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Évzárók
Az évzáró összejövetelek időszakát éljük, persze, december
derekán ez megszokott dolog. Vannak munkahelyek,
alapszervezetek, akiknél már hagyomány ilyen rendezvények
szervezése, és persze mindig akad olyan is, akik az idén kezdik
el a hagyomány megteremtését.
A fényeslitkei Kocsijavítóban pénteken kerítettek sort a
kollégák az év búcsúztatójára, ami náluk szintén hagyomány, a
rendezvény fő szervezője most is Szanyi József VSZ
alapszervezeti titkár volt. A Kocsijavító vezetője, Béres Zoltán köszöntötte
munkatársait, majd a baráti beszélgetést jóízű ennivalóval fűszerezték.
A Tengelyátszerelő VSZ-es tagjai
szintén pénteken gyűltek össze,
évzáró rendezvényüket a Területi
Képviseletünkön tartották. Nagy
Attila
alapszervezeti
titkár
meghívását elfogadta Beregszászi
Gábor is. Szintén megvitatták a
Szerelde jelenlegi helyzetét, latolgatták a jövőt, ami egyben új
vezetőt is hoz majd számukra.
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Az RCH-nál már megszokott, hogy a munkáltató évzáró bulit szervez
munkavállalóinak, ez történt az elmúlt hét szerdáján a záhonyi cargósoknál.
Ami idén is hagyományosan zajlott, azonban új helyszínen, a kisvárdai Paris
Bullban, ahol közel százhúsz munkatárs gyűlt össze.

A
rendezvényt
Gáncsos István
TÜK vezető nyitotta meg, köszöntötte a kollégákat,
pár
szóban tájékoztatott bennünket a 2018-as év teljesítményeiről, a létszámhelyzetről. Majd
Zubály Bertalan osztott meg velünk információkat a már zajló
bértárgyalásokról. A finom estebédet követően vette kezdetét a táncos
mulatság, amit csak a tombola sorsolás rövid idejére függesztettek fel.
Úgy gondolom, rossz évet
sehol sem zártak, de
mindannyian
szeretnék,
szeretnénk, hogy az ideitől
jobbat kezdjünk pár hét
múlva. Mindez nemsokára
kiderül, addig is ünnepeljünk
és bizakodjunk!
Juhász Tiborné
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Küldöttértekezlet és TEB-Díj
December tizenegyedikén tartotta Küldöttértekezletét a TEB Szakmai Képviselet
szakszervezetünk központjában. Az értekezletet, amelyen részt vett Horváth Csaba
szervezetpolitikai alelnök és Szabó Gyula MÁV ügyvivő is, Bodnár József nyitotta meg.
Szakmai Képviseletünk vezetője a köszöntő után megkérte a jelen lévő titkárokat,
mutatkozzanak be, hiszen több helyen váltás történt. Az ismerkedés után a TEB SZK elmúlt
félévi munkájának értékelése következett. Szó esett többek között a munkahelyi megújító
projektről, a vezényelt munkarend tizenöt százalékos délutáni
pótlékáról, oktatásról, vizsgáztatásról, KSZ módosításról, alapbér
emelésről. Kiemelve azt a tényt, hogy most először sikerült elérni,
a létszámhiányos vidéki munkahelyeken is kapjanak alapbér
kiegészítést, a biztosítóberendezési műszerész és felsővezetékszerelő kollégáink. A TEB SZK ezekkel, és még több más
kérdéssel foglakozott érdemben, sok esetben kedvező
változásokat elérve. A hozzászólások között Szabó Gyula és
Horváth Csaba is kifejtették véleményüket, szóltak aktuális
problémákról, illetve az alelnök külön megköszönte a december
nyolcadikai szakszervezeti demonstráción részt vevők aktivitását.
Végül az értekezlet fénypontja mint minden évben: a TEB-Díj átadása
volt. Idén Szombathelyről Berkes László biztosítóberendezési
tagozati
képviselő részesült az elismerésben. Ezúttal is
gratulálunk, és további
sikeres munkát kívánunk!
Majd további két kollégánknak, a debreceni Nagy Ferencnek és a szombathelyi Vidos
Péternek köszönte meg a küldöttek nevében is eddig végzett szakszervezeti munkáját
Bodnár József. Mindketten átadják idén a stafétát a fiatalabbaknak, ők pedig Elismerő
Oklevelet kaptak több évtizedes munkájukért. Köszönet nekik!
Végül kötetlenebb formában, de folytattuk közös dolgaink megbeszélését, és a közelgő
ünnepekre szóló jókívánságokkal búcsúztunk el.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Rail Cargo Hungaria
A cargósok már megszokták, hogy december hónapban megállapodás születik a
jövő évi bérfejlesztésre, ezzel szemben az idén csak részmegállapodás született
Luca napján. Ez a megállapodás az RSB kifizetésére és a VBKJ keretösszegére
vonatkozik. A VBKJ keretösszege nem változott, 450.000.-Ft. A 6-17 MMK-ba
soroltak pedig december 20-ig bruttó 50.000.-Ft kifizetésben részesültnek, a
megállapodásban foglalt feltételek szerint.

HUMORSAROK
MEGGYŐZÉS
A nő bemegy a patikába, és mérget kér. A patikus meglepődik: Asszonyom, miért van szüksége
méregre?
– Megölöm a férjemet.
– Nagyon sajnálom, de nem adhatok el Önnek mérget azért, hogy megöljön valakit!
A nő erre kitesz az asztalra egy fotót, ami az ő férjét és a patikus feleségét ábrázolja,
félreérthetetlen helyzetben.
A patikus nagyot nyel:
– Elnézést, nem tudtam, hogy van receptje…

TALÁNY
Őrmester: Közlegény, maga nem jelent meg az álcázási gyakorlaton!
Közlegény: Honnan tudja?
Balogh Attila
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