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Egy győzelem részletei
Záhony Területi Képviselet beszámoló-tisztújító küldöttgyűlését Juhász Tiborné, a képviselet vezetője
nyitotta meg január huszonharmadikán. Röviden köszöntötte a küldöttgyűlést, majd titkári testület
decemberi döntése alapján felkérte Zubály Bertalant a levezető elnöki teendők ellátására, aki azt
köszönettel elfogadta. Elsőként ő is üdvözölte a több, mint negyven részvevőt, külön köszöntve Papp
Zoltánt, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét,
Bondár József, dr. Kotter József és Meleg János
alelnököket, valamint Suszter Csabát, a debreceni
képviselet vezetőjét. Ezek után felkérte a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
gyűlést a megjelenés arányáról.
Hamzáné Vígh Judit
közölte, hogy a mandátumra
jogosultak
száma
huszonnyolc
fő, ebből jelen van
huszonhat
küldött,
tehát a küldöttgyűlés határozatképes. A következőkben a küldöttek
jegyzőkönyv-vezetőnek választották Gál Ferencnét, a jegyzőkönyv
hitelesítői Wágner Jánosné, valamint Péter Csabáné lettek, majd
döntés született a napirendről. A hivatalos, ám a hitelesség
szempontjából elengedhetetlen formaságok után első napirendi
pontként a küldöttgyűlés a Képviselet vezetője által előterjesztett
Beszámolóval folytatatta munkáját.
Juhász Tiborné az előzetesen megküldött, és a helyszínen nyomtatásban
is kiosztott Beszámolójához fűzött szóbeli kiegészítőjét személyes
momentummal kezdte: „Ez a Beszámoló a közös munkáról szól, és négy
évvel ezelőtt, amikor itt álltam, mint megválasztott képviselet vezető, a
küldötteknek, titkároknak körülbelül felét ismertem személyesen, a
többieket látásból, vagy még látásból sem. Akkor azt gondoltam, hogy
mindenképpen csapatot kell kovácsolni, és igyekeztem nagy hangsúlyt
fektetni arra, hogy ebből a kis záhonyi közösségből egy csapat legyen.
Úgy érzem, hogy megismertük egymást az elmúlt négy év alatt, barátok
is lettünk, hiszen ismerjük egymás családi hátterét, tudunk egymásról
napi szinten, és ezt nagyon szépen köszönöm!” – mondta. A
tagdíjlevonási kimutatáshoz fűzött kiegészítéséből megtudtuk, bár
országosan a legkisebb terület vagyunk, tehát a számok is kicsik, tudni
kell, hogy harmincöt-harminchét százalékos a szervezettségünk, majd az
alapszervezetek számának és összetételének változásait elemezte.
Kritikusan szólt az akcióképességünkről, kiemelve, hogy szakszervezetünk akcióiban is legyünk egy csapat, és a jövőben a szolidaritás
jegyében minél többen csatlakozzunk, legyen szó bármely
vasútvállalatról.
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Dajka Sándor hozzászólását a gondok közepén kezdte, mondván,
hogy „sanyarú sors vár a záhonyi vasutasokra, melynek jelei
erősen mutatkoznak”. A Záhony-Portnál az elmúlt héten naponta
harminc-ötven embert küldenek szabadságra, mert nem tudnak
munkát adni nekik. A problémára „elsősorban a gazdasági
vezetésnek kell választ adnia, de a válaszkeresésben nekünk is
részünk kell, hogy legyen” – mondta, majd kifejezte reményét, hogy
a felső vezetésünk akkor is a záhonyi vasutasok mögött áll, amikor
közel a veszély. Annál is inkább, mert hovatovább a bérek
kifizetése is akadályokba ütközhet, tehát szükség lehet bérgarancia
vállalásra is, amiről a Portnál jól tudják, hogy milyen nehézséget
jelent, hiszen hat éve már próbálták. De azt is, hogy milyen az,
amikor a csordogáló árut a konkurencia kapja, ezért komoly
segítséget várnak. Ezek után a Beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Papp Zoltán, szakszervezetünk elnöke
kifejtette, a Beszámoló jó, sok helyen
talán túlságosan szerény is, amit szimpatikusnak talált, mert úgy véli, „innen indulva lehet eljutni
följebb és följebb, mert ha van képesség, készség és szorgalom, akkor ott lesz, és van is eredmény”.
Kiemelte, hogy a távolság ellenére értékelendő az akcióképesség és a szervezettség egyaránt. „Azt
gondolom, nem az én posztom hogy a Beszámolót elfogadjam, de tiszta szívvel ajánlhatom
elfogadásra, és további sikeres közösség- és csapatépítést kívánok!” Majd külön megköszönte, hogy
a tisztségviselők a vasúton végzett munkájuk mellett vállalják a szakszervezeti tennivalók ellátását is.
Meleg János, érdekvédelmi alelnök a
Beszámolót kereknek és tömörnek
tartja, és a szakszervezeti munka
körülményeiről elmondta: „Egy kicsit
béna kacsává akarta a politika tenni a
szakszervezeteket, a sztrájktörvényt
megmódosították, majd ezt követően a
Munka Törvénykönyvét is. Nemrég
fényes csillagokat vizionáltak Záhony
egére, most már valamit tenni is kéne a
munkavállalók
érdekében.”
De
vívmányainkat meg tudtuk őrizni a
Kollektív
Szerződésben,
szakszervezetünk az egyik legjobb hazánkban, a
vasúton továbbra is őrizzük vezető szerepünket – mondta. Méltatta a Képviselet munkáját,
képviseletünk vezetőjének pedig egy virágcsokorral köszönte meg az együttműködését, négy éves
munkáját, majd elfogadásra ajánlotta a Beszámolót.
Juhászné Erzsó: Köszönöm szépen, úgy érzem, ez a virágcsokor mindannyiunknak szól.
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Bodnár
József,
szervezetpolitikai
alelnök
a
Beszámoló
Összegzéséből idézve – „legfontosabb a személyes találkozás” –
elemezte a tagjainkkal való személyes találkozások jelentőségét, de
fontosnak tartja azt is, hogy a VSZ vezetése jusson el minél
gyakrabban a területekre. Az alelnök bejelentett egy népszavazási
kezdeményezést is, melynek kérdése így hangzik: „Egyet ért-e ön
azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő
módosításával 2016-tól a férfiak számára is tegye lehetővé
Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményesen történő
nyugdíjba vonulás lehetőségét?” – majd a záhonyi „Mi asztalunk”-ra
utalva segítségünket kérte a szükséges kétszázezer aláírás
összegyűjtéséhez. A továbbiakban elismerően szólt szervezettségünkről, a Képviselet kezdeményezéseiről, és végül
elfogadásra ajánlotta a Beszámolót.
Dr. Kotter József, gazdasági társaságok érdekvédelmi alelnök
szerint „négy éve ennek a közösségnek volt egy víziója,
koncepciója, hogy mit akar elérni, ami ebben a Beszámolóban
szépen visszatükröződik, és azt is tudtátok, hogyan lehet ezt
megvalósítani. Ellenben idejöttek egy vízióval valakik, akik mondták,
hogy Záhonyban ez lesz, az lesz, csak ha nincs koncepció, nincs
stratégia, nincs megvalósulás.” A Záhony-Port kapcsán azt mondta:
„Hat éve volt hová bemenni, ma meg nincs hová, ez a legnagyobb
probléma. Záhonyt, nem azért, mert messze van, hanem más miatt
perifériának tekintik, és nem akarnak valamiért gondoskodni róla.
Pedig amit az elmúlt tíz-tizenöt esztendőben elszenvedtetek, bőven
elég volna politikai szempontból is, hogy Záhonyt megmentsék” –
zárta hozzászólását, és elfogadásra ajánlotta a Beszámolót.
A hozzászólásokra reagálva Juhász Tiborné kifejtette, „igaz, hogy a
Beszámoló kicsit kritikus, de a mai világban nem dőlhetünk hátra,
hogy mindent jól csináltunk, mert biztos, hogy nem. Például négy
éve azt mondtam, nem akarok irodában ülő képviselet vezető lenni, hát némely körülmények miatt
valamilyen szinten mégis az lettem, ezért is volt kritikus a Beszámolóm.” Majd felhívta a küldöttek
figyelmét a szintén kiosztott jogsegély-szolgálati értékelésre, és köszöntötte a záhonyi nyugdíjas
alapszervezet új elnökét, Kosdi Józsefnét, és Csáki Jenőné képviselet vezetőt.
Ezek után a levezető elnök szavazásra bocsátotta a Beszámolót, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadott, majd második napirendi pontként következett a Képviselet elmúlt négy évi gazdálkodásról
szóló Pénzügyi beszámoló. Juhász Tiborné szóbeli kiegészítőjében hangsúlyozta, hogy 2011-től
változatlan mértékű ellátmányból igyekezett a Képviselet úgy gazdálkodni, hogy „jusson is, meg
maradjon is”, majd részletesen szólt egyes tételekről. Végül a küldöttek elfogadták a Pénzügyi
beszámolót.
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A harmadik napirend következett, és Dobos Károly, a jelölést előkészítő
bizottság elnöke megtette jelentését, miszerint a bizottság feladatát
elvégezte, és közölte: A Képviselet vezetőjének személyére Juhász
Tiborné, irodavezetőnek Gál Ferencé, FEB tagságra Nagy Sándorné, PEB
tagságra pedig Pöhackerné Palotai Judit kapott jelölést. A jelöltek a jelölést
írásban elfogadták. Ezt követően a bizottság szavazatszámláló bizottsággá
alakult. A továbbiakban a küldöttek döntöttek a jelöltek jelöltlistára való
felkerüléséről, majd többes jelölés híján nyílt szavazással megerősítették
tisztségükben a Képviselet tisztségviselőit. Így Záhony Területi Képviselet
vezetője ismét Juhász Tiborné lett, irodavezetővé pedig újra Gál Ferencnét
választotta a küldöttgyűlés. A FEB-ben továbbra is Nagy Sándorné, a PEBben pedig Pöhackerné Palotai Judit képviseli Záhonyt.
A megválasztott területi képviseletvezető
saját, és a vele együtt megválasztott
tisztségviselők nevében köszönte meg a
bizalmat, melyre ígérte, igyekezni fognak
a jövőben is rászolgálni. Majd javasolta, hogy a küldöttgyűlés
válasszon helyettest, mint négy éve is történt. Ezért a levezető
elnök szavazásra tette fel a kérdést, melynek egyetértés volt az
eredménye, majd a képviselet vezető javaslatot tett Dajka Sándorra
és Nagy István Attilára. Tehát a küldöttek ismét szavaztak, és
mindkét jelöltet megválasztották titkár helyettesnek. Végül a
küldöttek elfogadták a jövő évi költség-felhasználási tervet.
Ezzel véget ért a küldöttgyűlés hivatalos része, ismét vannak
hivatalban levő területi tisztségviselőink, és mindenki folytathatja
munkáját onnan, ahová eddig eljutott. Erre bíztattak mindannyiunkat
az újra felszólaló vezetőink is, akik további információkkal
szolgáltak, és lehetősége volt mindenkinek kérdéseket feltenni, akár
szűkebb körben is. Ismét vannak nyertesek, de azt hiszem, győztes
a Vasutasok Szakszervezete, és a záhonyi tagtársaink lettek.
Győzzön szakszervezetünk a következő hónapokban is!
Dolhai József
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Ülésezett az RCH Érdekegyeztető Bizottsága
A múlt hét csütörtökén ülésezett az RCH Érdekegyeztető Bizottsága. Az első
napirendi pont Nathan Zielke új CFO. vezető bemutatkozásával kezdődött. A 36
éves párkapcsolatban élő közgazdász korábbi munkahelyeit ismertette, majd
elmondta, hogy az utolsó négy évben a svájci SBB Cargo vasúti árufuvarozás
stratégiai vezetőjeként a hálózat tervezéssel foglalkozott. Úgy gondolja, hogy van
rálátása a vasúti árufuvarozásra. Az érdekegyeztetésnek részévé kíván lenni,
rendszeressé kívánja tenni a találkozókat a szakszervezetekkel, valamint az üzemi
tanácsokkal egyaránt. A következő évek sem lesznek könnyűek, ezért közös
munkára lesz szükség – fejezte be Nathan Zielke a bemutatkozását.
Ezt követően egy korábbi, kedves régi-új ismerős, Dr Vincze Teodóra, a vállalat humánerőforrás
igazgatója köszöntötte a jelen lévőket. Mint elmondta a korábbi évek kitérője után, amely a MÁVSTART kötelékében telt el, került vissza az RCH-hoz. A Cargo tevékenységét mindig figyelemmel
kísérte, így vannak ismeretei a vállalat elmúlt éveiről – mondta az igazgató asszony. Ezt követően
néhány aktuális információt ismertetett. Elsőként a már megkezdett dolgozói elégedettség felmérés
fontosságára hívta fel a figyelmet, s kérte a szakszervezetek és az üzemi tanácsok segítségét
elsősorban a minél magasabb részvételi arány eléréséhez. A legutóbbi felmérésen az RCH jó
eredményt ért el, és ezt most is szeretnénk megismételni, ezért minden információs csatornát fel kell
használni ennek érdekében. A következő előttünk álló feladat a VBKJ választható béren kívüli juttatás
nyilatkozata, melyet február 04-től 17-ig kell rendezni. Sajnos az új jogszabályok miatt kicsit
bonyolultabb lesz a nyilatkozat kitöltése, mint korábban, de a segédlet továbbra is rendelkezésre áll, s
a humán szolgáltató is segítséget fog nyújtani mindenki számára. Majd a nyelvi képzés ez évi terveit
ismertette, valamint a most folyó, és a tervezett kocsivizsgálói tanfolyamról beszélt az igazgató
asszony. Elmondta még, hogy a dolgozókat érintő programokat január-február hónapokra a
munkáltató felfüggesztette. Végezetül a jelen lévők aktuális problémákat, kérdéseket vetettek fel,
kérték a munkáltató képviselőit, hogy azokat vizsgálja meg, s intézkedjen egyes ügyekben.
Zubály Bertalan

Diploma
Bágyadtan ülünk reggel a vonaton, amikor megérkezik a mindig vidám kolléga és
harsányan, jó kedvűen közli, hogy áprilisban újabb vizsga. De nehogy valaki jól
érezze magát, augusztusban is lesz még egy.
Engem nem nagyon rázott meg a hír, de a fülkében igen parázs hangulat
keletkezett. Felvetődött többek közt az is, hogy az az emberke, aki három
hónaponta módosítja az utasítást, jól végzi-e a munkáját? (Én annak idején azt
tanultam az iskolában, hogy aki jól megcsinál valamit, ahhoz később ritkán kell
hozzányúlni, és ez vonatkozik a menetrendre is.)
Aztán munka közben eszembe jutott a "királyi" híradó egy örömteli bejelentése, miszerint kibővítik a
diplomamentő programot. Négyszáz órás kurzusokat indítanak, hogy fel tudjanak zárkózni azok,
akiknek nem megfelelő az alaptudásuk. A projektvezető eztán lelkendezve újságolta, hogy az első
ütemben 11000 jelentkező közül 5400 felelt meg a kritériumoknak, és már negyvenen sikereses
túljutottak a nyelvvizsgán.
Elkezdtem számolni (az én gyerekem is járt nyelvtanárhoz), óránként/főként 2000X5400X400 ez
bizony fedezte volna a vasutasok karácsonyi apró kis pénzét, nem beszélve arról, hogy mi legalább
megdolgoztunk érte, és nem buliztunk az akármilyen szakon három évet, és sajnáltatjuk magunkat,
hogy recseg a magnó.
Tudom, a barátoknak is kell a pénz.
Mi, mezei vasutasok miért nem vagyunk barátok?
Márta István
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HUMORSAROK
ORÁLIS ALTATÁS
Két pasi beszélget: Borzasztó a feleségem. Ha elmegyek kocsmázni, mindig hatalmas
balhét csap. Pedig amikor hazaérek, már egy sarokkal korábban leállítom az autót,
lábujjhegyen osonok a lakásban, az előszobában vetkőzök, és sötétben settenkedek az
ágyhoz. De ő mindig felébred, és állandóan leszid.
– Mert nem jól csinálod – mondja a barátja – amikor hazamegyek buli után, behajtok a
garázsba, felpörgetem a motort, becsapom a bejárati ajtót. Felkapcsolom az összes
villanyt, bekapcsolom a tévét, énekelek. Majd kis idő múlva odakiáltok a feleségemnek:
Ha már úgy is ébren vagy kedvesem, mit szólnál egy kis orális szexhez?
– És mi történik?
– Úgy tesz, mintha mélyen aludna...


ÁLLATI
Állatorvosi rendelőben találkozik a tacskó, a puli és a német dog. A dog kérdezi a
tacskót miért került ide?
– Tudod a vérem a hibás mindenért...a szomszéd kacsái nagyon pofátlanok voltak. A
végén már nem tudtam elviselni, átszöktem a sövényen és elintéztem őket. De a
harmadik alkalom után a gazdám felesége kijelentette, el kell, hogy vigyenek az
állatorvoshoz.
– És itt kigyógyítanak?
– Nem. Eutanázia lesz...
– Ó, te szegény…És te miért vagy itt? – kérdezte a pulit.
– Engem is a vérem…nem tudtam elviselni a postást. Megharaptam, amikor az újságot
dugta át a kerítésen. Aztán a gázszámlást is…amikor a rendőrt is megharaptam, a
gazdám idehozott. Eutanázia…
– Ó... És te? – fordultak a doghoz.
– Hát, nekem is a vérem. Tudjátok, én a méretemből kifolyólag otthon könnyen
kinyitom az ajtókat. Egyszer a fürdőszobába mentem, amikor a gazdasszonyom éppen
a szappanért hajolt le. Hát azt látnotok kellett volna...gyönyörű test, feszes mellek.
Szóval a vérem engem is elvitt. Amikor ezt harmadszor csináltam, a gazdasszonyom
szólt a férjének, hogy hozzon el az állatorvoshoz.
– Eutanázia – néz össze a tacskó meg a puli.
– Á dehogy! Csak egy kicsit megreszelgetik a körmeimet, mert...
Balogh Attila

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48
E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu

6

