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Egy csapatban – ezúttal Kassán
November hetedikén, Kassán megtartotta idei kihelyezett ülését a záhonyi terület titkári testülete.
Szakszervezetünk tisztségviselői Juhász Tiborné képviselet vezető előterjesztésében két napirendi pontot
tárgyaltak meg a januári középszervi választásokra és a tavaszi tisztújító kongresszusra való felkészülés
jegyében. Ezekhez kapcsolódóan négy határozatot hoztak, melyeket aktív részvétellel, hozzászólások,
vélemény-nyilvánítások után fogadtak el.
Elsőként a kongresszusi küldöttek alapszervezeti színtű elosztásáról döntöttek. Az erről szóló határozat vitája során Nagy
Attila, a Tengelyátszerelő csapatának titkára hozzászólásában
nehezményezte, hogy a Választmány a területek keretszámán
túl azt is meghatározza, mely vasútvállalatok alapszervezetei
delegálhatnak küldötteket. Szerinte a nagy létszámú szervezetek
felülreprezentáltak a kisebbekhez képest, szerencsésebb volna,
ha ebben a terület maga dönthetne. Juhász Tiborné válaszában
elmondta, a választások terén a Választmány hatás- és jogkörét
a Választási Szabályzat határozza meg, aszerint kell eljárnunk.
A második napirendi
pontban a titkárok határoztak a középszervi választások
küldötteinek és a jelölést előkészítő bizottság tagjainak
létszámáról, szakmai, területi elosztásáról. Végül döntött a testület
a VSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megüresedett helyére való
delegálásról, majd a folyamatban levő alapszervezeti választásokról egyeztettek a titkárok, és a képviselet vezetőnk.
Természetesen a nemzetközi kapcsolatokról sem feledkeztünk
meg, a kassai városnézésben segítségünkre volt Kovács Károly,
a Záhonyban is jól ismert szlovák cargos kolléga. Segítségével
többek között jártunk a Thália (magyar) színházban, a dómban (Szent Erzsébet főszékesegyház) és a
Rákóczi-emlékházban, az egykori szabadságharcos rodostói raboskodásának hasonmás épületében is.
Közben lehetőség volt kölcsönösen tájékoz-tatni egymást jelenlegi és várható helyzetünkről, szakmai
kérdésekről.
Zubály Bertalan, Választmányunk tagja, az RCH KÜT
elnöke, aki sajnos nem tudott
részt venni a tanácskozáson,
telefonon üdvözölte a titkárokat, és kívánt eredményes napot. Szintén telefonon
köszöntötte a testületet Papp
Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke is.
Hiszen
mindannyian
egy
csapatban focizunk.
Dolhai József
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Tovább a TÁMOP-al – 2
Ismét lezárult egy szakasza a képzési programnak. Nagy örömmel vetettük bele
magunkat az előttünk álló négy napnak, köszönhető ez talán annak is, hogy az
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, szinte tavaszias melegben utaztunk minden
nap Nyíregyházára. Most teljesen más szemszögből közelítettük meg a munkajog
fogalmát, és újabb érdekes témakörrel kiegészítve folytatódott a képzés.
Az előadásokat két nagyszerű hölgy, Dr. Kurucz
Szilvia és Képesné Szabó Ildikó tolmácsolásában
hallgattuk. Szilvia az MT általános rendelkezésivel, a
jognyilatkozattal, valamint megtételének módjával ismertetett meg
bennünket. Elő-adásában kitért a jognyilatkozat fejezetén belül a
megállapodás fogalmára, módjára, a kötelezettségvállalásra, valamint a
munkáltatói szabályzatok pontos megismerésére. Megtudtuk azt is, hogy
a munkaviszony létesítésekor melyek a fő szempontok, az írásban
megkötött munkaszerződésnek melyek a kötelező és ajánlott elemei.
Ildikó a munkajogi szabályozásról, a munkaszerződésről, az általános munkarendről
tartott érdekfeszítő előadást. Érintettük a reprezentatív szervezet
(szakszervezet) megalakulását, annak jogi hátterét, a nemzetközi
egyezményeken és az EU-irányelveken alapuló szabályozását. De
hallhattunk az üzemi tanácsok, a munkavédelmi bizottságok
megalakulásáról és működéséről is, valamint megtudtuk, hogy a kollektív
szerződés azon túl, hogy a
szakszervezet és a munkáltató
közös megállapodása, „békekötelem hosszú távra szólóan!
Ismét köszönetemet fejezem ki kollégáim és a magam
nevében Suszter Csabának, a debreceni terület képviselet
vezetőjének a szervezésért. A következő és egyben befejező
három napos képzésre november 11-13 között kerül sor.
Kopjákné Kovács Zsuzsa
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Vasárnap
Van egy-két olyan mondat, amit bárki szájából hallva, kinyílik a bicska a zsebemben.
Ilyen például: Nem akarok beleszólni, de… Akkor jobb, ha bele se kezd, sőt meg sem
kellet volna szólalnia. A másik: Csak neked akarok jót! Honnan tudja, hogy nekem mi a
jó? Különben is, ha akarja, az már nekem régen rossz, mert az sugallja, hogy már nincs
választásom, csak amit ő akar.
Valami ilyesmi történik most kicsiny országunkban. Konkrétan az üzletek vasárnapi
nyitva tartásának betiltására gondolok. Ahogy én elképzelem, a politikus ült otthon és
azon morfondírozott, csinálni kellene már valamit, mert lassan elfelejtik, hogy mekkora
nagy „államférfi” is ő. Lehet, hogy komoly dolgok közelébe nem engedik, hát ki kellett
találni valamit, amit neki is megengednek és az ország is sokat beszél majd róla. Ráadásul a családok
jótevőjeként tetszeleghet, hiszen a fő érv az, hogy a családok hétvégén együtt lehessenek.
Ilyenkor látszódik igazán, hogy a felül lévőknek fogalmuk sincs a hétköznapi emberek életéről. Ha csak a
dolgok praktikus oldalát nézzük: vasárnap általában délig-egyig vannak nyitva a boltok, tehát a délután
szabad. Ha törvénytisztelő a munkáltató, cserébe fizeti a hétvégi pótlékot, és hét közben biztosítja a
szabadidőt, ami sokszor nagyon jól jön. Hiszen ha bármilyen hivatalos ügyet kell intézni, nem kell
szabadságot kérni, vagy kuncsorogni a főnöknek, hogy pár órára engedje el. Ráadásul azokat a dolgokat,
amiket egy átlagos családanya/apa hétvégén csinál (mosás, takarítás, főzés, vasalás stb.), hét közben
talán könnyebben el tudja végezni, hiszen nem lóg a nyakán a „csacsika család”.
Lehetne még sorolni, de szerintem az az igazán bosszantó, hogy megint kitalált egy politikus valamit, és
annak úgy kell lennie, mert csak nekünk akarnak jót. Figyelem! Nem kellene az érintetteket is megkérdezni?
Márta István

HUMORSAROK
ÉLNI TUDNI KELL!
Az uszodában az úszómester rászól az egyik vendégre:
– Ejnye uram, nem szégyelli magát! Nem tudja, hogy nem szabad a medencébe pisilni?
– Ugyan már! Mások is belepisilnek.
– Értem én, de nem a rajtkőről...


LÉLEKVÁNDORLÁS
Isten nagyon fáradt, és nyaralni készül, csak azt nem tudja hová is utazzon. Megkérdezi az
angyalokat, hátha nekik van valami ötletük.
– Főnök, menjen a Marsra!
– Ott már voltam ötezer éve, nagyon meleg van ott.
– Akkor utazzon a Plútóra!
– Á, ott is voltam háromezer éve, unalmas hely.
– A Földre kellene menni – véli a harmadik angyal.
– Na, azt már nem! Kétezer éve voltam ott, összejöttem egy Mari nevű csajjal, és azóta is arról
beszél mindenki...


PIRULÁK
Két srác beszélget:
– Te, igaz, hogy a potencianövelő szereket gyorsan kell bevenni?
– Persze! Különben megmerevedik a nyakad…
Balogh Attila
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