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ZÁHONYI VASUTAS
VIII. évfolyam, 24. szám

2018. december 24.

Ismét évet zártunk Záhonyban
December huszonegyedikén ült össze a záhonyi Terület Titkári Testülete, hogy lezárja,
értékelje az elmúlt évet, és egy kicsit a jövőbe nézzen. Juhász Tiborné képviselet vezető
köszöntötte a titkárokat és a meghívott vendégeket, köztük Meleg Jánost, a Vasutasok
Szakszervezetének elnökét, Horváth Csaba szervezetpolitikai és Zlati Róbert érdekvédelmi
alelnököket, valamint Fridrich Imrét, szakszervezetünk MÁV-START ügyvivőjét.

Elsőként a 2018-ban végzet munkáról szóló
Beszámoló
megvitatása
következett,
amelyhez Juhász Tiborné fűzött szóbeli
kiegészítést. Kiemelte, fontos, hogy közös
rendezvényeinken mindannyian jelenjünk
meg, ilyen volt az egyébként sikeres
novemberi VSZ-bál, illetve a decemberi
budapesti demonstráció, hogy tényleg
mindig egy csapatban focizzunk. Szólt a
Záhony-Port foglalkoztatási nehézségeivel
kapcsolatban várható érdekvédelmi tárgyalásokról,
majd bemutatta új titkárainkat, Turgyán Krisztiánt és
Molnár Istvánt. Megtudtuk, a VSZ Felügyelő Bizottsága
nemrég átfogóan vizsgálta Területünk működését,
amely számunkra összességében pozitív eredménnyel
zárult.
Zubály Bertalan hozzászólásában elmondta, a záhonyi
teljesítmények
idén
növekedtek,
a
szűkülő
árufuvarozási piacon ez különösen jó eredmény,
jelenleg is kétezer teherkocsi vár átrakásra
Eperjeskén. A taglétszámról jelezte, az évek óta stabil,
annak ellenére, hogy egyre többen mennek nyugdíjba,
újfelvételesek pedig alig vannak. Sikeresnek tartja a berekfürdői üdülőnk működését és a
fejlesztéseket, köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkában.
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Balogh Attila szólt a KSZ helyi függelék módosításának
nehézségeiről, ami nagyon rossz tendencia, hiszen a
mindennapi munkahelyi életünk év közben is változik,
amit nem követnek a HF módosítások.

a berekfürdői fejlesztések
nyolítása miatt volt szükség.

Ezek után az idei és a 2019-es év pénzügyi
gazdálkodásának számai következtek. Juhászné
hozzáfűzte, a működési költségek befagyasztása után
most jött el az ideje az öt százalékos emelésnek. A
Beszámolókat a Testület egyhangúlag elfogadta
csakúgy, mint a következő év első félévi üléstervét, és
Területünk SZMSZ-ének módosító javaslatát. Utóbbira
gördülékenyebb lebo-

Meleg János elsőként szakszervezetünk ügyvezetésének nevében is megköszönte választott
tisztségviselőink önként vállalt munkáját. Tudja, hogy a
társadalmi tisztségviselők felé nagyok az elvárások, a
köszönet annál kevésbé ismert. Taglétszámunkról
megjegyezte, az egyik legerősebb szervezettség
Záhonyban van, ami igen jó arány a magyar
szakszervezeti mozgalomban. Méltatta közösségi
rendezvényeinket, ami az érdekvédelmi munka mellett
fontos összekötő erő.
Szakszervezetünkről elmondta, továbbra
is stabil anyagi háttérrel működünk, a
tagdíjmegosztás a jövőben is változatlan
lesz: a vasutas-szakszervezetek között
egyedüliként ezután is negyvenöt
százalék marad az alapszervezeteknél.
Többletbevételeinket
a
közösségi
rendezvényekre
szeretnénk
visszafordítani, hasonlóan ahhoz, ahogyan Záhony
fordítja vissza plusz pénzeit a berekfürdői
üdülőbe.
Legutóbb 2010-ben demonstráltunk azon a
nagyon fontos téren, akkor harmincezren
voltunk. A törvény jelentős finomítására volt
elég, de a munkaidő növelését ingyen
odaadtuk, mert csak harmincezren voltunk. A munka törvénykönyvének mostani módosítása
sokkal mélyebb az akkorinál, hiszen nem tudhatjuk, „ha valaki felébred valamelyik
kocsmában”, mit talál ki ellenünk: semmi garanciánk nincs a jövőre nézve. Ha nem tudunk
elég embert kivinni az utcára, akkor el kell gondolkodnunk, hogyan tovább? Azon túl
természetesen, hogy politikától és főleg pártállástól, pártoktól függetlenül, hiszen a
legkülönbözőbb nézetű kollégák a tagjaink. „Ha erőt tudunk felmutatni – és nem erőszakot! –
akkor annak lesz eredménye és értéke.” Tény, hogy a vasutas-szakszervezetek közül
egyedül a VSZ vállalta fel a küzdelmet, és vállaljuk a jövőben is. Év elején például
megkérdezzük a tagságot, mit gondolnak egy szolidaritási sztrájkról?
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A MÁV Csoportról szólva jelezte, nem áll jól a Csoport, mert az államszerződések
változatlanok évek óta: Nem elég megrendelni valamit, fizetni is kéne. Azt viszont nem
akartuk, hogy egyik, vagy másik vasútvállalat vasutasai ne kapjanak semmit karácsonyra,
ezért alakult így a kifizetés mértéke. És azt sem akarjuk, hogy elvesszen a cafetéria nettó
értéke, ami még függőben van, ahogyan a jövő évi béremelés mértéke is, de már csak
januárban lehetnek erről tárgyalások.
Ami a tavaszi kongresszusunkat illeti, folyik az előkészítése,
és már biztos, hogy komoly nemzetközi érdeklődés van
irántunk. Ahol egyébként mind a költségvetésünk, mind a
vagyongyarapítás szempontjából pozitív eredményekről tud
majd az ügyvezetés beszámolni.
Zlati Róbert szólt az aktuális
szakszervezeti és vasútvállalati
problémákról, Horváth Csaba
szervezetpolitikai kérdésekről,
Fridrich Imre pedig a Start sajátos gondjairól, jelezve, hogy
fontos volna a kollektív szerződések egységesítése is.
Juhászné
kifejtette,
örül
annak,
hogy
minden
vasútvállalat
egységesen
kapta a „pulykapénzt”, hiszen
mindannyian ugyanúgy teljesítjük feladatainkat, nem tőlünk
függ, hogy a vezetőink hogyan teljesítenek.
A következőkben ünnepélyes pillanatok, az Elismerő
Oklevelek átadása következett, elsőként Eperjeske
Rendezőből Baranyi Mátyás, majd Varga Béla, az RCH
dolgozója, Mészáros Ottó, a Záhony-Porttól, Nagy
Sándorné Marika, szakszervezetünk már nyugdíjas, de sok
évig aktív tagja, a Tengelyátszerelőből Doktor Sándor, Záhony Alapszervezettől pedig
Hegedűs Csaba vehették át a kitüntetést. Továbbá térségünkből három nagycsaládos
kolléga kapott értékes ajándékcsomagot.
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Horváth Csaba emlékeztetett, hogy új
elismerési
formát
vezettek
be
idén
szakszervezetünkben, amely a kiemelkedően jól dolgozó titkárok jutalmazására született. Ezt
nyolc titkár kaphatja meg, ami az oklevél mellett egy két fős, két éjszakás pihenést is jelent a
Zamárdi üdülőnkben. Az elismerés egyik nyertese Grunda Zsolt lett, akinek Meleg János
adta át kitüntetését.
Juhász Tiborné hozzáfűzte, amiért Grunda Zsoltit javasolta az év titkára kitüntetésre, az nem
más, mint a Berekfürdőért végzett áldozatos és hatékony munkája. Gratulálunk neki, és
kérek mindenkit, hogy a jövőben hasonlóan kiemelkedően vegyen részt közös munkánkban,
hogy továbbra is egy csapatban dolgozzunk.
Dolhai József
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BOLDOG, BÉKÉS
KARÁCSONYT, ÉS
SIKERES ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK
MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!
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KÖVETKEZŐ SZÁMUNK JANUÁR HETEDIKÉN JELENIK MEG

HUMORSAROK
EMLÉKEZET
Hazajön a Moszkvában tanuló diáklány, és meséli élményeit a nagyanyjának:
– Az volt ám a buli, egész este bál, pezsgővel, aztán ültünk a trojkán, csak úgy csilingelt!
– Ültetek a trojkán? Mi az a trojka?
– Hát, az orosz faszán!
Mire a nagyi elgondolkodik:
– Ja, azon én is ültem, de nem csilingelt…


LASSÚSÁG
A főnök benyit az egyik irodába: Kovács úr! Már megint el van maradva a munkával?
– Miért?
– Három hete küldtem egy e-mailt, hogy ki van rúgva!
Balogh Attila
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