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Hátra arc?
Már megszoktuk, hogy a „megdöbbentő”, vagy hasonló jelzővel kezdődik
egy híradás. És természetesen rég leszoktunk arról, hogy rávetődjünk
az így kezdődő újságoldalra, vagy online írásra. De azért előfordul, hogy
helytálló a megdöbbentő kifejezés, mint például a
Vasútegészségyügyi Nonprofit Kft. legutóbbi
húzása okán. A vezetésnek az az ötlete támadt,
hogy a hároméves bérmegállapodás náluk
ideiglenes, és január elsejére visszaáll a 2017-es
állapot. Mármint bérügyben, és ha igaz, már nem
csak nyomtatják, de sok egészségügyis
kolléganővel, kollégával alá is íratták az új munkaszerződésüket.
Nagyjából ennyi a hír, és azt hiszem, valóban megdöbbentő, ahogyan honlapunkon is
olvasható: „A Munkavállaló kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy a 2020-as évekre szóló
általános bérfejlesztés, és az ehhez kapcsolódó támogatás a továbbiakban is a Kormány
illetőleg a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv (EMMI) előírásai alapján kerülhet
meghatározásra, ezért a 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti határozott idő lejártát követően a
munkavállaló részére a jelen módosítást megelőzően meghatározott alapbér jár.”
A Vasutasok Szakszervezetének vezetői természetesen léptek, ám a cég vezetése kevésbé
tárgyalóképes, mint elvárható lenne, ezért a minisztériumtól kértek állásfoglalást. Kíváncsian
várjuk az EMMI válaszát, annál is inkább, mert bizony a Kft. elképzelése nagyon messzire
vezethet: a MÁV Csoport tagjainál is hasonló megállapodásokat kötöttek
az elmúl években, sőt, jó néhány egyéb állami cégnél is. Vajon akkor
most kollektív hátra arc következik?
Nem tesz jót az ügynek a cégnél tevékenykedő EDOSZ (vagy
VEDOSZ?) sem, mintha a túloldalt erősítenék. Pedig ők is szakszervezetnek nevezik magukat, bár például honlapunk tanúsága szerint
a kollektív szerződések készítésében, hát legalábbis botladoznak, és a
jóindulattal is hadilábon állnak. Igaz,
valahol
megértem,
hiszen
egész
történetük botladozó, nem véletlen, hogy
cserélgetik nevüket, talán még arcukat is.
De róluk már írtam pár sort a Magyar Vasutas 2019. júliusaugusztusi számában (Ahány név, annyi arc).
No, a lényeg, hogy a jogvitát bízzuk érdekvédőinkre, pontosabban szakszervezetünkre, és egyelőre bízzunk a másik
oldal tárgyalókészségében és a józan észben. Mielőtt tényleg
hátra arc következne.
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HUMORSAROK
EGÉSZSÉG
Két kannibál beszélget:
– Te, neked olyan egészségesek a fogaid, hogy csinálod?
– Tudod, én minden étkezés után elrágok egy cukormentes NORBIT...

FEKETE
Egy zsidó nő lottón nyer 200 millió dollárt. Néhány óra múlva megjelenik nála egy tévétársaság,
és érdeklődni kezdenek, mire költi ezt a sok pénzt?
– 10%-át a családomnak adom, a 30%-át befektetem.
– Mihez kezd a maradék 60%-kal?
– Elmegyek Németországba és csináltatok Hitlernek egy emlékművet.
– Hitlernek? De hiszen üldözte és megölte a zsidókat.
– Tudom, tudom – mutatja a nő a karját – de nekem ezek a számok nagyon bejöttek.
Balogh Attila
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