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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 másról szólt.
A közelgő Kongresszusunkra készültek fel nálunk, megvitatták az Alapszabály módosítás
tervezetét és a Középtávú Program-tervezetet. Mindkét fontos kongresszusi dokumentumról
egyetértés született, csak a legfontosabbat emelem ki: A csapat egységesen támogatja az egy
elnök, két alelnök felállást.

Nem véletlenül nevezetem az imént csapatnak vendégeinket, hiszen számomra is egyértelmű volt, hogy a megszokott
munkakapcsolaton túl baráti szálak is fűzik őket egymáshoz. S arra, hogy ez a csapat, ez a barátság tovább mélyüljön,
nem is találhattak volna alkalmasabb helyet, mint a VSZ-es faházat. A nyári Tisza-parti nyüzsgés még nem volt
tapasztalható, de a Nap sugarai már megmutatták erejét. Számomra külön öröm, hogy a korántsem nevezhető
luxuskörülmények ellenére is remek volt a hangulat.
Szombaton Meleg János meghívását elfogadva Zubály Bertalan és Balogh Attila (mint régi gépészek), valamint Simon
Ferenc RCH HR vezető is bekapcsolódott a programba. Így alkalom nyílt cargos dolgokról is szót váltani, hiszen több
olyan közös pont van, amit érdemes volt átbeszélni. Ilyen kapcsolódási pont például a kocsijavítás helyzete.
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Köszönet Nagy Attilának és Tuba
Istvánnak, akik kiváló szervezéssel és soksok munkával járultak hozzá, hogy ez a
hétvége minden résztvevő számára
emlékezetes maradjon. Köszönet jár még
ezen túl Zolcsák Katalinnak és Szegvári
Emesének is a segítségükért. Remélem az
ország minden szegletéből ideutazott
gépészek jó hírét viszik Tisza-parti
faházunknak, és mások is kedvet kapnak,
hogy ellátogassanak hozzánk. Abban is
reménykedem, hogy talán az idén sikerül
újraindítanunk a berekfürdői faházunkat,
ami az adottságok terén igen csak
alkalmas lenne az ilyen és ehhez hasonló
rendezvények megtartására.
Juhász Tiborné
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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 bemutatkozását. Azt, hogy
pontosan kikről van szó a Kongresszusra készülünk menüpontban, természetesen
nem mondom meg, aki még nem tudja, ballagjon csak fel a honlapra. És, ha már ott
jár, belelapozhat a Kiadványok menüben található Záhonyi Vasutas legújabb
számaiba is. Viszont aki már tájékozódott, hogy a jelöltek miért indulnak, és miként
gondolnak a május utáni jövőre, latolgathatja magában, kinek a nevéhez rajzolna
ikszet, vagy keresztet. Már, ha küldöttként venne részt az első számú testületünk munkájában.
A Jelölést Előkészítő Bizottsághoz az elnöki és az
alelnöki tisztségekre mindeddig hét jelölés futott be –
a bemutatkozásokból kitűnik, hogy szakszervezetünk különböző szintjein, de mindannyian tapasztalt
vezetők. Sajnos a Bizottság jelentéséből nem derül
ki, honnan érkeztek a jelölések, de valószínűsíthető,
hogy olyan közösségektől, ahol jól ismerik személyüket és eddigi munkájukat egyaránt. És amíg az
események a nyilvánosság előtt zajlanak, afelől sem lehet kétségünk, hogy a folyamat megfelel a
törvényi előírásoknak, és az idevonatkozó saját szabályainknak egyaránt. Ám elgondolkodtatóan
jellemző az is: Egyetlen kolléganő sincs a jelöltek között, erre úgy látszik, még várnunk kell négy évet.
Ami a bemutatkozó írásokat illeti, ahány, annyi féle. Szerencsénkre, mert amellett, hogy van miből
választani, nem lesz unalmas, míg elolvassuk mindet. Azért tegyük hozzá, ha igaz a mondás,
miszerint a menyasszonyban is lehet hibát találni, akkor a vőlegényben meg pláne. Nem baj, hiszen
egyikük sem irodalmárnak, vagy nyelvtanárnak készül, no meg, a külcsín gyorsan változik, fontosabb
a belbecs, a saját erő, a tartalom. Ami szintén változatos, hol tömörebb, hol bővebb, de inkább a
hangsúlyok különbözőek, a legfontosabb célok és elvárások majd mindegyikben megtalálhatók.
Szimpatikus, hogy az összefogást mindannyian fontosnak vélik, ám van, aki utalásképpen sem szól a
VASZ-ról (és az új MaSZSZ-ról), pedig láthattuk az elmúlt években, egyedül bizony nem biztos, hogy
megy. Mindegyik jelölt kiemeli a szervezet megújítását, ki részkérdésekben, ki átfogó reformban
gondolkodva, és többen említik a kommunikációnk fejlesztését. Külön érdemnek tartom, akik a
társadalmi kapcsolatainkat is fejlesztenék, mint például az a kolléga, aki szorgalmazza a civil
szervezetekkel való szorosabb együttműködést – azt hiszem, a környezetvédőkkel, de akár a
jogvédőkkel is hasznos lenne.
A jelöltek látják, hogy az érdekvédelemben szükség
van szakértelemre, páran külön is említve szakmai
tanácsadó háttér, illetve apparátus létrehozását, fejlesztését. Valóban nem érthet mindenki mindenhez,
jutott eszembe, amint a pénzügyek új alapokra helyezéséről olvastam, többek között ezt is érdemes
hozzáértő szakemberekre bízni. Csakúgy, mint az említett kommunikációt, mert korántsem mindegy, milyennek látszunk a vasúton kívül. Az meg végképp,
hogy a vasutasok milyennek látják szakszervezetünket, akár tagtársaink, vagy kívül állók, hiszen
szervezetünk jövője, ereje alapvetően függ a tagság számától. Ami nem független jövedelműnk,
munkakörülményeink változásától, talán még a közelgő XVIII. Kongresszuson elfogadásra váró
Középtávú Program tartalmától sem. Utóbbi végrehajtását csupán egy jelölt kolléga említi céljai között.
Szóval úgy néz ki, a küldötteknek van miről elmélkedniük. Bízunk benne, hogy nem ma kezdték, és
hogy nem egyedül teszik. Amennyiben – természetesen szubjektív, bár korántsem öncélú –
véleményem bárkiével azonos, az kizárólag a véletlen műve. Ha viszont különbözik, az csupán annyit
jelent, hogy a jelöltekhez hasonlóan mi sem vagyunk egyformák. Szerencsére.
Dolhai József
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HUMORSAROK
HADIÁLLAPOT
Kiss már nagyon unja, hogy az anyósa állandóan parancsolgat neki. Egy nap úgy dönt, hogy
erélyes lesz vele. Hazamegy, és kiabálni kezd:
– Ki az úr a házban?
Nem kap választ. Megint megszólal: Kérdeztem, hogy ki az úr a házban? Semmi válasz. Kimegy a
konyhába, és elkezdi csapkodni az asztalt:
– Ki az úr a házban?
Erre az anyósa szó nélkül fejbe vágja a sodrófával. Kiss elájul, majd egy idő múlva magához tér.
– Itt már kérdezni sem lehet???

BUSINESS
Arab-zsidó háború. Az izraeli tank üldözi az arab géppuskást. Már az összes lőszerét elhasználja,
de a tank csak közeledik. Nincs mit tenni, megáll, és várja, hogy mi fog történni. A tank is megáll.
Felnyílik a teteje, és kiszáll belőle az izraeli katona, aki így szól:
– Na mi van, arab, nincs lőszered?
– Allah akbar, sajnos nincs.
Az izraeli lenyúl a tankba, aztán így szól:
– Na, és veszel???
A BOLT, AZ BOLT
Egymás mellett van Kohn és Grün boltja. Egyik alkalommal Kohn egy rakás szardíniát vásárol
Grüntől. Másnap felháborodva nyit be hozzá:
– Te, az összes szardínia romlott volt, egyiket sem lehetett megenni!
– Megenni? Azt hittem, eladni akarod...
Balogh Attila
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