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Végrehajtás
Valójában a szervezet minden tagja részese kell, hogy legyen a végrehajtásnak,
hiszen a döntések, célkitűzések, a különböző időtávú programok a teljes tagságra
vonatkoznak. De a tenni akaráson túl nyilván más lehetőségei vannak
szabadidőben tevékenykedő tagoknak, mint egy főállású, vagy legalább
munkaidő kedvezményben részesülő tisztségviselőnek, és természetesen a
felkészültségbeli különbségek is számítanak. Tehát a tennivalók szervezésének,
a megvalósítás levezénylésének zöme a választott, és többnyire főállású
tisztségviselőinkre marad.
Ők – amellett, hogy a kongresszusi küldöttek, vagy választmányi tagok, illetve az
alapszervezeti titkárok számára sem tűzgolyó a „kétkezi” munka – leginkább a
középszervi vezetőként ismert tisztségviselők, a végrehajtás valósága és minősége náluk kezdődik.
Elsősorban a területi- és szakmai képviseletek, rétegszervezetek vezetői alkotják e kört, aszerint
súlyozva munkájukat és felelősségüket egy-egy konkrét feladat kapcsán, hogy elsősorban kikre, mely
területre vonatkozik a feladvány. Ám mindannyian felelősek, hiszen attól, hogy például a hölgy
tagjaink vannak porondon valamely programban, a Női Tagozat fiataljairól sem volna helyes
megfeledkezni, akiket az Ifjúsági Tagozat is nagyon jól képviselhet. Nem beszélve arról, hogy hölgyek
és fiatalok – hála Istennek – minden földrajzi és szakmai területen megtalálhatók: A hosszúra
sikeredett körmondat jelzi, hogy nem csak a területek, szakmák és tagozatok léte fontos, hanem az
együttműködésük is.
Ez akkor is igaz, ha sajnos
egyre inkább öregszik a
vasutas nép, és egyre többen
gyarapítják a nyugdíjasaink
szervezetének
tagságát.
Utóbbiak dicsérete, hogy egy
élet munkája után is maradtak
a közösségben, és többségük
a
mai
napig
igyekszik
szakszervezetünk
előnyére
tevékenykedni.
Komoly
érdeműk, hogy sok évtizedes
munkatapasztalattal a hátuk
mögött
tudnak
az
érdekvédelem területein felmerülő kérdésekben megfontolandó, jó tanácsokat adni. Hallgassuk meg
tehát őket, és amikor csak lehet, tartsuk szem előtt véleményüket a mindennapi munka sűrűjében is.
Ám gondoljunk arra is, hogy az ő vállukat már nem ildomos további felelősséggel terhelni.
A munkában megfáradt generációk jogosan kerülik a versenyt, ám az aktívként számon tartott
korosztályoknak sem biztos, hogy versenyzőként kell viselkedniük. Sokkal inkább az együttműködés
az, ami előre viszi úgy a terület, vagy szakma, illetve a kolléganők, vagy a fiatalok érdekeinek
képviseletét, céljaik megvalósulását. Mert ne feledjük, ahol egymással versengenek, akiknek együtt
kéne célba érni, ott mindig terem egy „másik”, aki végül győzni fog.
Dolhai József
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Megállapodás
Már többször jelent meg újságunk hasábjain szenioritással kapcsolatos írásunk, ám
bizonyosságot csak az elmúlt hét hozott számunkra. Most már biztosan tudjuk, kik azok, akik
Vasutasnapra egyösszegű kifizetésben részesülnek, és azt is tudjuk, kinek mennyi jár. Nem
egyszerű a történet első hallásra még talán másodikra sem, bizonyítja ezt a számtalan
személyes, vagy telefoni megkeresés, nem is vállalkoznék arra, hogy írásban boncolgassam a
lényeget.
Vagy mégis, hiszen a lényeg nemcsak a jogosultsági körre, a MÁV munkaviszony számítására,
vagy a kifizetendő összegre vonatkozik. A lényeg a tagtársaink elégedettségére is vonatkozik.
Azért írok tagtársakat, mert bizony a „potyautasok” is hallatják hangjukat, de ők forduljanak
bizalommal a munkáltatóhoz.
Kanyarodjunk vissza a megállapodáshoz, aminek a lényegét abban látom, hogy elkezdődött
valami, amivel most nem mindenki elégedett, de van egy alapunk ahhoz, hogy tovább
fejlesszük. Amiért sokan elégedetlenek az az, hogy ebben az évben ők kimaradnak. És úgy
látom sovány vigasz, hogy a megállapodás biztosítja, aki az idén kimarad, az jövőre, vagy 2019ben megkapja az egyösszegű kifizetést. Nem hagyhatom szó nélkül azt a kört sem, akik az
összeg nagyságát vitatják. Valóban lehetne magasabb is, járhatna több is, de sajnos ennyi
jutott. A tény azonban tény, amit érzékelhettünk bérfejlesztéskor is: A vasutasság keresete
alacsony, a toldozgatás-foldozgatás pedig csak újabb elégedetlenséget szül, ami reméljük,
Vasutasnapra a munkáltatóig is elhallatszik majd.
Juhász Tiborné

HUMORSAROK
TAKTIKUSAN
Kohnt bántja a lelkiismeret, mert összeveszett Grünnel, és úgy érzi, hibás ebben. Elmegy hát a
rabbihoz, elmondja, mi történt, és tanácsot kér:
– Bocsánatot kell kérned! – mondja a rabbi.
– Biztos, hogy bocsánatot kell kérni? – kételkedik Kohn.
– Teljesen biztos – bizonygatja a rabbi.
– Lehet telefonon is? – Lehet – nyugtatja meg a rabbi.
Erre Kohn hazamegy, és feltárcsázza Grün lakását. A túloldalon beleszólnak:
– Halló?
– Halló! Kovács lakás?
– Nem, Grün lakás.
– Akkor bocsánat!


ISMERETSZERZÉS
Két csöves lejmol az aluljáróban. Arra jön egy begipszelt kezű pap, akit az egyikük, Jocó felismer,
mivel régen a szomszédja volt. Hogy mégse lejmolással kezdje, udvariasan megkérdi, hogy mi
történt vele, amire a tiszteletes elmeséli, hogy fürdés után megcsúszott és elesett...
A beszélgetés végén a pap természetesen némi pénzt is ad felebarátainak, akik azonnal az első
italbolt felé veszik útjukat, miközben a másik csöves megszólal:
– Te, Jocó! Mi az a fürdés?
– Mit tudom én. Nem vagyok hívő…
Balogh Attila
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A Záhonyi Vasutas hatodik évfolyama
Tartalomjegyzék

1. szám 2016. 06. 06.
Tisztségviselők Zamárdiban – Május 30. és június 3. között 22 tisztségviselő
továbbképzésen vett részt Zamárdiban, szakszervezetünk üdülőjében. Első nap Horváth
Csaba szervezetpolitikai alelnök tartott előadást A szakszervezetek kialakulása, fejlődése
címmel, majd a Vasutasok Szakszervezete történetét mutatta be. Kedden Dr. Balczer...
A Hungrail a versenyképességért – III. – Az előző számban említett munkaerőhiány, illetve
munkaerőpótlás érdekében intézkedéseket kell foganatosítani a MÁV Zrt.-nek, és minden,
árufuvarozással foglalkozó vasútvállalatnak. A TOP 10 munkakörök, hiányszakmák…
Éveink képei – Ötödik éve, hogy május huszonegyedikén nagy napra virradtunk. Igaz, még
nem tudtuk miért, de attól izgalmasabb volt. Mármint az a forgalmász buli, ahol részt
vehettem, és többek között, meg a szórakozás ellenére többször megváltottuk a világot…

2. szám 06. 13.
Élt húsz évet – Vagy majdnem, de mondjuk. Egykor még volt értelme azon vitázni, hogy
cafetéria legyen a neve, vagy Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ). Utóbbi nyilván
szebb, hiszen legalább magyar, kár, hogy már nem igaz, ahogyan a cafetéria sem, ami
eredetileg éttermet, kávéházat jelentett. Ami a választás lehetőségére utalt a munkáltató…
Zamárdi képriport – Szakszervezetünk zamárdi üdülőjében tartották kihelyezett
értekezletüket a Gazdasági Társaságok, a TEB és a Vasútegészségügy szakmai
képviseletei, valamint a Női Tagozat június nyolcadika és tizedike között. A programban…
(fel)Forgatások – Fatornyos kicsiny falum (ami nem igaz, mert két kőtemploma is van)
peronján állok szombat este. Várom a vonatot egy szál magamban. A kisördög mocorog:
talán mégis a feleségemnek lesz igaza? Ma sem közlekedik a váltásvonat? Mégiscsak…

3. szám 06. 20.
Zamárdi hagyomány – Több, mint ötven VSZ-tisztségviselő és vendég vett részt
Zamárdiban azon a továbbképzésen, ami hovatovább cargos találkozóvá nőtte ki magát.
Természetesen a Vasutasok Szakszervezetének vezetése is megjelent a találkozón. Meleg
János elnök, Horváth Csaba szervezet-politikai alelnök, és…
Szia apa! – Tegnap, június harmadik vasárnapján volt, de van, ahol a negyediken tartják. De
tartják, például a katolikus egyház is, még ha kicsit másképp is él a hagyomány, mégpedig
március tizenkilencedikén, József napján. No, nem miattam, mert Szent József az ünnep
névadója. Sokak szerint inkább május tizenkilencedike volna az igaz, tehát Ívó napja, de…

4. szám 06. 27.
Bakterom zavara – Majd egy éve már, hogy vita tárgya lett az állomások csoportba
sorolása. Változás előtt állt a szempontrendszer, a forgalmi teljesítmény, meg ahhoz köthető
bevétel helyett például az egy naptári napon közlekedtetett vonatok számáról, meg a
biztosító berendezések típusáról is szólt (ZV V. 12.). Bakterom csak ingatta a fejét...
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5. szám 07. 04.
Hunexit, Hunxit, Huxit – vagy amit akarunk? – Réges régen, amikor még a kék útlevél
álomszerű képződmény volt, járta egy találós kérdés: Mi a KGST címere? Mi volna – jött a
válasz: Soványka tehenek fejik egymást a réten. Persze, az újságban ez úgy jelent meg, mi
jut eszedbe az Európai Gazdasági Közösségről (EGK), és válaszként egy réten hét tehén…

6. szám 07. 11
Kézfogások és találkozások a hatvanhatodikon – A hatvanhatodik Vasutasnap idén
Kisvárdán kezdődött, délelőtt tíz órakor. A vasútállomáson rövid ünnepségen hallhattak az
érdeklődők az állomás múltjáról, de főleg a jövőjéről, hiszen átépül, és korszerűsödik mind
az utazóközönség, mind pedig a vasutasok számára. Az első ütemben parkoló épül…
Vasutasnapi villáminterjú Dr. Mosóczi László helyettes államtitkárral
Továbbélő hagyomány – Immár több évtizedes hagyomány hogy a három ország
szakmabeli kollégái egy közös találkozón sportolnak, ez jelesül a kispályás foci. Korábban
évente találkoztak mindhárom országban, de most már csak évi egy találkozó van. Annak…
Befejeztük – Berekfürdő felújításával végeztünk a héten, amihez lelkes csapatra, tenni akarásra és
persze kitartásra volt szükség. Megjegyzem, az sem volt hátrány, hogy az időjárás mindig kegyes volt
hozzánk. Ha számadást kellene végeznünk, akkor tíz nap alatt huszonegy ember tette a Vasutasok
Szakszervezetének üdülőjét újra lakhatóvá, amihez a 293 óra kikérőn túl sok-sok szabadnapra is…

7. szám 07. 18.
Egyszer volt, hol nem volt… – Általában így kezdünk a mesélésbe, s azzal szoktuk befejezni,
hogy itt a vége fuss el véle! A kettő között mindenféle történeteket hallhatunk, aminek valljuk be,
vajmi kevés köze van a valósághoz. A minap hallottam egy történetet, s hogy van-e valósága alapja,
azt eldöntheti a kedves olvasó. ”Egyszer volt, hol nem volt, létezett a földön egy különleges hely…
Kísért a múlt, sejlik a jövő? – Nemrégiben bérbe adtuk a tuzséri faházunkat a társszakszervezetnek, mert nincsenek üdülőik, pihenőhelyeik, és a hírek szerint jól sikerült
rendezvényt tartottak ott. Örülünk neki, az mindig jó, ha segíteni tudunk egymásnak, és
vasutas kolléganőink, kollégáink kikapcsolódhatnak a mindennapi robotból. De az is…
Vasutas bál – Szombaton immár másodszor rendezték meg az Eperjeske Forgalmi Csomóponti
Főnökség Vasutas bálját. Miskolczi Gábor, csomóponti főnökségvezető nyitotta meg a rendezvényt,
köszöntve kollégáit és a meghívott vendégeket. A jó hangulat megalapozásához a fényeslitkei
Általános Iskola végzős diákjai előadásában láthattuk „A meghalsz banya” című jelenetet, ami az...

8. szám 07. 25.
Amikor elrepül a szakaszkulcs – Vasutasnapon kirúgtak két vezető jegyvizsgálót, mert nem
voltak hajlandók a Nyugatiból elindulni a szabályok szerint és szerintük túl hosszú vonattal. Erre
beindult a riadólánc, és bojkottra szólította fel érdekvédőik egyik fele a jegyvizsgálókat. Mégpedig a
12 órán túli, akár 16 órás vezénylés bojkottálására, ami azt jelenti, hogy nem adják nevüket…
Okosszéket a vasutasnak! – Tele van az életünk mindenféle okossággal. Kezdődött az
okostelefonnal és az autósoknak is összehoztak egy olyan ketyüt, ami feleslegessé teszi,
hogy vezetés közben túl sokat kelljen gondolkodniuk azon, merre is van előre. De van már
okosóra, sőt, nemrégiben okoszokniról is olvashattunk. Utóbbi különösen érdekes…
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9. szám 08. 01.
Rendkívüli Küldöttközgyűlés a Vasutas Nyugdíjpénztárnál – Az elmúlt hét csütörtökére
hívta össze a Pénztár Igazgató Tanácsa a rendkívüli Küldöttközgyűlést. Legutóbb, a májusi
Küldöttgyűlésen a küldöttek az Igazgató Tanács elnökének és az Ellenőrző Bizottság egyik tagjának…
Nyári nagyüzem az RCH-nál – Azt gondolnánk, hogy nyáron nem történik semmi,
uborkaszezon van, és mindenki a jól megérdemelt szabadságát tölti. Nem így van ez az
RCH-nál! Az eső nagy bejelentés a múlt héten történt: Nathan Zielke CFO itt hagyja a…
Forró délibáb – A napimádók már megint szégyenkezve keresnek árnyékot, és buzgón
kémlelik az eget kósza bárányfelhők után kutatva. De az ég hiába hoz felhőket, a forróság
marad, és előfordul, hogy éjjelente jobban esik csillagokat számolgatni, mint boldog…

10. szám 08. 08.
Kalandozzunk? Kalandozzunk! – Mert a magyar már csak ilyen, kalandra vágyik feszt.
Lehet, hogy őseink már a népvándorlásba is csupán némi kaland kedvéért kapcsolódtak be.
És ha már megjött a kedvük, addig-addig vándoroltak, míg csak tehették, akkor aztán hont…

11. szám 08. 15.
Öt karika fényei és árnyai – A Nyugatot semmi sem menthette meg a magyarok sportolóitól,
sőt, kénytelenek odaát is tudomásul venni, hogy több sportágban is igényt tartunk
mindenféle medálokra. Leginkább természetesen aranyos érmekre, de aki már küzdött...

12. szám 08. 29.
Cargos fórum – Már hagyománynak mondható, hogy a Vasutasok Szakszervezetének tuzséri
faháza nyár vége közeledtével otthont ad az RCH Záhony TÜK Üzemi Tanácsának és Munkavédelmi
Bizottságának kihelyezett, és kibővített ülésére. Az idén sem volt ez másként, annyi különbséggel…
Információ a Szlovákiában, Tiszacsernyőn tett látogatásról – A VSZ Műszaki
Kocsiszolgálat SZB delegációja meghívásnak eleget téve augusztus 19-én Tiszacsernyőre
látogatott. Baráti beszélgetéseken túl szakmai tájékoztatón, valamint két rövid…
Lépjünk végre tovább – Mozgalmas nyárnak vetett véget az augusztusi esőzés a vasútnál,
mert lezárul végre a készenléti jellegű mizéria. Igen, mizéria lett belőle, hiszen korántsem
volt mindenki a csúcson sem az ominózus egyéni megállapodás kapcsán, sem később.
Mindenesetre vége, úgy tűnik, megnyugtatóan, és szakszervezetünk sem panaszkodhat…
Hallgatóztam – Termes kocsiban utazva az ember, ha kell, ha nem meghall dolgokat. Minap
két "vidám" vasutas párbeszédét hallottam. Köszöntek egymásnak, aztán a vidámabb
megkérdezte a másikat: Mi volt a 29-esen? Mire a másik: Csak 28! – Aztán miért? – Nem
kaptam csak egy évet. – Találtak valamit? – Nem, de a papíromra rá volt írva, hogy…

13. szám 09. 05.
Újra együtt – Naptár szerint kora őszi, de inkább kellemes, nyár végi napsütést fogott ki a
záhonyi terület az idei oktatásra Zamárdiban, szeptember elsején, másodikán és
harmadikán. Bár kifejezőbb, ha összetartásról beszélünk, hiszen tájékoztatást, új ismereteket
levélben, telefonon is lehet adni, de a közös gondolkodáshoz kell a személyesség is…
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14. szám 09. 12.
Tudósítás a negyvenkettedik Vontatási Kupáról – Szeptember 10.-én, szombaton került
sor a 42.-ik Vontatási Kupa elnevezésű sportrendezvényre. Mint a sorszám is mutatja, nem
mai gyerek ez az esemény, amelyen talán a résztvevők átlagéletkora is hasonló lehet, de
inkább több. Itt gyűlnek össze négy terület csapatai, hogy eldöntsék melyikük erősebb…
A pálya szélén – A 42. Vontatási Kupának jómagam is részese lehettem, és alapszervezeti titkárok
is jelen voltak. Juhász Laci például már az első Kupa megrendezésén is ott volt, Balogh Attila, Nagy
Attila és Szanyi József pedig évek óta kiveszik részüket a szervezésben. És az is igaz, hogy
szakszervezetünk elnöke Meleg János is minden évben meghívást kap, és örömmel jön az ország…
Zsákbamicsoda – Sokan emlékeznek még arra, amikor búcsúkon, templomok környékén a
bazárok kínálatának „kötelező” része volt a néha újra látható zsákbamacska nevű valami.
Gondosan becsomagolták, jó sok papírba, és szerettem is nagyon. Talán mert volt némi
kellemes izgalom, amíg megtudtam, hogy mi az, ami felét sem éri az árának. Először csak…

15. szám 09. 19.
B+N – Ez év elején aggodalom töltött el bennünket a takarítás kiszervezése miatt, sok volt a nyitott
és megválaszolatlan kérdés „átszállás” ügyben. Talán kollégáink megnyugodtak kissé, amikor a
végrehajtás előtt fórum keretében lehetőségük volt az új munkáltatónak kérdéseiket feltenni…
Magyar Vasút 2016. Konferencia I. – Immár kilencedik alkalommal került sor a Hungrail
Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közlekedés című lap szervezésében a Magyar Vasút
2016. konferenciára Budapesten. A vasúti vezetők országos szakmai találkozójának
fókuszában a vasút jövője állt. Dávid Ilona, az Egyesület elnöke meghívta Szijjártó Péter…
Ideje nekilátni – A jövő évre vonatkozó bértárgyalásokra alighanem sokáig emlékezni
fogunk, és nem biztos, hogy azért, mert jaj de jól sikerült. Ez nem pesszimizmus, hanem
tárgyilagos vélemény, remélem utólag csupán egy futó kalandnak látom. Mindenesetre…

16. szám 09. 26
Születésnap és kitüntetés – Szeptember huszonkettedikén ünnepelte szakszervezetünk a
százhuszadik születésnapját, és a hagyományoknak megfelelően az ünnep része volt a kitüntetések
átadása is. A Benczúr-házban Meleg János, a Vasutatok Szakszervezetének elnöke adta át
megérdemelt elismerésüket tagjainknak, köztünk Balogh Attilának, a záhonyi Műszaki…
Magyar Vasút 2016. Konferencia II. – A konferencia záróakkordja az „Együtt a magyar
vasútért – tíz éves a Hungrail” című pódium-beszélgetés volt. A moderátori feladatokat Andó
Gergely, a Navigátor és a Magyar Közlekedés főszerkesztője látta el. A felmerült
kérdésekből és válaszokból következik néhány: – Elsőként a teherkocsik biztonságos…
Kirándultunk – Szeptember 24.-ére kirándulást szervezett a VSZ Állomásfőnökség
alapszervezete. Úti célunk Sárospatak volt, ahová megérkezve a társaság egyik fele úgy
döntött, megnézi a Megyer-hegyi tengerszemet, a csoport másik fele a városnézésre…
Berlinben járt a magyar vasút – Gyakran látunk, hallunk a híradásokban nemzetközi
kiállításokról, melyeken tőlünk sokkal gazdagabb országok, nem ritkán piacvezető cégei
állítják ki legújabb termékeiket, új fejlesztéseik eredményeit. És ha el is jutunk egyikremásikra, szomorúan tapasztaljuk, hogy bizony alig-alig láthatunk magyar kiállítókat. Üdítő…
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17. szám 10. 03.
Búcsúzunk – Nem könnyű szakvakba foglalni azokat a gondolatokat, melyek a fejünkben
kavarognak, amikor kollégánktól, tagtársunktól, barátunktól kell búcsút venni. Pöhacker Attila
életútját mindenki elolvashatta a Vasutasok Szakszervezete honlapján, de az emberről ott keveset
tudhattunk meg. Ki is volt ő valójában? A Vasutasok Szakszervezete vezető tisztségviselője, férj...
Mesém, mesém, mátkám – Szeptember-október fordulóján nem akármilyen napokra
virradtunk, hiszen múlt pénteken, szeptember harmincadikán volt Benedek Elek
születésnapja, mégpedig a százötvenhetedik. Igaz, nem nagy dobás, vannak páran, akiknek
több lenne, de akkor is. Október elsején pedig már huszonöt éve, hogy az öregek az első…

18. szám 10. 10.
Ülésezett a VSZ Választmánya – Október 6-án Mándoki Imre elnök a köszöntés után
megállapította a határozatképességet, majd javaslatot tett a napirendi pontokra, melyeket a
megjelent választmányi tagok egyhangúlag elfogadtak. Elsőként Horváth Csaba
szervezetpolitikai alelnök az SZMSZ módosítására tett javaslatot. A változtatást az…
Gondolatok a jövőről – Fórumra invitálták szakszervezetünk debreceni és záhonyi
területének tisztségviselőit, melynek célja a Vasutasok Szakszervezetének jelene, jövője, és
a jövő kilátásainak megvitatása volt. A rendezvényt Juhász Tiborné a záhonyi, és Suszter
Csaba a debreceni terület képviselet vezetői szervezeték, és a két terület majd minden…

19. szám 10. 17.
Záhony folytatja – Sok tisztségviselőnk sok munkájának eredménye, hogy október
tizenegyedikén birtokba vehettük a berekfürdői üdülőnket egy kihelyezett titkári értekezlet
részeként. Jó, kész sosem lesz, hiszen ahogy otthonunkon, úgy egy üdülőn is mindig van mit
jobbá tenni, de ha sok embernek közös a célja, előbb-utóbb elérik, amit szeretnének, hogy…
Csak elment – Több, mint egy évtizede már, hogy meghalt Koleszár István, a kocsivizsgálók
egykor titkára. Halálának évfordulóján minden évben vissza-vissza térünk a temetőbe, ahol
emlékezünk azokra az időkre, amikor még köztünk volt, velünk dolgozott a Vasutasok
Szakszervezetének tisztségviselőjeként. Idén sem feledkeztünk meg róla, és miután a…
Fórumok délutánja – Szakszervezetünk vezetői, Meleg János elnök, Zlati Róbert és
Horváth Csaba alelnökök, valamint Károlyi Csaba, a Gépészeti Szakmai Képviselet vezetője
már péntek délután megérkeztek területünkre. Tették ezt azért, hogy a GIB-hez tartozó…

20. szám 10. 24
Küldöttválasztó gyűlés Debrecenben – A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2016. 10. 17-én Debrecenben tartotta Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
küldötteinek megválasztását. Az állomás felvételi épületének második emeleti konferencia…
Berekfürdő újra – Mert a jóból sosem elég, főleg ha van benne különlegesség is. Mint
lapunk múlt heti számában már hírt adtunk róla, az éves kihelyezett csapatépítő titkári
értekezletünk helyszíne az igényesen, több száz munkaórával felújított berekfürdői…
Hatvan év után – Nem nagyon szeretjük, sokak szerint nem is nagyon van miért. Amolyan
szomorúünnepet csináltak belőle az évtizedek, pedig nagy dolgok történtek azon az őszön.
Mert nem csak elsők voltunk, de az egész „táborban” csak mi akartunk olyasmit, aminek…
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21. szám 10. 31.
Jelöltek, jelölők – A demokrácia egyik alapját jelentik a szabad és titkos választások, ami érvényes
mindenféle szakszervezeti testületek, vagy például üzemi tanácsok tagjainak megválasztásakor is. A
lényeg, hogy minden választásra jogosultnak, ha megfelel az előírt feltételeknek, ugyanakkora esélye
legyen a választhatók listájára felkerülni, és kapjon lehetőséget bemutatni elképzeléseit...
Cargo hírek – október – Sűrű volt a múlt heti programja a VSZ Cargo Szakmai Képviselet
tagjainak, tisztségviselőinek. A hét első napjaiban az őszi bértárgyalásokra való felkészülés
volt a középpontban. Ehhez adtak szakmai segítséget az RCH humán vezetői, Vincze
Teodóra, Benyus Julianna és Simon Ferenc. Természetesen jelen volt Meleg János…
Igaz, csak másképp – Azt írta az újság a hó elején, hogy új szakszervezeti összefogás
indul. Egyenesen a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSz), mint „az összefogás
makroszintű partnere” jelentette be, mondván, hogy az állami közszolgáltatók, még a vasút is
a versenyszféra részei, csak sajátosan. Ezért a közlekedési munkástanácsok, a postások…

22. szám 11. 07.
Bajuszra fel! – Mert a bajusz szép! Vagy ronda, kellemes, netán idegesítő, esetleg
kíváncsivá tesz, vagy méla undorral nézel inkább a kert felé. Egy biztos, figyelemfelhívó
hatása van ott, ahol nem általános, különösen, ha olyan férfin fedezhető fel, akinek…
Tíz év múlva – A történet 2006. október 28.-án kezdődött 10.00. perckor, jó vasutashoz
méltó precíz időmeghatározás szerint. Anno még MÁV Cargo időszakát élte cégünk, és
megalakuláskor Záhony a miskolci területhez tartozott, Szokodi Attila vezetése alatt…

23. szám 11. 14.
Egyszeri kifizetés lesz? Nem lesz? – Már a negyedik negyedévet tapossuk rendesen, és
egyre több vasutasnak jut eszébe a februári bérmegállapodás egyik bekezdése, amit szó
szerint idézek: „Amennyiben a 2016. évi gazdálkodási eredmények arra fedezetet
biztosítanak, akkor a Munkáltató 2016. IV. negyedévében – a tulajdonosi jogokat gyakorló…
Biztonságosabb lesz a vasúti pálya – Befejeződött a MÁV Zrt. által létrehozott, a
"Közlekedőbiztonság növelését célzó projekt". Ennek elemei két csoportra bonthatók: A
vasúti átjárók biztonságának növelésére, és a közlekedő vonatok rendellenességeinek
kiszűrésére. Tudjuk, hogy a vasúti átjárókban évről évre sok a baleset, és ebből sajnos sok...
Szekcióülés az Európai Üzemi Tanácsban – Megtartotta második szekció ülését a
teherszállítási szekció, melynek Alsó-Ausztriában, a Willachoz közel harminc kilométerre
található St. Urban adott otthont. A több mint 1550 lakosú településen található az ÖBB által
működtetett üdülő, nyáron a mellette fekvő tónál, télen pedig a hegyekben a síelni vágyók…
6226 – Szép, szimmetrikus szám, nekem mégis valahogy felemás érzéseim vannak vele
kapcsolatban. Ha nappal dolgozom, akkor nagyon várom. Ha éjszakára kell mennem, akkor
is várom, csak akkor a peronon, és nem annyira repesve. Tavaly december óta egy
harmadik érzés is csatlakozott az előzőekhez, főleg vasár- és ünnepnapokon: a hiánya…
Emberek évadja – Az ősz szebbik arca után ismét kezdenek bekeményíteni az emberes
hónapok. Cudarság van, bármerre nézünk, pedig Tél tábornok még csak elmélkedik, hogy
ránk törjön, vagy szép lassan hatoljon be a mindennapjainkba. Mindenesetre a
szépasszonyok egyre jobban beburkolóznak télies ruháikba, bár egyik-másik még…
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24. szám 11. 21.
Ha év vége, akkor fórum – Megszokhattuk már, hogy a Rail Cargo Hungária (RCH) év vége
felé a fórumok évadját éli, idén sem maradt el a szokásos országjárás a cég vezetői részéről.
November tizennyolcadikán a záhonyi Területi Üzemeltetési Központ (TÜK) volt soron, és a
művelődési házban dolgozói fórumra jöttek össze a cargosok. A rendezvényen részt…
Matekoztam – Az amerikai elnökválasztás volt a téma a múltkoriban vonatvárás közben. A
jól értesült kolléga éppen azt ecsetelte, hogy mennyivel másképp fogalmaz a megválasztott
elnök most, amikor már nyert, mint amikor még nem volt biztos a dolgában. Erre egyikünk…

25. szám 11. 28.
Megtette bérajánlatát az RCH vezetése – Hosszú hetekig tartó előkészítő tárgyalások után
e-hét csütörtökén a VÉT ülés keretében megtette 2017-es bérajánlatát az RCH vezetése.
Mielőtt értékelnénk, az ajánlatot, tudni kell, hogy a tárgyalásokon a munkáltató valamint a
reprezentatív szakszervezetek vesznek részt. A munkáltató a korábban megkötött…
Boldog várakozást – Advent első vasárnapja volt tegnap, sok helyen meggyújtották az első
gyertyát is. Igaz, vannak, akiket nem hoz lázba a várakozás, de attól még az első lila színű,
ami a hit mellett a mértékletesség, az egyensúly, az intelligencia és az igazság színe is.
Talán nem csoda, hogy kevesen szeretik a lilát, nem azért, mert csúnya, inkább a…

26. szám 12. 05.
Helyzetjelentés egy SZB ülésről – Maratoni ülés elé nézett november 29.-én a VSZ
Műszaki Kocsiszolgálat nyolc tagot számláló főbizalmi testülete. Az ülésen meg-hívottként
részt vett Juhász Tiborné, Záhony területi képviseletvezető, valamint Szegvári Emese, a
Területi Képviselet Nőbizottságának vezetője, illetve Balogh Sándor, az RCH záhonyi...
Mikulássors – Idestova kétezer éve már, hogy bedobott egy aranypénzt a szomszédja
ablakán. Nagy szegénység volt akkoriban ott, gondolta, segít rajtuk. No, meg jól esett adnia,
így aztán adott még egyszer nekik, majd harmadszor is, több, és több aranyat. Le is bukott,
mert az öreg szomszéd nagyon kíváncsi volt már az ismeretlen jótevőre, és kileste, amikor…

27. szám 12. 12.
Mikulásunk visszatért – Jóindulatúan feltételezzük, azért, mert – ahogy egy kedves
ismerősöm mondta nemrég – jók voltunk a lassan elmúló évben. No meg azért, mert nagyon
tele volt a puttonya, és ha már jók voltunk, akkor jut belőle nekünk is valami. Ám leginkább
azért vágyott vissza közénk, mert legutóbb tartalmas derbit izgulhatott végig, és bízott…
Litkén is egy csapatban – A Mikulás talán még fel sem pattant a szánjára, amikor
szakszervezetünk vezetői – elfogadva Szanyi József, titkárunk invitálását – elindultak Fényeslitkére, a
Kocsijavítóba. A műhelyben dolgozó kollégák munkájuk végeztével az ebédlőben hallgatták…

28-29. szám 12. 20.
Évzáró titkári értekezlet Záhonyban – Szürke, télies idő volt tegnap, ám semmi nem tudta
elrontani a jó hangulatot a Területi Képviselet évzáró titkári értekezletén. Mert, mint a régi
mondás tartja, hibát még a menyasszonyban is lehet találni, nem hogy egy titkárban, de mi
nem takargatjuk azokat, hanem igyekszünk kijavítani a tévedéseinket. Mindamellett nem.
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30. szám 2017. 01. 02.
Focizzunk tovább – együtt – Sokunknak ma van az első munkanapja, de tudom, hogy sok
kollégának mindegy volt, Karácsony, vagy Szilveszter, esetleg Újév napja következett, mert
valamelyiket, vagy többet is ezek közül szolgálatban töltöttek. Ők nagyon jól tudják…
Évzáró EÜT-ülés Bécsben – Akkortájt mindenki a karácsonyi ünnepekre készült, ám ezt az
EÜT iroda szervezői nem így gondolták, mert a szokásos éves ülést december 21-22-re
hívták össze. Az első nap délutánja Roman Hebenstreit EÜT elnök köszöntője után a…
Korunk nagy kihívása a nemzedékváltás – Mint arról már sokat beszéltünk, a cégek
életében nagy kihívás az utánpótlás biztosítása, ami úgy tűnik, mostanában egy
nemzedékváltással is egybeesik. Azt is tudtuk már korábban, hogy a MÁV Zrt., és annak…
A remény hal meg utoljára – Fura gondolat ez karácsony után, új év előtt, no meg új év
után, de az az igazság, hogy a nagy ünnepi kavalkádban a gondolatok is össze-vissza
kavarognak. Bizony ilyenkor elég nagy a kuszaság, hiszen a stressz a tetőfokára hág…
Kacatok – Valószínűleg sokan kidobtunk pár dolgot a napokban, talán egy-két szokásunkat
is. Nem biztos persze, hogy a legrosszabb rögződéseinktől szabadultunk meg, sőt, még
abban sem lehetünk biztosak, hogy megszabadultunk bármelyiktől. De ha elég válogatósa…

31. szám 01. 09.
Évet zártak a Portnál – December végén évzáró értekezletet tartottak a Záhony-Port Zrt.nél. A rendezvényen az Üzemi Tanács tagjai és a munkavédelmi képviselők mellett részt vett
Juhász Tiborné, szakszervezetünk képviselet vezetője és Olexa Imre, VDSZSZ terület…
Egy EÜT ülés margójára – A karácsony előtt megtartott EÜT ülés nagy élménye volt az
aktuális tájékoztatókon túl, hogy személyesen is megismerkedhettünk Andreas Matthäval, az
ÖBB Holding elnök-vezérigazgatóját. Azt már előzetesen tudtuk, hogy a korábbi, Cristian…

32. szám. 01. 16.
Májusban nyitás – Területünk tisztségviselőinek összefogásának, szorgos munkájának
köszönhetően idén tagtársaink már Berekfürdőn is pihenhetnek. Amit az üdülőről érdemes tudni: A
téliesített faház Berekfürdő egyik csendes utcájában, a strandtó kb. 500 méterre...
Csendes várakozás – Gyakran tesszük, például az állomáson, mert a következő vonattal
várjuk valamely szerettünket, kedvesünket, vagy hétvégén a gyermekünket. Oly mindegy, a
csendes várakozás izgalma mindenképp átjár bennünket, a várakozás izgalmas…

33. szám 01. 23.
Nyíl levél a munkáltatóhoz – Tisztelt „B+N”! Nyílt levélben fordulunk Önökhöz, a velünk
szemben elkövetett méltánytalanságok orvoslásáért. 2016. április 16-át követően lettünk az
Önök munkavállalói, mondanunk sem kell nem saját akaratunkból: Korábbi munkáltatónk
hozott egy döntést, amit el kellett fogadnunk. Önök szerződés keretében kapták meg a…
A várakozás csendje – Nem tudni, hogy a dátumnak van-e jelentősége, bár mostanában
mindennek van, mindenesetre 1989-től létezik a magyar kultúra napja, mégpedig január
huszonkettedikén, ami idén tegnapra esett. Az apropó, hogy Kölcsey Ferenc 1823.
januárjában e napon lett kész a nemzeti imádságunkkal, falusiasabban befejezte végre…
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34. szám 01. 30.
Lesz? Nem lesz? – Már szinte lerágott csont, de a kérdés továbbra is az, hogy lesz-e állami
szerepvállalás a legnagyobb magyar vasúti árufuvarozó társaságban, az RCH-ban. Mindkét
ország sajtója folyamatosan napirenden tartják ezt az ügyet, és fontos tény, hogy a 2008-ban
végrehajtott privatizáció óta a MÁV Zrt.-nek nincs árufuvarozó üzletága. Azt pedig…
Türelmetlen várakozás – „Oka vagyon mindennek, fiam” – mondta egykor nagyapám, aki
bölcs volt, mint minden nagyapa, és persze már nagyon öreg. Ellenben azokkal a
kollégákkal, akik hagyják magukat félrevezetni, akár felhergelni olyasmin, amiről kevés
ismeretük van. Elég, ha figyelmesek vagyunk a vonaton, vagy a dohányzóban, és máris…
Reklám – Anno, mikor még kisgyerek voltam, az volt a szlogen, hogy jó bornak nem kell
cégér. Azt is gyakran hallottam, hogy öndicséret egyenlő gyalázat. De ahogy változott a világ
és a "rendszerek", rá kellett jönnünk, hogy a jó bornak is kell a cégér, mert különben ma már
mindenki csak a kannást inná. Teltek az évek, szaporodtak a tv csatornák és a reklámok…

35. szám 02. 06.
Ha február, akkor disznótoros – Természetesen Ajakon, mégpedig farsangi, és igen
mozgalmasra sikeredett a rendezvény február negyedikén is. Úgy kezdődött, hogy
felsorakoztak a disznók, pechükre épp tizenhárman, hogy a mindenfélével felszerelkezett
böllérek kipróbálják késeiket. No, meg hogy a szúrás után megihassák a fogópálinkát…
Sok áru, megnőtt feladatok, fegyelmezett munka – Interjú Kovács Imrével, az RCH elnökvezérigazgatójával.

36. szám 02. 13.
Béke és barátság? – Forog a záhonyi vasutas, mintha idegen volna saját állomásán.
Kapkodja fejét az új hírek hallatán, kérdezi ettől-attól, majd ismét rákérdez, és próbálja
összerakni a kockákat. Kicsit csodálkozik, és régi magyar szokás szerint mihamar felüti fejét
gondolataiban a kétkedés csírája is. Amit természetesen meg is oszt kollégáival, mert hogy...
Örökzöldek – Munkába menet a szokásos csapat, a szokásos rendben elhelyezkedve.
Kakukktojás az, szegény, nem vasutas utas, akire rátelepedtünk. Kései harmincas, korai
negyvenes nő, talán még örül is, hogy nem valami rossz hírű csapat lepte meg. A kolléga
megszólítja a másikat: Nyomtad öcsém? Jön a válasz: Négyszer is! És milyen volt…
Távollét – Pokol István verse

37. szám 02. 12.
Te mivel lennél elégedett? – Erre a kérdésre tízből kilencen kapásból rávágnák, hogy a lottó
ötössel. Pedig a statisztikák szerint a lottónyertesek 90 %-a másfél év alatt költi el a nyereményét,
jelentős részüknek még az élete is tönkre megy. Mégis titkon erre áhítozunk a legtöbben, talán csak a
beteg ember első gondolata az egészség. Akinek egészsége is és pénze is van, az a boldogságra…
Egyezségből jövő – Legalábbis erre utal, hogy nem csak a vasutas-szakszervezetekkel,
február elején pedig a munkáltatóval egyeztünk meg, hogy lépjünk ki végre a két-három
százalékos béremelések bűvköréből. Mert a múlt héten a tulajdonos is bólintott, meglesz
mindehhez a pénz. Végre mindenki rájött, hogy nagy baj van készülőben a vasút háza…
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38. szám 02. 27.
Egyveleg – Az egyszerű ember csak néz magán körbe, és nem tudja, mivé is lett a világ! A
költő ezt bő hetven évvel ezelőtt már megírta:” Oly korban éltem én e földön, mikor az ember
úgy lealjasult…”. Amikor ezt tanultuk az iskolában, elhitették velünk, hogy ez már…
Az igazságos – Nem a béremelés, mert egyrészt, sosem volt, sosem lesz, még ha idén
közelebb visz is céljainkhoz, mint valaha. Másrészt meg, mint a vénebbek mondják mifelénk,
annyi szó volt már róla, hogy lassan fokhagymaszagú lesz. Hagyjuk kiszellőzni, és…

39. szám 03. 06.
Ülésezett a VSZ Választmánya – Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete Választmánya,
február 28-án a 31 fős testületből 28-an jelentek meg. Az ülés első részében Németh Tamás,
a VSZ Szombathelyi Területi Képviselet vezetője, valamint Fridrich Imre, a VSZ…
Nőnapra – Március nyolc táján megszaporodnak a nőket dicsérő, ajnározó, égbeemelő
írások, beszédek és általában tele van a média a nőkkel foglalkozó dicshimnuszokkal. Talán
jobb lenne, ha ilyentájt kevesebb volna, és a hétköznapokon egy kicsivel több a törődés…
Kattints, ha mersz! – Ide, oda, amoda, feltéve, ha mersz. Mert nem úgy van ám az, hogy a
vasutas csak úgy körülnézzen a neten, uram bocsá, megnézze számítógépektől távol
dolgozó kollégájának, mennyit nem nyert a lutrin, vagyis az új módi szerint a lottieresen…

40. szám 03. 13.
Hasonlóságok – Azt szokták mondani, hogy az ujjunk sem egyforma, hát még két ember. A
vasutasokra ez talán hatványozottabban igaz, bár a kívülállók inkább csak azt látják, hogy
ezeknek mindig egy rugóra jár az eszük. No igen, amikor „vizsgaidőszakban” csak arról
beszélnek, hogy hány kérdésre, hány jó válasz és egyebek, pedig mindenkinek más…
Biztonságérzet saját erőből – Valóban sokféle vasutas van, így szakszervezetünk tagjai is
nagyon különbözőek. Például eltérő okból lépnek be, egészen más okai lehetnek, hogy
gyakran évtizedekig tagjaink maradnak, és többnyire megint más miatt dönt valaki úgy, hogy
kilép a szervezetből. Gondolnánk, hogy a kilépések okai az érdekesebbek, a leginkább…

41. szám 03. 20.
Továbbra is jók vagyunk – És úgy tűnik, jók is maradunk, legalábbis ami a záhonyi
határforgalmakat illeti. Az ukrán-orosz konfliktus ugyan továbbra sem rendeződik, de mi
ennek a hatását most nem érezzük, hiszen örvendetes módon a Záhonyon át belépő
teljesítmények emelkedtek. A több mint 48 milliós szomszédos Ukrajna egyik…
Hajrá tavasz! – Kezd alakulni a tavasz. A naptári kezdet ugyan még nem sok jót hozott, de a
három jómadárnak már került a zsákjába némi melegség, és ne feledjük, ma van idén a
csillagászati tavasz kezdete. Márpedig a csillagok tudják, sokszor bejön, amit jósolnak...

42. szám 03. 27.
Tények és indulatok Záhonyban – Az a tapasztalat, hogy a kollégák nem igazán vannak
tisztában az idei bérfejlesztés végeredményeivel. Rosszul értelmezik, illetve a garantált
bérminimumról úgy tartják, a kormánytól kaptuk, ami egy nagy tévhit – vezette fel Juhász
Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője a terület soros titkári értekezletének első napirendi…
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43. szám 04. 03.
Apróságok – Nálunk már egyenjogúság van: Régebben inkább a kolléganők szerettek kinőtt
ruhákban járni, újabban már a kollégák is megszerették a viseletet. A múltat sokszor nehéz
viselni, ha meghatározza jövőnket. Van vasutas, amelyik a múltja, és van, amelyik a jövője...
44. szám 04. 10.
Áve! – Vadgalamb-generációk jönnek, vadgalamb-generációk mennek, de a vadgalambok, a
turbékolás és az április örök. Bár jó néhány generáció született már a boldog emlékezetű
Áprilisi Vadgalambászok Egyesületének (ÁVE) megalakulása, sőt, felbomlása óta…

45. szám 04. 24.
Újra együtt – Itt van újra, nem szűnt meg, és rég volt ennyire aktuális, csupán kivárta a
sorát. Az idő múlása, a naptár és szándék nem mindig találkozik, de jól tudja az is, akinek
tetszik, és az is, aki inkább a kertbe, vagy kirándulni szalad, hogy néha meg kell…
Kápolna és márapócsi gyöngyikon a vasutatoknak – A Keresztény Vasutasok
Egyesülete (KVE) – amelynek tagjai között záhonyi vasutasok is vannak – 2017. április 11én tartotta ez évi rendes Közgyűlését a Budapesti Igazgatóság épületében. A beszámoló és
a 2017. évi költségvetés elfogadásán túl a Közgyűlés határozatokat is hozott. Elsőként…

46. szám 05. 02.
Képriport egy majálisról – Idén is a Városligetben találkoztak mindazok, akik számára
fontos a munkásünnep, ami egy hagyományos megemlékezéssel indult tíz órakor a
szakszervezeti Emlékkőnél. Az első szónok felelevenítette az 1890-ben megtartott…
Szervezet és mozgalom – A mindennapi érdekvédelmi problémákon túl egyre gyakoribb,
visszatérő kérdés, vajon mozgalom-e a szakszervezet? Mert, hogy szervezet, az biztos, meg
az is, hogy egyesület, hiszen a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó...

47. szám 05. 08.
Egy horgászverseny képei – A Vasutasok Szakszervezete idén is megrendezte az
Országos Horgászversenyt. Május harmadika és ötödike között próbáltak szerencsét
Zamárdiban a horgászsport kedvelői. A záhonyi területet Bázsa László...
Kongresszus – Már alighanem készülődnek kongresszusi küldötteink Záhonyban, és
országszerte egyaránt, hiszen szombaton, tizenharmadikán ismét összeül a legfőbb
grénium. Előfordulhat, hogy valaki nem nagyon izgul, mondván, ez csak amolyan „kis”
kongresszus, mert hogy nem tisztújító. Csupán előírja a törvény, hogy évente kell tartani…

48. szám 05. 15.
Kongresszusi hírek – Szakszervezetünk május 13-án megtartotta soron következő
Kongresszusát a Vegyipari és Energiaipari Szakszervezetek székházában. A Himnusz
elhangzása után Meleg János elnök ünnepélyes megnyitója következett, majd Juhász
Tiborné, a mandátum-vizsgáló bizottság elnöke jelentette a kongresszusnak, hogy a 123…
Kongresszus után – A már lassan hagyományos helyszínné váló Benczúr utcai épület dísz
termében ünnepélyes volt a hangulat, és a legfelsőbb képviseleti és döntést hozó
testületünkhöz méltóan komoly a megjelentek hozzáállása. Ez hírek szerint leginkább...
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49. szám 05. 22.
Kongresszusok között – Magától adódik a kérdés, hogy egy ilyen nagy volumenű
rendezvény, mint a VSZ kongresszusa, milyen hatással van a szakszervezetünk vezetésére,
tagságára. Azt ugye nem kell újra említeni, hogy az elmúlt egy év mozgalmas volt a…
Lehetőségeinkről – A kommunikáció az élet lényege – mondogatom, néha le is írom, ha
szóba kerül, és többnyire felhördülés, ellenkezés, vagy értetlenkedés követi. Na igen, a
kommunikáció rejtelmei – mondom magamban ilyenkor: Mert vagy rosszul fejeztem ki…

50. szám 05. 29.
RCH-fórum Záhonyban – Kétnapos látogatásra utazott térségünkbe Roman Kotiers CFO, és
Horváth Ottó, üzemeltetési igazgató. A látogatás célja az volt, hogy az új CFO személyesen is
megismerkedjen Záhony TÜK tevékenységével. A második nap zárásaként Roman Kotiers...
Egészségpénztári küldöttgyűlés – Május 22-én megtartotta az ez évi Küldöttközgyűlését a
Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező pénztár. A
megválasztott küldöttek a pénztár 79%-át képviselték, így határozatképes volt a közgyűlés...
Választmány – A törvény ez ügyben szabad kezet ad az egyesületeknek, köztük a
szakszervezeteknek, mert nem szól a választmányról. Tehát a szervezet, egész pontosan
annak közgyűlése (kongresszusa) kénye-kedve szerint dönthet a választmány
létrehozásáról, vagy éppen megszüntetéséről. Csupán az korlátozza döntési szabadságát…

51. szám 06. 06.
Csak egyszer fáj – Családi történet – Jó pár éve történt, hogy az egyik közeli
hozzátartozómnak gondja akadt az epéjével. Eleinte csak hetente görcsölt, de az idő
múlásával annyira elfajult a dolog, hogy már nemcsak a háziorvos, de a sürgésségiek is
kezdték unni a helyzetet. A családból valakinek mindig készenlétben kellet állnia, hogy…
Ügyvezetés – A Kongresszus, mint a szervezet „legfelsőbb képviseleti és döntést hozó
testülete”, és a Választmány, mint „két kongresszus között a szakszervezet felsőszintű
irányító testülete” alkotják a stratégiai döntéshozatal és a társadalmi kontroll szintjét…

52. szám 06. 12.
Szeniorok árnyékban – Halványulóban a lelkesedés a hosszú munkaviszonnyal, nagy
tapasztalattal bíró kollégák munkájának és hűségének elismerésében. Úgy volt, hogy május
harmincegyig pecsét és aláírások kerülnek a megállapodásra, de többszöri sürgetés is…
Egybe folynak az évek, miközben repülnek! – Immár hat éve annak, hogy a záhonyi
állomásfőnökség kis csapata néhány meghívott vendéggel egy babgulyás erejéig összejött
Kárpáti Zoli kisvárdai kocsmájában egy jó kis beszélgetésre. Azon a délutánon került…
A hetedik év – Hat évvel ezelőtt született, de én, és rajtam kívül sokan még nem is sejtettük,
hogy létezik. Aztán egyre többen hallottak róla, és sokan megismerkedtek vele. Voltak, akik
épp csak tudomásul vették létezését, néhányan leszólták (érdekes módon mégis mindig...
A pénzünk és Berekfürdő értünk van – A pénz azért van, hogy elköltsük, mondta szegény
jó Édesanyám, aki nagy szegénységben nevelt fel hat gyereket egy fizetésből, sok
nélkülözés között. Miután kirepültünk a családi fészekből, egy alkalommal Budapesten…
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