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Továbbra sincs megállás
Járványveszély ide, pandémia oda, a vasút – és az ország –
korlátozásokkal ugyan, de továbbra is működik. És nagyon úgy néz ki,
hogy többek között a vasútnak ezután is működnie kell, amíg akarjuk,
hogy az ország is működjön. Márpedig akarjuk, a vasutasok legalábbis
biztosan, természetesen kellő óvatossággal egymás és önmagunk iránt.
A kölcsönönös elővigyázatosság mindenkire vonatkozik, vezetőre és
beosztottra, utasra és vasutasra egyaránt. És nyilván az érdekvédőkre is,
akikre most sincs kevésbé szükség, mint a békésebb időkben. Mutatják
ezt azok a hírek, amelyek a „szakszervezet nélküli világból” érkeznek,
illetve onnan, ahol vannak ugyan, de
kevésbé hatékonyak, mint a vasutasszakszervezetek.
Jönnek a híradások, és kormányzati hírek
szerint ahol eddig nem volt idei
béregyezség, ott egyelőre „nem aktuálisak”
a bértárgyalások. És bizony, sok cégnél
rossz a helyzet, sőt, még állami vállalat is
kerül, ahol egyelőre a tavalyi bérek
érvényesek idén is, mint például a posta. Ellenben a vasútvállalatoknál megérkezett a SZÉPkártyára az alanyai jogú, és a napokban végrehajtják a szakszervezetekkel kötött
béregyezséget is: a héten már az új bért kapjuk, január elsejéig visszamenőleg. Mindez
korántsem jelenti azt, hogy lezárultak volna az érdekegyeztető tárgyalások. Még talán az is
elképzelhető, hogy nőni fog az aktivitás, de inkább ne szaladjuk előre, sajnos most nem a
hosszú távra szóló döntések ideje van.
Vagy egy kicsit mégis? No, ez nagy
kérdés, a választ az idő fogja megadni,
mindenesetre szó sincs csendről,
érdekegyeztetési szünetről. A napokban
például VÉT ülés volt, no, nem úgy, mint
eddig, hanem amolyan online konferencia zajlott a munkáltató és a
szakszervezetek között. Módosították a
Kollektív Szerződést oly módon, hogy
bekerült a tavaszi megállapodások
néhány eleme, mint például az év végi
egyösszegű kifizetés (lojalitás elismeréseként), de meghosszabbították az év végén lejárt három éves megállapodást is. És itt
meg is állhatunk egy kicsit, hiszen mire kifutott a harmadik év, megszaporodtak az azt bíráló
szavak is, különösen a harmadik év öt százalékát illetően.
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Ám nincs oka senkinek kétségbe esni, az abban szereplő béremelési százalékok
természetesen már nem aktuálisak! Viszont a többi része nem baj, ha tovább él, amíg a
járványhelyzet nem teszi lehetővé egy újabb megállapodás megkötését. Annál is inkább,
mert többek között része a megállapodásnak a MÁV ÉVEK program is, ami így továbbra is
igénybe vehető az arra jogosultak számára. És közben lehet majd tárgyalni, legalábbis
körvonalazni egy olyan új megegyezést, ami még körültekintőbb és előnyösebb lesz a
vasutasság számára.
Tehát valóban nem állt le, nem állhat le sem az érdekegyeztetés, sem a Vasutasok
Szakszervezete, csak most másképp és más feltételek között kell dolgoznunk. De akkor sem
szabad majd leállnunk, ha netán romlana a helyzet, hiszen mint „civil” példák mutatják,
bizony még inkább szükség lesz érdekegyeztetésre: ha csupán részlegesen, de meg kell
állnia a vasútnak, nem mindegy, milyen megoldások merülhetnek fel az esetlegesen
létrejövő foglalkoztatási nehézségekre. Mert az első számú cél továbbra is a munkahelyek
megőrzése kell, hogy legyen.
Fontos még, hogy a területi képviseletek is működnek, az ügyelet csupán elővigyázatosság,
bárki számára elérhető a záhonyi Képviselet is akár elektronikusan, akár telefonon. De az
egészségügyi rendszabályok betartása mellett akár fel is kereshető bármelyik képviselet,
amennyiben fontos a személyes kapcsolat. A lényeg, hogy működik a szakszervezetünk,
folynak tárgyalások országosan, és nem szűnt meg az érdekvédelem helyi szinten sem.
Azért, hogy vészhelyzetben se legyünk egyedül!
Dolhai József
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Maradj otthon!
Amióta tart ez a vírus mizéria, sokszor nem tudom, sírjak vagy
nevessek.
Azt már régóta tudom, hogy a magyar ember szeret játszani, de
miért mindig a tűzzel és az életével? Mert miért is ne most
mozdulna ki a hetven éves néni, aki évek óta a gondozójával
vásároltatott be, íratott fel gyógyszert, fizettette be a csekkjeit? Fél
kilenckor már toporog a gyógyszertár előtt, mert ő nem ér rá,
hiszen még boltba is kell mennie, és a posta se maradhat ki.
Az még nem lenne baj, ha csak ez lenne az egyetlen ilyen eset,
de kicsit úgy tűnik nekem, mintha kicsiny falunkban facebook
csoport alakult volna az idősekből, és tüntetőleg el akarnák foglalni a világot délelőtt
9-től 12-ig. Bár biztos, ami biztos, fél hétkor elindulnak, nehogy kifussanak az időből.
Most jön a kedvenc szófordulatom: és hogy a hab se maradjon le a tortáról!
Az még hagyján, hogy ott vannak, mi félreállunk, de közben osztják az észt és az
információkat: be kell vásárolni tojásból, mert elkezdték levágni a tojótyúkokat, hogy
legyen csirkemell húsvétra.
Ez csak egy a sok közül, amit hallani reggel kilencig, hogy aztán ne engedjenek be a
boltba. Mert kilenctől délig szenior nyitva tartás van, és azt a két kiflit legalább fél óra
kiválasztani.
Tudom, veszélyhelyzet van (koronás), el kell fogadni a szabályokat, csak hát azokkal
is meg kellene értetni, akik miatt (állítólag) van ez az egész felhajtás.
Vagy meg kéne érteniük.
Márta István
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Következő számunkkal április 14-én, kedden jelentkezünk.
HUMORSAROK
SZEXTELEFON
A skót felhívja a szexvonalat.
– Mindent megteszek, amit csak akarsz – búgja egy női hang.
– Jó, akkor hívj vissza...
VARÁZSLATOK
Egy fiatal nő elmegy az orvoshoz azzal a panasszal, hogy kicsik a mellei. Az orvos azt ajánlja neki,
hogy minden nap pontosan kettőkor masszírozza meg a melleit, és mondja, hogy kerekecske,
dombocska. A nő néhány nap múlva a vonaton utazik egy fiatal férfival. Idegesen nézegeti az
óráját, majd elszánja magát, és elkezdi simogatni a melleit, miközben mormolja a varázsszavakat:
– Kerekecske, dombocska...
A férfi felkapja a fejét és így szól:
– Úristen, már két óra? Csiga-biga, gyere ki....

TÁRSKERESÉS
Lófarkas lány keres hasonló adottságokkal rendelkező fiút…
Balogh Attila
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