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Hagyományaink útján
Ismét egy járványos időszakon, őszön, télen vagyunk túl, és ismét titkári értekezletre hívtam
a Testületet. Április huszonhetedikén Tuzséron, a faházban gyűltünk ismét egybe, hogy
megvitassuk a közelmúlt történeteit, és a jövőnkről amit lehet – utóbbi nem egyszerű, hiszen
leginkább a kiszámíthatatlansággal, vagy bizonytalansággal jellemezhetjük mindkét
időszakot. Mindez semmit nem vont le a fél tizenegykor kezdődő ülés szokásos aktivitásából,
és a megjelent vendégeink is a megoldásokat keresték szakszervezetünk és a vasút
problémáira egyaránt.
Elsőként az elmúlt időszak munkájáról, aktuális
kérdésekről tájékoztattam a Testületet. Többek
között szóltam a bérfejlesztésről, illetve az idei
jutalomosztásról, mindkettő igen érdekes
kérdéseket vetett fel. Beszéltünk Berekfürdőről,
jól alakulnak a foglalások, hamarosan
megyünk takarítani, előkészülni, és jó hír, hogy
idén nincs szükség áremelésre, a régi árak
fedezik majd a
költségeinket.
Majd
megvitattuk az idei horgászversenyünk lebonyolításának kérdését is.
A következőkben a 01/2022. sz. Határozatban foglaltuk írásban az előzőleg e-mailban zajlott
szavazás eredményét, miszerint Arany Jelvény Kitüntetésre Török János alapszervezeti titkárt
javasolja a Titkári Testület.
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Idén is hat VSZ Elismerő Oklevéllel köszönhetjük meg tagtársaink, tisztségviselőink elmúlt évi
munkáját. Közös döntésünk alapján a Gépesített Rakodási Főnökség, a Műszaki
Kocsiszolgálat, Eperjeske Állomásfőnökség, Fényeslitke Kocsijavító, a Gépészet és a
Tengelyátszerelési Főnökség alapszervezetei adhatnak elismerést tagjaik közül egy főnek. Az
oklevelek ünnepélyes átadása a Képviselet évzáró
ülésén történik meg (02/2022. sz. Határozat).
Ezek után Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke adott tájékoztatást, melyben sorra
vette az országos aktualitásokat, köztük ő is a
bérfejlesztéseket. De szólt a háború kapcsán a
menekültkérdés folyamányaként a vasutasok nehézségeiről, és a jövőben várható fejleményekről
úgy vasút, mint a vasúti érdekvédelem területén.
Végül a tavalyi találkozóhoz hasonlóan a meghívott
munkáltatók adtak tájékoztatót: Gubik László, a ZáhonyPort vezérigazgatója, Balogh Sándor, az RCH Záhony TÜK
vezetője, Lovácsi József, a Tengelyátszerelési Főnökség
vezetője, Csőri Miklós, Záhony Forgalmi Csomópont, és
Miskolczi Gábor, Eperjeske Forgalmi Csomópont vezetői
elemezték elsősorban Záhony
térségében a vasútvállalatok
jelenlegi helyzetét, nehézségeit és
próbáltak a jövőre vonatkozóan is
elképzeléseket megfogalmazni.

Ami biztos, hogy a háború miatt többszörösére nőtt
a teherszállítási és átrakás iránti igény csakúgy, mint
a menekülő utasok száma. A nehézségek – több
helyen a létszámhiány – kezelése komoly feladat
mindannyiunk, minden záhonyi vasutas számára.
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Az értekezlet végén ünnepélyes percek
következtek, hiszen most hirdettem ki a tavaly
meghirdetett tagszervezési verseny eredményét.
Eszerint harmadik helyezett lett a fegyveres őrök
titkára, Simon Csaba, második Korbács Sándor, a
Záhony-Port titkára, a legtöbb új tagot pedig
Szanyi József, Fényeslitke Kocsijavító titkára
szervezte be. Gratulálunk nekik, és lehet követni
őket, hiszen a verseny idén is folytatódik.

Végül Grunda Zsolti, képviselet-vezető
helyettes köszöntötte Meleg Jánost, közelgő
hatvanadik születésnapja alkalmából.
A találkozó jó lehetőség volt megbeszélni, és
akár kibeszélni gondjainkat és eredményeinket egyaránt. És jó lehetőség volt arra is,
hogy a meghívott munkáltatók is leüljenek, és
remélhetőleg már hagyományosan átbeszéljék azokat a kérdéseket, amelyekben mindannyian érintettek, de a napi munka sűrűjében
kevésbé van lehetőségük kötetlen egyeztetésre.
Juhász Tiborné
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Újra együtt a változás jegyében
Két év után ismét újra együtt lehettek a Városligetben azok, akik számár fontos a
szakszervezeti mozgalom. Az idei majális hagyományosan kezdődött a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) tagszervezetei számára: a szakszervezeti emlékkőnél
a kezdet és a jövő, Juhász László, a Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője, és Kovács
Dávid, ifjúsági vezető beszédei után vonultak a részvevők a közös sátorhoz.
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Zlati Róbert, a MASZSZ frissen megválasztott elnöke köszöntötte testvéreit, fivéreit, barátait
elv társait a covid után „első szabad május elsején”. Természetesen szólt az édesanyákról
is, és megköszönte mindazok kolléganők, kollégák munkáját, akik a pandémia idején is
helytálltak. De azok is köszönetet érdemeltek, akik segítettek a nehézségek ellenére is
megszervezni a mai rendezvényt. Küzdeni kell tovább – folytatta, és ne feledjük világunk
számos konfliktusát, de a szomszédban zajló háborút sem. Arra felé sokkal rosszabb
helyzetben vannak a munkások, de a szakszervezetek mégis a demokrácia fő támaszai,
amit az iskolában is tanítani kéne. A szakszervezeti mozgalomban változást sürgetett,
különösen a fiatalok számára kell vonzóbbá, „szexivé” tenni az érdekvédelmi tagságot. Úgy
gondolja, a követeléseinkkel nincs baj, inkább azzal, hogy nem hallják meg a döntéshozók.
Szerinte a pártoknak is szükségük van ránk, és lesznek partnereink is ügyünk
képviseletében. Az érdekvédelemben pedig tagságunk, tagjaink legyenek elv társai
egymásnak.
Az beszédet egy érdekes beszélgetés követte a színpadon az elnök, és ellenzéki
országgyűlési képviselők részvételével. A moderátor Horváth Csaba, szakszervezetünk
szervezetpolitikai alelnöke volt.

Fontos momentum volt, hogy alighanem mi, a Vasutasok Szakszervezete, illetve tagságunk
adta a rendezvény gerincét. És nem kevésbé fontos, hogy a MASZSZ tagszervezetein kívül
más szervezetek nem látták fontosnak a közös majálist – vagy jól elbújtak. Pedig aki eljött
vasárnap, jól érezhette magát a rég nem, vagy ritkán látott ismerősök, kollégák között.
Dolhai József
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HUMORSAROK
FONTOS KÉRDÉS
Kubai iskolában híres emberekről tanulnak, és kérdezi a tanár:
– Miről híres Kolumbusz Kristóf?
– Vízum nélkül jutott be Amerikába…

NYITOTTSÁG AZ ÚJRA
Nagyon berúgott az öreg székely, bóbiskolva baktat hazafelé a szekerén. Megállítja a rendőr:
– Bátyám. maga olyan részeg, majd lefordul a kocsiról, a ló meg csak megy a feje után, még
baleset lesz belőle. Látván állapotát, mit szólna, ha most elvenném a lovát?
A székely vállvonogatva feleli: rendőr vejem még úgysem volt…
Balogh Attila
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