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Kelet kapujában
Még 2020-21 fordulóján olvashattuk az Indóház című szaklap oldalain,
hogy a CELIZ lett a Záhony-Port Zrt. gazdája: kormányrendeletek alapján
a MÁV-REC Kft. vezetésével létrejött Záhonyi Logisztikai és Ipari
Konzorcium, a CELIZ (Central-European Logistics and Industrial Zone). A
konzorcium másik tagja a Záhony-Port Zrt., és mindenki kíváncsian várta
a folytatást, hiszen a záhonyi vasút és a záhonyi vasutasok számára
mindig meghatározó volt a vasúti átrakás, csakúgy, mint a vasúti
áruszállítás.
Annál is inkább, mert a konzorcium feladatává lett koncepció kidolgozása
a kínai árualap számára, a záhonyi átrakási lehetőségek fejlesztésére a CECZ Kft.-vel
(Közép-Európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet) szorosan
együttműködve. A cikkből kiderült az is, hogy utóbbi „az első kínai országos szintű
tengerentúli kereskedelmi és logisztikai típusú gazdasági és kereskedelmi együttműködési
övezet a világon”. A munka első szakaszának, a felmérések elvégzésének határideje 2021.
december 31. volt. Egyelőre nem érkezett hír a vizsgálatok eredményéről, de reméljük,
továbbra is lesz munkájuk az átrakásban részt vevő kollégáknak.
És bízunk benne, hogy velük párhuzamosan megfér az átrakási piacon egy már
befejezéshez közeledő nagy beruházás, az East-West Gate (EWG) intermodális terminál
Fényeslitkén. East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. beruházása európai
mértékkel is komoly teljesítményre lesz néhány hónap multán képes, és modern műszaki
színvonalat képvisel majd. A régióban leginkább „litki konténerrakodó” a neve, ám a lényeg
itt is az, hogy lesz-e elég áru a folyamatos működéshez. A beruházó szerint biztosan, hiszen
egyébként nem készült volna el alig több, mint egy év
alatt, ráadásul a legújabb technológiát megvalósítva.
Mindenesetre az EWG és a Záhony-Port együttesen már
valóban komoly teljesítményekre lesznek képesek, sok
záhonyi vasutasnak munkát adva. Remélhetőleg a Rail
Cargo Hungariának is, az átrakott konténerek továbbszállításában – amihez a cargós vasutasoknak még le
kell győzniük a többszörösére emelkedett villamos
vontatási energiaárakat is. No, meg bízunk abban is,
hogy a kelet-nyugati átrakásban eddig főszereplő Breszt
és Małaszewicze (fehérorosz és lengyel) átrakók
túlterheltsége nem szezonális, hanem sok évre
tervezhetően nő jelentősen a kínai-nyugat-európai
áruforgalom. Nagyjából ennyi kell ahhoz, hogy Záhony
továbbra is, vagy talán ismét a Kelet kapuja lehessen.
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Helyi hírek röviden
Távközlési Főnökség, Debrecen
Munkavédelmi képviselő választást tartottak 2022. 01. 19-20-án a Főnökség területén. A
választás sikeres és eredményes volt, a Munkavédelmi Bizottság tagjai lettek: Demeter Albert,
Forró Barna és Márta István a VSZ jelöltjeiként, Antal Gusztáv és Hős Attila a VDSZSZ
jelöltjeiként. Az új Bizottság január 26-án megtartotta alkuló ülését, amelyen elnökké Forró Barnát
(VSZ), alelnökké záhonyi tagtársunkat, Márta István választották.
Gratulálunk mindannyiuknak, és eredményes munkát kívánunk!

Biztosítóberendezési Főnökség, Debrecen
A Főnökségen is munkavédelmi képviselő választást tartottak január 27-28-án. Hét képviselői
helyre nyolc jelölt indult. Mandátumot szereztek: Csadek János, Erdős Antal, Kendrei András,
Kovács András-Fényeslitke, Rozgonyi Ferenc és Megyesi Csaba VDSZSZ-VSZ közös jelöltként,
valamint Orsó Zoltán PVDSZ jelöltként. Nem szerzett mandátumot Alker Tibor (VSZ-VDSZSZ).
A biztosítóberendezési győzteseknek is gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk!

MÁV Vagon Kft., Székesfehérvár
Bár a hivatalos végeredményre még várnunk kell, az már biztos, hogy MÁV Vagon Kft.
székesfehérvári egységénél lezárult üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokon
Fényeslitke Kocsijavítóból Szanyi József alapszervezti titkárunk üzemi tanács tag, míg Balogh
Attila SZB tagunk munkavédelmi képviselő lett.
Gratulálunk a sikerükhöz, és jó munkát kívánunk nekik!

HUMORSAROK
ELŐRELÁTÁS
A székely szekerezik, és egy nőt vesz észre az út mellett. Felveszi, és megkérdezi, merre megy?
– Csíkszeredára.
– Ma magácska a harmadik állapotos, akit Csíkszeredára viszek.
Mire a hölgy felháborodottan: de hát én nem is vagyok állapotos!
A székely csak úgy a bajusza alatt: nem is vagyunk még Csíkszeredán…

☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺
ISMERETSZERZÉS
A feleség három férfival van együtt, és hazajön a férj. Az egyiket bedugja a tévészobába, a másikat
a fürdőszobába, a harmadikat meg a szekrénybe. Jön a férj, benéz a tévészobába, és megkérdezi:
– Ki maga?
– A tévészerelő vagyok.
A fürdőszobában vízvezeték-szerelőt talált, majd benézett a szekrénybe, mire a férfi a
szekrényből: mi van, nem láttál még molylepkét?!
Balogh Attila
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