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2006. MÁJUS

Egy évszázadra
emlékezve
Nagy múltú. Ezzel a jelzôvel szokás jellemezni azokat a szervezeteket, amelyek megéltek már legalább egy évszázadot. Ilyen a VDSZ is, amely az idén ünnepli megalakulásának éppen századik évfordulóját. A hozzá tartozó
cégek szakszervezetei sorra ünneplik
meg e jeles dátumot, amelyrôl azonban egy központi rendezvényen is
méltóképpen emlékeztek meg a
meghívottak.

A TARTALOMBÓL
A munka ünnepén
A négy együttmûködô szakszervezeti szövetség, az Autonóm
Szakszervezetek Szövetsége, a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Szakszerveze-

tek Együttmûködési Fóruma, és az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés közösen ünnepelte hagyományoknak megfelelôen az idei
május elsejét is.
Beszámolónk a 4-5 oldalon

Létszámleépítés
Írásunk a 6. oldalon

Variációk
bérfejlesztésekre
Összeállításunk a 11. oldalon
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GÁLAMÛSORRAL EM LÉKEZTEK

a 100 évre
Nagy múltú. Ezzel a jelzôvel szokás jellemezni
azokat a szervezeteket, amelyek megéltek már legalább egy évszázadot. Ilyen a VDSZ is, amely az
idén ünnepli megalakulásának éppen századik évfordulóját. A hozzá tartozó cégek szakszervezetei
sorra ünneplik meg e jeles dátumot, amelyrôl azonban egy központi rendezvényen is méltóképpen emlékeztek meg a meghívottak.
Ennek az ünnepségsorozatnak volt része, amikor
a VDSZ egykori és mai vezetôi megkoszorúzták
Ferencvárosban a Tûzoltó utca 66. számú ház falán
elhelyezett emléktáblát, amely tudatja az arra járókkal, hogy ez volt a Magyarországi Vegyészeti
Munkások Szövetségének elsô székháza.

Zene, tánc,
irodalom
és humor
a színpadon

A megemlékezés része volt az az ünnepség is,
amelyet április 28-án tartottak a Stefánia Mûvelôdési Központban. Számos külföldi vendég is részt
vett az eseményen. Így Reinhard Reibsch az EMCEF fôtitkára, Jim Catterson az ICEM igazgatója,
Olav Stoylen a Norvég Vegyész Szakszervezet elnöke, Sonja Meek a Norvég Vegyész Szakszervezet országos titkára, valamint Juraj Blahák a Szlovák Vegyész Szakszervezet elnöke, az ICEM alelnöke. Paszternák Györgynek a VDSZ elnökének
köszöntôje után a gálamûsorban számos mûfaj
közismert és népszerû elôadóját vonultatták fel a
mûsor rendezôi, így mindenki találhatott igazán
kedvére való számot.

Ünnep itt is, ott is
Nem csak a VDSZ, de a hozzá tartozó tagszervezetek is tartottak ünnepi megemlékezéseket. Számos helyen a munka ünnepe adott alkalmat arra,
hogy a száz éves múltat emlékezetükbe idézzék a
dolgozók, míg volt, ahol külön programot szerveztek. Képeink az EGIS Rt. Vegyész Szakszervezetének valamint a Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezetének ünnepi rendezvényein készültek.

S z e r v e z z

t a g o t !

A VDSZ megalakulásának
100. évfordulója alkalmából
TAGSZERVEZÉSI AKCIÓT hirdetünk
2006. november 30-ig.
Mottó: „Aki nem szakszervezeti tag
ellensége önmagának” – 1906

A cél: szervezz minél több tagot
Az a szakszervezeti tagunk,
aki a legtöbb új tagot beszervezi,
szakágazatonként a VDSZ vállalati tagszervezetébe,
családi üdülést* kap
a VDSZ miskolc-tapolcai üdülôjébe.
A tagszervezés alakulásáról folyamatos
tájékoztatást adunk.
*4 fôs család ingyenes szállása 4 napra 2 db 2 ágyas szobában,
gyerekek eseten pótággyal
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Régi hangulat, új jelsz avakkal SZÓNOKOK A JÖVÔRÔL
A négy együttmûködô szakszervezeti
szövetség, az Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma, és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a hagyományoknak megfelelôen közösen ünnepelte
az idei május elsejét is.
A szakadó esôben, több ezres tömeg
gyûlt össze a Kodály köröndön és a régi
május elsejéket idézô hangulatban indult a
Hôsök terére délelôtt, hogy a közös felhívásnak hangot adjanak. A magyar szakszervezetek felhívással fordulnak a szervezett és nem szervezett munkavállalókhoz,
a megalakuló új kormányhoz, mert mintegy másfél évtizede súlyos gondok terhelik
a társadalmat.
Nyomasztó és elfogadhatatlan a munkavállalók kiszolgáltatottsága, ebben megkerülhetetlen a munkáltatók felelôssége.
Biztos jövôt a munkavállalóknak, a
nyugdíjasoknak, a pályakezdôknek!
Több, jobb, biztonságos munkahelyet!
Tûrhetetlen a munkavállalói jogok, az
emberi méltóság megsértése, a munkahelyi
kiszolgáltatottság és félelem.
Kiszolgáltatottság nélküli, törvényes
foglalkoztatást!
Elfogadhatatlan a bérek alulértékelése, elfogadhatatlan a bérkifizetés alóli kibúvás, a munkaidô önkényes meghosszabbítása.
Tisztes, európai béreket!

A munka, a teljesítmény valós értékének megfizetését!
Az Alkotmány át nem ruházható felelôsséget ró a mindenkori kormányra, a
közszolgálatban és a közszolgáltatásban.
Embert szolgáló államot!
Alkotmánysértô a szabad szervezkedés

bármilyen akadályozása, a szakszervezeti
jogok semmibe vétele, bárki legyen az elkövetô, akár hazai munkáltató, akár multinacionális cég.
Mindenkinek alkotmányos joga a szervezkedés!
Ezekkel a jelszavakkal hívta Május 1-

jei demonstrációnkra a VDSZ is mindazokat, akik egyetértenek a szövetség céljaival, akiknek fontos a munkavállalók, a
nyugdíjasok, a pályakezdôk sorsa, akik
tenni akarnak értük, önmagukért, a társadalmi összefogás, a munkavállalói szolidaritás jegyében.

A Hôsök terén a fiatal pályakezdôk ismertették elvárásaikat a munka világát érintô kérdésekben, majd Wittich Tamás az MSZOSZ
elnöke, Szabó Endre a SZEF elnöke, és Borsik János az ASZSZ elnöke szólt a tömeghez.
Beszédeikben a megfogalmazták az új kormánytól való munkavállaló barát intézkedéseket, és kihangsúlyozták az országos érdekegyeztetés szerepét. Ezt követôen a szónokok
vezérletével a tömeg a Városligetbe vonult.
A Magyar Szocialista Párt a szakszervezeti
majálissal egy idôben tartotta rendezvényét,
ahol Gyurcsány Ferenc fogadta a négy szakszervezeti szövetség elnökét. A közel negyvenperces megbeszélésen a kormányprogram
elôkészítésérôl és annak munkavállalóit érintô kérdéseinek egyeztetésérôl esett szó.
A megbeszélést követôen az MSZOSZ sátrában fórumot tartottak, Wittich Tamás az
MSZOSZ elnöke, Szabó Endre a SZEF elnöke, és Borsik János az ASZSZ elnöke, valamint Hiller István az MSZP elnöke, Kiss Péter kancelláriaminiszter és Csizmár Gábor
munkaügyi miniszter részvételével.
Hiller István beszédében kiemelte, hogy a
kormányprogram elfogadása elôtt a koalíciós
pártok egyeztetik a tervezetet a munkavállalói
érdekképviseletekkel. Ezt fontos szempontként emelte ki a párt elnöke. Kiss Péter miniszter a munkavilága bizottság eddigi munkáját megköszönve hangsúlyozta, hogy a
jövôben is igényt tartanak az elôkészítô munkában való szakszervezeti részvételre. Csizmár Gábor a Munka Törvénykönyvének átdolgozását emelte ki az egyik legfontosabb
feladatnak az elkövetkezô idôszakban. Ered-

ményként sorolta fel az elmúlt évre vonatkozóan az OÉT mûködését, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok megalakulását, külön kiemelve az építôiparra vonatkozó ágazati kollektív szerzôdésének megszületését.
A szakszervezeti vezetôk fontosnak
tartják a munkaügyi minisztérium megtartását, kiemelték az érdekegyeztetés szerepét és az Országos Érdekegyeztetô Tanács
fontosságát.
Borsik János leszögezte: tárgyalások lesznek, mert nincs más alternatíva, de a munkavállalók érdekeinek kell érvényesülni az
Munka Törvénykönyvében. Ebbôl a szakszervezetek nem engednek.
Szabó Endre a közszféra helyzetét helyezte elôtérbe, mert a reformok csak olyanok lehetnek, amelyekben azok a munkavállalók,
akik ebben a szektorban dolgoznak nem járhatnak rosszul.

ÜNNEPLÉS ESÔBEN ÉS BORÚS HANGULATBAN
Az elôzô évek hagyományaihoz híven az idén is készültünk MÁJUS 1
megünneplésére. Várpalotán a CSERIPARKERDÔBE vártuk dolgozóinkat
egy sör és egy pár virsli elfogyasztására,
a már évtizedek óta megszokott helyünkön.
A város egész napot betöltô kulturális mûsorokkal készült, várta a város lakóit a rendezvényeire. A bányász zenekar zenés ébresztôjére már mindenki
reggel 7-kor talpon volt. Azután az
egész Bakonyt és a várost is elborította
a felhô és zuhogott az esô egészen délután 3 óráig. Hosszú évek óta ilyen május 1-re nem is emlékezünk.

4

A hangulatunkat is ez az esôs idô jellemezte, hiszen akiket elbocsátottak és
megszûnt a munkahelye Inotán, nem sok
kedve volt a munka ünnepén ünnepelni.
A sörbôl és a virslibôl sem fogyott
annyi mint az elmúlt években. Aki mégis eljött az esô ellenére az is a táskájába
tette a Társaság és a Szakszervezet által
közösen biztosított bónokra adott ételt
és italt, otthon fogyasztotta el.
Viszont az esô elálltával nagyon gyorsan benépesült az erdô, és aki még a sötétedés elôtt megtehette, gyorsan felült
néhány hintára, vásárolt a gyermekének, unokájának vásárfiát, ajándékot.
Eper Julianna szt. titkár.
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Magyar munkahelyeket érint
a multik üzlete
Amerikaiaké lett a Gyógyszerkutató Intézet. Évekkel ezelôtt még errôl szólt a hír. Ma már újabb üzleti
tranzakció kelt aggodalmat a Gyógyszekutató Intézet dolgozóiban. A hírek szerint a létszámnak
majdnem a felét, csaknem száz embert bocsát el a TEVA, amely nemrégiben megszerezte az
IVAX-ot. A csoportos létszámleépítés a törvények szellemében zajlik. Ez persze nem vigasz azoknak,
akiknek búcsúzniuk kell munkahelyüktôl.
Az újpesti tudományos mûhely, amely
addig hat magyar gyógyszergyár közös tulajdonaként mûködött, évek óta a tengerentúli cég bázisintézményeként folytatta
munkáját. Lényegében ugyanazt a feladatot látták el, mint egykor, de biztosabb
gazdasági háttérrel.
Tavaly azonban már egy újabb hír vetítette elôre, hogy ismét változni fog a
IVAX Gyógyszerkutató Intézet jövôje.
„A világ generikus gyógyszerpiacán fordulópontot jelent, hogy a TEVA 7,4 milliárd dollárért megvásárolja az Ivax-et.
Az egyesülés tovább erôsíti a TEVA vezetô szerepét a világ generikus gyógyszerpiacán, és piaci részesedése mellett
termékkínálatának jelentôs bôvülését
eredményezi.”
Ezek után már csak az volt a kérdés,
hogy a világ legnagyobb gyógyszeripari
cégének üzlete, amely magával hozza a
GYKI tulajdonos váltását, mennyiben befolyásolja majd a magyar szakemberek
jövôjét. Sokak félelme igazolódott be akkor, amikor kiderült, hogy az új tulajdonos nem tart igényt az intézetben dolgozók egy részének, a létszám csaknem felének munkájára, köztük kutatókéra sem.
Nemrégiben bejelentették a csoportos létszámcsökkentést, amely csaknem száz
dolgozót érint. A TEVA természetesen a
törvényt és a játékszabályokat betartva,
az érdekképviseletekkel történt egyeztetés után válik meg a dolgozóktól. A nagy
múltú, egykor az egész hazai gyógyszeripar egyik legjelentôsebb szellemi mûhelyeként mûködô intézet további sorsa
egyelôre bizonytalan.
A Gyógyszerkutató Intézet helyzete
már a ’90-es évek legvégén, különösen az
egymás után privatizált és így még inkább
versenytársakká vált tulajdonosok – a
Chinoin, az Egis, a Richter, a Biogal, az
Alkaloida és a Reanal – ellenérdekeltsége
miatt egyre bizonytalanabbá vált. Egyik
cégnek sem az állt igazán érdekében,
hogy komolyabb megbízásokat adjon a
közös intézetnek. Inkább saját, házon be6

lüli kutatásaikra helyezték a hangsúlyt,
amit néhány gyár esetében a külföldi tulajdonosok belépése csak tovább erôsített. Emiatt az intézet gyorsuló ütemben
csôdközelbe került, a rövid távú adósság
több százmillió forintra rúgott, így a tulajdonosok között már a felszámolás gondolata is felmerült, amikor amolyan mentôövként megjelent az amerikai cég, amely
kifejezetten kis gyógyszercégek, egyetemi
kutatócsoportok korai állapotban lévô
ígéretes fejlesztéseit vásárolta meg.
A dolgozóknak akkor az volt a félelmük, hogy a „feljavított” intézetet a késôbbiekben szakmai befektetônek szándékoztak eladni, amely azután a konkurenciát jelentô mintegy százfôs tudóscsoportot esetleg szélnek ereszti. Az intézet akkori vezetôje azonban a sajtóban is azt nyilatkozta, hogy a társaság
eddig még egyik cégét sem hagyta
csôdbe menni és nem is adták el. Létszámcsökkentés helyett inkább bôvítésre van kilátás – vélekedett még évekkel
ezelôtt az igazgató.
Csakhogy 2005. július 25-én a TEVA
Pharmaceutical Industries Ltd. és az Ivax
Corporation együttesen bejelentették,
hogy végleges megegyezést írtak alá arról,
hogy az Ivax a TEVA tulajdonába kerül.

A TEVA

Az izraeli központú TEVA Ltd.
egyike a világ 20 legnagyobb
gyógyszervállalatának.
Fejlesztô, gyártó és értékesítô tevékenységet végez. Gyógyszereivel és hatóanyagaival ún. generikus és innovatív piacon
egyaránt jelen van. Eladásainak
közel 90%-át Észak-Amerikában és Európában bonyolítja.
Kutatás-fejlesztési tevékenységét elsôsorban a központi idegrendszerre ható gyógyszerek
fejlesztésére összpontosítja.

Az Ivax

A Miami székhelyû Ivax Corp.
emberi és állatgyógyászati rendeltetésû innovatív és generikus
gyógyszerek kutatásával, fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik az
USA-ban és a világ számos országában.
Forrás: www.teva.hu
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Aktuális
A gyógyszer-, és
a gáziparban született
a legtöbb megállapodás

BÉRFEJLESZTÉS:
AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS
Nem csak ágazatonként, de ágazaton belül is eltérô a bérfejlesztések és egyéb juttatások mértéke. Jóllehet közeledik a félév vége,
de még mindig számos olyan cég van, amelyek munkáltatói nem
tudtak megegyezni a munkavállalók képviselôivel a fizetések és
más jövedelemelemek emelésének mértékérôl.
Ahány ház annyi szokás. Így jellemezhetôek a megállapodások. Van, ahol alig
valamit sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek, míg vannak olyan munkáltatók is,
akik mélyebben nyúltak a zsebükbe. És
természetesen olyanok is akadnak, akik
hallani sem akarnak a bérfejlesztésrôl.
A vegyipar területén kilencven kisebbnagyobb cégnek eddig csupán harmadánál
sikerült valamilyen megállapodást kötni.
Általában 2,5 és 3,5 százalék között mozog
az alapbér emelése. Van, ahol a bérfejlesztés meghaladja a 4 százalékot, ám az ott
dolgozókat sem kell irigyelni, hiszen ez az
emelt összeg csak áprilistól jár, vagyis
egész évre elosztva az ottani béremelés
sem haladja meg az átlagot. Kiugróan jó
eredménynek számít az 5, 6 százalékos
alapbéremelés, míg van, ahol 7,75 százalék
az emelés mértéke. Elôfordul az is, hogy az
üzletágak szerint különbözik az emelés
mértéke, de az is, hogy üzemi eredménytôl
teszik függôvé a munkáltató az egyéb juttatások mértékét, vagy a 13 havi fizetést.
A cégek még mindig szívesen élnek a
béren kívüli juttatások biztosításával, így
helyenként a megállapodásokban szerepel
az étkezési hozzájárulás, az üdülési támogatás, a törzsgárda elismerés, beiskolázási
segély vagy jutalom odaítélése.
A gáziparban sokkal kedvezôbb a helyzet, ahol a nyolc cég közül már csak kettônél folynak a tárgyalások, és csupán egy
van olyan, ahol egyelôre nincs szó béremelésekrôl. Több szakszervezetnek sikerült 6
százalékos alapbérfejlesztést kiharcolnia és
van, ahol két évre szóló megállapodást kötöttek a munkáltatóval.
A gumiiparban is eredményesek voltak a
tárgyalások. Eddig valamennyi társaságnál,
azaz kilenc helyen sikerült megállapodást
kötni, átlagosan majd’ 5 százalékos béremelés és egyéb juttatások segítik megôrizni a
bérek reálértékét. Ahol szerényebb a bérfejlesztés mértéke, ott ingyen ebédben és
beiskolázási segélyben sikerült megállapodnia a szakszervezetnek a munkáltatóval.
10

A gyógyszeriparban szinte mindenütt
eredményre jutottak a tárgyaló felek. Kiemelkedô a 9 százalékos alapbéremelés, és
olyan cégek is vannak, ahol a 4 százalék
nem vonatkozik egész évre, de a mozgóbér-emelések és egyéb juttatások is szinte
általánosak.
A papíripari vállalkozásoknak is csupán a harmadánál történt valamiféle jö-

vedelem korrekció. Néhány helyen kategórikusan kijelentette a munkáltató,
hogy nem tervez semmiféle bérfejlesztést, így mindössze öt társaság az, ahol
valamivel javulnak a jövedelmi viszonyok, a dolgozók örülhetnek az átlagosan szûk négy százalékos alapbér emelésnek.
Az alumíniumiparban sem túl rózsás a
helyzet, hiszen a tizenöt társaság közül
csak négyben született magállapodás, ott
is csak szerény, inkább csak az inflációt
kompenzáló . Három helyen még folynak
a tárgyalások, de például a felszámolás
alatt álló Köbálnál, már nem csak béremelése, de munkája sem lesz az egykor ott
dolgozóknak.

Tájékoztató a VDSZ és az Invitel
kedvezményes ADSL
elôfizezésének megkötésérôl
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VDSZ) és az Invitel Távközlési
Szolgáltató Rt. (Invitel) közös megállapodás
kötött a VDSZ tagjai számára biztosított kedvezményes ADSL elôfizetésre. Az ADSL létesítésének technikai feltétele a település elhelyezkedésétôl és nem az aláíró felektôl
függô tényezô. Az ADSL kapcsolat létesítésének technikai feltételérôl a www.invitel.hu
oldalon a szélessáv-keresôben lehet a település és az utca (helyrajzi szám) beírásával rákeresni. Az ADSL elôfizetés két csomagra köthetô. Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák !
A SZERZÔDÉS KÖTÉS MENETE:
1. A szerzôdést töltse le a www.vdsz.hu
honlapról az Invitel ADSL cikkbôl.
2. Töltse ki a szerzôdést (a kitöltés egyszerûsítése érdekében
színnel jelöltük a kitöltendô
mezôket ! )
3. A kitöltésnél ne felejtse

megjelölni a csatlkozás sebességét a NetPartner melletti kipontozott részen 512/96
vagy 1024/128 )
4. A szakszervezettel igazoltassa le a tagsági viszonyát a szakszervezet vezetôjével
5. Az aláírt szerzôdést és mellékleteket faxolja le Alföldy Dóra részére a 06-1-8011571-es faxszámra vagy küldje el postán Invitel Rt. Alföldy Dóra 2040 Budaörs Puskás
T. u. 8-10
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Általános kérdések Inviel Rt információs
vonal: 1288
Szerzôdéssel kapcsolatos kérdések:
Alföldy Dóra 06-20-6693265 – Invitel Rt.
Székely Tamás 06-1-461-2429 – VDSZ

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Felelôs kiadó: Paszternák György • Szerkeszti a szerkesztôbizottság
ISSN-0230-2934
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ÜT választás Péten
Dervarics Mária

Gábris Zoltán

Honti Istvánné

Puskás László

Szakaly Ferenc

Tósoki Géza

Wellesz László

Wolf Imre

Zugor József

Üzemi Tanács választás. Látszólag
egy rutin esemény, de valójában tétje
ennél sokkal nagyobb. Az ÜT összetétele, a tagok aktivitása és eltökéltsége
ugyanis évekre meghatározhatja az ott
dolgozók sorsát.
Péten, a Nitrogénmûvek Rt.-nél június 67-én választják meg az új testületet. A Nitrogénmûvek Rt. Vegyész Szakszervezete,
amely eddig is meghatározó szerepet töltött
be a vállalat munkavállalóinak érdekképviseletében, ismét kilenc képviselôvel indul a
választáson. A szakszervezet erejére és tárgyalóképességére jó példa, hogy a több mint
két éve az anyacégbôl kiszervezett Nádudvari Kft. munkahelyi viszonyainak rendezettségét még mindig az egykor kötött megállapodás garantálja, vagyis az elszakadt
cégnél is sikerült érvényben tartani az anyacégnél korábban kiharcolt kollektív szerzôdés juttatásait. A következô évben várható
üzemindulás és az ebbôl adódó létszámmozgás miatt különös jelentôsége lehet ennek a
választásnak. A Nitrogénmûvek Rt. Vegyész Szakszervezete eddig is eredményes
tárgyalásokat folytatott a munkáltatóval, így
kilenc képviselôje eséllyel indulhat a júniusi
ÜT választásokon, hogy méltón képviselhesse a péti munkavállalók érdekeit.

Rekord részvétel Szemesen
Ha Balatonszemes, akkor oktatás. Mármár természetes, hogy ebben az üdülôben
rendezik meg a szakszervezeti aktivisták
alapfokú felkészítését és továbbképzését.
Ezúttal május 8-ától két és fél napon keresztül tartották a VDSZ által szervezett
szakszervezeti tisztségviselôk alapfokú
képzését. Minden évben egyre többen szeretnének részesei lenni a lehetôségnek, de
az idén rekordot döntött a jelentkezôk száma, hiszen harmincöten vettek részt az
elôadássorozaton.
Székely Tamás a VDSZ alelnöke a szakszervezetekrôl és a VDSZ munkájáról tartott elôadást, míg Szabóné dr. Dénes Éva
munkajogász, a szakszervezeti munka jogi
környezetével ismertette meg a hallgatókat,
majd Lux Judit a munkaügyi tárca munkatársa az ÁPBT titkárság vezetôje az ágazati

érdekegyeztetésrôl tartott elôadást. Soósné
Bölczy Brigitta a VDSZ társadalombiztosítási fôszakértôje pedig a tb rendszer rejtelmeibe vezette be a kezdô tisztségviselôket.
A tanfolyam utolsó szakaszában pedig a
munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy került terítékre, amelynek elôadója Dr.
Erôssné dr. Bereczki Edit fôorvos volt.
Egy héttel késôbb már a gyakorlott szakszervezeti titkárok haladó képzését rendezték ugyancsak Szemesen. A VDSZ által
szervezett tréning jellegû foglalkozásokat az
ÉTOSZ, azaz az Érdekvédelmi Tanácsadó
Szolgálat szakemberei tartották a résztvevôknek. A VDSZ egyik legfontosabb stratégiája a szakszervezeti tisztségviselôk képzése, amelynek anyagi forrásait a tagdíjakból és különbözô pályázatokból teremti elô.
A képzések szeptemberben folytatódnak.

Teltházas Nyugdíjas-találkozó
A Richter Gedeon Rt., a VDSZ szakszervezete és a Petôfi Sándor
Mûvelôdési Ház munkatársai egy évben két alkalommal – tavasszal
és ôsszel – rendeznek találkozót a nyugdíjasoknak. Az idei elsô összejövetelt május 11-ére szervezték, amelyen annyi egykori richteres jelent meg, hogy a mûvelôdési ház falai már-már kifelé púposodtak.

Az eseménynek különös fényt adott, hogy
a VDSZ idén ünnepelte centenáriumát. Posztós Endre, a Szakszervezeti Bizottság titkára
röviden felelevenítette az érdekvédelmi szervezet elmúlt száz évének történetét. Kiemelte: körülbelül 200 vannak, akik már 50 éve, sôt
egy nyugdíjas már 60 éve tag.
A rövid múltidézés után a nyugdíjas klub és
bizottság leköszönô vezetôi vehették át a
VDSZ centenáriumi emlékérmét. A kitüntetetteknek méltán járt a taps és az elismerés,
hiszen hosszú éveken át – közel egy évtizedig
– nagy szeretettel, odaadással és nem kevesebb sikerrel gondoskodtak a Richter Gedeon Rt. nyugdíjasairól.

Az emlékérmek átadása után az SZB titkár
ismertette azokat a programokat, üdülési és
kikapcsolódási lehetôségeket, amelyeket a
megjelentek a Richter Rt. és a szakszervezet
jóvoltából igénybe vehetnek. Elôször a június
10-én megrendezendô Richter Családi Sportnapot említette, melyre a Társaság szeretettel
várja a nyugdíjasokat, házastársaikat, kiskorú
unokáikat. Felhívta rá a figyelmet, hogy a jegyeket – elôzetes igénylés után – a Petôfi Sándor Mûvelôdési Házban lehet átvenni.
Az üdülési lehetôségekrôl szólva elmondta, hogy a hajdúszoboszlói, április 21. és október 5. közötti turnusban 19-en pihentek. Posztós Endre ezt követôen elmondta, hogy ez évben Mátraházán szeptember 25. és október 1.
között új lehetôség nyílik a kikapcsolódásra,
várják a nyugdíjasok jelentkezését. A balatonszemesi júniusi üdülés mindig teltházas, a
jelek szerint ez az idôszak az „unokás üdülés”
legkedveltebb idôpontja, ráadásul ide akár
egy hétre is lehet jelentkezni, ugyanez vonatkozik az augusztus 24, szeptember 9. közötti

Római zöld ár
Négy évvel azután, hogy a Duna
elöntötte az Egis Nyrt. Római-parti
hétvégi házát, napokon, heteken
át megint a vízre figyeltünk.
A 2002-es augusztusi zöld ár levonulása
után az Egis elvégezte a szükséges felújítási
munkálatokat. Az idén a tavaszi hóolvadással
jött az árvíz, s noha még nem tudjuk, mekkora kárt okozott az épületben, szinte bizonyos,
hogy legalább akkorát, mint a négy évvel
ezelôtti. A rendkívüli helyzet miatt veszélybe
kerültek a nyári programok.
A március vége, április eleje a találgatás jegyében telt el. A hétvégi ház gondnoka, Vangel Gyuláné naponta többször nézte a vízállást, figyelte a híreket. „Ha tényleg 780 centiméteren tetôzik a folyó, a parkolót és a teniszpályát a nyúlgát felôl elönti a víz, de az épületet nem éri kár. A kapunál figyeljük a vizet,
még öt lépcsô kilátszik. Bízom benne, hogy
nem következik be, ami 2002-ben.” – mondta
még március 29-én. Néhány órával késôbb az

elôrejelzések már 810 centiméteres vízállást
valószínûsítettek. Aznap este 7-kor pedig már
arról számolt be Vangel Gyuláné, hogy a szállítási osztály emberei hamarosan végeznek a
rakodással, minden mozdíthatót olyan magasságba helyeztek, ahol nem érheti el a víz. Az
épületet ugyanis ismét elönti a Duna.
A várakozás nehéz órái következtek. Mit
mondanak az elôrejelzések, mekkora vízállás
várható és mikor lesz a tetôzés? A hírek egyre nagyobb vízmagasságot és egyre elhúzódóbb áradást jósoltak. Az országos helyzetet
vasárnap délután már drámainak nevezték a
szakemberek, hiszen az idén egyszerre árad a
Duna és a Tisza, és több kisebb folyó is.
A Duna Budapestnél április 3-án tetôzött,
861 centiméteren. 2002-ben – amikor az évszázad árvízérôl beszéltek – 848 centiméter
volt a tetôzéskor. A Római-part hullámterében épült házak mindegyikét – köztük az Egis
hétvégi házát és vízitelepét – elöntötte a Duna. Cikkünk írásakor még nem vonult vissza
teljesen a folyó, így a budapesti szakaszon
még a kármentesítés folyik. A kárfelmérés
csak ezután, vélhetôen egy hét múlva kezdôd-

turnusra is. Ide még június 16.-ig fogadnak el
jelentkezéseket. . A tavaly elsô ízben megszervezett beregfürdôi üdülésrôl remek
visszajelzések érkeztek – mondta a szakszervezeti titkár –, ezért október 2-tôl idén is
igénybe lehet majd venni a szolgáltatást. Szállást foglalni június 10-ig lehet, de már csupán
2–3 emeleti szoba üres, így nem árt igyekezni.
A Richter Gedeon Rt.-nél mûködô szakszervezet a nyugdíjasok számára színházlátogatást is szervezett, melynek sikerét jelzi, hogy
közel 60-an vettek részt a kulturális programon. Posztós Endre tolmácsolta a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem hallgatóinak köszönetét a nagy érdeklôdésért és a lelkes tapsért.
Ezután a rengeteg – elôzetesen elkészített
és feltálalt – szendvicshez jó étvágyat, Gergely
Róbert színmûvész énekes produkciójához
pedig jó szórakozást kívánt.
-chi-

Védték

a szabadidô központot

het meg. Az egises szakemberek csak ezután
tudják megmondani, milyen károkat okozott
a víz az épületben, milyen munkálatok szükségesek a tisztítás és fertôtlenítés után. És
csak akkor kapunk választ arra a kérdésre is,
hogy június 19-én megnyílhat-e az elsô gyermektábor? Az idén összesen 215 általános iskolást vettek fel a négy táborba, akik csak akkor tölthetik a Rómain a szünidô egy részét,
ha májusban befejezôdik a ház felújítása.
Felelôsséggel ma senki sem tudja megmondani, hogy mekkora a kár, lesz-e felújítás májusban, és lesznek-e táborok.
A Római-parton még április közepén is a
víz az úr.
Mészáros Mariann

Április elején nem unatkoztak azok,
akiknek ingatlanjaik és ingóságaik vannak a
Duna közelében. Dunaújvárosban a Dunapack Rt. néhány dolgozójának adott némi
többletmunkát az áradás. Kovács Lajos a
Dunapapír Szakszervezet elnöke elmondta,
hogy a várostól hat kilométerre Baracsnál,
Kisapostag közelében van a cégnek az a szabadidô központja, amelyet a Duna árja fenyegetett. A sportközpont ugyan biztonságban volt, a víz nem veszélyeztette a foci-, teke- és teniszpályákat, sem a játszóteret, de
az ártérben volt négy, üdülésre használt faház, valamint az a hajó, amelyen rendezvényeket tartanak.
A cég támogatásával és a dolgozók segítségével sikerült hatékonyan védekezni az
áradás ellen. A házakat homokzsákokkal
vették körül, a hajót pedig kiürítették. Védeni kellett továbbá a szabadidô központ saját kútját. Az egy hétig tartó védekezés alatt
mintegy száz homokzsákot felhasználva, kisebb-nagyobb erôkkel sikerült kihúzni addig, amíg a Duna visszahúzódott a medrébe.
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Foci, sör és gulyás
A jubileumi kispályás
labadrugó-mérkôzésen résztvevô
csapatok helyezésérôl

ECC- Pozsony

I. CSOPORT:
HUMÁN – AKZÓ
ALKALOIDA II. – EGIS
HUMÁN – EGIS
AKZÓ – ALKALOIDA II.
HUMÁN – ALKALOIDA II.
AKZÓ – EGIS

1:0
0:1
1:0
4:2
4:2
1:4

II. CSOPORT:
Ezúttal a hagyományos VDSZ kupát is a száz év tiszteletére
rendezték meg. Ettôl persze nem volt emelkedettebb a labdarúgó
torna, sokkal inkább harcos és jó hangulatú, hiszen a sport nem
feltétlenül a komoly dolgokról szól. Pontosabban a pályán nagyon
is komolyan kell venni a küzdelmet. Ebben nem is volt hiba.
Május 13-an, szombaton 9 órakor kezdôdött Tiszavasváriban a
torna. A megnyitót követôen mazsorettek léptek fel, majd két
csoportban kezdôdött meg a csapatok harca a döntôbe kerülésért.
A nyolc csapat két pályán ütközhetett meg, így mindig volt kinek
szurkolnia a közönségnek. Közben fôtt a gulyás, a szervezôk
szendvicsekkel, sörrel és üdítôvel biztosították a résztvevôk kondícióját és jó hangulatát. A döntô után, amelynek kora délután
lett vége következett a díjkiosztás, majd a közös ebéd. Mindenki
kellemes emlékekkel távozott, abban a reményben, hogy hamarosan valahol lesz hasonló rendezvény.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nitrokémia Rt. meghirdeti értékesítés céljából a tulajdonát képezô
koronglôtér megnevezésû ingatlanát a rajta található felépítményekkel
és tartozékokkal együtt.
Az ingatlan területe 327 673 m2; Litér, Királyszentistván és Balatonfûzfô
közigazgatási területén található.
Vételi ajánlatokat a megjelenést követô 30 napon belül lehet tenni
az alábbi címen: Nitrokémia Rt., 8184 Balatonfûzfô Munkás tér 2.
További információk kérhetôk illetve a létesítmény és a terület
dokumentációja megtekinthetô (Gugi Angelika koordinációs titkárság
igazgató 88/543-303).

HUMÁN T. – TEVA SAJÓBÁBONY
TEVA DEBRECEN – ALKALOIDA I.
HUMÁN T. – ALKALOIDA I.
TEVA SAJÓBÁBONY – TEVA DEBRECEN
HUMÁN T. – TEVA DEBRECEB
TEVA SAJÓBÁBONY – ALKALOIDA I.

2:8
0:2
1:2
3:0
0:6
0:1

CSAPAT NEVE, ELÉRT EREDMÉNY
1. ALKALOIDA I. ICN Magyarország Rt. Tiszavasvári
2. TEVA SAJÓBÁBONY
VDBSz Sajóbábonyi telep
3. EGIS SE
EGIS Gyógyszergyár Bp.
4. HUMAN
Oltóanyagtermelô
és Gyógyszergyártó
Dolgozók Vegyész Szakszervezete
Gödöllô
5. TEVA DEBRECEN
VDBSz Debrecen
6. AKZO-NOBEL Rt.
Festékipari Dolgozók
Szakszervezete Tiszaújváros
7. HUMANTRADE
Oltóanyagtermelô
és Gyógyszergyártó Dolgozók
Vegyész Szakszervezete Gödöllô
8. ALKALOIDA II.
ICN Magyarország Rt.
Tiszavasvári

A Vodafon Magyarország Rt és a VDSZ megállapodása alapján számított kedvezô percdíjak:

HAVIDÍJ
BESZÉLGETÉSI DÍJAK
hálózaton belül csúcsidôben
hálózaton belül csúcsidôn kívül
hálózaton kívül csúcsidôben
hálózaton kívül csúcsidôn kívül
SMS ( 20 db ingyenes )
Kékszám
Csúcsidô: Hétfô-Péntek 8.00-20.00

VII. 5. szám 2006. május A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa

NETTÓ
2000

BRUTTÓ
2400

17,3
8,6
25,9
17,3
17,3
8,6

20,76
10,32
31,08
20,76
20,76
10,32

Osztrák, szlovák és magyar részvétellel munkamegbeszélést tartott az ECC Pozsonyban. A megbeszélés célja, a tervek szerint októberben megrendezésre kerülô, ECC konferencia elôkészítése volt. A résztvevôk megállapodtak a konferenciára meghívott résztvevô országok képviselôi számában (2 fô/ország). Magasra került a mérce, mert az irányelv
azt lett, hogy bôvítsük az ECC-ben résztvevô országok számát. A meghívásra került országok mint alapító tagok: szlovák, osztrák, magyar, német, szlovén, lengyel, És a bôvítés
keretében meghívott országok: horvát, szerb, belorusz, román, litván, észt és bulgár szakszervezeti fiatalok.
Az ECC bôvítése fontos feladat, hiszen a megalapításakor
kitûzött célok egyike, hogy országhatárokat áthidalva az információáramlást és a tapasztalatokat minél könnyebben juttassuk el egymásnak. A mai világban nem lehet úgy dolgozni, fôleg nem a szakszervezeteknek, hogy nem veszek tudomást arról, hogy „mi zajlik a szomszédban”.
A felmerülô nyelvi nehézségek, és az evvel összefüggésbe
levô költségek (mint tolmácsolás) csökkentése miatt az a határozat született, hogy a konferencia hivatalos nyelve német
és angol lesz.
A csoport összeállított egy kérdôívet, amit a szlovák kollégák nagyon jól elôkészítettek, amit a meghívott országok
szakszervezeteinek elküldenek. A kérdôív célja, hogy a most
meghívásra került országok és a régi tagországok szakszervezeti struktúrájáról, finanszírozási lehetôségeirôl, az ifjúsági
munkájáról, a kapcsolatrendszerükrôl (szakszervezeten belüli, társadalmi, akár politikai kapcsolatok is) részletes leírást
küldjenek.
A kérdôív nagyon hasznos olyan szempontból is, hogy
megismerve az adott ország szakszervezeti hátterét, jobban
tudjuk használni az ô ötleteiket. A háttér ismerete nélkül
nem érdemes „koppintani” egy módszert, hiszen nem ugyanaz a törvényi, pénzügyi és társadalmi háttér van például Németországban és Bulgáriában.
A beérkezô kérdôívek feldolgozása után, amit a szlovák
kollégák vállaltak el, remélhetôleg egy használható és részletes adatbázis fog rendelkezésre állni. Ez az adatbázis megkönnyíti és felgyorsítja a konferencia menetét, hiszen nem
kell hosszú idôt szánni arra, hogy ott ismerjük meg a többi
ország struktúráját, kapcsolatait. A kérdôíveket az érintett
országok a napokban kapják meg, a visszaküldés után ôszig
dolgozzák fel a szlovák kollégák. A konferencia idejére minden meghívott tagország rendelkezésére áll majd.

A kongresszusok szelleme
Az ifjúsági tagozat legutolsó tagozatülésének margójára
Nem értem. Már a második kongresszus telt el abban a szellemben, hogy a „fiatalítást, a fiatalok bevonását a szakszervezeti
munkába” eszmét tûzte többek között a zászlajára. Azután ezt a
szellemet jól bezártuk a palackba. Mindig azt halljuk, hogy a fiatalokat nem érdekli a szakszervezeti munka. Én vitatkoznék ezzel a kijelentéssel, hiszen a VDSZ több mint 30 %-a 35 évnél fiatalabb. A pontosabb kifejezés az, hogy nem tudják, mit csinál a
szakszervezet (azt meg fôleg nem tudják, hogy mit tesz értük.).
Többször hangot adtunk annak a véleményünknek (legutóbb a
kongresszuson), hogy nagyon nagy azoknak a felelôssége, akik
most vezetô pozícióban vannak. A gyárakban, a szakágazatoknál, a központban. Nekik kell keresni, biztatni, támogatni azokat,
akik a remények szerint továbbviszik majd az érdekképviseleti
munkát. Nagyon ritka az, hogy valaki belép a szakszervezeti irodába azzal a kijelentéssel, hogy ô tisztségviselô akar lenni (bár
volt erre példa, de nem ez a jellemzô). Keresni kell ôket, és
legfôképpen támogatni. Ha valakit elindítottunk az úton, ne álljunk ki mögüle, ha egy kicsit más a véleménye. Egyeztetni, vitatkozni kell vele, nem elzárni a lehetôségeket elôle. Az is lehet,
hogy elsôre rosszul választottunk – folytatni kell a keresést. Öngyilkosság (vagy rövidlátás) egy szakszervezeti vezetôtôl, ha nem
keres potenciális utódot, vagy utódokat. Egy alapszervezet soha
nem lehet „egyszemélyes”. A szakszervezetek (az alapító okiratok szerint) demokratikus szervezetek. Akkor úgy is kell mûködtetni. Ha nem így teszünk, a végén mindig a tagság látja kárát,
akikért a tisztségviselôknek dolgozni kell.
Az én véleményem szerint a VDSZ körülbelüli 7500 fiatal tagja közül biztos, hogy lehet találni néhány lelkes embert, aki komolyan gondolja, hogy ez a munka (igen ez egy komoly munka)
fontos, és a jövôre gondolva aktívan részt akar venni benne.

Engedjük már ki
a palackból a szellemet
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