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Sportjában is él a TÁMOP
A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) nem áll meg,
legyen tél, vagy nyár. Szombaton mindez családi és tagszervező
sportnap keretében nyilvánult meg, ahol több mint száz vsz-tag,
szervezetlen kolléga és sokuk családtagja mérték össze játékos
kedvüket. A lehetőségek a legkisebbeknél kezdődtek, és a
nagyoknál végződtek június huszonegyedikén a nagyon barátságos focibajnokság végigküzdésével. A barátságos jelzőt Suszter
Csabától, a debreceni terület képviselet vezetőjétől kapta a derbi,
aki szervezője, és első köszöntője volt a borúsan induló napnak. A
rendezvényt dr. Kotter József, a Vasutasok Szakszervezete
gazdasági társaságok érdekvédelmi alelnöke nyitotta meg,
miközben izgulva kémleltük az eget, vajon mit hoznak a fentiek a
lelkes társaságnak.
Annál is inkább, mert az istenek és királyok úgy akarták, hogy a
keleti régió viadala egy fővárosival versengjen a napsütésért.
Eleinte úgy tűnt, K. O.-val győzött a nagyobb, de aztán behoztuk a
hátrányt, és némi esős, de frissítő torna után mi győztünk! Ez
többszörösen igaz, hiszen a záhonyi focisták is hozták formájukat,
sokak szerint az esőben is tornázó csajok határozottan lendítettek
a helyzeten. Mindenesetre tény, hogy
a Nyíregyházi Vasutas Sport Club
(NYVSC) pályáján a záhonyi képviselet focicsapata minden meccsét
megnyerte. Ellenfelei a ZEN-ÉSZEk, a
debreceni terület VSZ csapata, és a
debreceni munkáltatók válogatottjai
voltak. Jutalmuk egy formás futball
labda lett csakúgy, mint a játékvezetőnek, a nyugdíjasként is tagunk
záhonyi Tuba Istvánnak. Így nekünk, a
Záhonyból érkezőknek, kis csapatunk
élén Juhász Tiborné képviselet
vezetővel volt okunk a jókedvre is.
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Miközben a pályán küzdöttek a fiúk, az érdeklődők hasznos
információkat szerezhettek a szakszervezetünkkel kapcsolatban
álló Erste Bank tagjainknak nyújtott kedvezményeiről, valamint a
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárba való belépés
előnyeiről. Utóbbiról Simonné dr. Szabó Katalin, a pénztár
ügyvezető igazgatójától hallhattunk tájékoztatást, Nagy Éva
tagtársunk segítségével. De kaptunk információkat a Vasutas
Egészségpénztár hasznosságáról is Pusztai Zsuzsanna gazdasági
igazgatótól, és tőle vehették át nyereményüket, akik kitöltötték a
pénztár egészségügyi tudásunkat bővítő kérdőívét.
Ami a nyereményeket illeti, a gyerekek sem maradtak ki, és Suszter
Csabától vehettek át ajándékokat. A közönség pedig többek között
meghallgathatta a Szabolcsi Koncert Fúvós-zenekar és Majorett
Csoport előadását, illetve gyönyörködhetett a mazsorett lányok
bemutatójában.
Az események sorában szólt a több mint száz fős közönséghez Kotter József alelnök, szakszervezetünk eredményeiről, jövőképéről, a tagság előnyeiről, és jellemezte a munkáltatóval fennálló kapcsolatrendszert. Kitért még a VSZ szolgáltatásaira, az ezt szolgáló partneri kapcsolatokra is. Horváth
Csaba, a budapesti terület képviselet vezetője általában a
magyarországi szakszervezetekről, azok kapcsolatrendszeréről szólt, külön bemutatva a VASZ-t, majd beszélt a
szakszervezeti mozgalom célkitűzéseiről is.

A hangulatossá vált rendezvény közönsége
délben jóízűen falatozhatott: A menü sertéspörkölt volt dupla uborkával, de a tészta
kedvelői sem csalatkoztak a szervezőkben. Igaz,
a huszonegy szerencsés szám, persze, csak ha
mi is úgy akarjuk.
Dolhai József
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Az Mt. csapdája?
Írásaink között gyakran emlegettük már az új Munka Törvénykönyve szabályait, no meg azt
is, hogy vállalatunkat mostohagyermekként kezeli. Az új Mt. bevezetésétől már eltelt jó pár
hónap, s amit talán a legfájóbb pontként említhetünk, az a nyolc órás kötelező napi
munkaidő, na és, hogy a munkaközi szünet nem lehet része a munkaidőnek.
A napokban azonban belefutottam egy eddig – legalábbis számomra – rejtve maradt
paragrafusba, aminek betartása a köztulajdonban lévő vállalatok számára szintén kötelező
jellegű. Jelesül az Mt. 77.§. (2) bekezdésére gondolok, amely a végkielégítésre való
jogosultságot szabályozza. Ha megengedik, szó szerint idézem az említett bekezdés egyik
fontos mondatát: „A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az
egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illeti
meg, kivéve…..”
Nos, azt eddig is saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy táppénzre nem szívesen megy a munkavállaló. Ha nem attól
tartunk, hogy a munkáltató rossz szemmel nézi a táppénzen lévő munkatársakat, akkor az anyagiak tartanak
vissza bennünket. Bárhogy is legyen, sokan inkább betegen is bemennek a munkahelyükre és végzik
feladataikat, minthogy vállalják az igen jelentős keresetcsökkentést. És íme, egy újabb visszatartó szabály!
Persze azt is mondhatnám, hogy ez nem újdonság, hiszen a táppénzes napok száma több kifizetés, illetmény
mumusa. Arról se feledkezzünk el, hogy az Mt. a rendes éves szabadságunkat is megrövidítené ezzel, de hála a
jogalkotóknak, és persze a Kollektív Szerződést kötő érdekvédőknek, ezt sikerült orvosolni, ettől el lehetett térni.
A végkielégítés jogosultságánál viszont nem lehet eltérni, ott bizony kikerül a munkaviszonyból a harminc napot
meghaladó táppénzes állomány. s mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez nem számít, jelzem, hogy hosszú
munkaviszonyunk alatt a sok harminc napon túli kiesés összeszámolásra kerül. Mindaddig tényleg nem jelent ez
nagyobb problémát, amíg senki nem jár úgy, mint az elmúlt héten az egyik kollégánk, akinek éppen
betegségéből kifolyólag kellett megszüntetni a munkaviszonyát. Nem elég az, hogy, munkaképtelenné vált,
hogy nem passzióból „élvezte” a táppénzzel járó „előnyöket”, most még azzal is szembesülnie kellett, hogy
kevesebb végkielégítés illeti meg, mert
a kieső munkanapok miatt nincs meg a
húsz
éves
munkaviszonya.
Erre
mondják, hogy „szegény embert még az
ág is húzza”.
Úgy gondolom eddig sem maradt a
vasutas holmi apró megfázással hetekig
az ágyban, ezek után meg főleg nem
ajánlatos. Csakhogy ez sok, jelentős
igénybevétellel járó, netán veszélyes
körülmények között dolgozó kolléga
számára egy csapda: Ha táppénzre
megy, csökken a munkaviszony ideje,
netán bekerül az elbocsájtandók
listájára. Ha dolgozni jár betegen, akkor
gyorsabban válik vasúti szolgálatra
alkalmatlanná.
És természetesen a csapdákat okozó
paragrafusokkal
„nagyvonalú”
a
jogalkotó.
Juhász Tiborné
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Ha június, akkor VASZ
Immár hagyománnyá vált, hogy ilyenkor, júniusban
családi sportnapot tart a Vasutas Szakszervezetek
Szövetsége
(VASZ)
Budapesten.
Szombaton
benépesült a BVSC sporttelepe, sok kolléga és családja
választotta a ragyogó napsütésben ezt a rendezvényt
hétvégi kikapcsolódásként. A felnőttek a labdarúgáson
túl részt vehettek az ulti versenyen, de a gyerekekre is
gondoltak a szervezők, hiszen a gumi ugráló légvár
egész nap a rendelkezésükre állt.

A két medencét szintén térítésmentesen vehette
mindenki igénybe. A jó hangulatról a színpadon
fellépők gondoskodtak, közülük is nagy sikert
aratott a tudósító kedvéért egy fénykép erejéig
összeállt Irigy Hónaljmirigy zenekar.

A VASZ tagszervezeteit elnökei – Gaskó István,
Kiss László, valamint Papp Zoltán – és alelnökei
képviselték, sőt a munkáltató képviselői szintén
meglátogatták a családi sportnapot. Az
ellátásról a szervezők gondoskodtak, és igazi
családias rendezvényt produkáltak.
Többen
is
találkozzunk!

mondták,

jövőre

ugyanitt

Zubály Bertalan
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Szent Iván éj
Amióta emberi civilizáció létezik, szinte mindegyik kultúra ünnepként kezelte az év
leghosszabb napját. Ki azért, mert a fény győzelmet aratott a sötétség felett, ki azért, mert
kezdődött a betakarítás, a bőség időszaka. A természet ilyenkor ontja gyümölcseit, beérnek
a gabonafélék, a szőlőkön is megjelennek a fürtök és lehet reménykedni, hogy télen nem kell
szűkölködni. Az állatok többsége is ilyentájt hozza világra kicsinyét.
Talán nem véletlen, hogy Szent Iván éjjelét a keresztény egyház is beépítette az ünnepei
közé, hiszen alkalmas volt a fény diadala és tűz ünnepe arra, hogy párhuzamot vonjanak a
tűz tisztító ereje, és a lélek megtisztulása között. Ráadásul az idén még foci VB is van, ami
csak hab a tortán, és igen jó alkalom arra, hogy nagyon sok dolgot el lehessen követni a
háttérben. Hiszen a foci és a körülötte lévő felhajtás igencsak alkalmas lepelként szolgál (Harry Potternek is jó
szolgálatot tett egy ilyen köpeny), hogy az emberek figyelmét eltereljék az aktuális csalárdságokról.
Megvallom, én is elcsábultam, és bele-belenézek a meccsekbe, aztán ott is ragadok. Mert bármennyire is
kiábrándultam a magyar fociból, ha azt látom, hogy Irán mennyire meg tudja izzasztani Argentínát, és a
németeknek milyen nagy csatát kell vívniuk Ghánával a döntetlenért, az ausztrálok a belet is kihajtják a
hollandokból és akkor még a csodatévő Chile és Costa Rica szóba se került, be kell látnom, ugyanolyan esendő
vagyok, mint bárki más. Én is hajlamos vagyok a realitások ellenére hinni a mesékben, hogy a legkisebb királyfi
végül elnyeri jutalmát.
De így van ez jól, hiszen a remény hal meg utoljára, a labda
gömbölyű és mindenkinek egyformán pattog (ha a bíró is
úgy akarja). A legfontosabb, hogy még előttünk van Szent
Iván éjszakája, amikor átugorva a tüzet, megtisztulhatunk,
és a bőség reményében egyenes derékkal kezdhetünk a
megérdemelt betakarításhoz. A legjobb viszont az volna, ha
a "hatalmasok" is ugranának, bár lehet, hogy úgy járnának,
mint Anglia és Spanyolország. Idejekorán elmehetnek haza.
Márta István

HUMORSAROK
VÁLLALKOZÁS MA
Az útépítésen a főnök odamegy a melósokhoz, és így szól: Fiúk! Nagy baj van! Nem érkeztek
meg a lapátok. Röpke csend, majd megszólal egy öblös a hang a háttérből:
– Semmi baj főnök, majd egymásra támaszkodunk.....
ABSZOLÚT HŰSÉG
A férj hullafáradtan érkezik haza, bezuhan az ágyba, és mielőtt elaludna, a felesége óvatosan
hozzádörgölőzik:
– Mondd drágám, mit tennél, ha egy teljesen meztelen, gyönyörű, szexis nő feküdne melletted?
– Nyugi drágám, akkor is hűséges maradnék hozzád....

MELEG HELYZET
Nemi erőszak ügyében ítélkezik a bíró.
– Nem értem – mondja – ha igaz, amit ön állít, miszerint homoszexuális, akkor miért támadta
meg azt a szerencsétlen apácát?
– Hmm...Hátulról úgy tűnt, mintha Zorro lenne....
Balogh Attila
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