hallhattuk Hofi Gézától a címbéli szavakat egyik
nyolcvanas évekbeli politikai kabaréjában, és kevesen tudták, hogy bizony egy elvtársias
társaságnak is elő kellett adnia minden új produkcióját a bemutatók előtt. Az ilyesmi nemigen
kellemes még akkor sem, ha egyébként az illető tagja az őt ellenőrző szervezetnek, vagy…

38. szám 02. 23.
Kiáltás a végekról – Dolgozói fórumra hívta a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ)
a záhonyi cargosokat február tizenhetedikére. A Protokollban megtartott eszmecsere
középpontjában a helyi és országos érdekvédelmi kérdések, tájékoztató és a jelenlegi
helyzet megvitatása állt. A meghívott vendégek közül jelen voltak Zlati Róbert, VSZ Cargo...

Böjti szelek – Hamvazó szerdától Húsvétig tart a Nagyböjt időszaka, amit úgy találtak ki
valamikor, hogy a negyven nap igazából 46, de a vasárnapokat kivették a sorból. Az idén
február 17-re esett Hamvazószerda, és most már fújnak a böjti szelek is. Ami egyrészt jó
dolog, mert jelzik a tavasz közeledtét, másrészt viszont igazán gonosz, mert a
kellemesnek…

39. szám 03. 02.
Jól hangzó múlt, óvatosan optimista jövő – Az utóbbi hónapokban tele van régiónk sajtója az
ukrán háború vélt, vagy valós következményeivel, amelyek Záhony térségét különösen érzékenyen
érintik. Elsősorban azért, mert a többség számára még mindig a vasút, illetve az ahhoz kapcsolódó
logisztika adja a megélhetés első számú reményét. A háborús helyzet miatt jelentős fuvar…
Ami SZÉP, az jó is? – Február tizenkilencedikén született, lassan kezdjük megismerni, kicsit
talán már érteni is. Nem csoda, mert hiába jött borús égből a villám, fényt nem nagyon látni
nyomában, magyarán számolni kell és mérni, hogy elhiggyük, tényleg jó ez nekünk, vagy
legalábbis nem rossz. Vitatkozni persze szabad, sőt, kell róla, de ha egyszer a cipőt is...
Ülésezett a Választmányunk – Február 24-én megtartotta ez évi első ülését a Választmány.
Az első napirendi pontban, a májusban sorra kerülő Kongresszussal kapcsolatban Bodnár
József alelnök előterjesztésében az Alapszabály került terítékre. A közel két órás vita után
megszülettek azok a döntések, amelyek lehetővé teszik az Alapszabály tagsági vitára...
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40. szám 03. 09.
Egy képzési program vége – A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
keretében jó néhány továbbképzésen vehettek részt szakszervezetünk tanulni vágyó tagjai.
Az Új Széchényi terv keretében március másodikára és harmadikára szervezett…
Nőnap után – Nőnap volt, Nőnap lesz, ma épp nincs, de azért még emlékszünk rá. De arra
még a nők napján is ritkán gondolunk, hogy legalább olyan fontos szerepük volt minden
korban, mint nekünk, és nem csak a magánéletben. Igaz, ők kevésbé látszottak, csakúgy…

41. szám 03. 16.
Fekete csütörtök az RCH életében – Bíztunk, reménykedtünk, hogy a hetek óta folyosói
pletykaként emlegetett csoportos létszám leépítés bejelentése nem következik be. Minden…
RCH üzemeltetése nap volt Budapesten – A VASZ kezdeményezésére Horváth Ottó
üzemeltetési igazgató, Czékus József vonatkezelési vezető, Burst János osztályvezető...

Kongresszusi előkészületek – A múlt szerdán megtartotta alakuló ülését, és a
Kongresszusig elvégzendő feladatok megtárgyalásával megkezdte működését a 13 tagból...
Kokárda helyett – Nem is gondolnánk, hogy amikor egy-egy váratlan fordulat, történet
közepébe csöppenünk, az bizony jóval korábban kezdődött, mint ameddig hirtelen
felindulásból ellátunk. Ezért, ha csak a jelenben keresgélünk, akkor nehezebben találunk
megoldást, hát még igazi okát a meglepinek. Így lehet a magánéletben is, bár ott nehezebb...

42. szám 03. 23.
Fordulat az RCH-nál – Március huszadikán újra tárgyalóasztalhoz ültünk a munkáltatóval a
nemrég kezdett munkaügyi vita folytatásaként. Az előzményekhez tartozik, hogy előző nap
Bécsben jártunk, és az Európai Üzemi Tanács elnökével, Roman Hebenstreit úrral is…
Az állam én vagyok? – XIV. Lajos francia királynak (1638-1715) tulajdonítják ezt a mondást,
ami akkor igaz is volt, hiszen a „Napkirály” olyan módon uralkodott, mint előtte és utána
senki. Hetvenkét évig ült a trónon és regnálása alatt Franciaország a világ vezető…
Irány a tavasz! – Ha tetszik, ha nem, hiszen harmadik napja eseménydús tavasz van,
szombat a csillagászati kezdet napja volt. Innen már nincs visszaút, vagy ha mégis, az
tévedés, nyelvbotlás, félrecsúszás, vagy csúsztatás, netán hazugság, de semmiképp se…

43. szám 03. 30.
Reménykeltő tárgyalások az RCH-nál – A mögöttünk álló héten sem unatkoztak a tárgyaló
felek, hiszen volt olyan nap, mikor két alkalommal is tárgyalóasztalhoz ültek. Amióta kiderült,
hogy Bécsben 2014. november 26-án elfogadták az RCG 2020-ig terjedő stratégiáját, más...

Bontsunk falakat – Az ember mindig szeretett falakat építeni, hol azért, hogy megvédje
magát, hol azért, hogy bezárjon, vagy elzárjon másokat. Ezek a falak sokszor hasznosak
voltak, de nagy részükkel soha nem ért célt az építője, vagy csak átmenetileg. Ez…
Mint pásztortűz – Visszavonhatatlanul tavasz van. Ezt leginkább onnan lehet tudni, hogy a
kertekben késő délután, vagy estefelé felgyulladnak a tüzek, igyekszik mindenki a felesleges
dolgoktól a tűz által megszabadulni. A minap én is összetakarítottam a kertben...
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44. szám 04. 07.
Fontos megállapodás született az RCH-nál – Az elmúlt héten nagyon fontos megállapodás
született a Cargoban, pedig az előjelek nem arra utaltak, hogy a felek meg tudnak állapodni.
Aztán valami történhetett, a munkáltató szünetet kért, s utána minden úgy alakult, ahogyan...
Építsünk hidakat – Nem kell falakat építeni magunk, vagy mások köré ahhoz, hogy ne
értsük egymást. Sajnos szigetlakók vagyunk, akik látják a szomszéd szigetet, talán még
hallják is egymást, mégis értetlenül bámulnak ki a szigetükből. Ha netán háborog a tenger…

45. szám 04. 13.
Gépészek a Tisza-parton – A hét végén Meleg János alelnök vezetésével kihelyezett GIB ülés volt
a tuzséri Tisza-parti faházban. A gépész kollégák már tíz éve minden októberben ellátogatnak
hozzánk, hogy tiszteletüket róják le Koleszár István és Vass Károly sírjánál. Ez a hétvége azonban…
Jelöltjeink céljai – Mostanában egyre érdekesebb olvasnivalókat találhatunk
szakszervezetünk honlapján. A szervezeti híreken és a közelmúlt kemény tárgyalásain,
megállapodásain túl például a májusi tisztújító Kongresszuson jelöltként indulók…

46. szám 04. 20.
Egy hét az RCH-nál – A múlt hét is mozgalmas volt Cargonál, hiszen a korábbi
megállapodásnak megfelelően a létszám egyeztetések és a középtávú megállapodás
tárgyalása folytatódott. A csoportos létszámleépítés bejelentésének elkerülése érdekében…
Közmédia – Szép tavaszi ünnepünkön, ahogy jó előre beharangozták, elindult a „megújult”
közmédia. Gondoltam, adok nekik egy esélyt, bele-bele néztem, hátha történt valami kisebb
csoda, és nézhető lesz az öt adó valamelyike. Sok mindent megértem már, így nem…
Kampányoljunk? Kampányoljunk! – De csak figyelmesen! Egymásra, az ellenfélre és
persze önmagunkra. Akármi lesz is a végeredmény, őrizzük meg „arcunkat”, hiszen
korántsem két nap az élet. A jóslatoktól függetlenül a jövő homályába vész, hogy kikkel fog...

47. szám 04. 18.
Kedves Tagtársaim! – Kedves Tagtársaim! A miskolci és záhonyi kongresszusi küldöttek részére
meghirdetett roadshow kérésünk ellenére Nyíregyházán zajlott le. Annak ellenére, hogy többen is
jeleztétek részvételi szándékotokat, hivatkoztatok térségünk válságos helyzetére a jelölést előkészítő..
Folytassa… – A Vonatkísérő Laktanyában tegnap, fél tizenegykor kezdődött a kongresszusi
jelöltek kampánykörútjának harmadik állomása. Nyíregyházán a miskolci és a záhonyi terület
küldöttei mellett néhány érdeklődő tisztségviselő is várta kíváncsian a jelöltek beszédeit...

48. szám 05. 04.
Megtartotta utolsó ülését a Választmány – Április 28-29-én megtartotta a VSZ
Választmánya a ciklus utolsó ülését. A napirendi pontok elfogadása előtt a záhonyi…
Több tízezer ápoló a Ligetben – Vagy még több, mire a végére értünk, de a beszédeket
legalább tízezren hallgatták meg az idei május elsejei felvonulás kezdetén a Városligeti
fasorban. És miért pont ápolók? Mert a „fekete pólós” azt mondta, és úgy tűnik, valahol...
Szubkultúra – Ez valami olyasmit jelent, hogy a nagy általánosságban elfogadott normák
mellett létező, bizonyos társadalmi rétegek másfajta hozzáállása a dolgokhoz. A…
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49. szám 05. 11.
Zavaros jelen, homályos jövő Záhonyban – Amikor a Magyar Északkeleti Vasúttársaság
1873-ban megindította a forgalmat a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonalon, a pár száz lakosú
Záhony népe „csudát látni” ment a vadonatúj vasútállomásra. Aztán a történelem hol így, hol
úgy rendezte a térség sorsát, míg a második világháború után eljött Záhony ideje…

Megbecsülés

– A szó jelentése valami olyasmi, hogy értéke-hasznossága szerint kezelni
valamit. Nagyon sokat lehet hallani, hogy érték az ember. Bár a 21. század eleji
Magyarországon ez csak azokra vonatkozik, akiket a hatalom, vezetés, "uralkodó osztály"…

50. szám 05. 18.
Kongresszus’15 – Május tizenötödikén megkezdődött szakszervezetünk XVIII.
Kongresszusa. Az ünnepélyes megnyitón többek között jelen volt Eduardo Shagas, a
Szállítási Dolgozók Európai Szövetségének (ETF) főtitkára, több külföldi – például román,
orosz, ciprusi, szerb, német – szakszervezeti küldöttség, Kordás László, a Magyar Szak...
Az út elején – Elérkezett, sőt, szombaton véget is ért szakszervezetünk XVIII. (tisztújító)
Kongresszusa, összeállt az új vezérkar. Négy vezetőnk közül kettőt – Meleg Jánost
elnökként, Dr. Kotter Józsefet alelnökként – az előző ciklusból szavaztak be a küldöttek,
péntek délelőtt még mindketten alelnökök voltak. Ketten viszont újak. Nem szó szerint...
1% – Május van, és ahogy illik, tobzódik a természet, tobzódnak a médiában is az 1%-ot
kérő különféle szervezetek reklámjai. Felajánlhatjuk akár természet- vagy állatvédő- esetleg
beteg gyerekeket segítő alapítványok számára adónk egy százalékát. Ez még így nagyon
szép és jó is lehetne, hogy ne a csúnya állam bácsi tegye zsebre azt a kis pénzt (a másik…

51. szám 05. 26.
Lesz kedvünk hozzá? – Vasutasnap közeledtével napok óta ez a kérdés feszít. Belülről. Egyre csak
azon töprengek, vajon lesz e kedve ünnepelni a záhonyi vasutasnak július második hétvégéjén.
Térségünknek nagyon nincs miért tapsikolnia, a melónk kevés, a helyzet mondhatni kilátástalan.
Persze nem minden záhonyi érzékeli még, s csak reménykedni tudok, hogy a lecsökkent…

RCH Hírek

– A múlt héten újabb kollektív erejű megállapodás született az RCH-nál: Az
április 30-án aláírt Középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás első fejezetének kettes
pontja újra tárgyalóasztalhoz kényszerítette az aláíró feleket. Jelesül a helyi gazdálkodást és
eredményességet érintő, a helyi foglalkoztatásra is kiható áruforgalmi volumen…

Matrónánk – Korban hozzá illőt biztosan találni még az országban, de pont olyat, mely
egyszerűségében is nagy tettekre volt képes egykor, már nehezebben. Annak idején csak
úgy, mellékesnek szánták, mert hogy mellékvonalakra tervezték, ám nem hagyta magát:
Ifjabb korában sokoldalú és alkatához képest fürge volt, szerették és becsülték is sokan…

52. szám 06. 01.
Megosztás kontra összefogás – A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
(MSZOSZ) találkozóra invitálta az érdeklődőket Nyíregyházára. A Szakszervezetek Házában
Kordás László, a Magyar Szakszervezetek Szövetségének (MASZSZ) – most akkor
MSZOSZ, vagy MASZSZ? – elnöke volt az előadó, és bár az nem derült ki, hogy állunk az…
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