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Sportos szakmai megbeszélés Szlovákiában
Július harmadikán és negyedikén Záhony TÜK delegációja és labdarúgó csapata
Tiszacsernyőn tett látogatást. Az első napon a szlovák Cargo ZSSK szakmai vezetése
fogadta az RCH munkatársait. A szlovák oldalról az üzemeltetésért és a javításkarbantartásért felelős igazgatók, valamint a tiszacsernyői Átrakási Igazgatóság vezetője
fogadta az RCH hasonló beosztású vezetőit, Horváth Ottó üzemeltetési igazgatót valamint
Gáncsos István TÜK vezetőt. A megbeszélésen a kölcsönös tájékoztatás mellett szóba
kerültek szakmai problémák is.

A szlovák árufuvarozás is nehézségekkel
küszködik, hiszen az elmúlt években jelentős
veszteséget halmozott fel. A részesedésük a
piacon közel 80%-os, a maradék húsz
százalékon
a
magánvasutak
osztoznak.
Elmondták, az ukrán vasutakról belépő forgalom
korábban jól kiszámítható és ütemezett volt,
sajnos ez az utóbbi időben nem így működik,
ami a napi munka során nehézségeket okoz. A
létszám is folyamatosan csökken, míg évekkel
ezelőtt még közel 8500 főt, jelenleg már csak öt
és
félezer
kollégát
foglalkoztatnak.
A
veszteségek csökkentése, valamint a korábbi
állami támogatások visszafizetése miatt nagy
átalakítások várhatók. A tájékoztatóban még
említették a kassai kohó kiszolgálására irányuló
teljesítményeket is.
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A jó hangulatú baráti beszélgetés a
következő nap is folytatódott, pedig akkor
már a labdarúgásé volt a főszerep, és az
ukrán vasutak képviselői és annak
focicsapata
is
megérkeztek.
A
háromcsapatos torna első mérkőzésén a
magyar tizenegy Balogh Sándor góljával
legyőzte a hazai együttest, majd a szlovákukrán mérkőzésen a házigazdák négy-nullás
győzelmet arattak a vendégek fölött. Majd
következett a mindent eldöntő mérkőzés,
amelyen a sok helyzetet elpuskázó záhonyi
csapat így is meggyőző különbséggel
három-null arányban győzött. A gólokból
Frindik kettő és Zubály egy góllal vette ki
részét, így a Záhony TÜK csapata két
győzelemmel, kapott gól nélkül lett a torna
győztese. Ezzel játékostársunk és kollégánk,
Czvik Sándor szép születésnapi ajándékban
részesült.
Zubály Bertalan

Döntött a bíróság
Az RCH Központi Üzemi Tanácsa jogellenes létrehozásának magállapítása iránt nyújtott
be keresetet a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz még 2014. április 22-én. A végzés 2014. június
25-én megszületett, amelyben a benyújtott keresetet a Bíróság elutasítja.
Zubály Bertalan
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Együttműködés
A címszó napjaink talán egyik legfelkapottabb szava lett, hiszen ha körbetekintünk, kimondva, vagy kimondatlanul, de lépten-nyomon együttműködünk.
Ha csak szűkebb környezetünket, a családunkat vesszük alapul, ott is együttműködünk, hol eredményesen, hol eredménytelenül, de mindenféle megállapodás
nélkül is törekszünk rá. Együttműködnek például a pártok is egy-egy választási
kampány során, általában egy bizonyos érdek mentén, jelesül, hogy győzelmet
arassanak. Nehéz lenne megfogalmazni, hogy kinek mit is jelent ez a szó, milyen
elvárások bújnak meg mögötte. Én sem erre vállalkoznék, bár azt látom, hogy
együttműködni akkor is lehetséges, ha nem kötünk hozzá külön megállapodást.
Itt visszautalnék a család működésére, ahol a családtagok
mindenféle szabályok és kitételek nélkül is törekszenek erre,
általában ilyen formában nem is fogalmazódik meg, de
legalábbis ritkán hallani, hogy a férj a feleséggel
együttműködik. Más lehet a helyzet akkor, ha túl sokat
beszélünk róla, persze pozitívan, s mégsem úgy cselekszünk.
Ha az együttműködés mögött nem mindig a saját
előnyeinket helyezzük előtérbe, talán beszélni sem kellene
róla. Véleményem szerint nemcsak a magán, de a közéletben
is ez a helyes és járható út. Az meg számomra végképp
gyanús, ha még bizonygatja is valamelyik fél, hogy együtt
kell működnünk, de semmit nem hajlandó feladni abból,
ahogyan az együttműködési szándéka előtt jónak látott.
Márpedig amint egy házasság
működéséhez, úgy egy, vagy több
szervezet együttműködéséhez is
kell közös pontokat találni, ami
még a szervezetekre oly jellemző
érdekházasságokra is vonatkozik.
Feltéve, ha tényleg együtt akarnak
bármiben működni, és nem
csupán hiányosságaikat pótolnák
mások jobb képességeivel.
Juhász Tiborné
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KMvB választás
A budapesti Törekvés Művelődési Központban 2014. július harmadikán megválasztásra kerültek a Központi
Munkavédelmi Bizottság (KMvB), és a Paritásos Munkavédelmi Testület tagjai. Mindkét bizottságba a
Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) jelöltjei kerültek be, a KMvB tizenöt főből, a Paritásos
Munkavédelmi Testület pedig öt rendes és öt pót tagból tevődik össze.

A választáson összesen 203 fő munkavédelmi képviselő vett részt. Debrecen Területi Igazgatóság területén
összesen hatvankét választott munkavédelmi képviselő dolgozik, ebből harmincheten jelentek meg, és
adták le szavazataikat. A KMvB tagjainak választása listás szavazással, a Paritásos Munkavédelmi Testület
választása a törvényi kötelezettségnek megfelelően titkosan, írásban történt.
Ezúttal is köszönöm mindenkinek a bizalmat, mellyel engem megtisztelt, és rám szavazott, köszönöm
minden munkavédelmi képviselőnek a megjelenést. Munkámat igyekszem a lehetőségekhez képest
mindenki megelégedettségére végezni.
Köszönettel: Bomberákné Kiss Ilona

HÉT ülés a Startnál
Az elmúlt héten helyi érdekegyeztető ülés volt a MÁV-START Zrt. Debrecen Területi Személyszállítási és
Vontatási Központjában. Régóta vártuk már, és szóban is többször sürgettük a HÉT összehívását, hiszen
az integráció óta nem találkoztunk még ebben a körben.
Katona Sándor központvezető értékelte az integrációtól eltelt időszakot, s elmondta, hogy az pozitív
értékeket hozott. A bevételek 4,71%-al emelkedtek január-május hónapban, annak ellenére is, hogy
csökkent az utaskilométer és a regionális utas-fő is. A túlórák száma a tervet meghaladja, főleg a
létszámhiányos területeken merültek fel. A TSZVK létszáma jelenleg 1234 fő, csökkenés mozdonyvezetői
munkakörben volt jelentős, mivel áprilisban hét fő szüntette meg a munkaviszonyát.
Az eltelt öt hónap alatt 70 munkáltatói intézkedésre került sor, mindettől függetlenül központvezető úr
elégedett az eltelt időszakkal, mindenkinek köszöni az elvégzett munkát.
Kátai József
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Közösségteremtő erőnk
Közösségekben élünk, legyen az a szűkebb-tágabb családunk, vagy szélesebb
ismeretségi
körünk,
mindennapjaink
legkülönbözőbb
terei.
Mindegyik
közösségünknek van funkciója, többnyire arra is „használjuk”, és persze élünk
bennük. Közben magunk sem vesszük észre, hogy van valami, amit mindegyikben
keresünk, űzünk, kinyújtott kézzel próbáljuk elérni, mégpedig a boldogságunkat.
Több-kevesebb sikerrel, ám sokszor azok sem érzik, akik már elérték, a többiek
pedig loholnak tovább, és eszükbe sem jut, hogy esetleg rosszul csinálják.
Manapság nagy keletjük van a legkülönbözőbb tréningeknek, igaz, „boldogságkereső” alig akad köztük,
és pont azok nem mennek el, akiknek nagy szükségük volna rá.
Lehet, hogy jobb is, mert azt nemigen lehet tanulni, hiszen a
tréningek arra valók, hogy várható, számunkra fontos
élethelyzeteket gyakoroljunk be, de hogy tehetnénk ezt a
boldogsággal? Aki már próbálta, azt hiszi, előnyben van, míg rá
nem jön, hogy nem csak rosszabb van, sokkal jobb is annál,
amit ismer. Talán közösségeink azok, melyek rávezethetnek,
vajon merre keressük, inkább az azokban való viselkedést,
részvételt volna célszerűbb tanulgatni, mert bizony szeretjük
elhanyagolni azt, ami közös, és kiemelni azt, ami csak a mienk.
Lehet, ezért oly nehéz sokaknak a boldogság megtalálása is.
Az egyik tréningen negyven-ötven részvevőnek
adtak egy-egy léggömböt, hogy írja rá mindenki a
nevét, majd a pedellus bevitte a szomszéd
szobába, és jól összekeverve halomba rakta.
Aztán megkérték a delikvenseket, keresnék meg
a saját nevüket. Lett nagy zűrzavar, mindenki
izgatottan kutatott, számtalan nevet félredobtak,
és alig-alig volt, aki a kívánt idő alatt megtalálta a
sajátját. Majd fordított keresés következett,
mindenki kapott egy lufit, és akinek a nevét ráírták, azt kellett megkeresnie. Mondanom sem kell, pikkpakkra megtalálta mindenki a társát, és lett nagy jó kedv, ismerkedés, trécselés, nyomban volt min
elgondolkodni. Például azon, mennyivel könnyebb úgy maradandóan jót okozni magunknak, ha előbb
mással próbáljuk ezt meg.
Vannak persze, akik ez érteni is képtelenek, nem elfogadni, ők az örök savanyák, akik csak hírből
ismerik a közösségi létet, és többnyire önmagukkal vannak elfoglalva. Az ilyenek még a
focimeccseken is csak óbégatnak, örülni legfeljebb mások bánatának szoktak, esetleg a „kemény
mag” szerepét játsszák. Pedig egy jó meccsnél kevés jobb közösségteremtő erő van, példa lehet rá a
világbajnokság is. A különböző közösségi tereken, kocsmákban, kávézókban, de akár összeszaladt
barátok, szomszédok társaságában is előbb-utóbb kiderül, hogy a lényeg nem csak a foci volt, hanem
az együttlét olyanokkal, akiket becsülünk, és persze, akik bennünket is sokra tartanak.
A lényeg, bármi legyen is a forma, a személyes találkozást semmi
nem pótolhatja, együttlét hiányában a legjobb közösségek,
kapcsolatok is elmúlnak előbb-utóbb. Persze, a személyesség
korántsem azt jelenti, hogy a saját nevünk után kutatunk, mert azzal
csak magányunkat növeljük. Inkább mások örömét próbáljuk kitalálni,
és ha közben sikerült a savanyákat elkerülni, és megtalálni, akik
képesek örülni nekünk, máris örülhetünk közösségteremtő erőnknek.
Sőt, akár még boldogak is lehetünk.
Dolhai József
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HUMORSAROK
PONTOS VÁLASZ
– Hé, maga ott, az utolsó sorban! – szólítja meg a professzor az előadóteremben az egyik
hallgatót – hány lakosa van a legnagyobb japán szigetnek és mi a neve?
– Sok – válaszolja a hallgató – és Kovács Alfrédnak hívnak....

ÉLESZTŐ
Kopogtatnak Szent Péter ajtaján. Kinéz. Ott áll egy ember, de amikor már éppen megszólalna,
eltűnik. Eltelik egy kis idő, megint kopogtatnak. Szent Péter megint kinéz. Megint ott az előbb
látott ember, de mielőtt megszólalna, ismét eltűnik. Harmadszor is kopogtatnak. Szent Péter
kivágja az ajtót és ráförmed az előbb is látott emberre:
– Ne szórakozzon itt velem!
– Elnézést kérek, nem tehetek róla, csak próbálnak újraéleszteni.....
Balogh Attila
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