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MINDIG egy csapatban
Augusztus 27-én, Tuzséron területi oktatáson vettek részt a
titkárok és az alapszervezetek tisztségviselői, a kora őszies
időjárás ellenére jó hangulatban kezdtünk. Juhász Tiborné
rövid megnyitójából többek között megtudtuk, hogy a
Tuzséri faház újra VSZ tulajdonba került. Erzsó köszöntője
után Papp Zoltán, szakszervezetünk elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket a VSZ aktuális helyzetéről, a közelmúlt
történéseiről és az előttünk álló teendőkről. Betekintést
nyerhettünk a szakszervezet anyagi helyzetébe, a
kongresszusi előkészületekbe, a VASZ és a konföderációs
tárgyalások
alakulásába.
Örömteli
eredményként
könyvelhetjük el, hogy taglétszámunk növekszik.
Az elnöki tájékoztató után Meleg János
érdekvédelmi alelnököt hallgattuk, aki
többek közt arról is beszélt, hogy a
törvényi- és politikai környezet közel sem
szakszervezetbarát, és nehéz úgy
eredményeket elérni, hogy a vasútvezetés
és a tulajdonos konstruktívnak cseppet
sem mondható módon áll hozzá a
dolgokhoz.
Rövid kávészünet után Zubály Bertalan,
az RCH KÜT elnöke számolt be a
Cargonál zajló folyamatokról, hiszen ami
az RCH-nál történik, az előbb-utóbb
hatással van az egész vasútra. Vázolta a
közeljövő terveit, ami aztán később vitát
kavart, elsősorban a kocsijavítót érintő
változások okán.
A kialakult vitának az ebéd megérkezése vetett véget, de egyúttal újabb vitát
eredményezett, hiszen a töltött káposztát sokféleképp lehet elkészíteni és
van, aki paradicsomosan szereti, mások pedig tejföllel.
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Miután sok káposzta sorsa
megpecsételődött, a jelenlévők kérdései, felvetései
következtek. Szóba került
az életpálya-modell hiánya, a korkedvezmények,
korengedmények, a dolgozók megbecsülése, az
anyag- és alkatrészbeszerzési anomáliák és
még sok egyéb, ami a
hétköznapjainkon felmerülnek
munkánk
során.
Engedtessék meg egy
szubjektív vélemény: amit
a hozzászólók nagy része
felvetett, azt nem a
szakszervezeti tagoknak,
tisztségviselőknek kellene
meglátni, szóvá tenni,
hanem a tulajdonosnak
vagy a felső vezetésnek
érzékelni, és automatikusan intézkedni.
Papp Zoltán zárszava után
Juhász Tiborné megköszönte a részvételt és hazaindultunk, közben elgondolkodhattunk azon,
hogy a szakszervezet hasonlít a töltött káposztára,
amennyiben szinte mindenki másképp készíti el, másképp
szereti enni, de a lényeg az, hogy jusson mindenkinek, lakjon
jól mindenki az asztalnál.
Csütörtökön Záhonyban folytatódott titkári értekezlettel a
területi oktatás. A napirend elfogadása után képviseletünk
vezetője értékelte az alapszervezetek pénzügyi helyzetét,
elmondva többek között, hogy a tizenhat szervezet közül egy,
a GRF önállóan könyvel, tizenötnek pedig központilag
történik a pénzügyek adminisztrálása, amit Gál Ferencné
irodavezető végez. És ami fontos még, mind az alapszervezetek, mind
pedig a terület takarékos gazdálkodást folytatott az elmúlt időszakban,
ennek köszönhetően a pénzügyi egyenleg pozitív. Ezzel kapcsolatban
szóba került még, hogyan változzon, változzon-e a tagdíjak megoszlása,
ami alapos megfontolást igényel, csakúgy, mint a középszervi ellátmány
mértékének a kérdése.
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A második napirendben
Bodnár
József, szakszervezetünk szervezetpolitikai
alelnöke
kért szót, és prezentációjában részletesen beszámolt
az első félév tagszervezési akcióiról,
létszámunk pozitív
alakulásáról,
és
ötleteket, tanácsokat adott a jövőre vonatkozóan. Itt kell megjegyezni, hogy a záhonyi terület létszáma
közel ezer fő, ami a tavaly decemberi létszámhoz képes szép eredmény, különösen,
ha figyelembe vesszük, a tagságmegszűnések nagyrészt nyugdíjazások, felmondások miatt történnek. Ezek után az alelnök az újonnan létrehozott MÁV
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.-vel kapcsolatos kérdésekről tájékoztatta a
titkárokat.

Az értekezlet bezárása előtt Juhász Tiborné szólt a közelgő
alapszervezeti választásokról, és a már jól ismert TÁMOP
oktatás következő fordulójáról, melyre szeptember harmincadikától tíz alkalommal kerül ismét sor. Az
előadásokra várja azok jelentkezését, akik érdeklődnek a
munkajog és foglalkoztatás törvényi keretei iránt.
Megtudtuk azt is, hogy területünk hét küldöttel vesz majd
részt a Kongresszuson.
Elköszöntünk egymástól, hiszen a közeli jövőben más
helyeken és csapatokban találkozhatunk ismét. Ezek között
lesznek foci derbik, mint a TEB-esek Fakupája, vagy a
Vontatási Kupa, szakmai képviseleti konferenciák, és a
Kongresszus, majd a helyi választások. De a lényeg nem változott, csak egy csapatban érdemes!
Dolhai József
Márta István

Már megint Záhonyon a szeme mindenkinek
Mikor már végre fellélegezhetnénk, és úgy gondoljuk, hátra dőlhetünk, mert minden rendben van, mindig jön
valami, ami bennünket, záhonyiakat negatívan érint. Az elmúlt hónapokban azon kellett izgulnunk, hogy
Dunaújváros egyes számú kohóját felújítják-e, vagy nem. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben ez is
megtörtént, és üzembe is helyezték azt. Aztán jött, amire senki nem számított, ez a szomszédos Ukrajnában
bekövetkezett belső konfliktus. Ez vonta maga után azt a tényt, hogy a teljesítmények már a júliusi hónapban
jelentősen csökkentek, és sajnos ez a tendencia folytatódott az augusztus hónapból eddig eltelt időszakban
is. De, ha ez még nem volna elég, belecsöppentünk az EU-Oroszország embergós vitába is. Csak
reménykedni tudunk, hogy rövid időn belül rendeződik a helyzet, visszaáll az élet rendje, s a korábbiaknak
megfelelően, vagy ha lehet, még több áru lép be a szomszédaink felől.
Zubály Bertalan
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Helyi hírek röviden
TEB
Múlt hét péntekén csaptak össze a távközési, erősármú és biztosítóberendezési kollégák
futballcsapatai Püspökladányban. A nagy múltú Fakupa idén újra „haza” került, a bajnokságot a
Záhonyi kollégák nyerték.
Hamarosan a Vontatási Kupa is sorra kerül, később mindkét rendezvényről részletesen beszámolunk.

Területi Képviselet
Meleg János a VSZ alelnöke Záhonyból hazaérve levélben kezdeményezet konzultációt az
értekezleten felvetett két probléma ügyében. A MÁV Zrt. humán igazgatóhoz írt leveleket mai
újságunkhoz csatoljuk.

HUMORSAROK
BANÁ(N)LIS
Szőke nő a nőgyógyásznál:
– Doktor úr, nekem ott alul mindig bélyegek potyognak ki.
– Dehát az nem lehet – mondja az orvos – vetkőzzön le, megvizsgálom.
Vizsgálja, vizsgálja, és egyszer csak elkezd hangosan röhögni.
– Na de doktor úr! Miért nevet?
– Drága hölgyem, ezek nem bélyegek, hanem matricák a banánról!


PÁRBESZÉD
Egy pasi bemegy a kocsmába, mire a pultos megkérdezi, mit szeretne?
– Egy nagyobb házat, jobb autót.
– Nem úgy értem. Mit kíván?
– Világbékét, jobb feleséget, több pénzt.
– Félreértett uram, mit szeretne inni?
– Miért nem ezzel kezdte? Mi van?
– Semmi különös, itt állok a pult mögött ...
Balogh Attila
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