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Építsük fel újra!
Már két hete tudtuk, hogy új vezetője lesz a MÁV-Volán-csoportnak,
és ahogy az ilyenkor vasutas berkekben is szokás, beindultak a
találgatások. Azt nem mondhatni, hogy nagy drukkolás volt
bárkinek, de annyiban mégis, hogy lehetőleg olyan legyen az új
főnök, aki – vasutas nyelven szólva – tudja, hogy a sín forog, vagy a
kerék, tehát ismeri a vasutat. Végül felszállt az a bizonyos füst, és
megszületett a döntés: Pafféri Zoltán lett június tizenötödikétől a
MÁV Zrt. új elnök-vezérigazgatója. Mondhatni, bejött az alapelvárás,
hiszen évtizednyit dolgozott vasút és a GYSEV kötelékében, és
helyettes államtitkár pozícióban felügyelte is a cégünket.
A Volánbusz elnök-vezérigazgatói székéből lett ismét vasutassá, tehát nem csak
vasúti, hanem cégvezetői múltja is van.
Mindkettő hasznos lehet, hiszen a Technológiai és Ipari Minisztérium „egységes,
vonzó és versenyképes kínálat biztosítására törekszik a hazai közösségi közlekedésben”, „ügyfélközpontú, hatékony, elérhető árú és környezetbarát szolgáltatásokkal győzne meg még több utast”,
például a vonatozás előnyeiről. Továbbá „a
hazai gyártókapacitások, az önellátási és
exportképességek megerősítésének igényét fokozottan érvényesíti a közlekedők
kényelmét és a teremtett környezet védelmét szolgáló járműbeszerzésekben” a
minisztérium. Tehát lesz tennivaló bőven,
és azt is reméljük, hogy ismeri a vasutasok
helyzetét, reális, illetve gyakorlatias elvárásait, netán vágyait.
Mindezeken túl érdemes megjegyezni,
hogy a záhonyi vasutasoknak sem ismeretlen a neve. A Vasutasok Szakszervezetének
záhonyi Területi Képviselete 2014-ben dolgozói fórumot rendezett. Juhász Tiborné, a
képviselet vezetője, mint főszervező meghívta a térség országgyűlési képviselőit és
polgármestereit, valamint a vasútvállalatok helyi és országos vezetőit. A fórumra az
akkori elnök-vezérigazgató nemzetközi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, viszont
megjelent Pafféri Zoltán, mint kiemelt projektvezető, és e minőségében fel is szólalt.
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Mint annak idején lapunkban is beszámoltunk a fórumról (ZV. III. évf., 41. szám),
elmondta, hogy az általa irányított kiemelt
projektek között az egyik legfontosabb a
záhonyi térség fejlesztése, fontos Záhony,
fontos a keleti nyitás. Végül kijelentette, bízik
abban, hogy „közösen előre tudjuk vinni
Záhonyt, Záhony térségét, sokat tudunk tenni
a jövőben a záhonyi vasútért.” Ez ugyan már
nyolc éve volt, és mi tagadás, sok mindenben
más világ van, és nem biztos, hogy jobb. De a
jövő még nem ért véget, és mi, záhonyi
vasutasok is bízunk, most is, mint nyolc éve.
Leginkább abban, hogy még sokat lehet tenni
Záhonyért, és természetesen az egész
magyar vasútért.
Az akkor fórum szlogenje így hangzott:
„Építsük fel újra Záhonyt!” Nem kétséges,
hogy ma is aktuális gondolat, építsük hát fel,
vagy ha úgy tetszik, építsük újra Záhonyt és a
magyar vasutat egyaránt!
Dolhai József
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HUMORSAROK
DÖNTÉSEK
A fiatalember átvenni készül nyugdíjba vonuló, jó hírű, ám szűkszavú elődjétől a posztját, és
érdeklődik:
– Mi volt sikerének a titka?
– Csak két szót mondok: helyes döntések!
– Na, jó, de honnan tudta, hogy helyes döntéseket hoz?
– Csak egy szót mondok: tapasztalat!
– Értem, de hogyan szerezte a tapasztalatait?
– Csak még egyszer két szó, fiam: helytelen döntésekből…

HIVATALBAN
Az indián nevet akar változtatni, és a hivatalnok kérdezi, miért?
– Túl hosszú a nevem.
– Hogy hívják?
– Messzeszálló színarany nyílvessző, mely mindig célba talál!
– Valóban hosszú név…és mire szeretné változtatni?
– ZUTTY…
KÉRDÉS
– Apa! Apa! Mi lesz a karácsonyfa alatt? – kérdezi a skót fiú az apját.
– Parketta, fiam, parketta…
Balogh Attila
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