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Fekete csütörtök az RCH életében
Bíztunk, reménykedtünk, hogy a hetek óta folyosói pletykaként emlegetett csoportos létszám leépítés bejelentése nem következik be. Minden lehetséges fórumon
felhívtuk a munkáltató figyelmét, ne tegye ezt a nagyon barátságtalan intézkedést,
hiszen az RCH életében mindeddig nem került sor ilyesmire, pedig több mint 1200
munkatársunk ment már el az elmúlt években.
A munkáltató 2015. március 12-re kérte a Központi Üzemi Tanács összehívását,
melyen elsőként Kovács Imre CEO, az igazgatóság elnöke értékelte a múlt évet, s
rövid helyzetjelentést adott az elmúlt két hónapról. Majd közölte, a középtávú
elvárások tekintetében elkerülhetetlen, hogy társasági szinten teljesítsük a létszámtervet. Annak
érdekében, hogy az év közepére az 1950 fős létszámot hozzuk, sajnos 91 kollégánktól meg kell
válnunk. Mint mondta, mindenkinek nehéz, úgy a munkáltatónak, mint a szakszervezeteknek, de az
érintetteknek a legnehezebb. A helyzet kezelésére újra megnyílik a lehetőség az elmúlt években
megismert programokra – fejezte be tájékoztatóját az elnök.
Ezt követően Vincze Teodóra humán igazgató írásban is átnyújtotta a csoportos létszámcsökkentésre
vonatkozó bejelentést. A 91 fő bontásban 67 fő szellemi és 24 fő fizikai munkavállalót érint. A területi
megosztás a következőként alakul: TÜK Kelet 32 fő, TÜK Nyugat 18 fő, ám TÜK Záhonyt 41 főben
érinti. A számokból kiderül nem csak az RCH-nak lett fekete csütörtök ez a nap, de Záhony TÜK
számára különösen lehangoló és érthetetlen a bejelentés.
A Munka Törvénykönyve alapján 2015. március 23-án, tíz órától megkezdődnek a konzultációk az
Üzemi Tanácsokkal és a szakszervezetekkel Záhonyban, a TÜK központjának tárgyalójában.
Zubály Bertalan
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RCH üzemeltetési nap volt Budapesten
A VASZ kezdeményezésére Horváth Ottó üzemeltetési igazgató, Czékus József vonatkezelési vezető,
Burst János osztályvezető valamint Czinki László, Szokodi Attila és Gáncsos István TÜK vezetők
részvételével több órás konzultációra került sor a múlt hét szerdáján. A szakszervezetek saját soraiból
szakemberek bevonásával Murakeresztúr-Gyékényes, Ferencváros, Kürtös és Záhony térségébe
előforduló problémákat hozták a felszínre.
Ami közös, hogy sajnos minden területen nagyon sok a megoldatlan probléma. Az informatikai
rendszerek működése nehézségekbe ütközik, a Dokker ebben vezető szerepet tölt be, működéséből
kifolyólag még mindig jelentős többlet feladatok jelentkeznek. A technológiai folyamatok szintén nem
megfelelően működnek. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy Záhony, ill. Eperjeske térségébe Ukrajna
irányából belépő kocsik fuvarlevelei szinte olvashatatlanok, melynek következménye a technológiai
idők jelentős megnövekedése. A kocsivizsgálók által alkalmazott MOTISZ készülék Eperjeske
térségében térerő problémákkal küszködik, melynek eredményeképp a régi időkre emlékezve, a vonat
felvétele kézzel írva történik. Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy az áru többsége vasútüzemi
kocsikban érkezik, ezért a technológiai idő megnövekedése jelentős kocsi bérköltség növekedéssel
jár. A munkáltatói oldal a felvetett problémákat rögzítette, hiszen többsége nem ismeretlen számukra.
Napirendre került még a térségünkben bekövetkezett forgalom csökkenés, mely a munkáltató adatai
alapján március nyolcadikával bezárólag a bázishoz viszonyítva 67,5%-os volt. A nap végén úgy
álltunk fel a tárgyalóasztaltól, hogy a munkáltató mindent meg tesz annak érdekében, hogy a felmerült
problémákat kiküszöbölje, orvosolja.
Zubály Bertalan

Kongresszusi előkészületek
A múlt szerdán megtartotta alakuló ülését, és a Kongresszusig elvégzendő feladatok megtárgyalásával megkezdte működését a 13 tagból álló jelölő bizottság, melynek elnöke Horváthné Czinderi
Zsuzsanna, a pécsi területi képviselet vezetője. A bizottság összetétele biztosítja országosan és teljes
körűen mind a területi, mind a szakmai lefedettséget. Kialakította munkamódszerét, elfogadott egy
időrendben ütemezett üléstervet, és a bizottság a jelenlegi Alapszabálynak megfelelően keresi a VSZ
leendő tisztségviselőit. Az új Ptk. szerint mindenképpen kell egy Felügyelő Bizottságot felállítani,
amely az ellenőrzésre hivatott. Természetesen eddig is volt felügyelő- és ellenőrző bizottság, valamint
működött Etikai Bizottság is. A kérdés, hogyan lehet az Alapszabálynak, valamint az új PTK-nak
egyszerre megfelelni. Ám ezzel még nincs vége a kérdéseknek, hiszen az előzetes javaslatok alapján
elképzelhető, hogy a Kongresszus úgy dönt, a mai háromnál kevesebb alelnök is elég. Ez a lehetőség
szintén nagy feladat elé állítja a jelölő bizottságot. A jogászok bevonásával folynak az egyeztetések és
a törvényi értelmezések. Az már biztosnak látszik, hogy a jelöltek ellátogatnak az ország miden
területére, hogy találkozzanak a tisztségviselőkkel, és a kongresszusi küldöttekkel is. A jelölő bizottság
következő ülése március 31-én lesz.
Zubály Bertalan
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Kokárda helyett
Nem is gondolnánk, hogy amikor egy-egy váratlan fordulat, történet közepébe
csöppenünk, az bizony jóval korábban kezdődött, mint ameddig hirtelen felindulásból
ellátunk. Ezért, ha csak a jelenben keresgélünk, akkor nehezebben találunk
megoldást, hát még igazi okát a meglepinek. Így lehet a magánéletben is, bár ott
nehezebb messzire látni, vagy egy szervezet életében, de a történelemről is gyakran
kiderül, hogy semmi sem úgy kezdődött, ahogyan azt első látásra gondolnánk.
Például makfalvi Székely (Dósa) György sem gondolta seregének verbuválásakor,
hogy lázadók vezéreként végzi pályáját.
Története
Rómában
kezdődött,
1513-ban
pápaválasztás volt ugyanis, ahol Bakócz Tamás jó
eséllyel indult, de vesztett. Az új pápa keresztes
háborút hirdetett, és a hetvenkét éves bíborosra bízta a
vezetést. Az öregben ismét felcsillant a remény,
Budára ment hát kihirdetni a pápai bullát, és vezérré a
törökverő zsoldos kapitányt, Dózsa Györgyöt tette meg.
Seregét a sokasodó jobbágyság adta, elindult délnek,
és a szenvedések elől menekülőkből negyvenezer
tapasztalatlan „katona” állt egybe. A király ígérte, ő is
küldi a sajátjait – no, a baj ebből következett: Külön
vonult a hadra foghatóvá faragott talpas, külön a profi királyi sereg. A Körösök partján egy fatális
tévedés miatt (logisztikai hiba?) összecsaptak, és meglepetésre győzött a jobbágysereg.
Dózsa a számkivetettek útját választotta, és forradalmár, majd a főurak és a
király
ellensége,
végül
mártír lett. Egyikre sem
vágyott, de végig ment az
úton, melyet a karóba
húzott jobbágykatonák és
családtagjaik szegélyeztek,
mintegy előre megtorolván
a felkelést. Végigment az
úton, amelyről nincs visszatérés, csak parasztjaiban bízhatott, és bízott is,
egészen Temesvárig. Fogságában talán rájött, hogy
játékszer volt a nagyok kezében, a keresztes
hadjárat nem volt fontos sem X. Leónak, sem
Bakócznak: Előző távol akarta tudni fő riválisát, a
„magyart”, utóbbi pedig okos ember lévén mást
küldött a zavarosan induló hadjáratba. Szembenállásuk miatt a felelősség Dózsára hullt, 1514. július
tizennegyedikén elvitte a balhét, ami az övén kívül
sok ezer jobbágy és nemes életébe került.
Megtorlás, felkelés, végül a következmény: Nagyjaink tizenkét év múltán Mohácsnál nem mertek
fegyvert és zászlót adni a jobbágyság kezébe. Inkább adták idegeneknek az országot, mintsem saját
érdekeikből átengedjenek valamicskét hatalmukból azoknak, akik nélkül semmik volnának.
Egyébként ma van a magyar zászló és címer napja.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
MÁV-START Zrt.
Az elmúlt hét szerdáján fórumot tartott a Debrecen Területi Személyszállítási és
Vontatási Igazgatóság Záhonyban. A fórumot Erdélyi Csabáné nyitotta meg, s
köszöntötte Feldmann Márton értékesítési vezérigazgató-helyettest, Szabó Anett
kommunikációs szakértőt, valamint Katona Sándor igazgatót. A korábban írásban
leadott kérdések mellett a vezérigazgató-helyettes nyílt, közvetlen kommunikációra
kérte a megjelenteket. Elmondta, hogy azért vannak itt, hogy a helyi észrevételeket,
problémákat személyesen hallgassák meg, s reagáljanak rá.
Szó esett többek között mozdonyvezetői utánpótlásról, megtudtuk, hogy idén 45-48
fő képzése indul. Sarkalatos problémát jelentenek a meglévő bérfeszültségek,
melynek feloldása a bértömeg átstruktúrálásával lenne megoldható. Felmerült még a
jegyvizsgálók fordakészítésének nehézségei, a mozdony fülkék, pihenő helyiségek
minősége, tisztasága, és betekintést kaptunk a J-projekt állásáról is.
MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.
Lezajlottak az üzemi tanácsi és munkavédelmi bizottsági választások, melyeken
jelöltjeink sikerrel szerepeltek. Gratulálunk, és jó munkát kívánunk nekik!
Üzemi Tanács tagok lettek:
Vécsey Evelin
Szenes Zsolt
Hasulyó Attila
Munkavédelmi Bizottság tagjai lettek:
Lengyel Antal
Gecsey Zoltán
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HUMORSAROK
JÓSTEHETSÉG
A férfi hazajön a munkából, levágja magát a kanapéra, bekapcsolja a tévét és odaszól a
feleségének: Hozz egy sört, mielőtt elkezdődik!
Az asszony hozza a sört. Kis idő múlva a férj újra szól: Hozz még egyet gyorsan, mielőtt tényleg
elkezdődik! Az asszony nem nagyon érti, de azért viszi a sört. Tizenöt perc múlva a férj újra:
– Hozd a következőt, mert most már tényleg elkezdődik!
Az asszony kiborul és elkezd üvölteni: Mi van, ma este csak ennyi telik tőled? Ülsz a tévé előtt,
kiszolgáltatod magad, és csak a sört vedeled? Te utolsó senkiházi, lusta mocskos disznó, te...
– Szomorúan közbeszól a férj: Elkezdődött…

HÁROM KÍVÁNSÁG
Márió, a cigány meglátogatja komáját. Szép nagy háza van, gyönyörű asszonya és a kertjében
teniszezik Navratilova és Steffi Graf. Márió meg is kérdezi, hogy lehet ez?
– Hát, lementem a kanálishoz, kifogtam az aranyhalat és kívántam tőle hármat – mondja a koma.
– Nekem is lehetne így tenni?
– Már hogyne lehetne – így Gazsi, és megmutatja, hol fogta ki az aranyhalat.
Megy Márió, ő is kifogja az aranyhalat: Kívánhatsz hármat, ha visszadobsz – szól az aranyhal.
– Hát, legyen szíp, nagy házam, de nagyobb mint a Gazsié – kezdi Márió – legyen szíp az
asszony, de szebb mint a Gazsié. És legyen nagy szex!
Hazamegy Márió, és ott a hatalmas ház, az ablakból pedig integet egy gyönyörű asszony.
Kinyitja az ajtót, és ömlik ki rajta a keksz! Felhívja Gazsit és elkezd panaszkodni: Kívántam nagy
ház, lett, kívántam szíp asszony, lett, kívántam nagy szex, de a házbul ömlik a keksz!
Gazsi halkan visszaszól:
– Mér, mit gondoltál, én talán nagy téniszt kívántam...?
Balogh Attila
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