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Zagyvaságok kora
Nem csitul az összevissza beszéd járványügyben. Ami azért szomorú, mert ha figyelmen
kívül hagyjuk a trollokat és
a bérokoskodókat, akkor
is nagy homály látszik az
ismeretek terén. Aminek
több oka is lehet, ám az
mindenképp,
hogy
mindenki a maga vélt,
vagy valós igazát akarja megtalálni a
hozzáférhető infók között – magyarán ami
ellenkezik egy adott, sokszor saját gyártmányú
konstrukcióval, csak rossz lehet. Ilyenkor hiába
az okos, érvelő magyarázat, hallgatónk mereven
ragaszkodik teóriájához, és igyekszik kiforgatni
szavainkat, csak ne kelljen bármit elfogadnia
érveink közül. Így járt a napokban Meleg
Jánosnak, a Vasutasok Szakszervezete elnökének levele is, amit Parragh Lászlónak írt július
végén.

Hanem, ha már nincs más út, egészségügyi
alkalmatlanság címén váljanak meg tőle. Hiszen
utóbbi esetben végkielégítés, valamint a
felmondási időre távolléti díj jár a munkavállalónak – ennél jobb megoldást nehéz
elképzelni, ha mégis idáig fajulna a helyzet. Nem
beszélve arról, hogy ha az oltási kötelezettség
nem
általánosan,
hanem
meghatározott
munkakörökre vonatkozna, akkor ajánljanak fel
számukra olyan munkakört, ahol nincs oltási
kötelezettség.
De a VSZ honlapján is olvasható levél szól a
védőoltás iránti bizalmatlanságról is. Ezt a
nagyon veszélyes állapotot a VSZ elnöke
oktatással, az ismeretek megalapozott bővítésével javasolja csökkenteni. Meleg János kifejti
még, szintén a bizalmatlanságot csökkentené,
ha oltási reakció, vagy mellékhatás miatti
keresőképtelenség üzemi balesethez hasonlóan,
baleseti táppénzre adna jogosultságot. Szintén
jogszabályba javasolja rögzíteni, hogy a beoltott
dolgozó társadalombiztosítást meghaladó kárait
a munkáltató térítse meg.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
elnökével néhány felvetést osztott meg a covid
járvány miatt várható, az egészségügyben már
elrendelt kötelező védőoltás kapcsán. A levél
apropója, hogy Parragh nemrég javasolta: a
munkáltatók dönthessék el, legyen-e a cégnél
kötelező védőoltás, és kiknek a körében. A
felvetések lényege, hogy az oltási kötelezettségről a kormányzat döntsön, hiszen a
munkáltatóknak nincs a megalapozott döntéshez
szükséges
egészségügyi
szakapparátusa.
Szakszervezetünk elnöke jelezte azt is, hogy a
jelentős elutasítottság miatt a kötelezővé tétel
akár több jogviszony-megszüntetést is okozhat,
mint amennyi megbetegedést a fertőzöttség
okozott.

Sajnos, ami a járványt illeti, a látszat ellenére
nem vagyunk jó helyzetben, és nem is várható
rövidtávon a veszély elmúlta. Ezért különösen
szomorú, hogy az emberek gyakran félrevezetik
egymást, illetve kritikátlanul zagyva beszédeknek hisznek. Óvatosságot inkább, mert mire
észbe kapnak, ők vágynak majd leginkább lapos
Földön fényevésből élni.

Mindez magas volt a közösségi oldal „szakértőinek”, csakúgy, mint az a javaslat, hogy az
oltást megtagadókat ne küldjék el vétkes kötelezettségszegés miatt azonnali felmondással.
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Helyi hírek röviden
MÁV Vagon Kft.
Augusztus ötödikén tartotta alakuló ülését a szakszervezetünk székházában a MÁV
Vagon Kft. Ügyvivő Testülete, ahol vezetőnek választották Kövesdi Tamást.
Az értekezlet napirendi pontjai között szerepelt a vállalat Kollektív Szerződés
tervezetének megvitatása, a Jogutódlási szerződés, valamint szót esett az ÜT-MVB
választások előkészületeiről is.
Gratulálunk Kövesdi Tamásnak, és kitartást, eredményes munkát kívánunk a
Testületnek a kiszervezés folyamatában!

HUMORSAROK
ELSŐ ESET
– Esküszöm az életemre bíró úr, teljesen ártatlan vagyok – mondja a vádlott.
– És volt már büntetve valamikor? – kérdezi a bíró.
– Ugyan, hova gondol bíró úr, esküszöm, hogy ez volt az első lopásom!

RENDŐRSÉGEN
– Mesélje el, mi történt!
– Mentünk az anyósommal a kocsival, megálltam egy csomag cigiért. Amikor visszajöttem, akkor
vettem észre, hogy valaki megtámadta és fejbe lőtte az anyósomat.
– Ne hazudozzon nekem összevissza – mondja a rendőr felháborodottan – senki sem lehet ennyire
szerencsés…
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