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Készenléti jellegű zavarok
Ismét bebizonyosodott, a Munka Törvénykönyve nem biztos, hogy erre a világra íródott, mert
még a jogászok körében is gondot jelent némely paragrafus értelmezése. Jelen zavar oka a
101. számú, ami a készenléti jellegű munkakörökkel foglalkozik. No meg egy jogerős
bírósági ítélet, amit próbálnak így is meg úgy is értelmezni, pedig a verdikt egyértelmű:
fizetnie kell a munkáltatónak. Mégpedig pont annyit, amennyi egy rendes elszámolás szerinti
az elmaradása. Vagy fizetnie kéne, mert úgy tűnik, igyekeznek minél egyszerűbben, és
persze minél olcsóbban megúszni a kétségkívül zavaros helyzetet.
Ami nem csak a jogi tekervények miatt vált zavarossá, hanem
azért is, mert az ítélet kihirdetése után olvashattunk olyan
megnyilatkozást is, miszerint nem mindenki jogosult a pénzre –
mert nincs lehetőség mindenki érdekeit védeni. Ami
természetesen zavarosabb kijelentés, mint maga a helyzet, ám
jóindulatúan feltételezzük, hogy nem zavarkeltő rosszindulat
szülte, inkább a rossz beidegződés. Elmúlhatna már, a
zavarosból sosem lesz patakvíz, sőt, még az értékes halak is
messze elkerülik.
Ami egyértelmű tény a nagy sűrűségben, hogy a Vasutasok Szakszervezete felkészült
helyzetre, mondhatni készenlétben van, és zavarok nélkül várja azokat a munkavállalókat,
kik nem fogadják el a munkáltató által kínált összeget. Ők meghatalmazással írásba
adhatják, hogy szakszervezetünk teljes körűen eljárjon érdekükben, amihez aláírás előtt két
dolgot mindenképp érdemes mérlegelniük. Az egyik, hogy mekkora különbség van a
munkáltató ajánlata, és a szerintük járó összeg között. A másik fontos szempont pedig az,
hogy a különbség alapján megéri-e belevágni egy valószínűsíthetően elhúzódó
pereskedésbe. Mindenesetre, aki belevág, az számíthat a segítségre. Az is, aki VSZ-tag, és
az is, aki menet közben akar belépni.
Dolhai József
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Boldogságunk napja
Remélem sok vasutasnak voltak kellemes percei tegnap, a boldogság
világnapján! Mondjuk, mert sikerrel járt valamely tennivalójában, de
leginkább, mert például szerették, vagy legalább szerethetett. Igaz, ha
mindezek elmaradtak, attól még nem kellett boldogtalannak lennie
senkinek, még akár az is lehet, hogy boldogak voltunk tegnap, csak nem
tudtunk róla. Főleg, ha nem tudtunk a világnapról sem.
Mert van már a világnapokból annyi, hogy egy széles nyitott kocsiban sem
férne, de azért ez kicsit más, mint a többi. Hiszen a boldogság az, amit
mindannyian keresünk, sőt kergetünk, mégis a többségünk anélkül megy
el mellette, hogy észrevenné. Bezzeg a boldogtalanságba könnyedég tudunk kapaszkodni,
és ha már megtaláltuk, el nem engednénk a világ kincséért sem. Itt az alkalom, hogy
eldobjuk jó messzire!
De vajon mi lehet a boldogság? Kellemes percek ügyintézés közben, esetleg az, ha kap
végre a vasutas is béremelést? Vagy egy „boldog óra”? Azt hiszem egyik sem, mert ha
tudjuk az okát, akkor az legfeljebb öröm, esetleg gyönyör, és általában ahogy jön, úgy el is
múlik. Aki tudja boldogsága okát, az valószínűleg nem is boldog, legfeljebb van oka örülni,
ami persze kell a boldogsághoz – nyomtalanul sosem múlik se az öröm, sem a gyönyör – de
nem biztos, hogy elegendő. A boldogság inkább olyasmi, amikor nem tudjuk, mitől is érezzük
jól magunkat, és a madár is ránk csodálkozik, miért loholunk utána. Látszik az emberen, és
ragadós, aki közel él a szívünkhöz, szintén érzi. Na de könnyű neki, hiszen miatta érezzük jól
magunkat. Ha ő meg miattunk, akkor alighanem jó úton járunk.
Ahogy haladunk korban előre, egyre bölcsebbnek érezzük magunkat, de korántsem biztos,
hogy boldogabbnak is. Ezért sokan keresik visszafelé haladva a boldog éveket, gyakran
eljutván a gyermekkorig, ami semmiképp sem véletlen. Hiszen annál szabadabb a test
mellett a lélek is, minél fiatalabb az ember. Tehát maradjunk fiatalok még egy kicsit!
Mindenkinek joga van keresni
saját boldogságát. Mert ha az
egyik ember lelke beteg, a
másiké is az lesz, ha van az
életükben valami közös, mint
ahogy örömeink sem csak
nekünk szólnak. Közös örömeink,
tehát a boldogság meggyógyítja,
és szabaddá teszi a lelkünket,
vajon merünk szabadok lenni?
Mert a szabadság ugyan nem
egyenlő a boldogsággal, de csak
szabadon
lehetnek
közös
örömeink.
Kezdjünk hát önként szeretni!
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Kinek jár az utólagos kifizetés?
Az Mt. 101.§ (3) alapján, ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalót
vasárnapra rendes munkaidőre osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra
rendes munkaidő nem osztható be.
Tehát aki a Kollektív Szerződés Helyi Függeléke alapján készenléti jellegű munkakörben van
foglalkoztatva, rendes vasárnapi munkaidőre osztották be, és azon hét szombatjára is
rendes munkaidőre vezényelték. Erre a szombatra kellett volna rendkívüli munkaidőre
vezényelni, és azt a szombatot túlórában fizetni. Ez az elmaradt túlórapénz jár most vissza.

HUMORSAROK

MEGOLDÁS
Az orvosi egyetemen vizsgáznak a hallgatók. A professzor egy igen vékony testalkatú
férfi, aki kérdezi egyiküket: Mondja, milyen izmok működnének, ha elkezdenénk
egymással boxolni?
– A nevető izmok, professzor úr!!!
PONTOS IDŐ
A férj egy átmulatott éjszaka után, hajnalban ér haza. A felesége félálomban kérdezi:
Gyula, hány óra? Tíz, szívem, tíz! – hangzik a válasz. Az nem lehet, az előbb ütött egyet
az óra!
– Na és? Talán azt várod, hogy a nullát is elüsse???

LESZOKÁS
A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja, hogy Miska bácsi részegen támasztja a
falat. Miska bá! – szól hozzá – mikor szokik végre le az alkoholról? Erre Miska: Öreg
vagyok én már ahhoz! Ugyan, Miska bá, leszokni soha sem késő!
– Akkor meg ráérek...
Balogh Attila
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