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Megosztás kontra összefogás
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) találkozóra invitálta az
érdeklődőket Nyíregyházára. A Szakszervezetek Házában Kordás László, a Magyar
Szakszervezetek Szövetségének (MASZSZ) – most akkor MSZOSZ, vagy MASZSZ? –
elnöke volt az előadó, és bár az nem derült ki, hogy állunk az elnevezéssel,
huszonhetedikén tartalmas két órát tölthettünk az elnökkel és egymással. Mint azt
Markovics Tamástól, a megyei képviselet vezetőjétől megtudtuk, harminc éve a
vasasoktól indult a mozgalmár pályafutása, aki államtitkárként is a szakszervezetekkel
foglalkozott, és mostanában legfontosabb feladatának tartja, hogy az új szövetség
bebizonyítsa, együtt többre juthatunk.
Ez akkor is igaz, ha a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) együttműködik
ugyan a szövetséggel, de még nem döntött az egyesülésről. És egyhamar nem is fog,
hiszen a nemsokára összeülő kongresszusukon nem tűzik napirendre a kérdést,
egyelőre hosszabb folyamatban gondolkodnak. A MASZSZ-nak viszont tovább kell
lépnie, elsőként pontosítani a feladatokat, és azokhoz igazítani a struktúrát, a
munkaszervezetet – mondta. És közös nevezőre jutni a konföderációkkal, hogy
összeadódjanak erőink.
A hosszú nevű Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kiderült, a kormányzat
három kérdésben változtatna a Munka Törvénykönyvén – folytatta az elnök – mégpedig a közszolgáltatók
kollektív szerződése, az elektronikus aláírás és a fiatal apák pótszabadsága terén. Kérdés, érdemes-e
bemenni újra abba az utcába, ami csak arra jó, hogy a másik oldal elmondhassa, tárgyaltak,
megegyeztek…de például a korengedményes nyugdíjazásról hallani sem akarnak, talán majd 2016-tól. A
korkedvezmény kapcsán pedig a munkakörnyezet vizsgálatát tervezik, és azon gondolkodnak, hogyan
lehetne biztosítási alapúvá tenni.

Nagy gond a dolgozói szegénység, amin azon túl, hogy fizesse
már ki az állam a bértartozásait, a minimálbér létminimumra
emelésével már sokat lehetne segíteni. És ha a Liget-projektre
van majd’ húszmilliárd, Paks II. tőkeemelésére több mint
százmilliárd, nem beszélve a stadionokról és az újabb szjacsökkentés egy százalékának százmilliárdjáról, akkor el lehet gondolkodni, kinek mi a fontosabb. Miközben
az állam még az egykulcsos szja bérkompenzációjával is el van maradva húsz milliárddal, hogy a
közszférában dolgozók elérhessék a 2010-es nettó bérüket.
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Vagy folytatjuk, hogy évi 3-5 százalék a minimál-béremelés,
és elfogadjuk, hogy a gazdaság a köz-munkára épül, vagy
fellépünk a minőségi változásért, és a nagyobb hozzáadott
értékű munkahelyek létrehozásáért küzdünk, ahol érdemes
és van miből magasabb béreket fizetni. Közmunka kell, de
nem így, mert ebben a mértékben és formában elveszi a
munkát, és a feketegazdaságot erősíti – fejtette ki Kordás
László – a közmunka és annak bére is hozzájárul ahhoz,
hogy régiónkban az emberek tíz százalékkal rövidebb ideig
élnek, mint a Dunántúlon. A másik lehetőség, hogy három
évig kilenc százalékkal nőjön a minimálbér, és a végül kilenc
százalékra csökkenjen a kis keresetűek jövedelemadója.
A közfoglalkoztatás csupán statisztika – jelen-tette ki az első
hozzászóló – és egyfajta társadalompolitikai eszköz arra,
hogy
ki-szolgáltatott
helyzetbe
hozza
az
embereket. A munkajogász kifejtette még, hogy a
nők negyvenéves nyugdíjba vonulási lehetősége
abszolút alkotmányellenes. Erre reagálva kért szót
Petesné Gabi, Választmányunk tagja, és közölte,
hogy Bodnár József még a VSZ alelnökeként
elindított egy népszavazási kezdeményezést a
kérdésről, és már át is jutottak az első fordulókon –
tegyük hozzá, a kezdeményezés épp Záhonyban
kapott elsőként nyilvánosságot, az idei tisztújító
küldött-gyűlésünkön, majd lapunkban.
A továbbiakban kérdések és válaszok sorjáztak a
különféle szakszervezetek képviselői és az elnök
között, sok helyi problémáról, megoldási módszerekről. Szó esett még saját MT-koncepció
kidolgozásáról,
szolgáltató
szakszervezetről,
országos demonstrációk lehetőségéről. Utóbbit sok
helyen egyszerre, ki-ki saját régiójában megmozdulva. De a végszó nem lehetett más, mint az, hogy a manapság oly
divatos „oszd meg, és uralkodj” elvének csak az összefogás és a
szolidaritás lehet az ellenszere.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
MÁV Zrt. Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.
Az elmúlt hetekben, napokban lezajlott a társaságnál a Központi Üzemi Tanács és a
Központi Munkavédelmi Bizottság delegáló értekezlete.
Záhonyt a Központi Üzemi Tanácsban Vécsey Evelin és Szenes Zsolt képviseli. A Központi
Munkavédelmi Bizottságban pedig Gecsey Zoltán és Lengyel Antal.
Megválasztásukhoz ez úton is gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk!

TK hírek
Az elmúlt héten alakuló ülését tartott a Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége. Az alakuló
ülésen többek között döntés született a Választmányi delegálásokról. Területi Képviseletünk
az elkövetkezendő négy évben is két főt delegálhat a testületbe. Egy főt a RCH, egy főt
pedig a Záhony-Port Zrt. alapszervezetei javasol.
A két fő megválasztására a hétvégén kerül sor, amiről a legközelebbi számunkban adunk
tájékoztatást.

HUMORSAROK
HOPPÁ
Kovács meghal, és a mennyországba kerül. Hosszú időt tölt el ott, mikor kéri, hadd menjen le a
pokolba Szabó barátjához. Az engedélyt megkapja és leutazik. Odalenn meglátja Szabót, aki
pálmafák alatt heverészik, finom italokat fogyaszt, gyönyörű, lengén öltözött nők veszik körül,
akik lesik minden kívánságát. Mi ez? – kérdezi csodálkozva. Láthatod, a pokol – feleli Szabó. És ez
a sok nő mind a tied? – kérdez újra Kovács. Persze! – feleli Szabó. Mire Kovács: Én is kaphatok
egyet belőlük? - Hogyne, válassz nyugodtan! – mondja Szabó készségesen. Kovács felcsíp egyet,
majd elrohan vele egy bokorba. Pár perc múlva dühösen tér vissza.
– Te! Hiszen ez a nő nem is nő!
– Nem hát. Ezért hívják ezt a helyet pokolnak...
FELISMERÉS
Egy szép fiatal nő egyszerre három férfivel csalja a férjét. Egy nap, amikor épp mind a hárman ott
vannak, váratlanul betoppan a férj. Az egyik férfi a nappaliban rögtön elkezdi babrálni a tévét, a
másik a fürdőszobában a mosógépet nyitogatja, a harmadik pedig beugrik a ruhásszekrénybe. A
férj a lakásba lépve találkozik az első szeretővel, és kérdezi: Maga kicsoda? – A tévészerelő,
megjavítottam a tévéjüket! A fürdőszobában belebotlik a második pasiba. És maga kicsoda? Én a
mosógépet javítom, és mindjárt végzek! A férjnek nagyon gyanús a dolog, nagyon mérges lesz és
dühösen feltépi a ruhásszekrény ajtaját. Ott a harmadik pasas, aki a karjaival csapkodva repülést
imitál, majd a férjre tekintve megszólal:
– No, mit nézel ba.. meg! Nem láttál még molylepkét???
Balogh Attila
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