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ZÁHONYI VASUTAS
IV. évfolyam, 40. szám

2015. március 9.

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 előadásokat negyven-negyven
tisztségviselőnk hallgatta meg Nyíregyházán. Ahogyan az eddigi,
így a múlt heti képzések célja is „A szociális párbeszéd
elősegítése a vasúti érdekvédelemben”, mindez az Európai Unió
támogatásával.
Dr. Kotter József, a VSZ gazdasági
társaságok érdekvédelmi alelnöke a szociális párbeszédről tartott
előadást. Igen érdekes volt hallgatni, hogy mik az uniós elvárások, a
szomszédos országokban hogyan zajlanak ezek a folyamatok, és mi is a
nagy magyar valóság, különös tekintettel a vasutasságra. Nagyon
elgondolkodtató/gondolatébresztő dolgokat hallhattunk.
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Képesné Szabó Ildikó, szakszervezetünk humánpolitikai szakértőjének előadása a kollektív szerződés mibenlétéről, fontosságáról
és egyáltalán arról, hogy hogyan lehet-nem lehet a kollektív
szerződést tető alá hozni. Ismerős volt azt hallani, amikor a
munkáltatói és munkavállalói oldal is kész a kompromisszumra, de a
tulajdonos (az állam/kormány) mennyire meg tudja kötni a tárgyaló
felek kezét.
Az előadások után egy kisebb fajta fórum jellegű hangulat alakult ki, és az előadók megpróbálták
megválaszolni a felmerült kérdéseket, de jól tudjuk, hogy a mai világban, ami ma fekete, azt az arra
hivatottak holnapra fehérré varázsolhatják. Viszont a két nap után jobban értjük, mit akarnak
varázsolni, és miért. Ezzel a másfél éves programsorozat véget ért, hogy mennyire segítette a
párbeszéd fejlesztését munkahelyünkön, a jövő mutatja meg.

Szolgálati Közlemény
– A SZÉP Kártyát mindenki igyekezzen majd
mielőbb megigényelni (ha
már hizlalni kell), nehogy
elvesszen a pénze, mert
csak három hónapig van
visszamenőleges utalás.
Szóval hajrá!
Dolhai József
Márta István
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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, mint manapság,
és még ritkábban kaptak (kapnak?) elismerést, pedig nélkülük sok minden elmaradt volna, ami
szép, vagy másképp történik, mint ahogyan ma ismerjük a múltunkat, vagy akár jelenünket.
Vannak kedves történetek, gondoljunk csak Emesére – jelentése szerint anyácskára – talán
legrégebbi eredetmondánk, az Emese álma szerint fia vezeti ki népét Levédiából. Ha minden
igaz, Árpád vezér dédnagymamája volt, ezért az Árpád-ház ősanyjaként is szokás említeni.
Ám a címért vetélytársa is akadt, pár száz év multán Sarolt, aki Géza fejedelmünk
feleségeként I. István anyja volt. Mondhatnánk, ő az igazi, de a jelentősége másutt keresendő: Apja, az erdélyi
gyula jóval Géza előtt felvette a kereszténységet, mégpedig a bizáncit, István néven. Sarolt pedig Géza
feleségeként magával vitte azt a formálódó ország központjába, sőt, a fáma szerint Veszprémben ortodox
apácakolostort is alapított. De a magyar virtusnak sem volt híján, a rossznyelvek úgy mondják, szerette a bort,
sőt, az öregedő Géza helyett az egyébként szép asszony uralkodói képességeit is megmutatta. Özvegységében
a hagyományokat megtagadva nem ment nőül Koppányhoz, és végül fia, István lett az első magyar király.
Nem volt kevésbé férfias Zrínyi Ilona, aki férje, I. Rákóczi Ferenc halála után Tököly Imre feleségeként vett részt a
kuruc felkelésben és szabadságharcban. Munkácsot várkapitányként három évig védte, majd a bukás után elérte,
hogy a védők amnesztiát kapjanak. Ezek után a grófnő gyermekeitől elszakítva Bécsben, egy zárdában élt, míg
kicserélték egy labanc tábornokra, és férjét követve török száműzetésbe vonult. De jócskán voltak még harcias,
sőt, harcos nők történelmünkben, mint a horvát-magyar Lebstück Mária, aki a bécsi forradalomban kezdte, majd a
magyar szabadságharcosok mellett folytatta. Világos után az aradi börtönben raboskodott gyermekeivel, Huszka
Jenő Mária főhadnagy című operettjével állított neki emléket. Több szerencsével járt Bányai Júlia, mert a
szabadságharc erdélyi csatái után Törökországba menekülhetett Bem tábornokkal, majd Kairóban nyitott fogadót.
Voltak szelídebb lányok, asszonyok is történelmünkben, mint Kossuth Zsuzsanna, aki ápolónőként segítette a
szabadságharcot, vagy Teleki Blanka, aki a nők taníttatásáért küzdött. De olyanok is akadtak, akik tanultak, írtak,
alkottak, ami bizony kirívó, ma azt mondanák, deviáns viselkedés volt egy nő részéről. Ilyen asszony lehetett
például Kanizsay Orsolya, Kanizsay Dorottyának, a mohácsi gyásztér temető nagyasszonyának unokahúga.
Főműve az Új Testamentum, mely valószínűleg Magyarország első, tisztán magyar nyelvű könyve 1541-ből.
Egyetlen gyermeke Báthory Erzsébet férje, a „fekete bég” néven ismert hadvezér, Nádasy Ferenc volt.
Szent-györgyi Hugonnai Vilma nevét is kevesen ismerik, pedig ő volt az első magyar orvosnő. No, az ő élete sem
volt diadalmenet, hiszen azt kellett mindenekelőtt felfedeznie, hogy Svájcban már nők is lehetnek
orvostanhallgatók, aztán ki kellett jutnia, és persze tanulni sem ártott. Valószínűleg utóbbi volt a legkisebb macera
számára, diplomájának itthoni elismertetéséhez képest biztosan: 1879-ben végzett Zürichben, két év után, jó
lehetőségeket visszautasítva hazajött, és hipp-hopp, majd’ tíz év multán már Magyarországon is doktorrá
avatták…
Homályosabb Szendrői Török Marianna (May) grófnő története, aki Dajvidan hanum néven volt hét évig II. Abbas
Hilmi egyiptomi alkirály (khedive) titkos felesége, de hivatalosan is összeházasodtak, három évre. És hogy ne
gondoljunk csupán rosszra, miután elváltak, Berlinben zongoraművész lett, majd élete vége felé Bernben festeni
kezdett. De volt még huszadik századi királynénk Apponyi Geraldine személyében, aki I. Ahmed Zogu albán
király hitvese volt, nem rég, 2002-ben halt meg.
Érdekes történet lehetett Steinschneider Lillyé, akiben Magyarország, és a Monarchia első pilótanőjét
tisztelhetjük. A vállalkozó kedvű hölgy 1912-ben már ismert volt a szakmában, szerette az éjszakai és a távolsági
repülést, de repülőbemutatókon is sikeres volt. És még számtalan példát említhetnénk korunkból is, hiszen bőven
vannak alkotásban, munkában, vezetésben kimagaslót
nyújtó hölgyek akár körülöttünk is. Ők tudnák
megmondani, vajon milyen férfiak között, néha
ellenünkre sikeressé, győztessé válni? És persze azt
is, mennyire maradnak nők a küzdelmek során.
Szeressük és tiszteljük őket, hiszen számukra mindig
nehezebb azt tenni, ami kívül esik a feleség-anya
szerepén. És drukkoljunk, hogy mindig nők
maradjanak, még akkor is, ha velünk, férfiakkal,
gyakran a mi eszközeinkkel kényszerülnek küzdeni.
Dolhai József
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HUMORSAROK
CSEREBERE
A nyomozó kérdezi a csinos titkárnőt: Hölgyem, nincs valami ötlete, miért ugrott ki a főnöke az
ablakon?
– Sajnos nincs, pedig olyan kedves ember volt. A múlt hónapban vett nekem egy szőrmebundát, a
múlt héten egy sportkocsit, tegnap pedig egy gyémántgyűrűt! Aztán azt mondta, szeretne velem
szeretkezni, és megkérdezte azt is, mit kérek érte cserébe?
– És ön mit mondott neki?
– Azt, hogy az irodában mindenki ötven dollárt szokott adni...

ANATÓMIA
Egy fiatal nő elmegy az orvoshoz: Doktor Úr! A hétvégén lesz az esküvőm, és szeretnék
felvilágosítást kérni, mert elég tapasztalatlan vagyok.
– Örülök, hogy bizalommal van az orvostudomány iránt, mi a probléma?
– Úgy vettem észre, hogy a vőlegényem lábai között lóg valami.
– Jól látja, az a pénisze.
– Megjegyzem, doktor úr megjegyzem. Nos, van ott a végén valami kis bunkóféleség.
– Az a makkja.
– Rendben doktor úr, ezt is megjegyzem. A vőlegényemnek pedig ettől a makktól visszafelé, vagy
25-30 centiméterre van két kis aranyos gömb. Ezek micsodák?
Az orvos hátradől, elgondolkodik:
– Az attól függ, kisasszony. nekem például a fenekem...
Balogh Attila
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