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Ülésezett a Választmányunk
Március harmadikán Mándoki Imre elnök köszöntötte a Választmányt, majd a
határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után Papp Zoltán, a
VSZ Felügyelő Bizottságának elnöke adott tájékoztatót: Az ötfős testület korábban
elfogadta az üléstervét, ügyrendjét valamint eljárási rendet is alkotott. Felkéréseket kaptak egyénektől és testületektől, melyek a költségvetésre, ingatlangazdálkodásra, befektetésekre, az üzemi tanácsi és a munkavédelmi választásokra
vonatkoztak. Elmondta, a Bizottság a VSZ érdekeit szem előtt tartva végzi a
munkáját, a kérdések és hozzászólások is ezekre irányultak. A kissé hosszúra
sikeredett napirend több, a szervezetet érintő kérdést is feszegetett. Végül Papp
Zoltán bejelentette, a májusi kongresszusig betölti pozícióját, utána le kíván
mondani elnöki tisztéről, amit írásban is megerősített.
A következőkben a Választmány döntött, hogy 2016. május 21-re összehívja a Kongresszust.
Vegyész Szakszervezetek székházába 141 főt, köztük 121 küldöttet várnak majd.
A harmadikként a VSZ SZMSZ mellékleteire tett módosításokat fogadta el a testület. Kotter József és
Zlati Róbert érdekvédelmi alelnökök a kollektív szerződés erejű megállapodásokról tájékoztattak. Első
helyen a MÁV Zrt.-nél megkötött bérmegállapodás szerepelt, amelyet a Választmány értékelt, és
megállapította, hogy a helyzethez és a körülményekhez képest azok elfogadhatóak.
Ezek után a Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató, a Vasutas Kulturális és a Vasutas Reuma
Alapítványok alapító okiratainak módosítására tett javaslatokat fogadta el a testület.
A különfélékben Meleg János elnök a szövetségi politikai változásairól, majd a Vasutas
Egészségpénztárnál történt szolgáltatásbővülésről beszélt. Többen hozzászóltak a MÁV Zrt.-nél
működő FOR, új informatikai alkalmazás nehézségeit, a „J” projekt visszásságait, valamint a
Szombathelyi Járműjavítónál kialakult helyzetet említve.
Finlandler Endre választmányi tag a testület jövőjének megerősítésére, annak feladataira és egy ezzel
kapcsolatos közös gondolkodásra hívta fel a figyelmet. A folytatásban Horváth Csaba, szervezetpolitikai alelnök tájékoztatójában a taglétszám alakulását, a tagkártya új előállítási formáját és a
kapcsolódó kedvezményeket, valamint a Vodafonnal megkötendő szerződések jelenlegi állapotát
említette. Végezetül Kotter József alelnök a gazdasági társaságoknál, Zlati Róbert alelnök a Startnál
és az RCH-nál folyó aktuális tárgyalásokról adott kimerítő tájékoztatót. Zlati kiemelte, az RCH-nál
megszűnt a létszámleépítés terve, ezért a programok is megszűnnek. Bejelentette, a MASZSSZ-nál
megalakult a Munkavédelmi Bizottság, vezetője Kondor Norbert, a MÁV Zrt. KMVB elnöke lett.
Zubály Bertalan
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Szeretettel és tisztelettel
Mára megismerte és biztosan érti az is, akinek csak tavalytól van. Számoltunk,
még a cipőt is lehúztuk, ha kellett, mértünk, vitáztunk, végül tudomásul vettük: ha
adják, fogadd el, akár SZÉP, akár nem. Még akkor is, ha a dolog lényege, hogy
Választható legyen, egyre korlátozódik, például idén egy kicsit több jut, de arról a
többről már nem dönthettünk. Erre akkor jöttem rá, amikor a rutinból kitöltött
produktomot vittem nagy elánnak a hivatalba, és az egyébként tetszetős hölgykoszorúban mihamar kiderült, hogy kevés az évek, meg a rutin. Makacs, de
érdekes világ, akár egy szépasszony, így nők napja tájékán. Meg máskor is, de
hát ezért szeretjük őket, no meg azért, hogy szebb legyen az a ránk mért világ.
Tehát uccu neki, terítsük ki kártyáinkat, ismerjük meg még jobban a világot!
És természetesen a hölgyeket, mert ők szerencsére mindenütt ott vannak. Kár, hogy azzal a fránya
választhatósággal sokszor gond van. Igaz, nem rendkívüli az életünkben, talán a barátainkat még
választhatjuk, de a munkatársainkat, pláne a főnökünket
igen ritkán. Nem biztos, hogy baj, persze, ám kérdés, ha ők
választanak, az jó-e nekünk. Kivételek azért lehetnek,
mondjuk a hölgyválasz, néha még jobb is talán. Bár nehéz
ügy, amikor tudtunkra adják, ők döntik el, mikor, mit és
hogyan tehetünk. De ha vele, és nem nélküle, akkor még
bármi lehet, főleg, amikor szemei huncut csillogásával néz
ránk. Mindenesetre lendítsük fel a virág- és ajándékboltok
forgalmát, biztos, ami biztos! Hiszen mindjárt a napjuk
következik, mert Nőnap volt, Nőnap lesz. Ma még nincs, de
holnap már biztosan.
Ami lehetőség arra, hogy emlékeztessük magunkat, a
nőknek legalább olyan fontos szerepük volt minden
korban, mint a férfiaknak, és nem csak a magánéletben.
Igaz, ők kevésbé látszottak, még manapság sem eléggé,
és még ritkábban kaptak (kapnak?) elismerést. Pedig
nélkülük sok minden elmaradt volna, ami szép, vagy
másképp történik, mint ahogyan ma ismerjük a
múltunkat, vagy akár jelenünket. Azt csak ők tudnák
megmondani, vajon milyen férfiak között, néha
ellenünkre sikeressé, győztessé válni? És azt is, hogyan
lehet nőnek maradni a küzdelmek során.
Segítsük őket, hogy sokat tehessenek
ezután is értünk, mindenkiért, akkor talán
még kiválasztottak is lehetünk.
Tiszteljük őket, mert nekik mindig
nehezebb azt tenniük, amit szeretnének,
úgy választaniuk, ahogyan nekik is jó.
Szeressük őket, drukkoljunk nekik, hogy
mindig nők maradjanak. Leginkább
akkor, amikor néha velünk, férfiakkal is
meggyűlik a bajuk.
Dolhai József
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HUMORSAROK
HATÁS
Egy kis faluban igen magas a népszaporulat, ezért szociológusok érkeznek a helyszínre, hogy
kiderítsék az okát. Első útjuk a falu orvosához vezet, akitől a következő választ kapják
kérdésükre: Tudják, a falun keresztül vezet a vasút. Reggel ötkor a gyorsvonat mindig dudál az
átjáróhoz érve, mire mindenki felébred. Ekkor már visszaaludni falun már késő, felkelni meg
viszonylag korán...

NEHÉZSÉG
Apa és fia nézik a tévét. Apa, az egy halászhajó? – kérdezi a fiú. Nem, fiam, az egy jacht. –
válaszol az apa. És hogy kell azt leírni? Jakt vagy jacht? – kérdez tovább a fiú.
– Hmm, azt hiszem, igazad van. Az tényleg egy halászhajó…
ERKÉLY-JELENET
Józsika szülei szeretkezni akarnak, de a fiúcska állandóan ott téblábol. Hogy kettesben
maradhassanak, kiküldik Józsikát az erkélyre, hogy mesélje el, mi történik az utcán. Józsika
kimegy és közvetít: Juli néni vásárolni megy. Kovács Pista bácsi szereli az autóját. Nagy Peti
szülei meg szexelnek.
Meghallja ezt az apja, és kérdezi: Hé, Józsika! Te ezt honnan tudod?
– Hát, Peti is az erkélyen áll...
Balogh Attila
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"HA ISTEN A NŐT A FÉRFI URÁVÁ AKARTA VOLNA TENNI,
ÁDÁM FEJÉBŐL VETTE VOLNA.
HA RABSZOLGÁJÁVÁ, A LÁBÁBÓL.
ÁMDE OLDALÁBÓL VETTE, MERT ÉLETTÁRSÁVÁ,
EGYENLŐ PÁRJÁVÁ AKARTA."
(SZENT ÁGOSTON)

A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL KÍVÁNJUK, HOGY A FÉRFIAK
TISZTELJÉK BENNETEK AZ ÚRNŐT, SZERESSÉK AZ EMBERT ÉS MINDENNAP
SZERELMESEN TALÁLJÁK MEG BENNETEK A
NŐT!
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