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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 érdeklődve készültem. Dr. Kovács Imre, az RCH igazgatóságának elnöke,
CFO kezdte az előadást, s már az első szavaiban említést tett arról, hogy nem túl jó híreket
hozott a záhonyiaknak. Ezek után már csak ímmel-ámmal tudtam odafigyelni a kivetített
diákra, s ezzel talán nem voltam egyedül. Végig azon törtem a fejemet, hogy a mostani
kilátásoktól mi lehet rosszabb. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy az ukrán-orosz
konfliktus, a kormány keleti nyitásának hiányosságai nem kedveznek körzetünknek. Mi lehet ennél is rosszabb?

Kovács úr az előadása végén sajnálatát fejezte ki, hogy vezetőként ő az
első, aki a jövő évi várható nehézségeket felvázolja előttünk. S ez a
Dunaferr keleti vasércszállításainak kiesése, ami 40-45%-os forgalomcsökkenést eredményez Záhonynak a következő év első három hónapjára. Ebből adódóan foglalkoztatási
nehézségekkel kell szembenézni, mert az a tizenegyezer tonna vasérc, amit itt fogunk átrakni, ismereteim
szerint nagyjából három napos munka. Most ismételhetném a címben feltett kérdést, kinek is fáj a legjobban.
Az RCH-nak kevésbé, mert a hajón, vagy a Szlovákián keresztül érkező
vasércet is el kell szállítania, ezért a MÁV-nak is marad a bevétele akár a
pályahasználati díjból, akár vontatási vagy elegyrendezési díjakból. Itt,
Záhonyban viszont szinte mindenkit
súlyt, nemcsak a cargós, vagy a
Záhony-Portos
munkavállalókat.
Mert ha nincs árubelépés, nincs mit
átrakni, nem kell a pályának
elegyrendezési szolgáltatást nyújtani.
Kevesebb normál kocsi lesz a
körzetben, ezért a Kocsijavítónak is
csökkenhet a teljesítménye. Minden jel szerint komoly gondok előtt
állunk, kérdés, vajon fáj-e valakinek a záhonyiakon kívül, ha itt, a keleti
végeken bajba kerülünk?
A tavaszi, Záhony jelenéről, jövőjéről szervezett fórumunkon minden felszólaló, politikus, gazdasági vezető
bizakodóan nyilatkozott a jövőnkről. Mindennek most ellentmondanak az RCH első emberének szavai, aki
szerint „Záhony egyedül maradt”. Hogy valóban így van-e, még nem tudjuk, de az első lépés, amit tennünk kell,
hogy ne csak mi tudjunk a várható helyzetről. A Vasutas Szakszervezetek Szövetségének elnökségét a
szövetséges szakszervezet helyi vezetőjével már levélben tájékoztattuk, és várjuk a következő lépést.
Juhász Tiborné
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Évzáró a cargonál
Évzáró rendezvényt szerveztek az RCH Záhony Árufuvarozási Kirendeltség dolgozói november
tizennegyedikén, a záhonyi Tűzvirág étteremben.
A szakszervezetek által is támogatott összejövetelt Lippai László üzemeltetési koordinátor köszöntője
nyitotta meg, melyet Gáncsos István TÜK vezető évértékelő beszámolója követett.
A reményeink szerint hagyományteremtő
bál jó hangulatáról és a résztvevők szórakoztatásáról Tolnai Szilvia musical összeállítása, a cargos kolléganőkkel előadott
meglepetés-paródiánk, a sok értékes tombola ajándék és nem utolsó sorban a
Helios Duó gondoskodott. Ezúton is
köszönjük mindenkinek a támogatását és
részvételét!
Mit mondhatnék mást, mint hogy "Jövőre,
veletek, ugyanitt!!"
Borbély Istvánné Anita
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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, mikor az egyszeri vasutas hajnaltájt a
szabadba megy, ám mégiscsak javít a helyzeten a soha meg nem unható találós
kérdés: Vajon mi van a hölgyek egyre többet takaró kabátjuk és sáluk alatt? Vannak,
persze, akik még kíváncsibbak, és természetesen csak az ősziesre váltott hölgyek
után, de körülnéznek az ország távolabbi részén is.
Erre manapság legalkalmasabb a világháló, és nem kisebb izgalmak
várnak az emberre, mint szűkebb környezetében. Mert úgy tűnik, bár ősz van, sőt,
mindjárt tél, kimondottan melegnek, ha nem
forrónak ígérkeznek a következő hetek.
Tüntetés itt, demonstráció ott, ma este talán
országosan, legalábbis sok városban a
fővároson kívül. Hiszen gond van az adótörvényekkel, a nyugdíjazással, a cafetériával
– szakszervezetünk például péntekre szervez
tiltakozást a tervezett változások ellen. Hogy
legyen jobb nekünk is, és az országnak is.

És miképp volna jobb mindenkinek? No, ez az, ami
nehéz ügy, de úgy vélem, van elég szakember
Magyarországon ahhoz, hogy kitalálják, hogy lehet
összeegyeztetni, az egyének a közösségek és a
társadalom
elvárásait.
Aztán
természetesen
megvalósítani a célokat, lehetőleg még az utcai
vélemény-nyilvánítások előtt. Kérdés az is, hogyan
jutottunk idáig, hogy a gondokat az utcán kell
„megbeszélni”. Azt hiszem, a politikusoknak van min
gondolkodni, de végül is azért választottuk meg őket.
De ha a vasutas nagyon elzárkózik a világtól, akkor is
szembe találja magát vele, a záhonyi vasutas
biztosan. Mint vezércikkünkből kiderül, semmi jó nem
ígérkezik felénk az év elején, és egyelőre nem is
tolong a segítség. Igaz, még idén van, de már nem
sokáig, és talán a gond sem olyan új, mint
gondolnánk, ráadásul szaporodni látszik, ami sosem
jó. Ahogyan bölcs nagyapám mondaná – nagyon
bölcs ember volt, mint minden nagyapa – sok gondból
lesz a baj! Sajnos gond az van bőven, és jó volna
elkerülni a bajt, mert ősszel, télen az a rendes, ha
hideg van.
És mindenkinek jobb, ha a vasutas a szépasszonyok
– és délceg urak – kabátjáról fantáziál, mintsem a
politikusok ruhatára köti le a figyelmét.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Eperjeske Állomásfőnökség
Eperjeske Állomásfőnökség alapszervezete az elmúlt hét csütörtökén tartotta a beszámoló-választó
bizalmi testületi ülését. Deregi Balázs, az alapszervezet titkára beszámolt a testület tagjainak az elmúlt
négy évben végzett munkájáról, külön napirendi pontként pedig az idei év üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választásokról. Ezt követően Kerekes István csomóponti vezető tájékoztatta
a jelenlévőket a kinevezése óta eltelt időszak eseményeiről, a várható jövő évi feladatokról. A
választás lebonyolítására ezt követően került sor, a testület megválasztotta az alapszervezet vezető
tisztségviselőit, a kongresszusi küldöttet és a középszervi választás küldötteit.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, köztük Deregi Balázsnak, aki ismét a csapat titkára
lett!. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

HUMORSAROK
NÉHÁNY SORBAN…
– Sohasem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám munkahely. Először csak kedvesen
mosolyogtak, aztán, amikor meghallották, mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés...
– És mondá az Úr a 8. napon: OK. Murphy, te jössz!
– A szex olyan, mint a paprikás krumpli. Kolbász nélkül is jó, de kolbásszal az igazi!

– Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az 1. elhagyott, a 2. nem...
– Az erkölcsösség nem más, mint az alkalom hiánya!
– A szél a levegő azon része, amelyik siet...
– Rájöttem, hogy mi az impotencia oka: a gravitáció…
– Már kétszer levágtunk belőle, de még mindig rövid...
Balogh Attila
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