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Kedves Tagjaink! 

A tavasz beköszöntével ismét elérkezett egy jeles dátum a naptárban, ami egy kicsit megálljt parancsol a 

hétköznapok szürke rohanásának és meghitt ünnepi hangulatot varázsol a családok körében. 

Szakszervezetünk esetében is így érzek, hiszen, ha jól bele gondolunk, mi is egy nagy család vagyunk.  

Mert mi az, ami a családokat egyé kovácsolja? Az egymás iránti tisztelet, az egymás megbecsülése, az egymás iránti 

szeretet és az egymás melletti kiállás. Ebből adódik, ahogy Ti is kiálltok mellettünk, ha már csak azzal is, hogy 

belénk fektetitek bizalmatokat, így természetes, hogy Mi is kiállunk értetek. 

Még alig telet el az idei esztendő egy negyede, de már számos eseményen és tárgyaláson vagyunk túl. Véleményem 

szerint, az eddigi legnagyobb sikernek tudható be, az idei év bértárgyalás- sorozata és az ott létrejött 

bérmegállapodás. A tárgyaló felek egységesen törekedtek rá, hogy a megállapodás mielőbb létrejöhessen, szem előtt 

tartva, hogy a dolgozókat a legkisebb anyagi kár se érje. De asztalhoz ültünk már sok más – inkább egyéni 

érdekeket, mint tömegeket érintő – kérdések kapcsán is. 

Természetesen, a sok érdekvédelmi munka mellett, nem feledkeztünk meg Hölgy tagjainkról sem, hiszen minden 

kedves – a gyengébb nemet képviselő – tagunknak szép ajándékkal sikerült kedveskednünk.  

De azért, hogy ne érhessen bennünket a részrehajlásnak legkisebb vádja sem, férfi tagjainkat sem hagytuk ki az 

ajándékozásból! Ők egy praktikus, maradandó ajándékkal lehettek gazdagabbak, az egyenjogúság jegyében.  

Kedves Tagjaink! 

Ahogy az évnek, úgy a szakszervezeti munkának sincs még vége!  

Nagyon sok feladat áll előttünk. Sokat kell dolgoznunk azért, hogy szakszervezetünk erős, jól működő érdekvédelmi 

csoport legyen és maradhasson. 

 Előttünk áll még olyan kardinális feladat is, mint a HÉV ágazat kiszervezésében való részvétel, és az ezzel járó 

működési feltételek kidolgozásában való közreműködés. Véleményünk szerint, ez nem kis energiát felemésztő 

munka lesz, hiszen nagyon ügyelni kell arra, hogy sem vállalati, sem pedig egyéni érdekek ne sérüljenek, annak 

kárvallottjai ne legyenek. 

Ezért is szeretnénk megkérni minden tagunkat, hogy a jövőben, az eddiginél is jobban, nagyobb odafigyeléssel 

végezze munkáját! A pontos munkavégzés azért is szükséges, hogy a szakszervezeti munka nagy része az 

átszervezési feladatokra koncentrálódhassék, elősegítve ezzel a gördülékenyebb gazdasági átalakulást, hogy a 

jövőben mindenkinek munkahelye színvonalasabb és biztonságosabb legyen. 

Kedves Tagjaink! 

E gondolatok jegyében szeretném megköszönni részetekre a belénk fektetett bizalmat, amit Tisztviselő társaimmal 

együtt igyekszünk megszolgálni, a lehető legnagyobb odaadással végzett munka segítségével. Köszönjük nektek, és 

kívánjuk, hogy soha ne bánjátok meg, hogy bizalommal vagytok felénk! 

Kívánok továbbá nagyon boldog családi körben eltöltött kellemes Húsvéti Ünnepet Nektek és Családtagjaitoknak 

egyaránt! 
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