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Az önkormányzati választást követően egy polgármestert és egy önkormányzati képviselőt kérdezett a MÁS-KOR.
Természetesen a két riportalany nem véletlenszerűen lett kiválasztva.

A szakszervezetnek köszönhetem, hogy bent
vagyok !
Koleszár Sándor az Építőanyagiparban
Dolgozók
Szakszervezetéhez
tartozó
Hollóházi Porcelángyár szakszervezeti titkára,
nős két gyermek édesapja. Hollóháza új
polgármestere.
MÁSKOR: Sanyi, nagyon sok szakszervezeti
munkában vettél részt. Több alkalommal a
VDSZ Ifjúsági Tagozatának tagjaival együtt
szerezhettél
érdekképviseleti
munkáról
tapasztalatokat.
Koleszár Sándor: 1997 óta vagyok a gyár szb
titkára, de már 1990 óta veszek részt a
település közéletében, amikor megalakítottuk
azt az ifjúsági baráti kört, amely a
kezdetekkor még nem jutott be az
önkormányzati testületbe. 1998-ban indultam
a választásokon, de nem sikerült akkor
megszereznem a polgármesteri címet.
MÁSKOR: Ekkor aktivizáltad magad a
szakszervezetben ?
K.S.: Csak részben, mert már korábban is
aktív szakszervezeti tevékenységet végeztem,
csak kisebb körben. Miután megválasztottak a
gyár szb titkárának, nagyon sok kihívásnak
szerettem volna megfelelni. Szerencsére
nagyon sokat tanultam az elmúlt években az
érdekképviseletről és az érdekképviselettől.
Egy 500 főt foglalkoztató hányattatott sorsú
üzemben, ahol a munkatársak teljesen
kiszolgáltatottak
komoly
szakszervezeti
„edzéseket” vehet egy 30 éves közösséget
szerető ember. Ezért vagyok hálás a
szakszervezetnek, és különösen az ágazatinak,
mert nagyon sokat tanultam. Ebben komoly
szerepe van szakszervezetünk elnökének,
Nagy Lászlónénak, aki nagyon sokat segített.
Sajnálom is, hogy polgármesterként fel kell
függesztenem
szb
tevékenységemet.
Egyébként a kampányom során nagyon sok
szakszervezeti tapasztalatot kamatoztattam.
De például a szakszervez eteken keresztül
megszerzett
országos
ügyekben
való
kiigazodásomat, vagy a nemzetközi ifjúsági

szemináriumokon szerzett tapasztalataimat is
beépítettem a programomba.
MÁSKOR: Mi a helyzet a fiatalokkal, akiket
korodnál fogva eddig is képviseltél ?
K.S: Nagy szerepet kapott a programomban a
fiatalokkal való törődés. Hollóháza kis
település, és nagyon magas az elvándorlási
hajlam. Ezért programomban letelepedési
támogatással,
munkahely
teremtéssel
szeretném a fiatalokat visszacsábítani.
Remélem ebben az önkormányzati testület is
segíteni fog, mert eddig még soha nem volt
annyi fiatal képviselő, mint most. Minden
idők legaktívabb képviselőtestületét akarom,
mert az ma már kevés, hogy egy-egy
előterjesztést követően csak feltegyék a
kezüket szavazásra, hiszen minden testület, legyen az szakszervezeti vagy önkormányzati
- felett eljárt már az az idő.
MÁSKOR: Sok sikert kívánunk !

Reméljük
kiadványunk
elnyerte
tetszésedet. Írd meg véleményedet, hogy a
következő jobb legyen !
Bólyi László, gázszerelő a VDSZ DélDunántúli
Gázszolgáltató
Rt.
Alapszervezetének bizalmija.
MÁSKOR: Laci, a VDSZ tagjai közül Te
vagy az egyetlen – tudomásunk szerint – aki
második ciklusodat töltöd önkormányzati
képviselőként Egerágban.
Bólyi László: Igen ez így van, igaz az előző
ciklusban póttag voltam, és az alpolgármester
lemondása után kerültem a testületbe.
MÁSKOR: Az eredményeket böngészve, a
többi képviselőhöz képest sokkal több
szavazatot kaptál. Jó érzéssel töltött ez el ?
B.L: Örülök neki, mert ez azt jelenti, hogy
szeretnek az emberek. 1998-ban 3 szavazattal
maradtam ki a testületből és így lettem póttag.
Ez az idén másképpen volt.
( Folytatás a 4. oldalon )
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FIATAL VEGYÉSZEK EGY JOBB EURÓPÁÉRT
Tavaly volt az első Európai Vegyész
Szakszervezetek Ifjúsági Találkozója, melyet a
VDSZ és a Friedrich Ebert Alapítvány
szervezett Magyarországon. Az idén az
ausztriai Velmben folytatódott, az Osztrák
Vegyész Szakszervezet szervezésében az
európai vegyész szakszervezeti fiatalok
szemináriuma.
Ausztria,
Lengyelország,
Litvánia,
Magyarország,
Németország,
Szlovákia, Szlovénia fiatal szakszervezeti
tisztségviselői az Európai Uniós csatlakozás
elvárásairól, félelmeiről és a szakszervezetek
feladatairól tárgyaltak. A VDSZ Ifjúsági
Tagozatát Bárdi János, Radek Károly és
Székely Tamás képviselte.

FOTO

Evelyn Regner az osztrák EU iroda munkatársa
elmondta, hogy a csatlakozó országoknak már
rég fel kellett volna állítaniuk saját nemzeti
irodáikat, ahol a szakszervezeteknek is helyet
kell kapniuk. Egyes tagországok a beáramló
olcsó munkaerőtől félnek, de a csatlakozási
tárgyalások ismeretében ez nem lehet valós
félelem. – jelentette ki Evelyn Regner
A szeminárium talán legérdekesebb blokkja az
a kampány ismertető volt, amit az Osztrák
Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) ifjúsági
szekciójának vezetője, Günther Vallant tartott
a szakszervezet ifjúsági kampánybuszról. A
busz olyan iskolákat és kisüzemeket látogatott,
ahol nem volt szervezett tag vagy olyan
iskolákba mentek, ahol azok a tanulók
tanultak, akik kisüzemekben dolgoznak. (124
különböző szakmunkásképző van Ausztriában,
ahol 3-4 osztály végez évente.) Ahhoz, hogy
ezt a nagyszámú iskolát meglátogassák 469
napra lett volna szükség. Ennek ellenére 14
hónap alatt 36.000 km-t tettek meg és 3856 új
tagot sikerült beszervezni. Ez 9,6 km / 1 új

tagot jelent. A busz felszereltsége nagyon
egyszerű (pult, szórólapok, üdítő ráragasztva a
szakszervezet mottójával) A kampánybusz az
iskolák látogatása mellett nagyobb városok
főterein, forgalmas sétálóutcáin is megfordult,
így nem csak a fiatalokat tudták megszólítani.
A busz-kampányt követően az inaktív tagok
száma is csökkent, ami nagy meglepetést volt.
Egy év távlatából 5%-ra csökkent a kilépők
száma !
Willi Mernyi ÖGB kampányszakértője
fordulatos előadásának címe: „Mennyire fontos
a szakszervezeteknek a kampány?” is
visszautalt a busz-kampány sikerére. Az
akcióknak nem mély gondolatiságot kell
közvetítenie, hanem egyszerűen kell átvinni az
információt a célszemélyeknek. Személyes
érzelmet, pressziót kell kiváltania. A
szakszervezeti kampányoknak értéket kell
képviselniük:
szabadság,
szolidaritás,
tolerancia. Az akcióval egy képet kell
kialakítani, megjeleníteni. Sajnos a keleteurópai szakszervezetek gondolatvilágából
ezek mintha hiányoznának, és az a szemlélettel
is némi probléma van. Amit az osztrák
szakszervezetek az elmúlt években, szervezeti
és anyagi veszteségben elszenvedtek az egy
magyar szakszervezet hánykódásával is
felérne, de a háttérmunkájuknak és a
szemléletüknek köszönhetően van remény arra,
hogy a tendenciát megfordítsák.
Az elmúlt időszakban Lengyelországban,
Szlovákiában is csökkent a vegyiparban
foglalkoztatottak
létszáma.
A
fiatal
pályakezdők
–
hasonlóan,
mint
Magyarországon – nem tudnak elhelyezkedni.
A
konferencián
résztvevő
fiatalok
megállapították, hogy közös, Európa szintű
intézkedésekre van szükség a fiatal
munkanélküliség
megállítására.
EU-s
projekteket kell indítani, a szakszervezetek
bevonásával, és a szakszervezetek ifjúsági
szervezeteinek szerepvállalásával a fiatalok
jobb érdekképviselete érdekében. Ennek
megvalósítása
érdekében
a
jelenlegi
szakszervezeti vezetőket is meg kell győzni,
mert még mindig nem tulajdonítanak kellő
figyelmet a szakszervezetek a fiatalok iránt.

MÁS-KOR

Ne morgolódj, mozgolódj
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MÁSKOR: Ennyire népszerű vagy ?
B.L.: Nem feltétlenül. Inkább elismerése az
eddigi munkámnak. Annak, hogy ha
segítséget kérnek, kértek tőlem azt mindig
megkapják és megkapták. Ha valahol gáz van
a gázzal, biztos, hogy engem hívnak.
Egyébként azzal, hogy sok háztartásban
személyesen
is
ismernek,
mint
a
„gázkészülékek háziorvosa” sok szavazatot
kaphattam.
MÁSKOR: Mi a helyzet a fiatalokkal ?
B.L.: Nagyon fontos feladatomnak tartom,
hogy a településen a fiatalok sajátságos
problémáival
foglalkozzanak.
Egerágon
megalakítottunk egy ifjúsági klubot, ahol a
település kulturális programjai is zajlanak.
MÁSKOR: Régóta vagy a VDSZ és a VDSZ
Ifjúsági Bizottságának tagja. Szerinted az
önkormányzati képviselet és a szakszervezeti
munka mennyire függ össze ?
B.L.: Nagyon. Különösen ha az ifjúsági
területet nézem. Érdekképviseleti munkám
során nagyon sok tapasztalatot szereztem a
DDGÁZ Rt.-ben és a VDSZ-ben is országos
szinten. Sok hasonlóságot is látok a két
struktúra között. Itt van például az
információáramlás kérdése. Tudjuk, hogy a
szakszervezetek
egyik
rákfenéje
az
információs csatornák jó működtetése. Az
önkormányzatoknál ugyanez a gond. Ezért
hoztunk létre egy saját lapot, ami közvetlenül
eljut minden háztartásba Egerágon. Ugyan ez
volt a MÁS-KOR megszületésének oka. De
ide sorolhatnám, a programomban is kiemelt
szerepet kapó ifjúságpolitika kérdését.
Egerágnak szüksége van egy ifjúsági
koncepcióra, a már meglévő alapokra építve.
Ezért fontos, hogy az előző ciklusban
megpályázott és elnyert ifjúsági referens
programját folytatni kell, mert ez beváltotta a
hozzáfűzött elvárásokat.
MÁSKOR: Sok sikert kívánunk !
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ESEMÉNYEK rovatunkba várjuk saját
írásotokat, hogy bemutathassuk egymásnak,
milyen rendezvények programok voltak,
lesznek saját házatok táján, hogy ezzel is
ötleteket adjunk másoknak. Ne féljetek megírni
saját tapasztalatotokat, mert ezzel is lehet
tanulni.
November 15-17. között rendezi meg a
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség idei utolsó
Szakszervezeti Akadémiáját. A rendezvényről
természetesen
a
MÁS-KOR-ban
is
beszámolunk.
November 22-23-án tartja kongresszusát a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége.
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