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Évzárás pandémia idején
Lassan elhisszük, az idei év nagyon nehéz volt mindannyiunknak. Pedig jól indult, és
a sok kényszerből elmulasztott találkozó ellenére mondható, hogy sikeres volt az
érdekvédelem a vasútvállalatoknál. Természetesen mindez kevés, hiszen mindig
kevés, és hiába is hivatkoznánk arra, milyen sokan és mennyivel rosszabbul jártak,
mint a vasutasok. De talán, így Advent idején, karácsony közelében mégiscsak igaz,
a sok rosszhoz sok jó is jutott a vasutas népnek, köztük a Vasutasok Szakszervezete
tagjainak. Igaz, el kell gyorsan felejtenünk
az elmaradt közös kirándulásokat, és azt
is, hogy a záhonyi Titkári Testület
gyakorlatilag virtuálisan tudta közös
dolgainkat megbeszélni. Így volt ez az
évzáró titkárival is december negyedikén,
de azért meglátogatott bennünket – igaz,
nagyon szűk körben – szakszervezetünk
ügyvezetése.
Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője
röviden köszöntötte a jelen lévőket,
köztük az ügyvezetést: Meleg Jánost, a
Vasutasok Szakszervezetének elnökét, Horváth Csaba szervezetpolitikai és Zlati
Róbert érdekvédelmi alelnököket, majd átadta a szót Meleg Jánosnak.
Az elnök kifejezte örömét, hogy a
jelenlegi helyzet ellenére mégis el
tudtak jönni Záhonyba is, és nyomban
hozzátette: bár hozzánk érkeztek
utolsóként, tekintsük ezt úgy, hogy a
többi terület „előzenekar” volt – utalt
azokra az időkre, amikor még lehetett,
és jártunk is koncertekre. „Sajnos a
helyzet úgymond beszorított bennünket, ám végeztük a munkánkat, és
ezúttal köszönöm minden záhonyi
tisztségviselőnknek, hogy a mai
körülmények között is helytálltak, és
tagjainknak,
hogy
továbbra
is
kitartanak mellettünk!” – folytatta, majd megtudhattuk, hogy a VSZ taglétszáma stabil,
ami nagy szó mostanában.
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Értékelte a tavasszal, még épp időben megkötött megállapodásainkat, különösen a
bérmegállapodást, hiszen az idő megmutatta, hogy sikeresek voltunk, tisztességes
keresetnövekedést értünk el a vasúton. Ráadásul elmondhatjuk, hogy egyetlen
vasutasnak sem mondtak fel sem a járványhelyzet, sem az abból következő
forgalom- és bevételcsökkenés miatt, ami szintén ritkaság az országban.
A jövőről szólva többek között elmondta, fontos, hogy együttműködésről állapodtunk
meg a vasút részévé vált Volánnál működő szakszervezetekkel. Ami a jövő évi
béreket illeti, velük karöltve értékállóságra törekszik a VSZ, és öt-hat százalékos
keresetnövekedés a cél alapbérben és egyéb kifizetésekben. Januárban pedig még
várható egy kifizetés az idei bérmegtakarításból,
a mértéke év elején derül majd ki. Jó hír még az
is, hogy csoportszintű foglalkoztatási megállapodásra lesz lehetőség, többek között a MÁVÉvek program további működtetéséről.
A továbbiakban elismerő szavakkal köszönte
meg
Juhász
Tibornénak,
képviseletünk
vezetőjének, Gál Ferencné irodavezetőnek és
Grunda Zsolt képviselet vezető helyettesnek
munkáját, valamint Nagy Attilának a VSZ
Elnökségében kifejtett tevékenységét.

Az ünnepélyes percek Az Év Alapszervezeti
Titkára kitüntetés átadásával folytatódtak: idén
az elismerést a képviselet vezetőjének javaslata
alapján Szanyi József, Fényeslitke Kocsijavító
Alapszervezet titkára érdemelte ki, aminek része
két nap és két éjszaka két főre a zamárdi
üdülőnkben, teljes ellátással.
Az ügyvezetés elhozta a nagycsaládosoknak szánt csomagokat is, melynek célba
juttatásáról a képviselet gondoskodik majd, hasonlóan, mint az Elismerő Oklevelek
átadásáról.
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Gratulálunk a kitüntetéshez csakúgy, mint tisztségviselőnk kislányának, Molnár
Fanninak, a VSZ által meghirdetett gyermekrajzpályázaton elért sikeréhez. Ő
otthonában vehette át Meleg Jánostól az Emléklapot.
Nagyon rövid, nagyon szűk körű és
nagyon tömör villámlátogatás volt a
pénteki, amolyan pandémiás – de
Meleg János szakított időt rövid
megbeszélésre Gubik Lászlóval, a
Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójával,
és Balogh Sándorral, az RCH
Záhony TÜK vezetőjével.
Reméljük, nem csak az első, de az
utolsó alkalom is volt, amikor szinte
csak virtuálisan lehettünk együtt.
Addig is dolgozzunk és vigyázzunk
egymásra, magunkra!
Dolhai József
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HUMORSAROK
HASZON
Az egyik bank elnökének a felesége befekszik a kórházba szülni. Ő addig a nagyobbik gyerekkel
kinn várja türelmetlenül az eredményt, de egyelőre hiába. Telik az idő, és a nagyobbik gyerek
érdeklődik: Apa, mit csinál ott benn anyuci olyan sokáig? A bankelnök kapásból válaszol:
– Kamatozik, fiam, kamatozik...
SORSOK
Kovács ötszáz forintot ad az egyik koldusnak, aztán megkérdezi: Most ezen piát vesz, igaz? Na de
kérem, én nem iszom! – hangzik a válasz. Akkor talán elkártyázza? Soha nem kártyáztam! Akkor
kiviszi a lovira? Életemben nem jártam lóversenyen!
– Nos, akkor jöjjön velem a lakásomra, hogy megmutathassam a feleségemnek, hogy hová jut az,
aki nem iszik, nem kártyázik, és nem jár lóversenyre!!!

MAGASSÁGI FÖLÉNY
A bíróságon egy kosárlabdázó hölgy ügyében nemi erőszakos cselekményt vizsgál a bíró: Mondja
hölgyem, én sehogyan sem értem hogyan tudta önt megerőszakolni egy ilyen alacsony növésű
férfi? Megmagyarázná?
– Hát...Egy kicsit leguggoltam...
Balogh Attila
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