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Tavaszváró
Február utolsó hete is várakozással indult. Igaz, Tél tábornok szeles
volt, de a keleti végeken óvatosan duhajkodott, talán azon
gondolkodott, ideje volna már visszavonulni. A hírek, persze, jöttekmentek, ahogy szoktak, de valódi hitelességgel csak azok bírtak,
melyeket papírra, esetleg honlapra is vetettek. Ilyen volt a
Közszolgáltatói
Vállalkozások
Konzultációs
Fóruma
(KVKF)
munkavállalói oldalának még február huszadikán kelt nyilatkozatára
érkezett válasz. (A nyilatkozatban az érdekvédők felszólították a
kormányt, hogy február 25-ig hívja össze a Fórumot.)
Ma egy hete, február 24-én a vasutat is magába foglaló munkáltatói szövetség, a
STRATOSZ közölte, március harmadikán folytatódhat az érdekegyeztetés. Ami már
háromoldalú, tehát a tulajdonos képviselője is ott lesz. Mondhatnánk, talán előrelépés,
kár, hogy az a szép tavaszi nap, amikor új bért kapunk, áprilisig tolódhat. No, de úgy
tűnik, bizonyos lépéseket nem lehet kihagyni.
Mindeközben ment a viaskodás az RCH-nál is, hiszen keveslik az érdekvédők a
megajánlott öt százalékot. Felmerült a kollektív munkaügyi vita közös kezdeményezése
is, ám a társ-szakszervezet kihátrálni látszott a szakszervezetek együttes fellépéséből.
Sőt, kiderült, hogy „csak a tagjaira
vonatkozóan készül munkaszerződés módosításokat (egyéni bérmegállapodásokat) kötni az RCHnál” – ahogyan a VSZ honlapján
olvashattuk. Erre mondják, hogy no
comment?
Ami biztos, hogy a február 26-ra
ígért MÁV VÉT elmaradt, nyilván
nem érdeklődés híján, és nemigen
volt híre sem komolyabb ajánlatnak,
vagy legalább ígéretnek. Ezért 28án, pénteken a reprezentatív
vasutas-szakszervezetek – köztük a Vasutasok Szakszervezete – közös nyilatkozatot
adtak ki. Ebben kifejtették, már tavaly óta ismert a munkáltató előtt is, hogy „a vasutasok
számára 12%-os mértékű, alanyi jogú alapbérfejlesztésen kívül többek között a
szenioritás (szolgálati idő) anyagi elismerésének megduplázását, a munkáltatói önkéntes
egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bevezetését is követelik, továbbá, hogy 2020-tól
kezdve decemberben minden vasutas munkavállaló 400.000 Ft egyösszegű kifizetésben
részesüljön”.
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Sajnos a csoportszintű érdekegyeztetés az év
második hónapjában is eredménytelen, máig
ismeretlenek a munkáltatók „béremelésre vonatkozó
elképzelései, az általunk képviselt vasutas dolgozók
pedig – érthetően és teljes joggal – napról napra
türelmetlenebbek”. Mindezek után a vasutasszakszervezetek úgy döntöttek, ha kedden, az állami
cégek egyeztető fórumán nem kapnak érdemi bérajánlatot, kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek.
Tél tábornok pénteken is bedurvult, rendesen
havazott, hogy aztán szombatra forduljon a helyzet,
ma, hétfőn meg essen szakadatlan. Mi pedig várjuk,
hogy felülkerekedjen végre a tavasz.
Dolhai József
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HUMORSAROK
VITA
A kőműves, az ács és a villanyszerelő vitatkoznak, melyik szakmája a régebbi.
– Mi építettük fel a gízai piramisokat, tehát a mi szakmánk a legősibb – mondja a kőműves.
– Nem, nem! – tiltakozik fejét rázva az ács – mi építettük Noé bárkáját, tehát mi vagyunk az elsők.
Erre a villanyszerelő kuncogva:
– A teremtés első napján Isten így szólt: „Legyen világosság!” – mi addig már rég lefektettük a
kábeleket…

KARIB-TENGERI HAJÓNAPLÓ
Hétfő: Beszálláskor kiderült, hogy egy igen jó kiállású férfi a kapitány.
Kedd: Nem csak jó kiállású, de nagyon sármos is, ráadásul az esti fogadáson meghívott az
asztalukhoz.
Szerda: Ma vele ebédeltem. Udvarolt, kért, könyörgött, de én nem hagytam magam.
Csütörtök: Ma reggel megüzente, elsüllyeszti a hajót, ha nem leszek az övé. Egész nap
gondolkodtam.
Péntek: Ma sikerült megmentenem minden utast…
Balogh Attila
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