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Luca-napi évzárás
A Luca-napi boszorkányüldözés az érdeklődés, no meg
boszorkányok
hiányában
elmaradt,
így
december
tizenharmadikán
gond
nélkül
megtartották
évzáró
értekezletüket a záhonyi terület titkárai. Juhász Tiborné, a
záhonyi képviselet vezetője nyitotta meg az értekezletet,
üdvözölve a résztvevőket, köztük Meleg Jánost, a
Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi alelnökét, majd
a határozatképesség megállapítása, és a naprend
elfogadása következett.
Elsőként a területi középszervi választásról esett szó, és a
Titkári Testület határozatban fogadta el, hogy a jelölést
előkészítő bizottság hét fős legyen. Tagjai a MÁV Zrt.
képviseletében Dobos Károly és Török János, a MÁVSTART Zrt.-től Kátai József, az RCH
delegálásában Gyüre István és Csuha Lajos, a
Záhony-Port Zrt. részéről pedig Halász Tibor és
Korbács Sándor lettek. A határozat kimondja azt
is, hogy már a mai nappal kezdjék meg
munkájukat annál is inkább, mert határozat
született arról is, hogy a területi középszervi
beszámoló-választó értekezlet 2015. január 23-án
legyen megtartva. Végül a Testület elfogadta a
2015-ös év első félévi üléstervét is.
A
határozati
javaslatok
megvitatása
és
elfogadása után is fontos kérdéssel folytatta
munkáját az értekezlet, mégpedig a társ
szakszervezetekkel mára tervezett félpályás
útlezárással, annak szervezésével kapcsolatban. Erre azért van szükség, mert ahogyan a felhívásban is
szerepel, továbbra sem kezdődtek a tárgyalások a Munka Törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a kormány
végleg eltörölné a korkedvezményes nyugdíjat, és idén először az országos bértárgyalásokra csak az
adótörvények elfogadása után kerülhetett sor.
A tiltakozási akcióról és más aktuális kérdésekről
kaptak tájékoztatás a titkárok Meleg Jánostól, és
egyben megköszönte munkájukat. Nagyra értékeli a
titkárok aktivitását, hiszen ahogy mondta: „Nem divat
manapság másokért tenni, sokan inkább csak a maguk
gondjaival foglalkoznak, kicsit be vannak fordulva az
emberek. Sajnos ilyen a társadalmunk, ezért külön
köszönet jár azoknak, akik ezek ellenére hozzájárulnak
a
Vasutasok
Szakszervezetének
értékteremtő
munkájához, mint például a mai napig kiemelkedő
Kollektív Szerződések megtartásához, illetve az új
szervezeti egységeknél újak megkötéséhez.”
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Az aktuális kérdésekkel kapcsolatban Zubály Bertalan,
az RCH Központi Üzemi Tanácsának elnöke is hozzászólt, ismertetve a Cargonál a napokban megkötött
jövő évi bérmegállapodást, melyet a mai körülmények között méltánylandónak tartott. Majd Kátai József
kért szót, és a Start problémáiról, az utazók munkakörülményeinek, ruhaellátásának hiányosságairól
beszélt.
Ünnepélyes pillanatok következtek, mégpedig a VSZ Elismerő
Oklevelek átadása kiemelkedő
munkát végző tagtársainknak.
Meleg János alelnök és Juhászné
Erzsó, képviseletünk vezetője
Zolcsák
Katalinnak,
Szegvári
Emesének,
Péter
Csabának,
Dzsubák
Miklósnak,
Kátai
Józsefnek és Szenes Zsoltnak
köszönték meg aktivitásukat és
hatékony munkájukat.

„Karácsony közeledtével sokunkban felötlik a gondolat, miképpen tudnánk kifejezni az segíteni akarás
érzését, hogyan tudnánk adni a rászorulóknak” – kezdte mondandóját Juhász Tiborné, majd bejelentette,
hogy Meleg János, aki már régóta tesz felajánlásokat, idén három záhonyi tagtársunkat szeretné segíteni,
és felkérte az alelnököt, hogy adja át a Testület által kiválasztottaknak felajánlásait. Ezzel a nemes
gesztussal véget ért az évzáró értekezlet.

Dolhai József
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Hármasban a vasútért
Lehet, persze kettesben is, sőt, vannak, akik egyedül szeretnek húzni. De mégis
előfordul, hogy jobb hármasban, mert együtt alkotnak egy egészet. A vasúton ilyen
a távközlősök, erősáramúsok és biztberesek egysége, ha úgy tetszik, hármas
szövetsége – a vasútért, és természetesen egymásért. Mert megéltünk már
különböző szervezeti formákat, de a lényeg ma is ugyanaz, közös egységben,
egymást kiegészítve dolgozni, amit a kívülállók többnyire TEB néven ismernek,
legalábbis hallottak már róluk.
Az egész úgy kezdődött, hogy a vágányok, no meg rajtuk a vonatok megjelenése
után gyorsan elindult a vasúti távközléstechnika fejlődése, nagyjából együtt kezdve pályafutását a
biztosítóberendezések világával. Majd a villamosítással megkezdődött az erősáramú hálózat
létrehozása, mely a váltóvilágítástól kezdve a felsővezetékes vontatásig mindenütt megtalálható, ahol
síneket láthatunk. Mondhatni, ott vannak minden váltónál, forgalmi asztalnál, a kapcsoló szekrények
mellett és az őrhelyeken, e hármas nélkül ma már nem létezik biztonságos és folyamatos vasúti
közlekedés. Előfordultak az idők alatt olyan „szakmai” döntések, hogy csak külön-külön tudják
felvirágoztatni a vasutat, ám ezek értelme megdőlni látszik, és mások is belátták végre, hogy együtt
érnek annyit, amire a vasútnak szüksége van.
A távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési terület a Vasutasok Szakszervezetében a TEB
Szakmai Képviselet (VSZ TEB SZK) keretében szerveződik dr. Kotter József vezetésével. A
Képviselet 2005-ben díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje a hosszú idő óta tisztségviselő,
területükön kiemelkedő érdekvédelmi
munkát végző tagjainkat, illetve
megköszönje azon kollégák munkáját,
akik nyugdíjba vonulnak, és magasabb
kitüntetésben
mindaddig
nem
részesültek. Az igazsághoz tartozik,
hogy néha kakukkfiókák is bekerülnek
a kitüntettek közé bizonyítván, hogy így
is, meg úgy is tehetünk egymásért.
Idén december kilencedikén adta át a
TEB-díjat Kotter József, a Képviselet
vezetője, a díjjal járó névre szóló
zsebórát pedig Papp Zoltán elnök, A
díjat a záhonyi TEB alapszervezet
titkára, Dolhai József vehette át, aki
negyedik éve szerkeszti lapunkat, és
tavaly óta a Magyar Vasutas második
oldalát írja. Sorban épp a tizenharmadikat, ami azért nem semmi
mutatvány még egy kakukkfióka
esetében sem. Mindezt azért, hogy a
szakmák ne csak párhuzamosan,
hanem szövetségben – ha a helyzet
úgy hozza, hármasban – dolgozva
járulhassanak hozzá a magyar vasút
működéséhez.
Hiszen szakszervezetünknek és a
vasútnak egyaránt az összefogás az
érdeke.
Juhász Tiborné
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HUMORSAROK
ALJASSÁG
Egy pasas a nyári kánikulában meztelenül beugrik a tóba. Lubickol egy darabig, majd meglát a
ruhái körül sétálni két öregasszonyt. Hirtelen kiugrik a vízből és felkap egy vödröt, amit maga elé
tart. Erre megszólal az egyik öregasszony:
– Én gondolatolvasó vagyok.
– Igen?Akkor mondja meg, hogy mire gondolok?
– Hmm, arra hogy vajon van alja a vödörnek vagy nincs...
KEGYETLEN SORS
Egy tanyán az udvarban két pulyka szomorkásan beszélget:
– Te, szerinted van élet Karácsony után…?

SOKK, MATT
Helyszín, egy szibériai büntetőtábor, két rab beszélget:
– Te, tudod ide nem nagyon jutnak el a hírek. Szerinted vajon mi lett a Fischer-Szpasszkij
sakkmérkőzés eredménye?
– Vesztettem...
Balogh Attila
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