Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
IX. évfolyam, 09. szám

2019. szeptember 16

Tisztújítás Záhonyban
Beszámoló- és választó Küldöttértekezletre kaptak meghívót a záhonyi Területi Képviselet
küldöttei, és szeptember tizenharmadikán össze is gyűltek. Beszámolási kötelezettsége ezúttal
Juhász Tibornénak volt, választásai lehetősége pedig annak a harminc küldöttnek, akik
végigcsinálták az elmúlt négy évet Juhásznéval. A választás tétje a következő ciklusra a
képviselet vezető személyének, helyettesének, és az új Elnökség záhonyi tagjának
megválasztása volt. A küldöttek jó hangulatban, de kellő komolysággal foglalták el helyüket,
csakúgy, mint a meghívott vendégek.

Elsőként Juhász Tiborné, hivatalban lévő
vezető a Titkári Testület május végi
döntésének megfelelően felkérte Zubály
Bertalant az értekezlet levezető elnöki
teendőinek ellátására. Zubály köszöntötte a megjelenteket, köztük Horváth
Csabát, szakszervezetünk szervezetpolitikai alelnökét. Következett a Küldöttgyűlés lebonyolításához szükséges tisztségek, bizottságok
megerősítése, majd a levezető elnök javaslatot tett a
gyűlés napirendjére. Ekkor nem várt esemény történt,
megérkezett Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, és Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök. A
levezető elnök üdvözölte őket, majd kérte, kapcsolódjanak
be a gyűlés munkájába.
Ezek után a testület elfogadta a napirendet, majd Juhász
Tiborné kapott szót, hogy szóbeli kiegészítéseket fűzzön a
Beszámolójához. Ez rendhagyó beszámoló, hiszen majd öt
évet fog át – kezdte, majd hozzátette: igyekezett minden
fontosról szót ejteni, de a részletek nem férhetnek egy
ilyen összegzésbe.
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Kiemelte, a létszámadatok 2018. decemberére vonatkoznak, melyre
azóta komoly hatása volt a legutóbbi bérfejlesztéseknek. Az elmúlt
ciklusok fejleményeit figyelembe véve eredményesek voltunk, a jövőt
szintén befolyásolják majd, miként alakulnak a bérfejlesztések, és
hozzátette, szolidárisnak kell lennünk egymással. Végül megköszönte a testület elmúlt években végzett munkáját.
Horváth Csaba azzal kezdte, sok beszámolót olvasott az idén, van,
amelyik két oldalban szól négy évről, van, amelyik tízben, és van
olyan is, amelyik jó. „Én azt gondolom, hogy a záhonyi TK
beszámolója jó.” Stílusos és a szakmai tartalom mellett olvasmányos,
felüdülés ilyet olvasni. Hozzátette, Záhonyt a többi területtől megkülönbözteti Berekfürdő: nagyon jól működik, köszönhetően a TK vezetésének, és azoknak, akik részt vesznek az üzemeltetésben, a rendben tartásban. Bízik, hogy a következő négy év is fejlődéssel telik.
Zlati Róbert remélte, hogy meglepetést okoztak: „Abban bízom,
annyira azért nem, hogy az esetlegesen a mai napról előre,
véletlenül megírt Záhonyi Vasutasban mást kéne írni az első
soraiban...” Mit is mondhatnánk, először is megtisztelő, hogy
szóba hozta lapunkat, másodszor véletlenül még sosem írtunk,
végül jó dolog, hogy át kellett volna írni néhány sort – mondja
valaki, hogy nem szerencsés a péntek13!
Komolyra fordítván a szót, kijelentette,
Záhony is fontos: „Tudjátok jól, hogy
különlegesek vagytok, és erre azt
gondolom, hogy megfelelőképpen oda
is figyelünk mindig.” Hozzátette, „a
helyiek között is vannak olyanok, akik
megfelelő módon odafigyelnek” az
ügyeinkre. A bérfejlesztések okán Juhászné szavait alátámasztva
mondta, oda kell adni, ahol még bérfeszültség van, és közben ne
feledkezzünk meg a szolidaritásról sem! Fontos tudni, hogy az elmúlt
bérfejlesztések nem valósultak volna meg, ha nincsenek szakszervezetek, ha nincs VSZ. Megígértük a három évet, meglett, ígértük, lesz
még, lett, és még mindig ígérjük, hogy lesz még bérfejlesztés! Megállapodás sorozatokra van szükség, ehhez kérjük a támogatásotokat.
Meleg János: Záhony fontos az ő szívében is, és
szakszervezetünk számára is nagyon fontos. „Ajaki
példával mondva, értékes emberek találkoznak ma
itt, és azt gondolom, hogy ezt tovább kell vinnünk,
azt a fajta közösségi összetartozást, amit ti itt az
elmúlt időszakban produkáltatok.” Büszke rá, hogy
egy nagyon jó, eredményes közösséget hozott létre
a képviselet vezető asszony, és egyben köszönetet
mondott mindazoknak, aki tisztséget vállalnak
szakszervezetünkben: „Ma ez nem divat, kifejezetten nem divat, a közösségi gondolkodás ma
Magyarországon kihalt.” – a megoldásra sajnos
nincsenek válaszok kicsiny országunkban.
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Ami a vasutat illeti, sokkal kritikusabb ma a helyzet, mint 2015-ben, amikor azt mondtuk, hogy baj
van, és sajnos úgy látszik, még nincs vége, még mindig van lejjebb – mondta az elnök, majd így
folytatta: „Nem a vasutasok a hibásak, nem érdemlik meg, hogy ők vigyék el a bajokat.” De
nekünk a vasutasokkal kell foglalkoznunk, az érdekvédelemben van szerepünk, aminek
köszönhetőek a bérmegállapodások is. A legutóbbi például azért, mert a megelőzőben volt egy
mondat, miszerint július 31-ig a munkáltató ismét bérfejlesztési javaslatot tesz – és így lett, és
még nincs vége az évnek. Most csoport szintű tárgyalásokban vagyunk, az elvi egyezségek után
következhetnek a konkrétumok. A Kúrián pedig pert nyertünk, miszerint ha egy ember hiányzik
háromból, az ő bérét oda kell adni a helyettesítőknek.
A beszámolóra visszatérve elmondta, Záhony egy
nagyon jó, stabil bástyája a Vasutasok Szakszervezetének, kívánja, hogy ez megmaradjon, és ahogy
a szlogenünk mondja, csapatban kell dolgozni, mert
csak így van értelme. „Jó kezekben volt Záhony az
elmúlt ciklusban.”
Kátai József a beszámolót tökéletesnek tartja, és
az érdekvédelmi alelnökhöz szólva felvetette,
amikor differenciált béremelés van, tegyék lehetővé, hogy a közvetlen vezetőket, illetve a titkárokat is
vonják be az elosztásba. Mert sajnos ritkán kapnak
azok béremelést, akik igazán megérdemelnék.
Juhászné megköszönte az ügyvezetés dicsérő szavait, és Horváth Csabának válaszolva úgy
vélte, nem csak Berekfürdő miatt vagyunk különlegesek, de van egy Záhonyi Vasutasunk is, ami
szintén nincs más területeken. Szeretnénk, ha minél többen írnának a lapba, hiszen az előző
számban is látszik, hogy milyen jól tudtok írni. Zlati Róberthez szólva kifejtette, a szolidaritás
valóban fontos, hiszen ami nekünk fáj, az nem biztos, hogy a Dunántúlon is így jelenik meg. Akik
kimaradnak a bérfejlesztésből, és kilépnek, utóbb már hiába kapnak, nem jönnek vissza hozzánk.
Ezen a szemléleten kéne változtatnunk. Kátai József felvetését elfogadta, valóban jó volna, ha
valamikképp bennünket is bevonnának az elosztásba, sajnos egyelőre ez hiányzik a rendszerből.
Végül szavazás következett, és a
Beszámolót a küldöttek egyöntetűen elfogadták.
A harmadik napirendben a Terület
2015-2018-as évekre vonatkozó
gazdálkodásáról szóló beszámoló
következett,
amihez
Juhászné
részletkérdésekben szóbeli kiegészítéseket fűzött, majd Nagy Attila
kért szót: a pénzügyi beszámolóról
elmondta, bár abban olvasható,
hogy a teljesség igénye nélkül készült, de szerinte a főbb számok pontosak, tehát mégis teljes
körűnek mondható, mert itt sem lehet minden részletre kitérni. Ezek után a testület a beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
Következett a tisztújítás, a Jelölést Előkészítő Bizottság elnöke, Dobos Károly röviden beszélt a
Bizottság munkájának folyamatáról, majd bejelentette, a képviselet vezető tisztségre Juhász
Tibornét jelölték. Képviselet vezető helyettes tisztségre Balogh Attila, Grunda Zsolt, Korbács
Sándor és Nagy Attila kaptak jelölést. Elnökség tag tisztségre Nagy Attila kapott jelölést. A
jelöltek a jelölést mindannyian írásban elfogadták.
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Majd Dobos Károly tájékoztatta a küldötteket, hogy időközben a
képviselet vezető helyettesi jelöléstől Balogh Attila és Korbács
Sándor visszaléptek.
Zubály Bertalan tájékoztatást adott arról, hogy a Titkári Testület
határozatában módosította a Képviselet SZMSZ-ét, miszerint a
területi képviselet vezető helyettesek száma kettőre módosul.
A következőkben a jelöltek jelölő listára való felkerüléséről
szavaztak nyílt szavazással a küldöttek, majd többes jelölés
hiányában ismét nyílt szavazás következett, és a küldöttek különkülön voksoltak a jelöltekről. A szavazások eredményeképp a
Küldöttgyűlés képviselet vezetőnek választotta Juhász Tibornét,
képviselet vezető helyettesnek Grunda Zsoltot és Nagy Attilát,
elnökségi tagnak pedig Nagy Attilát.
Juhász Tiborné, megválasztott
képviselet vezető székfoglalójában megköszönve a bizalmat,
így folytatta: azt nem ígérik, hogy
Kánaán lesz a következő években, de azt igen, hogy mindent
megtesznek a tagságért, amit
csak lehet. Nagy Attilához, új
elnökségi tagunkhoz szólva kérte,
hogy tájékoztasson bennünket
munkájáról, az ülésekről előtte is,
hogy közös álláspontot tudjunk
kialakítani. Grunda Zsoltról, új helyetteséről elmondta, eddig jól végezte
munkáját
Berekfürdőn,
bízhatunk
benne, ezután is hasonlóan teszi majd.
Az Egyebek napirendben Zubály
Bertalan elmondta, választmányi tagként
tisztességesen
képviselték
Korbács Sándorral a záhonyi érdekeket, és rendszeresen tájékoztattak
munkájukról a Záhonyi Vasutasban,
vagy más csatornákat is igénybe
vettek. Juhász Tiborné tk-vezetőhöz
csatalakozva ezt kéri Nagy Attilától is,
ahogyan a berekfürdői összetartáson is
többen kérték. Felhívta a figyelmét, ez a testület választotta meg, ezért nekünk tartozik
beszámolási kötelezettséggel az Elnökségben végzett munkájáról, információt adva az ülések
előtt és után egyaránt.
A továbbiakban tájékoztatást adott az Információs és Technológiai Minisztérium és a Rail Cargo
Group által szeptember negyedikén megkötött stratégiai együttműködési megállapodásról.
Kiemelte, van benne egy pont, a kettes, ami a záhonyi átrakó körzet forgalmának a
támogatásáról szól, és nem véletlenül került bele: ez segíthet hozzá, hogy minél több áru
Záhonyon keresztül jöjjön az országba, ebben a magyar kormány elkötelezett. Fontos, hogy a
kormány stratégiai partnerként tekint az RCH-ra.
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Az RCH-ról elmondta, a körülbelül 25 százalékos forgalomcsökkenés komoly, és ebben az évben
nem is várható változás. A következő év nagyon nehéznek látszik, ha nem történik változás a
forgalomban, akkor annak mindenképpen következményei is lehetnek.
Végül ő is felvetette, hogy komoly „összefogás” látszik
kialakulni a MÁV és a START szolgáltatásainak minőségével kapcsolatban, és valóban nem tudni, mi lesz a
vége az egyre romló helyzetnek.
Nagy Attila kért szót, és megköszönvén a megválasztását ígérte Záhony alapos képviseletét, és
rendszeres tájékoztatást munkájáról.
Juhász Tiborné megköszönte Zubálynak a tájékoztatást,
majd megköszönte Korbács Sándornak és Zubály
Bertalannak a Választmányban végzett munkájukat, és
legalább ilyen sikeres munkát kíván Nagy Attilának is
az Elnökségben.
Ezek után kedélyes pillanatok következtek, Meleg
János átadta Hamzáné Vígh Juditnak azt az
Aranyjelvény kitüntetést, melyet Hamzáné akadályoztatása miatt nem vehetett át a XIX. Kongresszuson.
Szintén szakszervezetünk vezetői adtak át egy
csomagot Zubály Bertalannak, gyűjtő szenvedélyét
kielégítendő, születésnapja alkalmából. A csomag
tartalma mindeddig ismeretlen.

Ám Zubály sem
volt rest, ő szokása
szerint ezüst színű
„Aranytoll” képében
adott át elismerést.
Ezek után Zubály
Bertalan levezető
elnök gratulált a
kitüntetéshez, majd
a Küldöttértekezletet
bezárta.
Dolhai József
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HUMORSAROK
ÖSSZHANG
Lenin és a felesége ülnek este az ágyon. A feleség: még egyszer!
– Ne, már nagyon fáradt vagyok…
– Na, a kedvemért, most már tényleg utoljára.
– Na, jó.
Aztán mindketten halkan: Föl, föl, ti rabjai a földnek…

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
VIZSGA
Szülésből vizsgázik a medika egy preparált modellen.
A professzor egyszer csak megelégeli:
– Most már csak az apát kell jól fejbe vágnia a fogóval, és akkor az egész családot sikerül
kiirtani…
Balogh Attila
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