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Legyen egyenlő az esély!
Törvényi kötelezettségük van a MÁV Csoport tagjainak
esélyegyenlőségi terv készítésére, amit az elmúlt években külön-külön
készítettek. Ebben a múlt héten Kecskeméten megrendezett
Esélyegyenlőségi Konferencián előre lépés történt: megszületett a
vasútvállalatok közös Esélyegyenlőségi terve. Azért előrelépés, mert
bár jog szerint önálló cégekről van szó, mindig előremutató, amikor
bizonyos kérdésekben egységesen jelennek meg. November
hetedikén és nyolcadikán ez történt, és kilenc vasútvállalat munkáltatói
jogkörgyakorlója, valamint az ott működő szakszervezetek vezetői írták
alá a közös dokumentumot.
A MÁV Csoport egységes működésének vannak más fontos összetevői is, amelyek még
hiányzanak, de dolgoznak rajtuk. Ilyen a csoportszintű munkaköri megújító projekt, ami
remélhetőleg alapja lehet majd egy egységes, de legalábbis összevethető bértáblának.
És aminek igazán örülnénk, egy csoportszintű kollektív szerződés, valamint egységes
cafetéria, bár utóbbi mostanság rizikósabb, mint valaha is gondoltuk volna.
Ám ha bér, akkor beugrik a záhonyi vasutasnak, de talán a legtöbb vidéki kolléganőnek,
kollégának az országosan egységes – egyenlő? – bérezés. Vagyis ugyanabban a
munkakörben ugyanannyi legyen a kereset, az országban bárhol végezze is munkáját a
vasutas. Nyilván előfordulhat, hogy két vasutasnak egyező munkakörben különböző a
munka mennyisége, ám ez mérhető, dokumentálható, időben, erőben és pénzben
egyaránt. De kapjon ebben is egyenlő esélyt mindenki, bárhová vetette is a sors a
magyar vasúton!
Dolhai József
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HUMORSAROK
RAVASZ
Kovács panaszkodik a főnökének:
– A Szabó mindig seggfejnek nevez!
– Szabó, jöjjön ide! Ha még egyszer seggfejnek nevezi Kovácsot, kirúgom!
Másnap Kovács megint a főnöknél van:
– Na, mi van? Megint leseggfejezte?
– Nem. De ahogy ittam a reggeli kávémat, rám szólt: Mi van, kolléga, beöntés?

JOBB OLDAL, BAL OLDAL
Egy részeg férfi utazik a villamoson, és szidja a bal oldalon ülő utasokat:
– Ti hülyék!
Aztán ráordít a jobb oldalon ülő utasokra:
– Ti nőcsábász házasságtörők!
Az egyik utas felugrik:
– Mit képzel maga? Húsz éve vagyok házas, de még egyszer sem csaltam meg a feleségem!
A részeg megfogja az utas vállát, és így szól:
– Maga azonnal üljön át a másik oldalra!
Balogh Attila
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