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Fórum Fényeslitkén
A fórum apropóját a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem
kapcsolódó tevékenységek MÁV Vagon Kft.-be történő kiszervezése jelentette, amelyben érintett
a fényeslitkei Kocsijavitó is. A kiszervezés időpontja 2021. október elseje.

A tájékoztatást Kiss László, a MÁV-START Zrt. műszaki igazgatója, és Nagyné Guth Judit,
operatív HR vezető tartotta a Kocsijavító és a MÁV Vagon dolgozói részére.
Az igazgató elmondta a kiszervezés indokait, és megnevezte az abban érintett egységeket,
valamint válaszolt az írásban feltett kérdésekre. A tevékenységek kiszervezésében érintett
munkavállalók átvételére jogutódlással, jogfolytonosan kerül sor, létszámleépítésre nem kell
számítani. A munkavállalókat a munkabérük, egyéb juttatások (beleértve a vasúti
menetkedvezményt), valamint a munkavállalói jogok és kötelezettségek vonatkozásában hátrány
nem érheti.
A dolgozóknak továbbra is megmarad
a
többletképesítés
után járó juttatás. A
munkarend sem változik, hangsúlyozta,
a munkához kell
igazítani a munkarendet. Az RCH a
kiszervezés után is
szeretné megrendelni
a
teherkocsi
javítást.
A bérruha ellátás is megmarad a jelenlegi szolgáltatóval. A nyugdíj előtt álló kollégák pedig
elmehetnek az átszervezés előtt. Készül a kollektív Szerződés, melybe a startos és a vagonos
KSZ-ből a legjobb elemek lesznek beemelve, egyeztetve a szakszervezettel.
Bízunk benne, hogy a folytatás az ígéretek szerint történik, és a kiszervezés minden
munkatársunk hasznára szolgál majd.
Szanyi József
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Újra a Skanzenben
Múlt szombaton ismét a szép és titokzatos sóstói Múzeumfalu, a Skanzen látta vendégül a
vasutasokat hetvenegyedik ünnepük alkalmából. Érkeztemkor épp palotást adtak elő a
Százszorszép Tánckör tagjai, majd a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport
következett.

Előadásukon a hetvenéves múlt, a szép
lányok és a fülbemászó dallamok együtt
kellemes élmény volt a nézők számára.
Vezetőjük az a Suszter Csaba, aki szakszervezetünk debreceni területének is az első
embere.
Majd hamarosan kezdődött a július tizedikei
Vasutasnap hivatalos megnyitója, mely
Hadnagy Attilának, a Debrecen Területi
Igazgatóság
vezetőjének
köszöntőjével
indult. Az igazgató kifejtette, „vasutasnak
lenni egyet jelent a segítségnyújtási
készséggel, egyet jelent az együttműködési
készséggel, egyet jelent az alázatossággal.
Ennek jegyében azt kívánom önöknek, hogy
a mai napon érezzék nagyon jól magukat,
felejtsék el a mögöttünk álló problémákat,
gondokat, és erre az egy napra érezzük jól
magunkat egymás között.”
A továbbiakban Steininger Zsolt, a MÁV Zrt.
humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, a
rendezvény fővédnöke, és Baracsi Endre, a
Megyei Közgyűlés alelnöke szóltak a
hallgatósághoz. Mindketten méltatták a
vasutasok helytállását, áldozatos munkáját, a
járványhelyzettel nehezített feltételek közötti
kitartását. A színpadon foglalt helyet Dr.
Nemeskéri-Kutlán Endre, a MÁV Zrt. jogi
főigazgatója, és Gubik László, a Záhony-Port
Zrt. vezérigazgatója is.
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Vasutasnap alkalmából idén is sok kolléganő és kolléga, köztük szakszervezetünk több tagja
kapott elismerést munkáltatójától. A pályavasutasok közül Németh István, a záhonyi
Tengelyátszerelő Főnökség műszaki szakelőadója Elnök-vezérigazgatói Dicséretben
részesült, valamint Grundáné Kovics Judit vezénylőtiszt - Nyíregygáza FCSF Vezérigazgató-helyettesi Dicséretet kapott. A MÁV START Zrt. dolgozói közül Szeles Béla,
járműszerelő II., Záhony, Vezérigazgató-helyettesi Dicséretben részesült. A RCH-nál tagjaink
közül Kovácsné Papp Csilla vezénylőtiszt Felsővezetői Dicséretben, Kopasz András
kocsivizsgáló TÜK Vezetői Dicséretben részesült. Gratulálunk kitüntetett tagjainknak!

A megnyitó után további színes programok, illetve ebéd várta a közönséget. És
természetesen volt lehetőség rég nem látott kollégákkal, barátokkal találkozni a
vasútvállalatok udvarán, sátránál. A megjelent vezetők is körbejártak, és felkeresték
szakszervezetünk debreceni Területi Képviseletét is, ahol Suszter Csaba, a képviselet
vezetője fogadta a vendégeket. Annál is inkább, hiszen a VSZ Debrecen TK nyerte a
vasutasnapi főzőversenyt. Gratulálunk nekik!
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A vasutasnapi ünnepség nemzetközivé is lett azáltal, hogy a Záhony-Port Zrt. meghívására,
a sok éves hagyományoknak megfelelően szlovák vendégeink is voltak: Kun Bertalant,
Tiszacsernyő Átrakási Igazgatóság műszaki igazgató helyettesét, és Balassi Zsoltot,
Tiszacsernyő Cargo Karbantartási Bázis szakszervezeti elnökét Zubály Bertalan RCH KÜT
elnök kalauzolta. A szakmai megbeszélésen kiderült, a pandémia hatásaként a szlovák
cargónál sajnos elbocsátásokra is sor került. Jó hír, hogy kezd újjáéledni a forgalmuk, a
harminc százalékos növekedés elsősorban az acél iránti kereslet növekedésének
köszönhető.
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Amint képeinken is látható, aki akarta, jól érezte magát
munkatársaival, vezetőjével is. És természetesen a
nyugdíjasok is szép számmal megjelentek. Mindehhez
kellettek a műsorok is, mint például „Nevada Feri”
Záhonyból, aki Borsi Barbara énekét kísérte.
Természetesen nem kerülhető meg a kérdés, vajon
miért voltunk szombaton kevesebben, mint a megelőző
sok-sok évben? Biztosan több oka is van, mint például,
hogy csak oltottak vehettek részt a rendezvényen, netán
„elszoktunk” a zárlatok alatt az ilyesféle összejövetelektől. Mindenesetre bízzunk abban, hogy a
Vasutasnap nem lesz a pandémia áldozata!
És talán érdemes mindenkinek szem előtt tartania azt is,
amit a Vasutasok Szakszervezetének honlapján is
olvashatunk: „Nem a közlekedés tartja mozgásban a
világot, hanem a közlekedésben dolgozók!”
Dolhai József
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HORGÁSZVERSENY

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI
HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2021. JÚLIUS 24-ÉN (SZOMBAT)

HELYSZÍN:

TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA

A VERSENYRE HÁROM FŐS CSAPATOK NEVEZHETNEK A NEVEZÉSI LAP LEADÁSÁVAL JÚLIUS 19-ig.
RENDEZVÉNYÜNKRE A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK TAGJAIT, ÉS CSALÁDTAGJAIKAT VÁRJUK!
PROGRAM:
6.00 ÓRAKOR

GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN

6.00 – 6.30

HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA

6.30 – 7.00

ETETÉS

7.00 – 12.00

VERSENY

12.00 – 12.30

MÉRLEGELÉS

13.00 ÓRÁTÓL

EREDMÉNYHÍRDETÉS

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA!
TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ:
NAGY ATTILA TK VEZ. H.

TEL: 06-30-2786423

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar
Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek.
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HUMORSAROK
TŰZESET
– Pistike, hol voltál tegnap?
– Nem jöhettem tanító bácsi, leégett a boltunk.
– Rémes! És hol voltál tegnapelőtt?
– Egész nap csomagoltunk...

SZENT PÉTERNÉL JELENTKEZIK EGY 32 ÉVES MASZEK
– Miért kellett ilyen korán meghalnom? – kérdezi.
Szent Péter fellapozza a Nagykönyvet, majd így szól:
– Tudod, az elszámolt óráid alapján te már 125 éves vagy!
Balogh Attila
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