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Együtt könnyebb – Együttműködés fejlesztése
A mai hétfőn, április huszonötödikén tíz órára beszéltünk meg rendhagyó
találkozót azokkal a záhonyi terület tisztségviselőivel, akik úgy gondolták,
hasznos lehet számukra egy online előadás. Mégpedig a számunkra,
érdekvédők – és tagjaink – számára oly fontos együttműködés
témakörében. Az interaktív előadás délelőtt tízkor kezdődött, és azért ez a
„szép” szó, hogy interaktív, mert nem csak az előadó, Bagdi Erzsébet
beszélt, hanem bárki lemondhatta véleményét, illetve kérdezhetett. A
találkozó a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretében valósult meg.
Juhász Tiborné
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Tavalyi hó, vagy valami más?
Alig voltunk túl a lassan lecsengeni látszó pandémia görcsein, jött
helyette másik, és talán sosem látott nehézség a keleti végeken.
Az orosz-ukrán háború csak pár napig látszott valami távoli
történetnek, és gyorsan kiderült, hogy a záhonyi vasutasoknak két
fronton is helyt kell állniuk. Az egyik az erre felé mindeddig
ismeretlen menekültáradat, a másik pedig az Ukrajnából érkező
árutömeg fogadása. A vasutasoknak – forgalmászoknak és
startosoknak – hála, mire a napi ezres nagyságrendűvé nőtt a
menekülők száma, sikerült úrrá lenni a helyzeten, és a
továbbutazásukat is megszervezni. Bár a vasúton érkezők száma jelentősen
mérséklődött, továbbra sem látni a jövőt, legfeljebb a tavalyi hó esetére
gondolhatunk: a régi bölcsesség szerint, aki hozta, el is vitte…
A másik, az áruszállítás frontja szintén nem tündérmese, hiszen már csak az idősebb
vasutasok emlékeznek hasonló mennyiségű áruforgalomra a térségben. Február
végén az is szóba került, hogy megáll az élet, hiszen az ukrán mozdonyvezetők
nyilván katonakorúak, akik nem hagyhatják el az országot. Márpedig ők hozzák át a
vonatot Eperjeskére, ahogyan a mieink viszik Csapra, Munkácsra a személyszállító
vonatokat. Majd felmerült, hogy már csak az útban lévő tehervonatok jönnek át, végül
nagyjából helyére kerültek a dolgok, és –
egyelőre – mondhatni, zavartalan a
teherforgalom.
Mindezeken túl a háború zajlik, így most a
remény sem látszik, mikor fogadhat kínai
konténervonatot a fényeslitkei vadonatúj
és korszerű konténerrakodó. De az is
tény, hogy folyamatosan érkeznek a
vasércszállítmányok, és nehézkes a
továbbszállításuk, ezért tárolni kell, hogy a széles kocsik mielőbb
visszafordulhassanak. Ukrajnának most nincs tengeri kijárata, ezért hatalmas
mennyiségű gabonaféle is vár vasúton elszállításra, jelentős részben Magyarország
felé. Ezért már a rég használt „csigás” rakodót is újra üzembe helyezték a ZáhonyPortnál Eperjeskén.
Összegezve, a tavalyi év első három
hónapjához képest átlagosan negyvenhat
százalékkal több áru érkezett széles
kocsikban. Az átrakási és továbbszállítási
igény folyamatos és növekvő tendenciát
mutat. Mindez nagy terhet ró sok záhonyi
vasutasra, köztük szakszervezetünk tagjaira
is úgy a Portnál, mint a cargónál – bízunk
benne, az elismerés nem marad el azoknál,
akikre számottevő többletmunka hárul.
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Ám nem csak az átrakás, a szállítás is komoly
akadályokkal küzd, hiszen a hírek szerint a
vontatási
energia
árának
ötszörösére
emelkedésével elsők lettünk Európában. Ez
bizony komoly nehézséget jelenthet például az
áruszállításban oroszlánrészt végző RCH-nak,
de akár a teherforgalom egy részének közútra
terelése is realitássá válhat – utóbbi senkinek
sem adhatna okot örömre.
A jövő bizony kiszámíthatatlan, és a helyzet akár
gyorsan változhat, a tornyosuló feladatok
megoldása viszont már nem csak a záhonyi
vasutasokon és a vasútvállalatokon múlik.
Alighanem most van az ideje komoly
döntéseknek és fejlesztéseknek. Hogy ne
igazolódjon be a tavalyi hó esete, amit elvitt, aki
hozta. Hanem inkább valami más, valami
sikeresebb jövő Kelet Kapujában.
Dolhai József
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HUMORSAROK
AMI SOK, AZ SOK
A szülőszoba előtt várakozó fiatalember ájultan esik össze, mikor megtudja, hogy apa lett.
Miközben az ápolónők ellátják, jön az orvos az újszülöttel: no, mi történt az apukával?
– Azt hittem, az időt kérdezi, én meg rávágtam, hogy hat…

KORÁN KEZDŐDÖTT
A kis David Beckham iskolába megy, és a tanár kéri, sorolja fel a számokat egytől tizenötig.
– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 – mondja diadalittasan David.
– De kisfiam, nem felejtettél ki valamit?
– A francba, már megint kihagytam a 11-est…
Balogh Attila
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