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Bér ’21 – A spórolás útján
Az előzetes tervek ellenére, vagy épp azért, de január nyolcadikán mégiscsak összeült a
VKF, immáron pénteken, és hatodszor minimálbér-ügyben. A tárgyalásnak eredménye most
sincs, egész pontosan nem nyilatkoznak, csak a következő ülésen. De sajtóhírek szerint a
munkavállalói oldal új javaslatokkal érkezett, amiről nem tudni semmit. Viszont Kordás
László MASZSZ elnök szerint történt némi elmozdulás – hová, miért és főleg mennyit, az
szintén titok maradt. Rolek Ferenc tudomása szerint – aki a
MGYOSZ alelnöke – a következő héten lesz ülés, de nem biztos.
Így várhatta a nép a következő hetet.
Ami el is jött, és január tizenharmadikán ismét összeültek a VKF
tárgyalói. És ismét szerdán, és ismét csekély eredménnyel: a
munkaadók egy része már négy százaléknál tart, a munkavállalói
oldal viszont kitartott az öt százalék mellett. Aztán a MASZSZ
elnökségi ülésről szóló tájékoztatóból kiderült, hogy némi
„kilengés” után mégis csak a három százalék a nyerő a
munkaadóknak, a munkavállalói oldal öt százalékos követelése
stabilan tartja magát. Legalábbis a MASZSZ részéről, a
Munkástanácsok és a Liga kitartása már kétségesnek látszik.
A felek filléreken alkudoznak, a kormány hallgat, csak a bizonytalanság biztos. No, meg az is
bizonyos, hogy leghamarabb február elsejétől lehet új minimálbér. Ami bármennyi is lesz,
egy kisebbség már spórol egy hónapot, a többség pedig kénytelen tovább spórolni – a
tavalyi béréből.
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A kibic is madár
Lassan a feledés homályába vesznek olyan fogalmak, mint
munkahelyi közösség, barátság és összetartozás, netán
összefogás, aminek, mint minden változásnak, több oka is van.
Esetünkben „besegített” a széthúzásba, megosztottságba a vasút
egykori szétcincálása is, ami lehet, hogy szükséges volt, de talán
másképp kellett volna megélnünk. És ma már tudjuk, az is egy
félresikerült ötlet volt, hogy ha több szakszervezet lesz, akkor a
versenyhelyzet kikényszeríti, hogy azok jobban működjenek – nem
beszélve a „kétszáz forintos” szakszervezetekről. Hát, nem jött
össze, hiszen minden jelentősebb eredményt együtt értünk el, a három nagy
vasutas-szakszervezet. Köztük a Vasutasok Szakszervezetével, a mindmáig
legnagyobbal. Mára már az is egyértelmű, hogy összefogás híján előbb-utóbb a
megosztottság feneketlen gödrébe esünk,
ahonnan már együtt is nagyon nehéz lesz
visszakapaszkodni.
Jócskán vannak, akik nem csupán
kimaradnak az összefogásból, de még
büszkék is rá. Az őszintébbek bevallják,
hogy sajnálják a pénzt, ők az ingyenélésre
szavaznak,
mert
amit
összehoz
a
vasutasnak az érdekvédelem, az minden
vasutasnak
jár.
A
ravaszabbak
a
függetlenség álcája mögé bújva élvezik az eredményeket, mint például a héten
érkező lojalitási bónuszt. Annyi hely már nem jut a gondolkodásukban, hogy a
függetlenségnek hívott kívülállásukkal mindig a másik oldalt erősítik. Akkor meg
különösen, amikor még be is szólnak, kritizálják azt, ami ingyen, mások munkája
után nekik is jár – magyarán élvezik a partvonal kényelmét, csak semmi erőfeszítés!
A beszóló kibicek más hajójának farvízén eveznek be a jóba, és büszkén
feszelegnek, vagyis érdemek nélkül kelletik magukat. Csakúgy, mint azok a
potyautasok, akik a pálya széléről osztják az észt a szervezetnek, kibic módjára.
Ám aki már bent van, bátran feszeleghet a
szó jó értelmében, hiszen már a tagságával is
hozzájárult a jövőjéhez, a közös jövőhöz. És
az sem baj, ha néha-néha beszólongatunk,
vagy legalábbis jóindulatú megjegyzéseket
teszünk. Ha nem észt akarunk osztani, és
nem várjuk el, hogy kedvünkre mozduljanak a
társaságunkban, nem leszünk kibicek, se
bíbicek. Sőt! De ne feledjük, a jómadarak
ellen is csak közösen lehet tenni.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Forgalmi Csomóponti Főnökség, Záhony
Az elmúlt héten összeült a FCSF Záhony Munkavédelmi Bizottsága, hogy az október 22-i
választások után újra, és új elnököt válasszon. Sajnos a korábbi elnök, aki már hosszú évek
óta látta el ezt a tisztséget, elhunyt. A póttag delegálása után a testületben a szakszervezeti
arányok változatlanok maradtak, (2 fő VSZ, 3 fő VDSZSZ), az elnök személye mégis a mi
sorainkból került ki: Pokolné Tündét választotta meg a testület egyhangúlag, aminek nagyon
örülünk, de egyben elgondolkodtató is. Nem szokványos, hogy egy testületben a többség
átadjon bármilyen lehetőséget, a társ-szakszervezet többnyire ragaszkodik megszerzett
pozícióihoz. Reméljük, a ránk bízott tisztség segíti őket is feladatuk gördülékeny ellátásában.

Gratulálunk Tündének, munkájához erőt, egészséget és kitartást kívánunk!

HUMORSAROK
MOSOLYOGJUNK

Orvos a fiatal férfihoz: Ha nem hagyja abba a nők hajkurászását, nem fogja megérni az év végét!
– Hogyhogy, doktor úr, hiszen semmi panaszom nincs!
– Mert az egyik nő az én feleségem…

A foghúzás háromezer forint.
– Ilyen sokat számít fel egy pillanatnyi munkáért?
– Hát, ha akarja, húzhatom a fogát akár félórán keresztül is.

– Nos, uram, önt meg kell műteni.
– Azt nem. Inkább meghalok!
– Az egyik nem zárja ki a másikat!

Két kisgyerek beszélget: Nagyon rendes az új apukám!
– Tudom. Tavaly az én apukám volt.

Az irodalmi folyóirat szerkesztője olvasván a kéziratot kérdezi a szerzőt: Miért Bumeráng a címe?
– Mert eddig minden szerkesztőségtől visszajött...

Dohányzik? – kérdezi az orvos a beteget.
– Nem, köszönöm, inkább innék valamit…
Balogh Attila
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