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Elnöki programok Záhonyban
A múlt hét csütörtökén Záhony térségébe látogatott Meleg János, a
Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Felkereste a Záhony-Port Szakszervezeti Bizottsága által üzemeltetett tuzséri üdülőt, feltérképezte annak
állapotát, és a tervezett felújítás lehetőségéről, módozatairól vizsgálódott.
Majd egyeztetett a felújításról Korbács Sándorral, a Port SZB titkárával.
A hivatalos részen túl lehetősége
volt tagtársainkkal is szót váltania,
például épp a napokban pihent a
faházban családjával a záhonyi
startosok titkára Kátai József.
A továbbiakban Meleg János megbeszéléseket
folytatott a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójával,
Gubik Lászlóval, és az RCH záhonyi Területi
Üzemeltetési Központjának vezetőjével, Gáncsos
Istvánnal. A tárgyalások középpontjában az átrakási
és szállítási volumenek alakulása, illetve azoknak a
közeljövőben várható változásai voltak.
A hőség ellenére pénteken a VSZ záhonyi Területi Képviseletén folytatódott a program, ahol
elnökünk az irodájában találkozott Juhász Tibornéval, képviseletünk vezetőjével.
Zubály Bertalan

Üdülőinkről
Szerencsésnek mondható a záhonyi vasutas, főleg ha még szakszervezetünk tagja is. A
Vasutasok Szakszervezetén kívül egyik vasutas szakszervezet sem mondhatja el magáról,
hogy saját üdülővel bír. Az pedig még a VSZ-en belül is ritka, hogy egy Területi
Képviselet két üdülőt is üzemeltethessen.
Berekfürdőt, mint azt már annyiszor megírtuk, közös összefogással sikerült megszépíteni.
Jelenleg is nagyüzem van arrafelé, tagtársaink az ország minden szegletéből töltik ott nyári
szabadságuk egy részét.
Mostanában a tuzséri Tisza-parti faház környékén is mozgolódás tapasztalható. A
felújítások már el is kezdődtek, reményeink szerint gőzerővel tovább is folytatódnak. A cél
itt sem más, mint hogy visszakapja a faház a régi fényét, fogadja tagjainkat, segítse
pihenésüket, erősítse összetartásunkat.
Juhász Tiborné
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A hőség és a riadó
Annak ellenére, hogy riadó van, eléggé lelassultunk, néha odébbállni is
nehezünkre esik. Pedig kell, muszáj megmozdulni úgy, mintha csak
huszonegynéhány fok volna körülöttünk. De jóval harminc fölött tartunk már rég,
mármint árnyékban. Viszont a sínek, a váltók környékén sokkal több, és rendesen
gőzölögnek sok helyen az olajfoltok is. Már nem csak a mozdony, a vagonok
vagy a vizsgálókalapács forró, de néha a jelzőzászló fa nyele is – bár utóbbi
csupán képzet, de jól mutatja, mit érez, akinek a falakon kívül kell dolgoznia.
És a vágányok környékén bóklászó vasutas örülhet, ha van hol lehűlnie
valamelyest. Ám sokuknak csupán árnyék jut, már ha elmehet odáig munka
közben. Az utazók többségének már az árnyas hely a képzet, felüdülést csupán a
huzat jelent, az átrakómunkásoknak talán az sem. Víz
többnyire van elegendő, pluszt is rendelhetnek sok
helyen, de lassan már vízből is annyit kéne inni, ami
nem biztos, hogy egészséges. És sokan irigykedve
nézzük duruzsoló légkondival felszerelt irodákat, pedig
jól tudjuk, harminc fokban már nehéz figyelni a monitort,
kibekkelni a tévedéseket, pontosan számolni a
raktárakban.
Dolgozni márpedig muszáj, a vasútnak ebben a
forróságban is mennie kell, tegyük hozzá, amíg a
vasutasokon múlik, megy is! Ilyenkor látszik meg
igazán, hogy nem csak téli felkészülésre van szükség, a nyárra is fel
(kéne…) készülni. A munkavédelemnek nem csak arra kell figyelnie,
hogy legyen begombolva nyakig a zubbony, és az előírt
munkacipőben dolgozzanak az emberek. Ha természetes, hogy
ilyenkor sem mehet papucsban a váltókezelő, vagy a kocsirendező a
kavicságyra, annak is természetesnek kéne lennie, hogy időnként
leülhessen öt-tíz percet hűtött pihenőhelyeken. Vannak ilyen
lehetőségek is, de még messze attól, amennyire szükség volna.
Ne feledjük, a forróság is felőrli az embert, megnő a tévedés
lehetősége, ami akár balesethez is vezethet. Mi is vigyázzunk
magunkra és egymásra, de akiknek feladata, vigyázzanak minden
vasutasra, hiszen nem csak ma, vagy holnap, de a jövőben is
mennie kell a vonatoknak. És otthon is várnak bennünket.
Dolhai József
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Következő számunk augusztus 27-én jelenik meg!

HUMORSAROK
HOPPÁ
A Rákóczi téren sétálnak a lányok föl és alá. Arra hajt egy taxis, és heccelődve kiszól az ablakon:
– Mi van, lányok? Nem megy az Üzlet?
Mire az egyik: Nem! Már anyád is panaszkodott az előbb…

MEGINT HOPPÁ
Így szól a tanárnő az osztályhoz: Na, ki tud mondani egy óhajtó mondatot?
Móricka majd kiesik a padból, annyira jelentkezik. Felszólítják, és ezt mondja:
– Ó, bárcsak franciázhatnék egyet a tanárnővel, aztán meg dugnánk három akkorát, hogy kétfelé
állna tőle a fülünk!
A tanárnő elordítja magát: Kifelé!
Móricka lehajtott fejjel elindul kifelé.
Mire a tanárnő: Ne te! A többiek…
Balogh Attila
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