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Együtt, csapatban
A múlt hét keddjén tartotta a
Vasutasok Szakszervezete záhonyi
Területi Képviselete évzáró-évnyitó
értekezletét Január tizenkettedikén
Juhász Tiborné képviselet vezető
üdvözölte a testületet, külön köszöntve
Horváth Csabát, szakszervezetünk
szervezetpolitikai alelnökét, és Zlati
Róbert érdekvédelmi alelnököt. A
határozatképesség megállapítása után
a napirend elfogadása következett,
amelyek
a
következők
voltak:
Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról, a 2016. I. félévi ülésterv elfogadása, Beszámoló a
Területi Képviselet 2015. évi pénzügyi gazdálkodásáról, valamint a 2016. évi költségvetés. A
napirendi pontok előadója Juhász Tiborné volt.
A
Beszámolóhoz
fűzött
szóbeli
kiegészítésében Juhászné elmondta,
természetesen nem tartalmazhat minden fontosat a dokumentum, mint például az érdekvédelem részleteit sem.
Mert a kollektív érdekvédelem mellett
legalább olyan fontos, amikor az egyes
tagjaink ügyeiben járunk el, hiszen ha
sikeres volt, ha nem, mindenképpen
gyorsan terjed a tagság körében. Úgy
gondolom, sok esetben megvédtünk
tagjainkat, illetve munkahelyüket, ami
látszik is az illető területeken történt
belépések számában.
Területi szervezettségünk körülbelül 33 százalékos, 52 új
belépőnk volt tavaly és 47-en
léptek ki tőlünk. Utóbbihoz fontos
hozzátenni, hogy csupán 13
olyan kilépő volt, akinek nem
szűnt meg a munkaviszonya, a
többiek
valamelyik
program
keretében,
egyetértésünkkel
távoztak a vasúttól.
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Szólni kell még arról is, hogy viszonylag kis számokat írhatunk, de tudni kell, hogy a merítési
lehetőségünk is jóval csekélyebb, mint a többi területen.

Zlati Róbert, érdekvédelmi alelnök köszöntötte az
értekezletet, átadta Meleg János elnök üdvözletét és
jókívánságait, aki egy másik, hasonló rendezvényen
vett részt. A Beszámolóval kapcsolatban elmondta, az valóban nem tartalmazhat mindent, és ami
a leggyakrabban hiányzik belőlük, az az elmúlt évek munkája, ami kellett ahhoz, hogy
működjünk, és munkahelyeket őrizzünk meg: „Olyan időket élünk, amikor ezek nagy
eredmények”. Végül gratulált és kérte a jelen lévőket, hogy dolgozzunk együtt tovább!

Az üléstervvel pontosítások illetve időpont változtatások merültek fel, és Juhászné részéről
elhangzott, az ülésrend természetesen rugalmas lesz annak függvényében, hogyan halad a
berekfürdői üdülőnk felújítása. A pénzügyi beszámolóval és az idei költségvetés tervével
kapcsolatban pedig a részletek pontosítására is sor került a vita során.
A Beszámolókat, a költségvetést és az üléstervet az értekezlet egyöntetűen elfogadta.
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A szünet után ünnepélyes pillanatoknak lehettünk részesei, hiszen a VSZ Elismerő Oklevelek
átadása következett. Területünk most is hat tagunk munkáját ismerhette el, akik a következők
voltak: Vágner Jánosné Záhony-Port Zrt., Koncz András, Záhony Forgalom, Nagy László,
START, Balogh Sándor RCH, Hamzáné Vígh Judit RCH, Grunda Zsolt Fényeslitke Forgalom.

Mindannyiuknak gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!
Ezek után kötetlen beszélgetés következett összefogásról, akaratunk és erőnk kifejezésének
lehetőségeiről, és mint végső eszközről, a sztrájkról is. Mindezekről döntés később, attól függően,
hogy miképp döntenek az illetékesek a bérünkről, a vasutasok pályamodelljéről, tehát a jövőnkről.
Addig is marad a közös munka, és a csapat összefogása, mert csak együtt érhetünk bármit el.
Dolhai József
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Alelnökök látogatása Záhonyban
Zlati Róbert és Horváth Csaba alelnökök, valamint Juhász Tiborné TK vezető 2016.
január 12-én már a kora reggeli órákban látogatást tett Gáncsos István RCH TÜK
vezetőnél. Gáncsos István tájékoztatást adott az elmúlt év teljesítményeiről és
nehézségeiről valamint az ez évi várható volumeneket ismertette. Elmondta, hogy
erre az évre továbbra sincsenek kitörési pontok, a forgalmakat meghatározza az
ukrán válság. Az Ausztria irányába szállítandó vasérc a tavalyi szinten várható, míg a
Dunaferr irányába szállítandó mennyiség még nem tisztázott. Összességében
bizonytalan körülmények vannak a piacban, s ez rányomja bélyegét a záhonyi
forgalmakra is. Ilyen körülmények között kell terveznünk a 2016-os évet. A vendégek
elmondták, hogy a foglalkoztatási nehézségek leküzdése érdekében a Vasutasok Szakszervezete
ismét levélben fordul segítségért az illetékes minisztériumhoz.
Ezt követően Zlati Róbert érdekvédelmi alelnök cargos tisztségviselőkkel találkozott. A kollégák az
elmúlt év foglalkoztatási nehézségeit említették, valamint azt, hogy a területen a munkavállalók nagy
nyomás alatt vannak elsősorban a meg nem alapozott pletykák miatt, a foglalkoztatás tekintetében.
Természetesen a napi munka során felmerülő problémák is terítékre kerültek. A múlt évben megkötött
bérmegállapodást is kritikával illették néhányan, mert az szerintük nem tükrözi a munkában eltöltött
éveket. Az alelnök válaszában több segítséget és kézzel fogható bizonyítékokat kért a munka során
bekövetkezett hiányokra, nehézségekre. A bérfejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt
években szinte minden módszert, variációt alkalmaztunk a bérfejlesztések tekintetében, nincs kizárva,
hogy jövőre valami újat, mást kell kitalálni a megoldás érdekében.
Amíg az érdekvédelmi alelnök tisztségviselőinkkel tárgyalt, Horváth Csaba szervezetpolitikai alelnök
személyesen találkozott Berekfürdő tetőfelújítása kapcsán az érintett vállalkozóval. A szerződéstervezet minden egyes pontját megbeszélték és pontosították, így január 22-én elkezdődhet a munka.
Zubály Bertalan

Sűrű péntek
Pénteken összeült az RCH TÜK Záhony Helyi Érdekegyeztetője, hogy a munkáltató
Kollektív Szerződés Helyi Függelékének módosítástervezetét megvitassa. A
tervezet munkarendeket és a munkaidő hosszát érintette, valamennyi munkakörre
tartalmazta a nyújtott nappalos, illetve állandó nappalos munkarendeket. A
munkáltató ezt, mint opcionális lehetőségként értékelte, véleményünk szerint
azonban ez kiszámíthatatlan foglalkoztatáshoz vezethet.
Megjegyzem a nyújtott nappalos „opcionális lehetőségeknél” a napi munkaidő
hossza legtöbb esetben tíz óra a tervezet alapján. Eperjeske Átrakó, Záhony,
valamint Tuzsér állomások árufuvarozási operátori, efb kezelői feladatait jelenleg
két fő látja el folyamatos munkarendben. Ehelyett a munkáltató javaslata, hogy egy fő folyamatos
munkarendben és egy fő pedig nyújtott nappalos munkarendben dolgozzon. Fontos, hogy a fenti
munkakörökben – sőt, Mándok állomáson foglalkoztatottak esetében is – a folyamatos
munkarendben foglalkoztatottak munkaidejét is tíz órára tervezte csökkenteni a munkáltató. A
tervezet alapján reggel 5.30-kor, este pedig 17.30-kor érne véget a munkaidő. Mindenki tudja, hogy
ehhez képest mikor indulnak a buszok, az érintett kollégák legtöbb esetben kénytelenek lennének a
munkahelyükön maradni, igaz nem kellene munkát végezniük. A tárgyaláson több pro- és kontra
vélemények hangzottak el, de munkáltatói tervezetet az érdekképviseletek nem fogadták el.
Juhász Tiborné
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Női tudást átadó konferencia
A Női Tagozat és elődszervezetei az egyenlő bánásmód jegyében több évtizede képviselik a
munkavállaló nők érdekeit, és figyelmet fordítanak a tudás folyamatos átadására is – hangzott el
Nyíregyházán, a Női tudást átadó konferencia első állomásán. A Magyar Szakszervezeti Szövetség
(MASZSZ) Női Tagozata elhatározta, hogy 2016-ban a szakszervezeti mozgalom „érdekvédelmi
asztaláraˇ” teszi a munkavállaló nők foglalkoztatási kérdéseit. Ennek jegyében szervezte a
konferenciát a Szövetség Női Tagozata és a Nők a holnapért alapítvány, illetve Petes Sándorné,
szakszervezetünk Női Tagozatának helyettes elnöke.
A január tizenkettedikén megtartott rendezvényen részt vett Hercegh Mária, a VSZ és a MASZSZ Női
Tagozatának elnöke, aki a női foglalkoztatást nehezítő és gátló foglalkoztatási szabályokról, és a
munkavállaló nők helyzetéről tartott előadást. Majd Dr. Vassné dr. Kemecsei Hedvig EBH referens
beszélt az Esélyegyenlőség és a nők címmel az egyenlő bánásmód törvényeiről.
Ezt követően panelbeszélgetés következett, melynek témája: A nők foglalkoztathatósága a
gyakorlatban. Előadói pedig Markovics Tamás (Honvédségi Dolgozók Szakszervezete), és Toldi
Miklósné (Vasas Szakszervezet) voltak. Végül Hercegh Mária beszélt a Szövetség nőpolitikájának
múltjáról és jövőbeli feladatairól.
A felkért előadók és a résztvevők aktív érdeklődése reményeink szerint garancia arra, hogy elősegítse
a közös gondolkodást a témában. A Női Tagozat célja, hogy helybe vigyék a tudást, tanuljunk
egymástól és megismerjük a helyi problémákat.
Szegvári Emese

HUMORSAROK
CSODÁLKOZÁS
Meghal a szent életű barát, és felkerül a mennyországba. Isten személyesen megy elé, hogy
beengedje. Ennél valamit, drága barátom? – kérdezi, mire a barát: Igen, Uram, szívesen ennék
veled! Isten kinyit egy konzervet, vág hozzá két szelet kenyeret és elkezdenek falatozni. A barát
egyszer csak lepillant, s látja, odalent a pokolban fenséges lakoma van. Nem győz csodálkozni, de
azért óvatosan megkérdezi: Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig szerényen, alázatosan éltem,
csak konzervet kapok, míg odalenn a pokolban lakomáznak? Erre Isten fejcsóválva válaszol:
– Nincs ebben semmi különös. Itt fenn a mennyben kettőnkre nem tartunk szakácsot!!!


FŐNYEREMÉNY
Kimúlik a cigány lova. Elmegy hát a kocsmába és elkezd sorsjegyet árulni, amelynek
főnyereménye a ló. Végül nagy nehezen összejön a sorsjegyek árából egy új ló ára. Sorsolás után
hazamegy a cigány a nyertessel átadni neki a főnyereményt.
– Te, cigány, hát ez a ló döglött! – mondta felháborodva a nyertes.
– Hát ez igaz, de itt van a sorsjegyed ára, visszaadom neked – válaszol a cigány.
– Jó, rendben, de mi lesz a többiek pénzével?
– Ők nem nyertek...
Balogh Attila
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