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Tegyünk a jövőnkért!
Az év utolsó heteiben is akadt esemény bőven területünkön és az országban egyaránt. A
két legnagyobb alapszervezet a múlt héten tartotta évzáró Bizalmi Testületi ülését, ahová
meghívást kaptam, s ennek természetesen eleget is tettem. Szerdán a Műszaki
Kocsiszolgálat SZB tartotta ülését, ahol Balogh Attila alapszervezeti titkár adott részletes
beszámolót az év eseményeiről, majd Zubály Bertalan SZB elnök, RCH KÜT elnök
tájékoztatott bennünket az RCH jelenlegi helyzetéről. Ezt követően minden résztvevő
elmondta a véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban – volt téma bőven, hiszen
ebben az évben a szürke hétköznapokat sok esemény tarkította.
Az RCH Záhony TÜK nehéz éven van túl, az oly sokszor taglalt forgalomcsökkenés
rányomta bélyegét a mindennapokra, az év elejét például szabadságoltatással, majd
állásidővel vészeltük át. Zubály Bertalan elmondta, hogy a cargo megalakulása óta a cég Felügyelő Bizottsága
még soha nem foglalkozott ilyen intenzíven Záhonnyal, mint idén. Sajnos a jövő évi előrejelzések sem mutatnak
sok pozitívumot, talán ezért is döntött úgy a Felügyelő Bizottság, hogy következő ülését Záhonyban tartja, és
személyesen is megismerkednek az itt folyó munkával. A KÜT elnöke hangsúlyozta, kihelyezett FB ülésre még
soha nem került sor, s csak halkan jegyzem meg, hogy én személy szerint jobban örülnék, ha a figyelem a sok
tennivaló miatt terelődne ránk.
A decemberi bérintézkedések mellet sem mehetett el a testület, mert ahogy az megfogalmazódott, kevés olyan
cég van ma hazánkban, ahol már decemberben bérfejlesztést hajtanak végre. A bérmegállapodás persze nem
ment simán, itt gondoljunk arra, hogy a munkáltató eredeti ajánlata 0,31% volt, innen kellett az érdekvédőknek
feltornázni a számokat. Persze szinte lehetetlen olyan megállapodást kötni, amivel minden munkavállaló
elégedett. Zubály Berci elmondta, hogy próbálkoztak már százalékos emeléssel, ami mindenkire egyformán
vonatkozott, ekkor azonban a bérolló szélesebbre nyílt, nőtt a bérfeszültség. Volt, hogy egyösszegű béremelést
hajtottak végre, s az idén – ha lehet így fogalmazni – a kettő kombinációjával próbálkoztak. Kérte az SZB
tagjait, hogy a tagokkal közösen már most kezdjünk el gondolkodni egy optimálisabb, mindenki számára
elfogadható bérfejlesztésről, s egyben felhívta a figyelmet, a nyugdíjpénztári tagság fontosságára is.
Nem mehettünk el szó nélkül a cég létszámhelyzete mellett sem. Év végén, év elején mindig közszájon forognak
számok a létszámcsökkentésről, mindenki tudni véli, hogy a munkáltatónak kész listája van, s azon mennyi
munkatárs szerepel. Berci elmondta, hogy a jövő évi tulajdonosi elvárást a programok segítségével oldja meg az
RCH. Hangsúlyozta azonban, hogy naivság lenne azt gondolni, hogy ha 2016-ban nem növekednek a
teljesítmények, nem lesznek foglalkoztatási nehézségek, amiket a menedzsmentnek kezelnie kell. A létszámhelyzetről és a foglalkoztatásról elhangzottak mára vonatkoznak, a jövőt egyelőre nem lehet megjósolni.
Balogh Attila zárszóként arra kérte a jelen levőket, hogy a jövőben az információáramlat ne csak egyirányú
legyen, hozzanak a tagságtól minél több észrevételt, hiszen ezek nélkül nem tudunk elég hatékonyak lenni.
Talán e bíztatásnak eleget téve Gyüre István problémaként vetette fel, hogy a tagság kevésnek tartja a
jelenlétünket a munkahelyeken, és nem jutnak elég információhoz. Bevallom ezen kicsit meglepődtünk, hiszen
elektronikus úton információk tömkelegével árasztjuk el tagjainkat, a Záhonyi Vasutas hetenként, a Magyar
Vasutas havonként eljut tagjainkhoz. Ezeken túl a cargos oktatásokon rendszeresen részt vesz Zubály Berci,
ahová gyakran én is elkísérem, az alapszervezet titkára a vizsgákon is jelen van. Persze az elvárásnak eleget
kívánunk tenni, s már másnap kocsiba ültünk Bercivel, és a fent leírtakat személyesen is elmondtuk Záhonyban a
munkásfürdőben, illetve Eperjeske Átrakó és Rendező cargosainak is.
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Pénteken a Fehér Házban tartotta idei utolsó SZB ülését Záhony-Port alapszervezete. Itt is volt bőben miről
beszélgetni, hiszen a cég hasonló nehézségeken ment át, mint a cargo, itt is munka helyett részmunkaidős
foglalkoztatást kellett bevezetni. A helyzet annyival azonban mindenképpen színesebb, hogy a Port vezető
pozíciójában az év végén váltás történt, mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk. Bevallom erre az
ülésre késve érkeztem, mert telefonos körkonferenciát tartott a VSZ Elnöksége, amin részt kellett vennem. A
késésnek azért előnye is volt, mert az SZB tagokkal elsőként oszthattam meg az ott kapott információkat.
Természetesen nagy titkok elárulására nem került sor, mert már mindenki előtt ismert volt a munkáltató
egyoldalú bérintézkedése. Ott is igyekeztem világosság tenni, hogy a „dicsőség” a félhavi alapbér kifizetésért
nem csak a munkáltatót illeti.
Emlékezzünk csak vissza ez év júliusára, a Vasutasok Szakszervezete már ekkor megfogalmazta ez irányú
követelését. Persze érdemi bértárgyalásokra ugyan nem került sor, de a munkáltató hajlandóságot mutatott
egy 2,5%-os egyösszegű kifizetésre. Szakszervezeti nyomásra lett belőle 4,2%, ami nagyjából egy félhavi
alapbér. Azt azonban ne hagyja senki figyelmen kívül, hogy a kifizetés fedezete az idén a vasutasokon
„megspórolt” bér volt. S minden rossz szándékú híresztelés ellenére az érdekvédők nem a kifizetés ellen
voltak/vannak. Mi is tudjuk, hogy a félhavi alapbér Karácsony előtt mindenkinek jól jön, de gondolnunk kell a
jövőre is, gondolnunk kell arra, hogy ezzel az intézkedéssel nem lehetünk elégedettek, nem dőlhetünk hátra,
mert jövőre is meg kell élni valamiből. A vasutas keresetek már így is a béka ama bizonyos testrésze alatt
vannak, s ezt nem engedhetjük. Bár hallani mendemondákat 0,5%-os differenciált bérfejlesztésről, de azt senki
nem tudja, hogy milyen munkaköri csoportokra gondolt a munkáltató. Arról már nem is beszélek, hogy ez az
összeg egy csepp a tengerben, amiből többen csak a párát fogják érzékelni. S hogy több is jusson nekünk,
vasutasoknak, meg kell mutatnunk, hogy a tárgyalóasztalnál a bennünket képviselő érdekvédők mögött állunk,
készek vagyunk tenni jövőnkért, erősek és elszántak vagyunk nyomást gyakorolni. Ezt az erőt már szerdán 14.00
órakor a Kollektív Munkaügyi vita alatt is éreznie kell mind a munkáltatónak, mind pedig az öt
szakszervezetnek, akik ezt kezdeményezték.
Az SZB tagok arcán nemcsak a hallottak miatt volt kesernyés a mosoly, bár örülünk, hogy abba a bizonyos
kosárba a Záhony-Port Zrt. is beletartozik. Az örömbe mindig vegyül egy kis üröm is, jelesül most az, hogy a
munkavállalók egy része kettős bérformában részesül: Az alapbér náluk szoros összefüggésben van a
teljesítménybérrel is. E két bér az alapja minden további pótléknak, s mindezek ellenére a félhavi kifizetés
számítási alapja csak a tiszta alapbér volt. Talán az érintettekben még inkább jogosan fogalmazódik meg egy
gondolat: „Kaptunk is meg nem is…” Erre én azt mondom, igaz, de tegyünk róla együtt, hogy mindenki kapjon!
Juhász Tiborné
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Közös pontok mentén egymásért és a vasútért
Megszoktuk, hogy a közéletben, szűkebb-tágabb környezetünkben sok
önkéntes civil szerveződés van. Többségükről nem is tudunk, vagy csak
hallottunk róla, de nem ismerjük sem létrejöttük okát, sem azt, mivel is
foglalkoznak. Gyakran a köztünk, vasutasok között működőkről is alig
hallunk, ilyen a Keresztény Vasutasok Egyesülete (KVE), amelyet 1997-ben
tizenhét vasutas alapított. Közülük már csak ketten élnek. Az első elnök
Kavalecz Imre volt, az első társelnökké pedig a dombrádi származású
Orosz Károlyt választották. Ő így elevenítette fel a kezdeteket: „A régi
Vezérigazgatóság üzemi ebédlő-büféjében sokszor arról ismertük meg egymást, hogy az asztalnál összetettük a kezünket és ebéd előtt imádkoztunk.
Megszólítottuk egymást és így alakítottuk meg az Egyesületet.”
Az Egyesületnek százhúsz aktív
és nyugdíjas vasutas tagja van,
harminc körüli a pártoló tagok
száma. A tagság – melyben már
a záhonyi vasutasok is képviselve vannak – tavaly választott
új vezetőséget, és az elnök a
szakszervezetünkből is jól ismert
görög katolikus Dr. Kurucz
Szilvia lett, alelnökké Balogh
Györgynét, a MÁV-Start metodista vallású dolgozóját, főtitkárrá Somody Árpádot, nyugdíjas református mérnököt választották. A
nemzetközi ügyekért Dr. Ercsei Zoltán, nyugdíjas villamos mérnök és Orosz Károly, szintén
nyugalmazott vasútgépész üzemmérnök felelnek. Érdekesség, hogy az Alapszabály szerint az elnök
mindig katolikus, a társelnök pedig valamely protestáns felekezet tagja.
Egyértelműen ökumenikus összetételű a KVE, hiszen a már említetteken túl evangélikus, baptista,
pünkösdi és unitárius kolléganők és kollégák alkotják. A közösség működésének alapja, hogy senki
nem akarja a más vallásút a sajátjába csábítani. A közös pontokat keresik és találják meg a különböző
vallásokban, és azok mentén élik meg hitüket, hiszen nincs katolikus, református, vagy más Isten.
Céljuk a hitéleten túl egymás családjainak, a vasút szolgáltató munkájának segítése is.
A közösség 2007 óta tagja a svájci székhelyű Nemzetközi Vasutas Missziónak (International Railway
Mission, IRM). Három évente tartanak konferenciát és vezetőségválasztó gyűlést, hetvenkilenc év
után 2013-ban újra és nagy sikerrel Magyar-országon, Balatonszárszón, melyre Orosz Károly megírta
az Egyesület történetét. A konferencia vendégei angol és német fordításban ajándékként vihették
magukkal Új-Zélandtól Indiáig, Norvégiától Svájcig.
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Összejöveteleiket a sport és kulturális szervezetek
kitiltásáig az Andrássy úti MÁV Vezérigazgatóságon tartották, jelenleg a Skót Misszió
Vörösmarty utcai, illetve katolikus és református
gyülekezetek plébániáin, imaházaikban tartják.
Programjaikban kirándulások, a keresztény vallásokhoz köthető ünnepi összejövetelek, múzeumés templomlátogatások szerepelnek. A nyáron
például Máriapócsra is elzarándokoltak, a
könnyezés háromszázadik évfordulójára. Viszszatérő gesztus, hogy minden évben a Honvéd
Hagyományőrző és Tura Egyesülettel katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzzák a régi Vezérigazgatóság egyre méltatlanabb állapotú épületében Lázás Vilmos, aradi vértanú ezredes emléktábláját: Ő volt a magyar vasút első főpénztárnoka.
Az Alapszabály szerint közös gondolkodásuk,
mint minden keresztény gondolkodás egyik
alapja az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy). Ez
alapján folyik közösségi életük, tevékenységük, de mindig hozzáteszik: Soli Deo Glória!
– Egyedül Istené a dicsőség! Kívánjunk nekik
további sikeres közösségi életet!
(Felvételeink az Egyesület decemberi Adventi
estjén készültek.)
Dolhai József

Karácsony előtt
Most, amikor túlbuzog a vásárlási kedv (hiszen megkaptuk a "pulykapénzt",
aminek valószínűleg meg lesz még a böjtje), egyre harsányabban szólnak a
csengettyűk. Miről is lehetne írni (nagyon sok mindenről, és néha a hallgatás is
azért van, mert annyi minden történik, hogy egybefolynak a gondolatok), mint a
karácsonyról. A keresztény világ legfontosabbnak tartott/kinevezett ünnepéről
(igaz, több ezer éven és pogány valláson át a születés, megújulás ünnepe volt),
ami mostanra a túlzások, nagyzolások, költekezések, adósságbevállalások
misztériumává vált.
Azért valljuk meg, szenteste, a karácsonyfa előtt egy kis béke költözik a
szívünkbe, míg elénekeljük a "kiskarácsonyt" (mindegy, hogy rekedten, borízűen, motyogva), és
örülünk, hogy nem egyedül kell lennünk azon az estén. Persze, aki a váltót állítja a Beregnek, nem így
gondolja, bár titkon reméli, hogy van olyan kolléga, aki gondol rá is, és a család majd reggel
hazavárja. Aztán vacsora közben eszébe jut a vasutasnak, hogy holnap is nap lesz, és a vasút nem áll
meg (még annyira meg se pihen, csak azoknak, akik elég magasan vannak), és valamelyik
ünnepnapon csak menni kell dolgozni. Ami még jól is jöhet a gyomornak és a májnak. De mit is
irogatok itt össze-vissza, hiszen csak ennyit akartam:
Havas tájon sikló szánon
Betlehemi csillag előtted járjon,
Legyen együtt a családod,
Áldott, békés karácsonyt kívánok!
UI: Ja, és Kevin nélkül nincs karácsony.
Márta István
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Tizenkét percben
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni…”
(Anna and the barbies – Márti dala)

Szavaztunk, meg választottunk, ismét elkezdtünk élni, várakozni, és persze itt-ott
vétkezni. Szerencsére idén sem fogadtuk meg komolyan, hogy új életet kezdünk,
vagy fogadkoztunk, és minden maradt a régiben. Pedig egy évvel
ismét…hmm…bölcsebbek lettünk. Igaz, ezt csak mi tudtuk. Hittük?
Kiderült, mégsem lettünk bölcsebbek, amit már nem csak mi tudtunk. Sebaj, így is
jól esett hibázni, eltévedni, szeretni. Sőt, néha még dolgozni is. Vagy inkább
álmodni?
Inkább. Nem arról, milyen volna, ha…csupán arról, milyen. Természetesen
álmodozásról már szó sem lehetett, ábrándozásról meg pláne, hiszen még csak
egy kicsit volt tavasz. Kiáltottunk néha a végekről, végül mégiscsak maradt a munka. Álmodva.
Próbáltunk hidakat építeni, és jó jel volt, hogy nem fejtettük meg az álmainkat, még kiderült volna,
hogy falakat építettünk. Vagy az, hogy munkára születtünk. Esetleg, hogy nem erre a világra.
Tavasz tájt biztosan nem erre vágytunk, a kampányban se mindenki. Máskor sem, de tavasszal új
világ, új élet jött, anélkül, hogy megfogadtuk volna. Nem biztos, persze, hogy nekünk, de attól még új.
Meg szép is, ha már egyszer május volt. Feltéve, hogy nem maradtunk ki belőle.
Kimaradtál? Járt már így más is. Ja, hogy az is te voltál? Vagy én? Pedig vissza is léptem egyet, hogy
két szülinapom legyen. De oda se neki, ha kimaradtunk, így legalább biztosan szép az új világ.
Meg jó, feltéve, ha találtunk egy légkondit, vagy a júliusi
vízparton lazítottunk. Aki meg a vasútparton, vagy
Vasutasnapon, hát úgy kell neki! Nekünk.
Mert nekünk nyár kellett, vagy mi. Hosszú, és forró nyár, mint a
szerelem. Na, jó, attól egy kicsit hosszabb, de legalább tüzes,
mint egy szépasszony.
Vagy mint a szeptember. Páran aláírást is gyűjtöttünk, meg
focikupákat és kitüntetéseket a halványuló napsütésben. Mégis
tüzes hónap volt, mert tűz nélkül nincs élet. Víz nélkül sem, bár
sokak szerint akkor inkább bor. Meg búza, békével.
Vagyis békességgel, az jobb…lehetőleg minden záhonyi
vasutassal, na meg a ZV-vel. Nem baj, ha búza nélkül – mi nem
adjuk fel! – nekünk jó a lágy kenyér is. Persze, borral.
Meg jó kedvvel, bőség nélkül, nem vagyunk szokva hozzá.
Azzal novemberben is csak a baj lett volna, legalábbis ajdnem
annyi, mint a hiány érzetével, vagy mint a záhonyi
bizonytalanság érzésével. Mi csak tudjuk.
Ám hiába a tudás, úgy tűnik, megint nem történt semmi. Jött, persze, Mikulás, az ő formás kupájával,
másoknak a Télapó, jön még Jézuska is, meg pezsgő hegyek – no, és tűz. De aztán mentek, mennek
majd tova, mint a bértárgyalók, mi meg maradunk. Tehát készüljünk a következő évre, hátha mégis
történik valami. Ha igen, akkor ne feledjünk majd élni.
És megkeresni a tüzet.
Dolhai József
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HUMORSAROK
HORGÁSZAT
Tél van, és a rendőr elhatározza, hogy márpedig ő lékből fog horgászni. Neki is kezd egy
csákánnyal léket vágni. Egyszer csak megszólal egy hang: Nincs a jég alatt hal! De a rendőr
tovább próbálkozik. A hang újra megszólal: Mondom, hogy nincs a jég alatt hal! A rendőr
azonban makacs ember, senkinek nem hisz, ezért tovább csákányoz. Hidd már el cimbora, hogy a
jég alatt tényleg nincs hal. Mire a rendőr: Mondd, ki vagy te, hogy beleszólsz a dolgomba? Én
rendőr vagyok!
– Én meg a műjégpálya hangosbemondója...

KÍVÁNSÁG
A csúnya nő kifogja az aranyhalat. A hal közli, hogy teljesíti három kívánságát, ha visszadobja.
Így is történik. Először egy luxuslakást szeretnék! Megkapja. Szeretnék 1000000 eurót! Megkapja.
– Tudod halacska, mivel csúnya vagyok, és sohasem volt sikerem a férfiaknál, utoljára azt
szeretném, hogy soha egyetlen férfi se tudjon nekem ellenállni!
Hát így lett a csúnya nőből csapolt sör...
Balogh Attila
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BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS SIKERES ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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