Vegyipari

dolgozó

Alapítva: 1906-ban

évforduló

100 éves az Egis

Idén ünnepli alapításának 100.
évfordulóját az Egis Gyógyszergyár
Nyrt. Az ünnepi alkalomból felidézzük
a gyár alapításától mostanáig eltelt
időszakban végbement változásokat.
 7. oldal

LVI. évfolyam

2013. április

Mindenkire

szükség van!

más-kor

Fiatalok az IndustriAllban
Létre kell hozni egy nemzetközi
ifjúsági hálózatot kiépítő tagozatot az
IndustriAll szakszervezeti szövetségen
belül – egyebek mellett ennek
érdekében gyűlt össze Portugáliában,
Sesimbra városában 18 országból 34
fiatal tisztségviselő, március 21-23.
között.
 10. oldal

Találkozzunk 9 órakor a Benczúr utca 45-ben,
a VDSZ székházában!

életmód

VDSZ 6. Sportés Egészségnap
Hatodik alkalommal rendezi meg
idén szeptember 7-én a VDSZ az
évről évre egyre népszerűbb Sport
és Egészségnapot. A már
hagyományos családi
rendezvényre
ezrek készülnek, jó
alkalom ez a nyári
vakáció végén, a
tanév elején még egy
közös kikapcsolódásra.
A VDSZ 6. Sport- és
Egészségnapjának idén is
a Chinoin ad otthont.
 12. oldal

Az idei május 1. más lesz, mint a többi – ígérik és remélik is a szakszervezetek, amelyek közül néhányan meglepő bejelentésre és
minden eddiginél nagyobb összetartásra készülnek. Három
magyarországi szakszervezeti konföderáció – Autonóm,
MSZOSZ, SZEF – közös, és egyben rendkívüli május elsejei demonstrációra hívja a munkavállalókat, a nyugdíjasokat, a tanulókat és
családtagjaikat. A VDSZ reggel 9 órától a Benczúr utcai székháza elé
várja a tagjait és mindenkit, aki szívesen csatlakozna a demonstrációhoz, aki ott akar lenni egy kivételesen fontos eseményen, s aki legalább
a jelenlétével tenni is akar érte valamit.
 2. oldal

aktuális
Évek óta nem látott mozgósítás
Valami van a levegőben

Az idei május 1. más lesz, mint
a többi – ígérik és remélik is a
szakszervezetek, amelyek közül
néhányan meglepő bejelentésre
és minden eddiginél nagyobb
összetartásra készülnek. A
VDSZ nemcsak tagjait, de azok
családtagjait, szimpatizánsait és
azokat is várja, akik egyszerűen
csak jól akarnak szórakozni az
általa – is – szervezett majálisra,
amely szokás szerint a Benczúr
utcai székház előtt kezdődik,
s a tömeg együtt vonul át a
Nagyrétre.
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Az első május elseje

123 évvel ezelőtt

A

magyarországi szervezett dolgozók
123 éve ünnepelték először május
elsejét a munka ünnepeként. 1890.
május elsején a Népszava tudósítója
szerint hatvanezer ember vonult végig a Kálvin tér, Kiskörút, Andrássy út, Városliget útvonalon, hirdetve a „nyolc óra munka, nyolc
óra alvás, nyolc óra szórakozás” hármas köve-

telését. A Magyar Néprajzi Társaság korabeli
Értesítőjében a vonulók sokféle „munkás-typusai” az egykori Aréna-tér előtti téren, a mai
Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor kereszteződéséig meneteltek követeléseiket hangoztatva. 1990-ben, az első magyarországi május elsejére emlékezve, emlékkővet állítottak
ezen a helyen a magyar szakszervezetek.

Élő hagyomány

Állítsunk májusfát!

A

H

árom magyarországi szakszervezeti konföderáció – Autonóm,
MSZOSZ, SZEF – közös, és
egyben rendkívüli május elsejei
demonstrációra hívja a munkavállalókat, a
nyugdíjasokat, a tanulókat és családtagjaikat
a Városligeti fasor és a Dózsa György út kereszteződéséhez.
9 órától várják azokat, akik ott akarnak
lenni egy kivételesen fontos eseményen, s
akik legalább a jelenlétükkel tenni is akarnak
ezért valamit. Mindenkire szükség van!
Idén különösen fontos, hogy a május 1-jei
demonstrációt szervező szakszervezeti konföderációk tagjai mellett minél többen felsorakozzanak, s komoly erőt képviselő tömeg
gyűljön össze a megmozduláson – vélik a
szervezők, egyebek mellett a VDSZ vezetői is.
Az ország valamennyi szakszervezetét mozgósítják, hogy évek óta nem látott embertömeg
gyűljön össze a majálison. A szakszervezetek
készülnek valamire, de hogy mire, az csak a
helyszínen, a Nagyrét színpadán fog kiderülni.
„Ez a nap a miénk, a munkát vállaló és
munkát vállalni akaró embereké”. „Legyünk
sokan, hallassuk a hangunkat, álljunk ki jogainkért!”. Ilyen és ehhez hasonló feliratú
transzparensek tömegei emelkednek majd a
magasba, hogy hirdessék, mit akarnak a dolgozó embereket képviselő szakszervezetek.
A szervezők úgy gondolják, ez a május
elseje hosszú évek óta az első olyan, amire
érdemes elmenniük azoknak az embereknek, akik változást akarnak. Terveik szerint
a munka ünnepe idén már nemcsak a sörről
és a virsliről szól, hanem fontos tartalma lesz,
sokkal komolyabb, mint azt gondolnák azok,
akik szerint a szakszervezetek kiürültek,
gyengék vagy nincsenek céljaik.

jegyzet

A hazai érdekvédelemnek is fel kell ismernie, hogy „egyedül nem megy”, leáldozott
az idő, amikor a régi dicsőség fényében, ám
egyre kevesebb taggal talpon lehet maradni, s
eredményeket elérni. A világban már jó ideje
felismerték, hogy csak egységesített erővel lehet ütőképes, megkerülhetetlen az érdekvédelem, s csak így lehet eredményesen képviselni
a munkavállalók érdekeit. A felismerésen az
európai szakszervezetek régen túljutottak, s a
szép elképzeléseket tettek követték: több ágazatot képviselő nemzetközi szakszervezetből
összeállt a csaknem 7 millió tagot képviselő
IndustriAll nemzetközi szakszervezeti szövetség. Mindez elhatározás, szándék és logisztika
kérdése volt. Hasonló elképzelések hazánkban is többször felmerültek, s a megvalósítást egyre gyakrabban, egyre komolyabban
fontolgatják a szakszervezeti vezetők. Van-

nak, akik még saját pecsenyéjüket féltve nem
jönnek közelebb a közösen rakott tűzhöz, de
vannak, akik már együtt rakják a tüzet.

A gyerekekre külön
figyelem
A VDSZ vezetősége azt szeretné, ha a szakszervezethez tartozó tagok családostól jönnének
a majálisra. A gyerekekre külön készülnek a
szervezők, tervek szerint már az indulásnál is
többféle programmal igyekeznek lekötni őket.
A VDSZ-nél ugyanis úgy gondolják, a szakszervezetek népszerűsítését, az utánpótlás nevelést
nem lehet elég korán kezdeni, s ebben a VDSZ
az évente ismétlődő számos egyéb családi programjával – egyebek mellett a szeptemberben szokásos egészség és sportnappal – jó ideje élen jár.

májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi
szokásainak Európa-szerte ismert
szimbolikus kelléke is. A májusfa
állításáról a15. századtól kezdődően szólnak
forrásaink, a szokás azonban bizonyosan
régibb. A májusfát csoportba szerveződve
állították a legények a lányoknak, akiknek
ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár
fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló
legény vezetésével állították a fát, de egyes
területeken a legények a rokonlányoknak is
állítottak fát. Gyakran a közösségeknek is
volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte.
A legények a megfelelő fát éjszaka vágták
ki az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi
szokásnak megfelelően minden lányos ház
elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró és a
pap háza, esetleg a templom előtt állítottak
fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak
udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli
üveg borral, hímes tojással stb. díszítették
föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben
(Csík) ki is faragták a fát vagy a legény rávéste a nevét (Háromszék).
Ez a szokás falvakban még napjainkban is
komolyan jelen van. A májusfát vagy májusi
gallyat világosig őrizni kellett. A két háború
között divatba jött a szerenád, az éjjelizene
május elsején. Leggyakrabban nyárfa volt,
de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét
is. A fákra színes papírszalagokat akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak
fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával.
A szerenádot követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket.

A májusfák kidöntése járt együtt általában
nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal: szertartásos körültáncolás és a májusfára
mászás elmaradhatatlan program volt.
Május elseje a faállításon kívül a mezőgazdaságban is fontos dátum volt. Úgy tartotta
a hiedelem, hogy ha május elseje előtti éjjel
esik az eső, nagy termés lesz, ha hideg van
vagy fagy, akkor termés nem lesz. Az öregek
szerint azt is ki lehetett következtetni, hogy
milyen lesz a jövő tél.

A szakszervezet helye
Egy márciusi tüntetésen sok szó esett a
civil társadalomról,
Magyarország aktuális problémáiról,
és az egyik felszólaló
külön is kitért arra:
új szakszervezeti keretekre, új vezetőkre
van szüksége a munkavállalóknak.
Mélyen egyetértek.
Miért is? Leginkább azért, mert elegem van
abból, hogy a szakszervezeti világ a politika
játékszere legyen. Elég volt abból, hogy a pártpolitika mindig talál magának ölebet, akinek
a nyakát vakargathatja, és az cserébe munkavállalók százezreit árulja el. És elég volt abból
is, hogy eközben a hatalomnak le nem fekvő
szakszervezetek állandó szélmalomharcot kénytelenek vívni, hovatovább többet hadakozunk a
kormánnyal, mint a munkáltatóval. Meg egymással, igen, ezt se tagadjuk le. Túl sok szakszervezet, túl sok konföderációba tömörülve, túl sok
belső konfliktust dobál ide-oda. A trükközésből,
helyezkedésből is elegem van, méltatlan ez a kamarilla-politika a szakszervezetekhez.
A legelső dolgunk annak meghatározása,
hogy mégis, milyen távolságot tartsunk a politikától. Az én válaszom egyszerű: nem kisebbet
vagy nagyobbat, hanem egyenlőt. Kaptam
minap Gaskó István szakszervezetétől egy nyílt
levelet, melyben egyes konföderációkat a pártpolitikával való összejátszással vádolnak.
Megismétlem, hadd érezzük át a kabarétréfa
súlyát: Gaskó István csapata szerint másoknak
nagyobb távolságot kellene tartani a pártoktól.
Írja ezt az a Gaskó István, akinek az Orbánnal
közös fotóival ki lehetne tapétázni a LIGA
székházát.
Ez soha többet nem fordulhat elő, ha 2014ben Gaskó István régi „bölénytársát” sikerül
megakadályozni abban, hogy tovább szipolyozza a munkavállalókat. De, és ez legalább olyan
fontos, a kritikánk éle nem fog csorbulni egy
következő kormánnyal szemben sem! Elvárjuk,
hogy a legelső döntések sorában egy új Munka
törvénykönyvét fogadjanak el, a lehető legtöbb
szakszervezeti javaslatot hasznosítva. A szakszervezet ugyanis nem eladó – aki pedig mégis
gyékényre rakja, saját egyedi boldogulásáért
áruba bocsátja, az nem méltó százezrek, milliók
képviseletére.
Mi mindenkivel, minden hatalommal szemben akarjuk erősíteni a szakszervezetet. Igen, mi
is az összefogást pártoljuk – de mi a munkással,
a dolgozóval, a milliónyi bérből is fizetésből élővel fogunk össze.
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ülésterem
A VDSZ vendége: Budai Iván

A vegyipar és a szociális párbeszéd
Érdekes, közérthető, alapos beszámolót tartott a gazdaság, azon belül is a vegyipar alakulásáról
Budai Iván, a MAVESZ (Magyar Vegyipari Szövetség) igazgatója, aki a VDSZ felkérését elfogadva
vett részt az elnökségi ülés első részén.

A

VDSZ havonta szokásos elnökségi
ülésén nem ritka, hogy a megbeszélés egy részére szakértő előadót
hívnak bizonyos témákban. Így
volt ez március végén is, amikor a tanácskozás első részében Budai Iván, a MAVESZ
igazgatója tartott tájékoztatót az elnökség
tagjainak. Bár a kivetített prezentáció angol
nyelven készült, Budai annyira érdekesen és
lendületesen beszélt a témáról, hogy még az
is elfelejtette az írásos tájékoztatóval kapcsolatos nyelvi nehézségeket, aki egy kukkot
sem beszél angolul. Igaz, a tartalom is olyan
közérdekű és fontos – a vegyipar és a szociális párbeszéd helyzete –, hogy túlzás nélkül
állíthatjuk: minden jelenlévő nagy érdeklődéssel hallgatta az előadót.
Budai az ismertetőjében visszanyúlt 2010re, foglalkozott a Fidesz-KDNP unortodox,
a korábbiaktól jelentősen eltérő gazdaságpolitikájával, a terhek méltányos elosztásával,
s részletezte a magánnyugdíjpénztárak államosításának történetét.
Az adóváltozások kapcsán felsorolta az új
terheket, azok hatásait, hátrányait és a kevés
előnyét. A gazdasági területet érintve felhívta a
figyelmet arra, hogy a cél ugyan a költségvetési hiány csökkentése, s a gazdaság beindítása, a
helyzet azonban enyhén szólva sem rózsás.
A bajok már a válság előtt látszottak – emlékeztetett -, s bár 2011 közepéig volt némi kilábalás, azóta folyamatosan csökken a GDP.

Biztos lábon
az autógyártás
Az ipar helyzetével kapcsolatban szélsőséges
példaként említette az autógyártást, amely
azon kevés ágazatok közé tartozik, ahol nőtt
a termelés. Az elektronikai cikkek gyártása
viszont a másik véglet, ezen a területen drámaian nagyot zuhant a termelés és romlott a
piac. A vegyipar viszont egyértelműen igen
nehéz helyzetben van – szögezte le a MAVESZ igazgatója.
Egyre gyakrabban felmerül a kérdés: vane kitörés a jelenlegi gazdasági helyzetből?
A statisztikákban rejlő válasz egyelőre nem
biztató: a világbank tavalyi kimutatása szerint a gazdasági szempontból megbízható
ranglistán Magyarország öt hellyel zuhant,
46-ról az 51. helyre esett vissza.
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A változások élére kell állni

M

ás szakszervezetekkel való
együttműködés előkészítéséről, a május 1-jei demonstráció
szervezéséről, a közműdíjak
emelkedéséről, valamint a munkabalesetben elhunytakra való emlékezésről is tanácskozott az elnökség a legutóbbi ülésén.
Mint arról korábban beszámoltunk,
együttműködésről döntött a Vasas Szakszervezet és a VDSZ, az erről szóló szándéknyilatkozatot a két szervezet elnöke korábban aláírta. Az előkészítést megkezdte
az e célra kijelölt bizottság, ám az egyeztetések a vártnál lassabban haladnak – tájékoztatta az elnökség tagjait Székely Tamás.
A VDSZ elnöke biztatónak tartja a tendenciát, miszerint az Európában végbement
együttműködés mintára – a 7 millió tagot
képviselő IndustriAll – hazánkban is elkezdődött a szakszervezeti erőket egyesítő folyamat. Kijelentette, a szervezettség tekin-

tetében az iparban a VDSZ áll a legjobban,
akciókra való készségét és anyagi bázisát
tekintve is kiemelkedő helyet foglal el. Éppen ezért úgy gondolja, a vegyipari ágazatnak vezető pozíciót kell vállalnia minden
folyamatban, amely az együttműködésre
irányul. Ebben az elnök és az elnökség
tagjai egyetértettek, s megerősítették: meg
kell fontolni minden ajánlatot, amely az
erők valamiféle egyesítéséről szól, s az előkészítés élére kell állni.

Dolgozni kell, nem
személyeskedni
Az elnökség nagy többsége egyetértéssel fogadta Kiss Béla alelnök kijelentését: az átalakulás során nem személyi kérdésekkel kell
foglalkozni, hanem közösen gondolkozni és
összefogni. A helyzet nem egyszerű, hiszen

sokak által ismert, hogy az egyértelműen
kormánybarát – legalábbis a hatalommal
lepaktált – Liga nagyon törtet, „kilóra” veszi
különféle ígéretekkel a szakszervezeteket,
hogy megkerülhetetlen bázist építsen az
egyik oldalon. Kiss Béla szerint ezt a folyamatot elsősorban minőségi összefogással
kell ellensúlyozni, s ennek mielőbb meg kell
történnie – jelentette ki.
Az alelnök ezt követően beszámolt a május 1-jei demonstráció előkészületeiről, s
arról, hogy idén is – már hagyományosan –
megemlékeznek április 28-án a munkabalesetben elhunyt dolgozókról. Ezt a napot
tavaly már hivatalosan is a munka áldozatainak emléknapjává minősítette a kormány.
Kiss Béla a költségvetés megtárgyalása
előtt elmondta, hogy a VDSZ kiadásait jelentősen növelik a közüzemi díjak, csökkentés ugyanis nem jár az olyan „nagyfogyasztóknak”, mint a VDSZ.

Április 28: Emléknap az áldozatoknak

Évente 9 ezer halálos munkabaleset
Budai egy felmérésre hivatkozva elmondta, hogy a munkahelyek nagy részén a
munkaidő 13 százaléka azzal megy el, hogy
megpróbálják értelmezni a nehézkes szabályokat, s beilleszteni azokat a gyakorlatba.
A kedvezőtlen hazai helyzetképhez tartozó
„tételek” közül az igazgató kiemelte, hogy
csökkentek, csaknem leálltak a befektetések,
öregszik a gazdaság anyagi és technikai bázisa. Ez az egyik legrosszabb hír – jelentette
ki. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy egyre
gyengébb lábakon áll az innováció, s ennek
megfelelően elenyészően kevés új magyar
termék kerül piacra.

Hullámvasúton
a vegyipar
A vegyipari termelés Európában 2008 elejéhez
képest 2009-re ötödével zuhant – ismertette a
MAVESZ igazgatója. A jelenség Európa szerte
általános volt, kivéve Lengyelországot, ahol igen
szerencsésen vészelték át a recessziót. Olyan�nyira, hogy a termelés az elmúlt két és fél évben
kissé növekedni kezdett – mondta Budai.
Magyarországon a vegyipar 2006-óta hullámvasúton ül, ami azt jelenti, hogy a gaz-

dasággal együtt mozog: néha jobb, máskor
rosszabb a helyzet. Az iparág mintegy ötmilliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez. Az igazgató a kedvezőtlen tények között említette az
alapanyaggyártás és a festékipar visszaesését,
jónak minősítette viszont a gyógyszergyártás eredményeit és kimagaslóan jónak a hazai gumiipar helyzetét.
A külkereskedelemmel kapcsolatban
Budai határozott visszaesésről beszélt, s
megemlítette azt a tényt, miszerint túlsúlyban van a tömegtermékek gyártása,
kevés az olyan iparcikk, amelynek előállításához jelentős hozzáadott értékre
lenne szükség.
Az alapanyagárak kapcsán az előadó ismertette, hogy 2012-ben 1,5-2 százalék volt
a vegyipar visszaesése, amit a legmerészebb
álmok szerint is legfeljebb tartani lehet, de
javítani egyelőre semmiképpen sem. Legalábbis az igazgató erre nem lát esélyt.
Befejezésül Budai kiemelte a VDSZ-szel
való példaértékű együttműködést, párbeszédet. Hozzátette, a MAVESZ nyitott az ágazati bérmegállapodási tárgyalásokra, ám arra
is van lehetőség – volt is rá példa korábban
–, hogy csak nyilatkozatot tett, s a vállalatok
önként csatlakoztak ehhez.

A munkabalesetben
elhunytak vagy
megrokkant munkavállalók
emléknapjává nyilvánította
tavaly a kormány április
28-át. Közleményében a
szaktárca hangsúlyozta:
az értékteremtő
munka megbecsülése,
a munkabalesetek
megelőzésének elősegítése
céljával a kormány kiemelt
fontosságot tulajdonít
az egészséges és
biztonságos munkavégzés
körülményeinek.

M

egteremtésükre és fenntartásukra azzal is fel kívánja hívni
a munkáltatók és a munkavállalók figyelmét, hogy április
28-át a munkabalesetben elhunyt, illetve
megrokkant munkavállalók emléknapjává
nyilvánítja. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmié Ügynökség
statisztikai adatai szerint az Európai Unió
tagállamaiban évente – a munkahellyel
összefüggő balesetnek és megbetegedésnek következtében 151 300 baleset kö-

vetkezik be: – a halálos munkabalesetek
száma évente megközelíti a 9 ezret. Magyarországon 2012-ben a hivatalos statisztika szerint 62 munkavállaló vesztette
életét munkahelyi baleset következtében.
Tavaly összesen 17 ezer 25 munkabaleset

történt, 1,6 százalékkal kevesebb mint
2011-ben. Az emléknapot megelőző estén a szakszervezetek már hagyományosan koszorúzási ünnepséget tartanak a
munkabalesetben elhunyt dolgozók csepeli emlékművénél.
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Összeállította:
Őriné dr. Gracza Zsuzsanna,
munkajogász

A VDSZ jogászát újabban sokan
kérdezik az egyesületekkel,
a családi joggal és az
örökléssel kapcsolatos várható
változásokról. Szakértőnk, Őriné
dr. Gracza Zsuzsa az alábbi
tájékoztatóban összefoglalja a
legfontosabb tudnivalókat.

N

agyjából jövő ilyenkor, egészen
pontosan 2014. március 15-én lép
hatályba az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.). A VDSZ jogászai a
hatálybalépésig időről, időre rövid tájékoztatót tartanak az egyesületekről, családi jogról
és az öröklésről, mert ezek az új Ptk rendelkezéseinek megfelelően változnak majd.
Az egyesületekre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban jelentős változásra kell
számítani, ezért ebben az írásban elsősorban
e témával foglalkozunk. A Ptk. hatályba lépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket még nem hirdették ki, így nem tudható,
hogy a már működő egyesületek esetén az
új jogszabályból adódó változásokat mikor
és milyen mértékben kell majd az alapszabályokban átvezetni.
A Ptk. Harmadik Könyvének első része
rendelkezik a jogi személyekre vonatkozó
általános szabályokról, a második rész az
egyesületekre, mint speciális jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket
tartalmazza. Az új törvénykönyv megengedi,
hogy a létesítő okiratban a jogi személyek a
szabályoktól eltérjenek, kivéve, ha az eltérő
rendelkezés a Ptk. alapján érvénytelen, vagy
ha az eltérés más harmadik személy jogait,
esetleg érdekeit sérti, s ha a tagok kisebbségének jogait csorbítja, netán a törvényességi
felügyeletet akadályozza.
A törvény lehetővé teszi továbbra is, hogy
a jogi személy létesítő okiratában rendelkezzék egyes szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánításáról, ha önálló szervezettel
és vagyonnal rendelkezik. A szervezet elkü-
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az
Egis
Fókuszban az egyesül eti változás
Az új Ptk.-ról

lönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért a jogi személy köteles helytállni. Ha a szervezeti egység megszűnik, jogai
és kötelezettségei a jogi személyre szállnak
át. Ez nagyon lényeges szabály a származtatott jogi személyiségű tagszervezetek szempontjából.

Különleges
jogállású tagok
Az új Ptk. szerint is változatlanul 10 taggal
lehet egyesületet alapítani. A tagok jogai és
kötelezettségei egyenlőek, de van arra lehetőség, hogy különleges jogállásúak is részt
vegyenek az egyesületben. A tagsági jog
személyhez fűződő, nem forgalomképes, és
nem örökölhető. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony új szabályként
akként keletkezik, hogy a belépési nyilatkozat elfogadásáról a közgyűlés dönt. Ez a jogkör átruházható a vezető tisztségviselőkre. A
tagsági jogviszony megszűnésének eseteit az
új Ptk. az egyesület általi felmondással bővíti, amit akkor gyakorolhat a közgyűlés, ha az
alapszabály a tagságot feltételekhez köti, de
a tag ennek nem felel meg. Tag kizárására
akkor kerülhet sor, ha az érintett a jogszabályt, vagy az egyesület alapszabályát, a közgyűlés határozatát súlyosan, vagy ismételten
megsérti. A kizárásra csak az alapszabályban
meghatározott eljárás szerint van lehetőség;
s a közgyűlés ezt csak írásba foglalt, indokolt
határozattal, a jogorvoslatra való felhívással
teheti meg.

Ülésezni kötelező!
A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve,
hatásköre a Ptk. szerint csak bizonyos esetben delegálható az egyesület más szervére,
vezető tisztségviselőjére. Évente legalább
egyszer ülésezni köteles, ettől eltérni nem
lehet. A klasszikus taggyűlési hatáskörök
(alapszabály módosítása, megszűnés elhatározása) mellett a vezető tisztségviselők
megválasztása, a költségvetés, az éves beszámoló elfogadása, vezető tisztségviselők
fölötti munkáltatói jogok gyakorlása adja a
hatásköre gerincét. Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata, az egyesület céljának módosításához vagy megszűnéséhez a szavazati joggal rendelkező tagok
ugyancsak háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata kell.
Az egyesület vezetését az ügyvezető, vagy
az elnökség látja el, így ők az egyesületvezető
tisztségviselői. Az elnökség létszámaként a jogszabály minimum 3 tagot ír elő. A vezető tisztségviselők megbízatása – a tagok rendelkezése
hiányában – 2 év. Alapszabályban sem lehet 5
évnél hosszabb megbízatási időt előírni.

Felügyelőbizottság
nélkül nem lehet
Felügyelő bizottság létrehozása kötelező,
ha a tagok több mint fele nem természetes
személy, vagy ha a tagság létszáma a 100

A MOTIM fizet

Pert nyert a VDSZ

P

ert nyert a VDSZ a Motim Kádkő
Kft.-vel szemben, ahonnan három évvel ezelőtt elbocsátottak
hat dolgozót, mert nem írták alá,
a számukra kedvezőtlen, a műszakpótlékukat lecsökkentő munkarend-változásról szóló szerződésmódosítást. A munkáltató ezzel az indokkal mondott fel az
érintett dolgozóknak, ám ezt jogszerűtlenül tette, mivel az nem derült ki, hogy
miért nincs szükség az elbocsátottak
munkájára. A csaknem három évig tartó
pereskedésben a panaszosok jogi védel-

mét a VDSZ látta el. A Győri Törvényszék
a napokban jogerősen döntött: helybenhagyta a Győri Munkaügyi Bíróság
munkaviszony jogellenes megszüntetését megállapító ítéletét. A bírói testület
elmarasztalta a céget, s az elbocsátott
munkavállalóknak nyolc havi átlagbérnek megfelelő kártérítést ítélt meg. Úgy
tudjuk, a cég vezetősége tudomásul vette az ítéletet, s kifizeti az egykori dolgozóinak a szükséges összeget. Az érintettek többsége hosszú ideig, több mint 20
évig állt alkalmazásban a cégnél.

főt meghaladja. Egyesület jogutódlással
csak akként szűnhet meg, ha másik egyesülettel egyesül, vagy ha több egyesületre
válik szét.
A jogi személy jogutód nélkül szűnik meg, ha meghatározott időtartamra
jött létre, és a határozott időtartam letelik, ha meghatározott feltételhez kötött
a megszűnés, és a feltétel bekövetkezik,
ha a tagok, vagy az alapítók kimondják
a megszűnést, vagy az arra jogosult szerv
megszünteti. Mindez természetesen csak
akkor lehetséges, ha a vagyoni viszonyokat lezáró eljárást lefolytatták és a bíróság
a nyilvántartásból törli a jogi személyt.
Egyesület ezen kívül akkor is megszűnik
jogutód nélkül, ha megvalósította célját,
vagy e cél lehetetlenné vált, és új célt nem
határoznak meg, illetve ha az egyesület
tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem
éri el a tízet.
A jogutód nélküli megszűnés esetén – a
hitelezői igények kielégítése után – a megmaradt vagyont az alapszabályban meghatározott módon kell felosztani a tagok
között. Ha ez hiányozna az alapszabályból, a nyilvántartó bíróság jelöli ki azt az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetet, amelyiknek át kell adni. A
Ptk. szabályait a hatályos civiltörvénnyel
nem igen hozták még összhangba, mivel
a szakszervezeteket elzárták a közhasznú
jogállás megszerzésétől.
Az egyesületek fölött a törvényességi
felügyeletet a nyilvántartó bíróság gyakorolja. E jogkörében sem vizsgálhatja az
egyesület döntéseinek gazdaságosságát
vagy célszerűségét. Ha a törvényes működés helyreállítására tett intézkedések
nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó
bíróság megszüntetheti az egyesületet. Az
egyesület tagja, vezető tisztségviselője, a
felügyelő bizottság tagja a tudomására
jutásától számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti, a tagok, vagy az alapító,
vagy az egyesület bármely szerve által hozott határozat hatályon kívül helyezését.
Erre abban az esetben van lehetőség, ha
a megszüntetés jogszabályt sért, vagy az
alapszabályba ütközik. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével már nem lehet pert indítani. Nem indíthat pert, aki a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult,
kivéve ha tévedés vagy megtévesztés, illetve jogellenes fenyegetés miatt szavazott a
határozat mellett.

Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját az Egis
Gyógyszergyár Nyrt. Az ünnepi alkalomból felidézzük a gyár
alapításától mostanáig eltelt időszakban végbement változásokat.
Az összeállításban a cég honlapján és külső forrásokban található
információkra támaszkodtunk, egyebek mellett dr. Lipták Judit
leírásából is merítettünk.

A

z Egis Gyógyszergyár Nyrt. jogelődjét éppen száz évvel ezelőtt,
1913. február 19-én jegyezték be
Budapesten a cégjegyzékbe Dr.
Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. néven. Az Egis egy kihívásokkal és sikerekkel
teli évszázadot követően mára Közép-Kelet-Európa meghatározó gyógyszergyárainak egyikévé fejlődött.
Magyarország egyik legnagyobb múltú gyógyszergyárának történetét három
nagy korszak határozta meg: a Dr. Wander, az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár
(EGYT) és az Egis időszaka. A Dr. Wander
Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. megalapítása
egy magyar gyógyszerész, Balla Sándor nevéhez fűződik, aki 1913-ban a svájci Dr. Albert Wanderrel közösen hozta létre a vegyes
tulajdonú részvénytársaságot, hogy megvalósítsa nagy álmát: a gyógyszergyártást Magyarországon. 1932-ben létrehozták a vállalat saját gyógyszerkutató laboratóriumát is.
Az 1950-es államosítás során öt kisebb
magyar céget csatoltak a vállalathoz és
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár Nemzeti Vállalat néven működött tovább.
Az EGYT-ben folyó kutatás érdeme több
eredeti készítmény kifejlesztése is. Közü-

lük az egyik legjelentősebb az értágító, simaizom görcsoldó benciklán hatóanyagú
gyógyszer, amelyet 1966-ban hoztak forgalomba a magyar piacon, majd a világ számos
országában. Az originális termék feltalálóit
1985-ben Állami Díjjal jutalmazták. További sikeres originális EGYT-készítmény
a központi idegrendszerre ható tofizopam,
amely 1974-ben került a magyar piacra és
hamarosan exportja is megkezdődött. A
két készítmény összesített forgalma ma is
meghaladja az 5 milliárd forintot.

A nyolcvanas években
Az exportpiaci nyitás indokolta a vállalat
nevének megváltoztatását is EGYT-ről
Egisre 1985-ben, ugyanis az EGYT név láttán a külföldi partnerek gyakran egyiptomi
cégre asszociáltak. A könnyen kimondható,
megjegyezhető név utalás Pallasz Athéné
pajzsára, a védelmet jelképezi és az elmúlt
közel három évtizedben a kiváló minőségű
gyógyszerek szinonimájává vált.
1995-ben vált az Egis többségi tulajdonosává és stratégiai partnerévé Franciaország legnagyobb független gyógyszergyára,
a Servier.
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VDSZ: a Hankooknál félnek a tagok
Semmibe veszik a munkavállalói érdekképviseleti alapjogokat a
Hankooknál, ahol a szakszervezeti tagok titkolják tagságukat, mert
félnek a retorzióktól – nyilatkozta a Népszabadságnak Székely
Tamás, a VDSZ elnöke. A szakszervezeti tagdíjat külön szedik be,
hogy ne tudjon róla a munkáltató

8

Listáznak?
Ennél is súlyosabbnak tartja a VDSZ elnöke,
hogy a Hankook listázza a szakszervezeti tagokat. Emiatt az érdekképviselet lemondott
arról a lehetőségről, hogy a szervezett dolgozók tagdíját a fizetésből a cég vonja le, azt
inkább maguk szedik be. A tagnyilvántartást
közjegyzőnél helyezték letétbe, így abba a
munkáltató nem tekinthet be, és senkinek
sem kell félnie az esetleges retorzióktól.
Székely kifogásolja azt is, hogy a gumigyár
vezetői akadályozzák a szakszervezeti tisztújítási folyamatot. Most folynak a választások, s bár ennek kapcsán beszélt a cég HRvezetőjével is, az érdekképviselet plakátjait
mégis rendre eltávolítják, és igyekeznek korlátozni a tagokkal való találkozás lehetőségét.
Megtiltották például, hogy a munkaközi szünetet töltő dolgozókkal a pihenőhelyiségben
találkozzanak, mondván, az érdekképviselet
munkaidőn kívül keresse a kapcsolatot. Igen
ám, de a cég a dolgozókat a műszak végeztével bérelt buszokkal szállítja el, és akkor már
esély sincs arra, hogy az érdekképviselet emberei bárkivel is találkozzanak.
Igaz – ismeri el a VDSZ elnöke –, hogy az
ebédlőt nem minősítették „tiltott övezetté”,
de ott túl sokan vannak, s a helyiséget bekamerázták. Az anonimitásukat őrizni kívánó
szakszervezeti tagok körében ilyen feltételekkel a szakszervezet Székely szerint nem
folytathat érdemi tevékenységet.

A

Hankooknál a szakszervezetek
– nem kis részben sztrájkfenyegetéssel – a fizikai munkások
számára öt és fél százalékos alapbéremelést értek el az idén, míg a szellemi
dolgozók átlagosan öt százalékkal többet
vihetnek haza, még sincs munkabéke a délkoreai gumigyártónál – állítja Székely Tamás. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és
Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) elnöke szerint a
vállalkozás a fizetések esetében meghátrált, a
szakszervezet ellen viszont az elnök szerint
bosszúhadjáratot hirdetett.
Székely azt állítja, hogy a szövetség alelnökét, aki a sztrájkbizottság vezetője volt, az
előzetes bejelentés ellenére sem engedték be
a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási
üzemébe, mondván: a munka törvénykönyve rá nem vonatkozik. Álláspontja szerint ez
nem igaz, mert az Mt. szerint a „szakszervezet képviseletében eljáró, munkaviszonyban
nem álló személy, ha a szakszervezetnek a
munkáltatóval munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató területére beléphet”.
Egyetlen korlát: a „munkahelyen való tartózkodás során a munkáltató működési rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani”.

kaviszonyát, akivel a meghallgatása során
állítólag még azt sem közölték, hogy ellene
a munkaköri kötelezettségeinek vélelmezett
megszegése miatt fegyelmi eljárás folyik.

A VDSZ panaszt emelt

Székely végül bejutott, de úgy tapasztalta, hogy a cég emberei a gyárban folyamatosan ﬁgyelemmel kísérték a mozgását, és
igyekeztek feljegyezni, kivel és miről beszélt.
Ezzel önmagában nem lenne baja, hiszen
neki nem tudnak ártani, de azt elfogadhatatlannak tartja, hogy a társaság folyamatosan
próbálja ellehetetleníteni az érdekképviselet
működését. Szerinte a közelmúltban például
mondvacsinált okokra hivatkozva szüntették
meg egy szakszervezeti tisztségviselő mun-

Mindezek miatt a VDSZ a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkárához fordult, jelezve, hogy
a Hankooknál a választott tisztségviselőiket
megﬁgyelik, a szabad szervezkedési jogot
korlátozzák. Székely sajnálatosnak tartja,
hogy a munkavállalói érdekképviseleti alapjogokat éppen a magyar kormány egyik stratégiai partnere veszi semmibe.
A szakszervezeti vezető elmondta, hogy
mindezzel kapcsolatban megkeresték a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségét
is. Ha ez sem elég – tette hozzá –, készek
arra, hogy felhívják a Hankook gazdasági
partnereinek figyelmét is arra: a cég a szakszervezetekkel nem kíván az uniós normák-

A Hankookról

A

dél-koreai gyár alapkövét 2006
júliusában fektették le Rácalmáson, a beruházás 500 millió euróból
valósult meg. A vállalat folyamatosan növelte gyártókapacitását,
melynek nagysága 2011 októbere
óta megduplázott. A rácalmási
gyárban jelenleg 2200 ember dolgozik, az üzem kapacitása most napi
szinten 34 000 gumiabroncs. Az
üzemben gyártott abroncsok nagy
része európai piacra kerül. A cég
magyarországi működése óta 15,8
milliárd forintos állami támogatásban részesült, amit elsősorban a
versenyképességének növelése és új
munkahelyek megteremtése érde
kében kapott.

nak és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) követelményeinek megfelelő munkaügyi kapcsolatot fenntartani. Székely szerint
ez kínos lenne, mert a cég Európában neves
autóipari vállalatok beszállítója.

A vezetőség
mindent cáfol
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Ilyen még nem volt

ország
száz küldötte
a Benczúrban
Gigantikus méretű Nemzetközi Gumiipari Világkonferenciát
rendez a budapesti Benczúr utcai székházában a VDSZ április
22-e és 24-e között. A szervező hívására 16 országból csaknem
százan jelezték részvételüket a fontos eseményen. A vendéglátók
a színvonalas nemzetközi előadások biztosítása mellett a
vendégek kényelmes elhelyezéséről és a kevés szabadidejük
szórakoztató eltöltéséről is gondoskodnak.

World Conference
for the Rubber Industry

– A Hankook Tire vezetősége megdöb-

benését fejezi ki a szakszervezet igaztalan
vádjaival kapcsolatban – így reagált a cég a
VDSZ elnökének nyilatkozatára. Hangsúlyozták: működése során a vállalat mindig
betartotta és betartja a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket. A vezetőség szerint
mindig prioritásként kezelték a dolgozók
életminőségének folyamatos javítását, ennek
bizonyítéka az évenkénti béremelés, a juttatási csomag, valamint a dolgozóknak térítésmentesen nyújtott meleg étkeztetés, szállás
és munkába szállítás. A fentieken kívül a
Hankook semmilyen formában nem kívánja
kommentálni a szakszervezet vádaskodását.

Gumiipari világkonferencia
Budapest, 2013. 04. 22–24.

(Népszabadság)

K

evés szabadidőre számíthatnak
azok, akik a VDSZ meghívására
jelezték: részt vesznek a Nemzetközi Gumiipari Világkonferencián április 22-e és 24-e között Budapesten,
mert a szervezők sűrű, színvonalas szakmai

programról gondoskodnak. Ilyen rangú és
ilyen nagyméretű nemzetközi tanácskozás
még nem volt a szakmában, főleg nem Magyarországon, ezért a meghívóknak különösen ki kell tenniük magukért. Tizenhat
ország csaknem száz küldötte regisztrált a
rendezvényre, elhelyezésükről, teljes ellátásukról és a szakmai programok közötti
kevés szabadidő szórakoztató eltöltéséről is
a vendéglátónak kell gondoskodnia.
A VDSZ szerencsés helyzetben van, hiszen saját székházának díszterme alkalmas
a tanácskozás lebonyolítására úgy, hogy
a tolmácsokat is kényelmesen el lehet helyezni. A szállás az alig néhány tízméternyire lévő Benczúr Hotelben lesz, így a mintegy száz nemzetközi szakértőnek csak egy
rövid sétát kell tennie a konferenciaterem
és a szálloda között.
A VDSZ csapata mindent megtesz a zavartalan lebonyolításért.
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más-kor
Fiatalok az IndustriAllban

Helyzetgyakorlat és valóság
Létre kell hozni egy nemzetközi ifjúsági hálózatot kiépítő tagozatot
az IndustriAll szakszervezeti szövetségen belül, egyebek mellett
ennek érdekében gyűlt össze Portugáliában, Sesimbra városában
18 országból 34 fiatal tisztségviselő, március 21-23. között. A
gigantikus szakszervezeti szövetség 35 ország csaknem 220
tagszervezetét, 23 iparág több mint 7,1 millió tagját képviseli.

A

világszervezet 2012. évi döntéseinek egyike volt, hogy létre
kell hozni egy nemzetközi ifjúsági hálózatot kiépítő tagozatot
az IndustriAll szakszervezeti szövetségen
belül. Hazánkat négy fiatal tisztségviselő képviselte, név szerint Tábi Melinda, a
kecskeméti Mercedes gyár tisztségviselője,
Beőthy-Fehér Szabolcs, a Szakszervezeti
Ifjúsági Szövetség elnöke, Glasz Miklós, a
VDSZ ifjúsági tagozatvezetője és Kovács
László, a VDSZ ifjúsági tagozatának alelnöke, a VDSZ országos titkára. A nemzetközi
delegáció tagjai – a teljesség igénye nélkül
– Belgiumból, Bulgáriából, Finnországból,
Máltából, Franciaországból, Svédországból
is érkeztek, nyelvi akadályok mégsem voltak, hiszen az angol, német és francia valamelyikét mindenki tárgyalóképes szinten
beszélte.
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A megjelent fiatalok személyes beszámolói csaknem teljes képet festettek az európai szakszervezeti ágazatok helyzetéről,
hiszen kollégáink egyebek mellett a gáz- és
vegyipar, a textil- és fémipar, a gyógyszeripar, valamint a szolgáltatóipar területeiről
is érkeztek.

Vegyes a kép
Vegyes kép alakult ki az egyes országok
szakszervezeteinek céljáról és küldetéséről,
a tapasztalatok szerint sok ország küldötte
arról számolt be, hogy hazájában inkább a
szolgáltató típusú modell szerint működik
az érdekvédelem (Magyarország is inkább
ilyen), míg másutt magáért a mozgalomért,
az összefogás erejében bízva csatlakoznak
szívesebben az emberek. Általános tapasztalat, hogy országos szinteken az ágazatok

szervezettségi szintje alacsony, bár néhány
üdítő kivétel – például Svédország és Izland
– azért akad.
A 18 országból érkezett fiatal által közösen feltárt európai helyzetkép vázolása
után a résztvevőket 4 csoportra osztották,
s azonos címszavak és témák alapján ötletbörzét tartottak, amelyen az érveket és
megközelítésmódokat a gyakorlatban is
kipróbálhatták, ütköztethették. Egyes csoportoknak a fiatalok foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos megoldási lehetőségeket kellett keresniük, különös tekintettel
arra, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a fiatalok szociális integrációjának
elősegítésére. Arra keresték a választ, hogy
ebben a tekintetben a régiós, országos és
nemzetközi szervezeteknek milyen potenciális feladataik vannak. A beszámolókon
számos érdekes, sőt tanulságos előadást
lehetett hallani.
Egy másik feladat kapcsán arra próbáltak
a csoportok választ találni, hogy miként tehetnék láthatóbbá, a fiatalok számára is testközelibbé a szakszervezeti tevékenységeket.
A tagbevonásnak számos lehetőségét megtárgyalták. Megállapították egyebek mellett
azt is, hogy sok ország szakszervezetének
már jelenleg is igen hasznos, részletes, elekt-

ronikusan is elérhető kiadványai vannak.
Ezeket összegyűjtve a magyar küldöttek is
tartalmas információkkal bővítették ismereteiket, amelyeket a hazai szakszervezeti
munkájuk során is alkalmazni fognak. Erre
szükség is van, hiszen a fiatalok csaknem 30
százalékos munkanélküliségi aránya messze
meghaladja az általános, a teljes lakosságra
nézve 10 százalék körüli átlagértéket. Azonban Európában sajnos nem állunk egyedül
ezzel az ifjúsági problémával: tény, hogy
Spanyolországban mintegy 55 százalékos a
fiatalok munkanélküliségi aránya.

Országjáró buszos
tagtoborzás?
Hatékonyan kell fellépniük a fiataloknak
is a szakszervezetek egyesített erejével,
modernizálódó eszköztárával, az ifjú
aktivisták lelkesedésével olyan progra-

mok kidolgozásában, amelyek egyrészt
megfelelően tájékoztatnak, másrészt
döntéshozói szinteken is jobb feltételeket teremtenek számukra – összegezték
a tapasztaltakat a magyar küldöttek. A
delegációk tagjai a megbeszélések során
hasznos ötleteket kaptak például a duális
képzési modellekre, a szervezettségi térképek összeállítására, az ifjúsági garanciaprogramok kialakítására, a mobilitásra,
vagy az európai szabályozói reformokra.
A magyarok számára talán leginkább
Ausztria és Németország szakszervezeti
ifjúsági megoldásai tűnnek példaértékűnek. Felmerült hatékony ismeretterjesztő
és tagtoborzási megoldásként a „szakszervezeti országjáró buszos kampány”
lehetősége is, amelyet a korábbi osztrák
vegyész ifi vezető kollégánk, aki immár
a PRO-GE szakértője, Bruno Kamraner
javasolt azoknak a szakszervezeteknek,

akiknek van rá lehetőségük, s valóban komolyan veszik a tagsággal való személyes
kapcsolat motiváló hatását.
A nemzetközi találkozó portugál helyszínén kellemesen enyhe, tavaszias időjárás fogadta a résztvevőket, és az óceánparti panorámát nyújtó tárgyalóközpontból
való kilépést követően kötetlenebb formájú, személyes beszélgetésekre is sort
kerítethettünk. Az új ismerettségek jó
alapjául szolgálnak a további szakmai
egyeztetésekhez, amelyek nem csupán a
megbeszélések napjaira korlátozódnak,
hiszen az internet segítségével napi szinten kapcsolatban tudunk maradni, sőt
egymás segítségére lehetünk, akár ezer
kilométeres távolságokból is. Az IndustriAll ifjúsági tagozata legközelebb ősszel ülésezik, Bécsben.
Lejegyezte: Kovács László,
a VDSZ országos titkára, ifjúsági alelnök

11

életmód

kitekintő

VDSZ 6. Sport- és Egészségnap

Hagyományőrzésből jeles

Hol kezdődik az európai demokrácia?

Sokan azt sem tudják,

mi a szakszervezet
Pozitív változásokat nem hoz a gazdasági válság kezelése, magas
a munkanélküliségi arány, főleg a fiatalok között, és egyre
fontosabb a nemzetek tapasztalatainak megosztása egymással.
Nagyjából így lehetne összefoglalni az Otto Brenner Alapítvány,
a Friedrich Ebert Alapítvány, a Hans Böckler Alapítvány és az
Európai Szakszervezeti Szövetség által, április 10-11. között
szervezett nemzetközi konferencia üzenetét. Az előadók idén
Lengyelországgal, Csehországgal és Németország szociális
helyzetével foglalkoztak. Fontos üzenet: az európai demokrácia
a választások után kezdődik, nem ott ér véget.

Hatodik alkalommal rendezi meg idén szeptember 7-én a VDSZ az
évről évre egyre népszerűbb Sport- és Egészségnapot.
A már hagyományos családi rendezvényre ezrek készülnek, jó
alkalom ez a nyári vakáció végén, a tanév elején még egy közös
kikapcsolódásra. A VDSZ 6. Sport- és Egészségnapjának idén is a
Chinoin ad otthont: az újpesti sporttelepére várják a szervezők a
kikapcsolódni, együtt szórakozni vágyó tagokat. A rendezők, no meg
a vendégek is remélik, az időjárás idén is kegyes lesz hozzájuk.

T

A

már szokásos gazdag programra,
fergeteges hangulatra, ízletes ebédre, nagy sportrangadókra és izgalmas főzőversenyre készülhetnek
idén is azok a VDSZ-tagok, akik ellátogatnak
szeptember 7-én a Chinoin Tábor utcai sporttelepére. Ezúttal is ott lesz ugyanis a szakszervezet szeptemberi hagyományos Sport és
Egészségnapja, sorrendben a hatodik.
A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, időjárástól függetlenül ezrek érkeznek a közös kikapcsolódásra, ami a tanítás
kezdetén még jó alkalom egy önfeledt szórakozásra.
A szervezők úgy tervezik, hogy a különféle
egészségügyi szűrésekkel és életmód tanácsadásokkal is tűzdelt program idén legalább

bohóc is ellátogat a gyerekekhez, hiszen a piros orrú fellépőnek mindig osztatlan sikere
van a kicsik körében.
annyira érdekes, hasznos és szórakoztató legyen, mint korábban is minden alkalommal.
A különféle vetélkedők természetesen idén
sem maradhatnak el, a gyerekek biztonságos
szórakoztatása idén is kiemelt cél lesz, de
számos egyéb hasznos szolgáltatást is garantál a VDSZ a tagjai számára.
A szakszervezet vezetősége fontosnak
tartja az ágazathoz tartozó kollégák egészségét, a megfelelő életmód kialakítását, s ha ez
a rendezvény egy picit is segít a szemléletformálásban, már megérte a fáradozást – vélik a
szervezők.

A nagysátorban is nagy
lesz a hangulat
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Bár a pontos program még nem alakult ki,
a szervezők arra törekednek, hogy legalább
olyan színvonalas legyen, mint eddig mindig. A nagysátor például olyan helyszíne volt
a különféle kulturális műsoroknak, amely
szakadó esőben is garantálta az egész napos
jó hangulatot. Nagysátor idén is lesz, fellépők sokasága várható ezúttal is, s talán még

Ebben nem ismerünk
tréfát
A focipályán minden évben vérre menő küzdelem folyik a VDSZ kupáért. A pályán kívüli jó
barátok a gyepen, a sípszó után nem ismernek
tréfát, ha a győzelem a tét. Persze a legkeményebb összecsapások is a sportszerűség határain belül zajlanak, de tény: a fociban nem ismernek tréfát. Fiatal srácok és komoly családapák

egymás mellett, esetleg egymás elleni csapatban küzdenek a győzelemért. Többfordulós, fáradhatatlan küzdelem ez, de az amatőr focisták
alig várják, hogy izzadhassanak végre a napon,
vagy bőrig áztathassák magukat a pályán, ha éppen esőben kell játszaniuk. Készülnek rá, számítanak a VDSZ családi napjára tervezett rangadóra, s ennek megfelelően komolyan veszik az
egyenes kiesés alapján zajló küzdelmet.

Jól kifőzzük
A bográcsokban idén is egész nap rotyognak
majd a legfinomabb ételek. Minden évben
tucatnyi csapat nevez a főzőversenyre, mindenki a legjobbat vagy éppen a legkülönlegesebb ízt akarja bemutatni a szigorú zsűrinek.
A versenybe – mint mindig – az idén is beszámít a terített asztal látványa, ezért szebbnél szebb módon díszítik majd az egyébként
egyszerű műanyag „tábori” berendezést.
A gulyás, a halászlé, a töltött káposzta és
a marhapörkölt mellett minden alkalommal
számos tájjellegű étel is készül a kondérokban. Vélhetően így lesz ez idén is.

izennegyedik alkalommal rendezték meg április 10-11. között azt a
nemzetközi konferenciát, amelyet
a Szociális Európa védelme ös�szefoglaló néven indított az Otto Brenner
Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány,
a Hans Böckler Alapítvány és az Európai
Szakszervezeti Szövetség. A nemzetközi tanácskozásnak ezúttal Lipcse adott otthont,
a világ számos országából összesen kétszázötvenen vettek részt.
A város polgármester-helyettese megnyitójában hangsúlyozta, érződik, hogy elmaradtak az ország egyesülése után beáramlott
nagy pénzek, ezért már nincs, ami élénkítse
a gazdaságot, s nagy erőket kell megmozgatni ahhoz, hogy az Unió új pénzügyi ciklusában a város és a régió minél több anyagi
forráshoz jusson. A vásárvárosi szerep és a
kulturális élet nagyon fontos – szögezte le –,
de a fő irány a városban az autó- és a nyomdaipar, a kutatásfejlesztés és az oktatás.
Marek Balicki, a lengyel Szolidaritás
mozgalom egykori tisztségviselője, kórházigazgató, volt egészségügyi miniszter
hangsúlyozta: országában a válság miatt veszélyben vannak a közös programok. Elmúlt
a 2004-es nagy pillanat, s az akkor kiharcolt
nagy lehetőségek – szabad utazás, külföldi
tanulás és munkavállalás -, ma már mind kevésnek bizonyulnak. Nem vált be az ígéret,
hogy a gazdasági növekedés mindenki számára előnyökkel jár. Az időközben bekövetkezett gazdasági válság rossz időben találta a
társadalom szegényebb rétegeit. Az államok
elsősorban a közkiadások csökkentésével és
a bankok támogatásával kerülik el az összeomlást. Nagyon magas a munkanélküliség
– 14 százalék, 2,5 millió ember – Lengyelországban, főleg a fiatalok körében, ahol 35
százalékos az arány. Fontos lenne folytatni
az integrációt és erősíteni a közös európát.
Harcolni kell a semmire sem jó munkaszer-

ződések ellen, amelyek nem tartalmaznak
szociális elemeket, s nem nyújtanak biztonságot a munkavállalók számára – jelentette
ki egyebek mellett Balicki. A lengyel szakértő kiemelte: ha nem teremtenek új munkahelyeket, s nem lesznek új programok az
oktatásban, akkor ez a sajnálatos folyamat új
nacionalista hullámokat gerjeszthet a közös
Európa ellen. A pártoknak, főleg a kormányzó pártoknak többet kell egyeztetniük a szociális partnerekkel és a népet akkor is meg
kell hallgatni, amikor nem a választásokról
van szó – szögezte le a szónok. A szakszervetek szerepe ennek a párbeszédnek a
generálása, tényszerű leírása a rossz gazdasági döntéseknek, amelyek veszélyeztetik a
szociális Európát. Az előadó kérdésre kifejtette, hogy a szociális munkában náluk Lengyelországban nagy szerepe van a katolikus
egyháznak, mert Ferenc pápa meghirdette a
szegénység elleni harcot.

Mi legyen a fiatalokkal?
Ahhoz, hogy a fiatalok érdekeit képviselni
tudja a szakszervezet, szerveződniük kell –
szögezték le a tanácskozás résztvevői. Nem
elég, ha csak egy-egy ügy miatt mennek utcára, hanem mindenkor, még az őket nem
érintő ügyekben is szolidaritást kell vállalni. A nyugatról jött vállalatoknál magas a
szervezettségi arány, de a kis- és középvállalatoknál gyakorlatilag nulla. Sokan még
azt sem tudják, mi a szakszervezet, s mi a
szolidaritás. A szakszervezeteknek minden
szinten azon kell dolgozni , hogy terjes�szék a szolidaritást és határokon átívelő
programokkal segítsék a szociális Európa
kialakítását. A fiatalok nem távoli fátyolos
jövőképre várnak, hanem konkrét cselekvésekre, amelyek a jövőt garantálják – állapították meg a szakszervezeti küldöttek.

13

(Lejegyezte Glasz Miklós, VDSZ IfjúságiTagozat Vezetője)

A GRÓSZ-KORMÁNY LÉTREHOZTA, AZ ORBÁN-KABINET ELTÖRÖLTE

szabadidő
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Munkagépek
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Idén is lesz alkimista tábor
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egkezdődött a Ferenakadást, mint amivel előzeteciek tere átépítése,
sen a szakemberek számoltak.
a Belváros főutcája
A gyalogosokat a metróaluljáprojekt második üteme;
december 3-a óta munkagépek ró átépítésének megkezdése fogja majd érinteni. Az autósoknak
dolgoznak az Erzsébet
híd azonban nem kell
felhajtójánál, a Szabad
aggódniuk
sajtó
úton. Lapzártánkig elmaradt – legalábbis az V. kerületi önkormányzat szerint –, a Kossuth
viszont a forgalmi káosz,
amelyet az átépítési munkálatok Lajos utca az átépítés után is kétszer
két sávos marad, áteresztő
miatti lezárások hírére
prog- képessége nem csökken.
nosztizáltak a szakemberek
és
A kivitelezésre kiírt pályázaa belvároson átutazók.
A ke- tot az EU-Line
Építőipari Zrt.
rület alpolgármestere,
Puskás és a Penta Általános
András az InfoRádiónak
Építőipari
adott
interjúban ezt azzal magyaráz- Kft. nyerte. A beruházáshoz unita, hogy az utóbbi időszakban ós forrásokat is felhasználnak, a
sokkal kevesebben használták projekt összértéke csaknem 4,1
például a lezárt Y-aluljárót, milliárd forint
mint korábban.
Puskás kiemelte: a beruházás teljes ideje alatt igyekeznek
"[PST[ÆHGéVUDÆKBLÍOUJTFNMFH
megoldani, hogy az Erzsébet
MBUCBOOÍIÆOZDJWJMT[FSWF[FUoQFUFUUCFSVIÆ[ÆTTBMLBQDTP UÖGPSHBMNBU B'FSFODJFLUFSF
hídról jobbra lehessen
ÍMEÆVMB-FWFHé .VOLBDTP
kanyaÍTB,PTTVUI-BKPTVUDBUFMKFT
QPSU  B .BHZBS ,Ø[MFLFEÍTJ
rodni a Március 15-e tér
,MVC  B 4[FSFUFN #VEBQFTUFU IPTT[ÆCBONJOELÍUCVT[TÆWLØ[ÍQFOIÜ[ÖEKPO
felé.
.P[HBMPNÍTB 7ÆSPTJÍT&MéWÆS
ÍTNJOELÍUPM
Az eddigi 2x3 sávból most
PTJ,Ø[MFLFEÍTJ &HZFTÞMFUo EBMSBÍQÑUTFOFLLFSÍLQÆSTÆWPU5BQBT[UBMBUBJLT[F
2x2
IJWBUBMPTBO JT KFM[FUU IJÆOZPTTÆHPLBU
SJOUVHZBO
JT IBF[FLFUOFN BMBLÑUKÆLLJBOBH
sávot használhat a forgalom,
,ÍSUÍL B #,,U  IPHZ
ZCFSVIÆ[ÆTTBMQÆSIV[B
B[ÍQÑULF[ÍTVUÆOOFÆMMÑUTÆLWJTT
de ez sem okoz akkora
[BBLÍUT[FSLÍUTÆWPTBV NPTBO BLLPSIPTT[ÜJEéSFMFLFSÞMOFBOBQJSFOESéM
fennNJWFMB[
ØUÍWFTWÆMUP[UBUÆTJUJMBMPNÍSWÍO
ZFTFSSFBCFSVIÆ[ÆTSBJT

u.*/%,°50-%"-3"°1´54&/&,,&
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A nácizmus ellen
JEGYZET

KULTÚRA

***ÍWGPMZBNT[ÆNs

"MBQÑUWB
CFO

KBOVÆS

3FOELÑWÞMJLØ[HZëMÍTFOLJSÜHIB
UKÆL#ÆUZBJ&EJOÆU B4[FHFE
/POQSPGJU,GUÞHZWF[FUéKÍU"
J4[BCBEUÍSJ+ÆUÍLPL
T[FHFEJLØ[HZëMÍT'JEFT[,%/
CJ[PUUTÆHÆOBLKBWBTMBUÆUÖMMBQ[
1LVMUVSÆMJT
LØEØTT[ÖIBOH[PUUFMDTVQÆO ÆSUÆOLVUÆOEØOUBUFTUÞMFU*OEPLLÍOUFHZFUMFO

SÍHÖUBLFSFTUÍLSBKUBBGPHÆT CJ[BMPNWFT[UÍT,PSNÆOZQÆS UJIFMZJQPM
JUJLVTPL
B#ÆUZBJWF[FUÍTÍWFMNëLØEé U NPTUNFHUBMÆMUÆL LJDTBQUBBCJ[UPTÑUÍ
LPUOÆMVL
3&»,QBMPUÆCBOLJÆMMÑUPUUJOTUB
MMÆDJÖ BNFMZUJ[FOLÍU
UÆOZÍSPOGFLÆMJÆUÆCSÆ[PMU
gyesek szerint koncepciós
el-

E

A Műcsar
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J"IBMMHBUÖJLÍQWJTFMF
le Bozóki.
CJ[BMNBUMBO
IJWBUBMPT QSPH NFH B[.."F
UFL
B .ëDTBSOPL
PL LÑWÆODTJBO
B[POCBOOFNF szögezte
 MFUUÍOZJMWÆOÑUÆTB
OHZFOFTTÍ
,FTFSÞ ,BUBMJO  B .ëDTBS
OFIÍ[ ÜHZ UFSWF[OJWÆSKÆLB[J

HIF[
SBNKB  EF
T[ÞLTÍHFT
HUBUÖMF[ÆSÆTB
JO
QPOU
ÆU B GPMZBNBUNFHOZV
PTCFLFSÞM
ÍTJIBUÆSNFMMFUU OPL WPMU GéJHB[HBUÖKB B[
IPHZ OFN UVEKB  LJ WFT[J
VUÖCCJ
IBOFNWÍMIFUéFOBLÞ[EFMFNFHZ
UFSWF[FUUG
UÍ[NÍOZ UØSUÍOFUÍOFL
o NPOEUB " QSPHSBN
"NÑHFSSéMOFNLBQO
IFMZÍU FMUÍUFMFLFU
L
BEWB
BLSÍT[MFUF
UÆKÍLP[UBUÆ
ÍWUJ[FEFJSF
NÆS NFHWBO  EF ÆMMPNÆTBMFUUDTB
T LJUFLJOUÍTU
UFSWF[FUF
WÍMFNÍOZF
TU GPMZUBUKÆL
3PDLFOCBVFS
(VMZÆT (Æ
JT
B[ÍSUBIFUFLLFM
F[FMéUULF
MF FMJTNFSéFO T[ÖMU
OFN
B[ ÆUBEÆTÆUWÍUFM
[EFUU
GJ[FUéTPLU
BUÆTFMMFOUJMUBLP[ÖEF
SOPLPU T[FSJOU B EØOUÍTIP[Ö FHZGFMéM B
CPS JHB[HBUÖJ NëLØEÍTÍSéM
DTÜT[JL NFSUB.ëDTB
NPOTUSÆDJ
.." FMOØLFÖTPSP[BUVLBU
IFU B[
[PMWBB[.."
QSPGJULGUUVMBK
,ÍSEÍTSFWÆMBT
NëLØEUFUéOPO
TLØSëWÆMBT[

NFSUOFNT[ÍMF
P[ÖNëWÍT[FU
EPOPTJKPHBJUHZBLPSMÖ.BHZBS UÆTBMBQKÆOOZFSJFMBQP[ÑDJÖU  UBHKBJLØ[ÍUBSU
ÍMUF BLPSUÆST
./7 
/FN[FUJ7BHZPOLF[FMé
OFN DÍMSBWF UØSUÍOÍT[ÜHZW
OFN
UØS NÆTSÍT[U NFSU
LJÆMMÑUÖIFMZ ÆUBEÆTB NÍH
;SU ÍMÍO JT WF[FUéWÆMUÆT
BL [FUéWBMBNFMZT[BLNBJT[FSWF uMF[ÆSU ÞHZv  ÍT B UVMBKEPOPT
UÍOU 4[FS[éEÍTFLFU DTBL
JT GPH
[FUSFCÑ[OJBLJOFWF[ÍTFLFU
 WÆMUÆT WÆSIBUÖBO OFN
LPSUVEOBLLØUOJ IBBLPODFQ
#P[ÖLJ "OESÆT QPMJUPMÖHVT
ÍT
LVM NFHUØSUÍOOJ
DJÖKVLBU B LVMUVSÆMJT UÆSDB
BLJ CBO WPMU
B[./7JTFMGPHBEKB

***ÍWGPMZBNT[ÆNs

VA elnézést kért

BKÆOMÖKÆUB,PTTVUI
LVMUVSÆMJT

$FO[ÜSÆ[UÆL&TUFSIÆ[Z1ÍUFS LÍSUFGFM IPHZIBWPOUB
CFTUO TBNJLPSBNÍH"MGØMEJ
SÆEJÖCBO"OFWFTÑSÖUBSÆEJÖ
LÍT[ÑUTFOLVMUVSÆMJTØTT[FÆMMÑUÆ BT[ØWFHFUOFNLØ[ØMUÍL
MPUUB
3ÖCFSUWF[FUUFT[ÑOIÆ[BUBKÆO WJ[THÆMBUBNFHÆMMBQÑUPUUB 
UFMKFTUFSKFEFMNÍCFO"[.57"
TULÍSU&TUFSIÆ[ZUÖM
ÍTFMOÍ[Í
WPMU
IPHZF[JOEPLPMBUMBO
kért az

"MBQÑUWB

GFCSVÆS

BEZÁR A BÁNYA

99 Ft

Kovács Ida rendezte Ottlikot,
BazsáPádár Eszter Örkényét,
a
nyi Nádasát meg színházat,

A

Kossuth rádió kivágta Esterházy Péter azon mon'FCSVÆSWÍHÍJHCF[ÆSB.BHZBS
datait egy műsorából,
"MVNÑOJVN5FSNFMéÍ amelyekben a még Alföldi Ró- Nemzetit.
ke.BM ;SUIF[UBSUP[ÖIBM
Ez utóbbit nem politikai
T,FSFTLF
EFMNJSzínházat
JNCBJCBVYJUCÆOZB"NVOLÆMUBU
bert vezette Nemzeti
mért ne tehetneves keckedésből (bár
ÖDTBLOFN
a hallgatóknak.
GéTDTPQPSUPTMÍUT[ÆNMFÍ
ajánlja
 A szá- tem volna akár azt is, ok volna),
QÑUÍTUKFMFOUFUUCF
író az Élet és Irodalomban
ad Ferenc, az Ajkai Alumíniumipahanem merthogy ez a Nemzeti
get a kormányzattól a munkavállalók
molt be a cenzúráról.
ri Szakszervezet vezetője
fél évig lesz, aztán
nevében.
elmond- Úgy véli, hogy
hogy havon- már csak
„Mert fölkértek,
ta: ezáltal a hazai bauxitbányásza
állhattak
ha a kérésüknek megfelelően mékek gyártására
volna Ráát. Nem
beszántják, és mivel szerintem
vitatta atakormányzat
t érdemi támogatást kaptak
megszűnik. Az üzemi
közel
kultúrajánljak,
segítőKossuth
szándékát a Mal
volna, akkor most tartozásának
tanács
a Nemzeti még soha ilyen
az érintett dolgozók sorsáról összeült, s nem itt tartanának. Példaként
rendezésébenésazajánlottam
mint
dió, Trend-idők,
erőművel
közönségéhez,
a
említette, hogy áramszolgáltatóv
volt
és
az
folyamatosan egy megtervezett
nem
Szilárdot, hozzá
egyeztetnek.
kapcsolatban,
alatt,
átmenettel – a nyugat-euis, az újalRubin
de – mint
most, Alföldi vezetése
hozzátette – az Keresztesi
rópai cégekhez
nagyon érdeA Bakonyoszlop térségéből
utolsó pillanatig
bizonytalan
kinyert ba- feldolgozásával hasonlóan – vásárolt hidrát helyzetbenrögtön
aki ezt a ritkán, szerencsésen
voltak.
uxittal és az import alapanyaggal
nagy hozzáadott értékű
és jól olvasható monográfikes
közelséget meg
tera Mal
Bakonyi Zoltán, a Mal Zrt.
PIM-ből, a megszülető
tovább tud működni, de
kiállításokat a vezérigazgatója
hogy meddig, az
elmondta,áját,
hogy a halimbai bányaüzemben
még kérdéses – mondta.
Nagy a valószía hidrátgyártás során
nűsége, hogy idén nyáron
feldolgozható bauxit
a hidrátgyármennyisége radikálisan
tást is leállítja a cég, de
csökkent,
FIÍS T[BMBHPU WJTFMOFL
erről még nincs
nya gazdaságos működtetésére ezért a báB WFHZJQBSJ
döntés. Közlése szerint
T[BLT[FSWF[FU 7%4; 
a cégvezetés a
Az elbocsátások megkezdődtek, nincs esély.
UBHKBJ  IPHZ
bejelentési kötelezettségéne
ennek mérF[[FMJTKFMF[[ÍL B[ÆMUBMVLLÍQWJT
k eleget téve,
tékét próbálják a lehető
FMU

előre tájékoztatta az üzemi
legalacsonyabb szinØTT[FTFOUØCCNJOUF[FSUBH
tanácsot a
ten tartani.
lépésről.
ÍSF[B.BM;SU NVOLBWÆMMBMÖJWBM FHZÞUU
Az ajkai timföldgyár eddig
LÞMØOØ
Pad Ferenc elmondta,
TFO B CÆOZBCF[ÆSÆT NJBUU
80 százalékban
hogy a szakFMCPDTÆUÆT
hazai bauxitot használt
szervezet tavaly petícióban
FMéUUÆMMÖEPMHP[ÖLLBM
fel a
kért segítsé20 százalékban szorult importra. termeléshez,
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FEBRUÁR

F

a Dunaferrnél

L

apzártánkkor
határozatlan idejű sztrájk kezdődött
a Dunaferrnél, miután
a
társaság két reprezentatív
szakszervezete, az MSZOSZ-hez
tartozó Dunaferr DV. Vasas
Szakszervezeti Szövetség, majd
a ligás
Dunaferr Ifjúsági Szervezet
is
elutasította a munkáltató
bérfejlesztési ajánlatát. Mucsi Zoltán,
a
sztrájkbizottság elnöke elmondta:
a munkabeszüntetést az
idei bérés szociális megállapodás
kikényszerítése érdekében indították.
A
meleg- és hideghengermű
leállt, a
kiszállítás egy részén is folyamatos a sztrájk, amelyhez – részlege- különbség olyan kis mértékű, ami
miatt nem szabadna kockáztatni
sen – a kokszolóban dolgozók
is
csatlakoztak. A szakszervezetek a cég jövőjét. A sztrájk a dolgozók
és a munkáltató szempontjából
lapunk megjelenésének idején
az
ukrán alapanyag vasúti beszállítá- egyaránt hátrányos: közvetlen
anyagi kárt okoz a vállalatnak,
sát próbálják megakadályozni,
biazt zalomvesztéssel jár
az üzleti partkövetően pedig a budapesti
orosz
nagykövetség elé is demonstrációt nerek részéről, és veszélybe sodorszerveznek. A Liga bejelentette, ja a jövőbeni fejlesztéseket. A cég
vezetése a korábbi 2,1 helyett
hogy támogatja a sztrájkolókat,
3,5
és
jelen lesz az orosz nagykövetség százalékos új bérfejlesztési javaslatot adott át a szakszervezetekne
elé szervezett demonstráción
k,
is.
Az ISD Dunaferr Zrt. menedzs- a sztrájk elindításához általuk
megszabott
február 15-i határidő
mentje állásfoglalása szerint
a lejárta előtt. A szakszervezeti
szakszervezeti követelés és
szöa cég- vetség korábban
még 5,2 százalévezetés által ajánlottak között
a kos béremelést követelt.

,°4;Á-54°(")"/,00,
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ÍSWJUB NJBUU T[USÆKL
SF o LØ[ØMUF 4[ÍLFMZ 5BNÆT
CJ[PUUTÆH BMBLVMU B

B WFHZJQBSJ T[BLT[FSWF[FU
)BOLPPLHVNJHZÆSCBO
7%4;  WF[FUéKF "[ FMOØL
GFCSVÆS ÍO "[ ÍSEFLWÍ
GFMIÆCPSÑUÖOBL UBSUKB 
EéL GFCSVÆS JH WÆSOBL
IPHZ
 T
IB BLLPS TFN MFT[ FMéSFMÍ NJLØ[CFO B DÍH   NJMMJÆS
QÍT MFÆMMIBUBUFSNFMÍToKF EPT OZFSFTÍHSF LÍT[ÞM  OFN
MFOUFUUFCFBWFHZJQBSJT[BL IBKMBOEÖLPNPMZBOUÆSHZBMOJB
CÍSFNFMÍTSéM
T[FSWF[FU 7%4; 
"[ ÍSEFLWÍEéL B CSVUUÖ
"DÍHWF[FUÍTJEÍONÍHÍS
EFNJ WÆMBT[SB TFN NÍMUBUUB F[FSGPSJOU BMBUULFSFTé
BEPMHP[ÖLCÍSFNFMÍTJKBWBT EPMHP[ÖLOBL JOGMÆDJÖ NFMMFUU 
MBUÆUB)BOLPPL5JSF.BHZBS QMVT[  T[Æ[BMÍLPT FNFMÍTU
PST[ÆH SÆDBMNÆTJ Þ[FNÍCFO KBWBTPMOBL  KBOVÆSJH WJTT[B

NJLØ[CFO B LPSÆCCJ ÍWFLCFO NFOéMFH "  F[FS GFMFU
WJT[POZMBHNFHGFMFMéFHZF[UF UJ CÍSFLSF JOGMÆDJÖ  QMVT[ 
UÍTFL GPMZUBL " T[BLT[FSWF T[Æ[BMÍLPT WJTT[BNFOéMFHFT
[FUNFHFMÍHFMUFBNVOLBBEÖL LPSSFLDJÖU LÍSOFL " T[BL
GFMIÆCPSÑUÖ NBHBUBSUÆTÆU T[FSWF[FUTJLFSFTJEéBSÆOZPT

F[ÍSU B EPMHP[ÖL OZPNÆTÆSB FSFENÍOZ FTFUÍO OZFSFTÍH
T[USÆKLCJ[PUUTÆHPUIP[PUUMÍU BMBQÜ CÖOVT[U JT KBWBTPM LÍU
SÍT[MFUCFO
(N.

FORRÁS: MTI

SZÓRAKOZTATÓ VÁRAK
OZÁS

Szakszervezeti
hangos hírlevél

H. E.)

JEGYZET

CSALÁDVÉDELEM

#ÆSTPLBULØ[FMFEUFLB[ÆMMÆTQFUÍTFL
UPWÆCCGPMZUBUÖEOBLB[FHZF[U UU
BIBMMHBUÖLÍTBLPSNÆOZLØ[Ø M B
B[JOHZFOFTFHZFUFNJIFMZFLSé
LUBUÆT
QPOUIBUÆSPLSÖM TBGFMTéP
C
ÆUBMBLÑUÆTÆWBMLBQDTPMBUPTUØCLF[FUU
LÍSEÍTSéM-BQ[ÆSUÆOLFMéUUÍSQPEÆT
BIÑSNFHT[ÞMFUFUUBNFHÆMMBJTFMéJ
BT[BLUÆSDBÍTBEJÆLPLLÍQWÍOOZFM
LØ[ØUU¿HZUVEKVL B[FSFEN
LSéM
BSÍT[MFUF
EFUU
OFNNJOEFOLJFMÍHF
UPWÆCCUÆSHZBMOBL
7. oldal

visszautakö- Az MTVA emellett
szavai megfeleltek a műfaji
sította a cenzúrára vonatkozó
vetelményeknek, a szerkesztői
1©350,5¹-'Á(
vádakat.(&5-&/,*"%7© /:
változtatás nem volt indokolt.

FMFOMFHJSF[TJNFU

DPMHP[ÖL ÉSEFLWÍEFMNJ

3. oldal

6. oldal

LBQKB

4. oldal

ÜKNVOLBU

ÍMB[

VT ØSWÍOZLØOZWFIBUÆMZCB
NÆSDJ
MÍQÍTFVUÆ

***ÍWGPMZBNT[ÆNs

(NÉMET H. ERZSÉBET)

DTBLQ
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vizsA szakember szerint a
családgált időszak kormányai
folyés gyermekbarát politikát
tattak, az alapelvek többnyire
helyeselhetőek, ám a megvalósímaga
tás sok kívánni valót hagy
hiányzik
sokszor
továbbá
után,
közötti
a kormányzat és a civilek
legfris- párbeszéd.
2006-2012 című kötet a
Szakmai körökben üdvözölték
sebb alternatív jelentés bővített a parlament egésze által támogakiadása, amelyben az alapvető tott, a gyermekszegénység elleni
állásjogok biztosának jelentései,
nemzeti stratégiát. A 2007-ben
megfoglalásai is helyet kaptak.
elfogadott 25 éves program
Herczog Mária, a kiadvány
már az
jelen- valósítására azonban a szükkét
a
kiemelte:
szerkesztője
csupán
civilek első években is
jutott, így
tés kiegészíti egymást. A
gaz- séges összeg töredéke
célja a hivatalos nézőpont
jobbára paaz a szép elképzelések
Herdagítása, ugyanúgy, ahogy
mondta
–
píron maradtak
ENSZ bizottságában a jelentések czog Mária, aki szerint ezt nem
alapján sorra kerülő meghall- lehet kizárólag a gazdasági válgatások is elsősorban a valóság ság számlájára írni.
jobb megismerését szolgálják.

Lakcím (telefonszám):����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OTFNNPOEKÆL
GFMBLPMMFL UÑWT[FS[éEÍTU
'J[FUÍTFNFMÍTSFB[POCBOB[JE
OFNTPLIFMZFOMFIFUT[ÆNÑUBOÍO
J

UFUUFBNVOLBFSé
GFMIBT[OÆMÆTÆU BMÆÆTUB
BNVOLBWÆMMBMÖLFNCF
SJ
NÍMUÖTÆHÆUBNVOLBIFMZFOo
ÆMMBQÑUPUUÆLNFHNVOLBÞHZJ
LVUBUÖL

8. oldal

.FHKFMFOJLIBWPOUB
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Totál káosz
JEGYZET
SMS

Belügyminiszter Úr! Köszönjük, hogy írt nekünk a második napja szakadó hóesésben!
Kedves Öntől, hogy gondolt
olvaránk, bár bevallom, első
satra nem fogtam fel teljesen
az üzenet lényegét. Azt hittem,
nem jól látok, mert a tomboló
a
szél folyamatosan rángatja
autópályán,
M1-es
az
kocsimat
ahol éppen 24 órája dekkolok
a párommal és két kislányommal. Értetlenkedésemet tudja
be annak, hogy kemény éjszakánk volt, mínusz 14 fokban,
őrjöngő szélben és hófúvása
ban összebújva bátorítottuk
sem
gyerekeket, szemhunyást
aludtam. Éppen ezért kifejeazt
zetten meghatódtam, hogy
ez a
írja: „Segítünk!” Jól esik
már
meg
Mi
hó fogságában!
majdnem azt hittük, elfelejtnem
keztek rólunk! De mit
Úr!
ír még, kedves Miniszter
Ne
Hogy mit ne csináljunk?
De
hagyjuk el a kocsinkat?
! A
hiszen akkor megfagyunk
jár,
motor már így is 24 órája
percre kiszámítottam, meddig
nk.
lesz elég az üzemanyagu
üzeis
azt
még
olvasom,
Most
ni, hogy legfeljebb a szomszéd
neki
De
autójába üljünk át.
már órákkal ezelőtt elfogyott
sía benzinje, ő ugyanis nem
munkából
csak
hanem
elni,
a
hazafelé indult, nem volt tele
a
tankja. Méláznék még kicsit
most
kedves levelén, de éppen
.
kopog valaki az ablakunkon
Csak nem az Ön emberei jöttek
A
értünk? Nem, nem ők azok!
minvisznek
közeli falu lakói
ket traktorral a helyi óvodába.
Befűtöttek miattunk, főztek,
sütöttek ránk. Ugye, megérti,
hogy most az intelmei ellenéa
re mégis el kell hagynunk
nem
„gépjárművünket”? Félek,
setudom megvárni a beígért
is
gítségét, de már a gondolat
nehálássá tesz, hogy Ön írt
híve!
odaadó
kem. Maradok

„Levelező tagozatos népi konzultáció…”

(mobilszám): .................................................................................. E-mail cím: ...........................................................................................................................................................
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Egy k kormány se
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emzeti Gazdasági és Tár- megállapodások létrehozása, or- Hosszas viták, kemény alkuk
sadalmi Tanács – így hív- szágos konfliktusok megelőzése, eredményeként itt született megják az érdekegyeztetés új rendezése, információcsere, ja- állapodás évente a minimálbérről
fórumát, amely az Országos Ér- vaslatok, alternatívák vizsgálata. és az országos bérajánlásról is. Az
dekegyeztető Tanács helyébe lé- Tevékenysége kiterjedt a gazda- kétségtelen ugyanakkor, hogy az
pett A szaktárca indoklása szerint ságot, a foglalkoztatást és a jöve- OÉT-nek nem volt vétójoga, nem
az OÉT, a Gazdasági és Szociális delmeket befolyásoló, az adó- és volt módja a kormányzati intézkeTanács, valamint a Gazdasági járulékfizetéssel, valamint a költ- dések megakadályozására.
Az érdekegyeztetés „átalakíÉrdekegyeztető Fórum egymás- ségvetéssel összefüggő témákra,
sal
párhuzamosan
sok témában jogszabály-tervezetekre is. Igaz, tása” egyébként nem váratlan
TÖBBE
T KELL
ALÁÁSOTT EMBERI
MÉLTÓ
SÁG
DOLGOZNI
ZÉSEK.
ÉRTŐI ELEM
lépés
volt, hiszen Orbán Viktor
egymást
átfedve működtek, ezért működését az
Országgyűlés
EFOGLALÓK, SZAKcsak
ÖSSZ
WB
miniszterelnök röviddel az új,
hívták életre az"MBQÑU
NGTT-t.
2009. június 22-én
szabályozta
DET
PÁRBESZÉ
ÑUÆTB
CFO
NÖEPT
UØSWÍOZ
B[BMBQ
&[SFLUÞ
A Grósz-kormány határozata törvényben, amit
Fidesz-KDNP-kormány megalaaOUFUUFL
parlament
ÆSBT[BWB[ÆTFMéUUJ
NJBUU BGéWÆSPTCBON
MPL
BEFNPOTUSÆDJÖLGJBUB
OBQPLCBOFMLF[EéEUFL
T[
indította útjára
kulása
után közölte: a kormány
fogadott
HT[ÆMMUÆLB'JEF
T[Æ[BJOÍIÆOZÖSÆSBNF
Ft decemberé- 293 „igen” szavazattal
U
991988
UÆSTBEBMNJQÆSCFT[ÍEF
T[ÍLIÆ[BU"UÞOUFUéL
JOU
FMéUU.tekinti
PTÑUÆTB
ben az OÉT-t, amely egy évvel el, tehát a FideszLØWFUFM
nem
kőbe vésettnek az értámogatásával
UFLB[BMBQUØSWÍOZNÖE

MLÍTéCC
UOÍIÆOZOBQQB
III. évfolyam
JTNFSU B[BMBQUØSWÍOZ
UB
JTBMÆÑS
HJFMOØL
UÆSTBTÆ
később, 1989. december
5-én, a is. Az OÉT-törvény
dekegyeztetés
akkori formáját. Az
objektív
kritéWB[UÆL TBLØ[
NFHT[B
3. szám
2. oldal
Németh Miklós vezette kormány riumokat határozott meg, ame- WÍEFMN
érintettek,
vagyis a munkaadók
J LBQKB
%PMHP[ÖL ÉSEFL
idején alakult .©3$
meg.*64Az OÉT 23 lyek alapján az érdekképviselet
az és a munkavállalók érdekképéven át a kormány, a szakszerve- OÉT tagja lett.
viseleteik sokszor és sok helyen
Az OÉT gyakorlati munkája hangoztatták, hogy a partnerek
zeti konföderációk és a munkáltatók országos szintű érdekkép- egyébként elsősorban a kormány nélkül nemcsak törvénytelen, de
viseleteinek fóruma volt, célja a által előterjesztett, a munka vi- sokkal nehezebb is a törvényalkomunkavállalók, a munkáltatók lágát érintő törvényjavaslatok tó munka, az intézkedések elfoés a kormány érdekeinek, törek- megvitatására terjedt ki, vagyis gadtatása, hiába.
(K. J. E.)
véseinek feltárása, egyeztetése, alapvetően operatív fórum volt.

ok:
Gyermekálm
BQÑSPO
"

AZ ENSZ
VIZSGÁLÓDIK

/FN[FULØ[JTFHÑUTÍHFULÍSOFL
BNBHZBST[BLT[FSWF[FUFL
B[ÜKNVOLBUØSWÍOZLØOZWF
Az
mielőbbi módosításához.
&/4;/FN[FULØ[J.VOLBÞHZJ LÍSUF
4[FSWF[FUÍOFLGéJHB[HBUÖKBGFM
OJT
B[ÍSEFLWÍEéLFU IJWBUBMPTB

KVUUBTTÆLFMIP[[ÆBLJGPHÆTBJLBULPO
IPHZB[PLBUOFN[FULØ[JGÖSVNP
is megvizsgálhassák.

6. oldal
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z 1989-es ENSZ gyermekjogi egyezmény 1991 óta
hatályos Magyarországon.
Végrehajtásáról, elveinek megvalóhárom
sításáról a kormány eddig
jelentésben (1996, 2006, 2012-ben)
a
számolt be, ehhez kapcsolódik
– 2005
civilek alternatív jelentése
amelyután immár másodszor –,
nek kapcsán az ENSZ gyermekjogi bizottsága a kormány jelentése
is.
előtt konzultál a civilekkel
A Figyelj ránk! – A gyermekgon
jogok helyzete Magyarorszá

„GYERE HAZA,
MARADJ ITTHON,
ITT VAN JÖVŐD!”

N

FIGYELJ RÁNK!

FHWBMÖTÑUÆTB
4[ÍQFMWFLWJUBUIBUÖN

KFMMFN[JBHZFSNFLKPHPL
ÍUoNPOEUB
NBHZBSPST[ÆHJIFMZ[FU
ÖHVT B[
)FSD[PH.ÆSJBT[PDJPM
UUTÆHÆOBL
KPHJCJ[P
ZFSNFL
&/4;H
[ÆNÆSB
UBHKBBWJMÆHT[FSWF[FUT
BMUFSOBUÑW
LÍT[ÑUFUUDJWJMT[BLNBJ
[PNCVETNBOJ
KFMFOUÍTCFNVUBUÖKÆOB
UØCCTÍHFOFN
IJWBUBMCBO"HZFSFLFL
UVEKB IPHZKPHBJJTWBOOBL

A HÓGOLYÓ ELIND
ULT

a regisztráció valaezért. Az indoklás szerint
lakóhellyel rendelkező
mennyi Magyarországon
ése alaptörvény-elleszemélyre való kiterjeszt
a Fidesz a sokak álnes. Ezzel egyelőre elbukta
t, ám a döntést követő
tal kritizált elképzelés
mondanak le rónem
nyilatkozatokból kiderült,
ák.
2. oldal
la, legfeljebb csak elhalasztj

A Fidesz-kormány hivatalba
lépése óta a többségi társadalom
vesztésre áll. A választásokon
a
jelenlegi kormányzó pártokat
a
teljes népességnek csak körülbelül a harmada támogatta,
de
közöttük biztosan voltak
diákok és pályakezdő fiatalok,
a
köz- és versenyszférában foglalkoztatott munkavállalók
vagy
állástalanok, egyedülállók
és
nagycsaládosok, nyugdíjasok,
meg kis- és nagyvállalkozók
egyaránt. Akiknek a jelentős
része biztosan nem járt jól.
A fiataloknak egyre rosszabb
az esélye arra, hogy egyetemi
diplomához jussanak, míg
a
munkavállalók többsége
az
egykulcsos jövedelemadó
vesztese. A közszférában dolgozók
jelentős részét kirúgták, a munkanélküliek meg legfeljebb
közfoglalkoztatottként az éhbérre
számíthatnak. De a multik
sem jöttek ki jól: nyöghetik
a
Többszörösen is becsapott
különadók terheit.
nak érzik magukat a
Igaz, a kormány az unortodox
Kiderült, hogy azon a
diákok, legutóbb például
fórumon valóban kiveta röghöz kötésként elgazdaságpolitika jegyében
megték a tárgyalási csomagbó
híresült hallgatói szerződés
hirdette, hogy azokat az adókat
l ezt a tételt, mert
ek miatt gondolják áttették
nem terhelhetik át „a zembeúgy, hogy átverték őket.
egy másikba, az alaptörvén
Egészen mostanáig
rekre”, de kiderült, hogy bizony
ybe. Vagyis, alaptörvénybe foglalnák
ugyanis azt hitték, hogy
átterhelik. A 27 százalékosra
a Balog Zoltán embea lényeget: aki belföldön marad, annak
emelt áfát is mi fizetjük
ri erőforrások miniszteré
meg.
ingyenes az oktatás,
vel közösen létrehoMindannyian. Az öt százaléaki
külföldre
zott
felsőoktat
megy
dolgozni, annak
ási kerekaszt
kot meghaladó infláció miatt
tárgyalások során megállapo alnál folytatott fizetnie felsőoktatási képzését. utólag ki kell
ugyancsak nekünk kell mélyebdtak,
A hallgatókat
a
ben a pénztárcánkba nyúlni.
kormány
felháborította a hír, s
eltekint a hallgatói szerződés
A
újult erővel folytatták
rezsicsökkentés mindehhez
ek bevezetésétől. hetek
kéa
óta tartó demonstrációjukat.
pest csak nagy átverés, aminek
az árát előbb-utóbb ugyancsak
bevasalják rajtunk.
Egyelőre csak a diákok és
a pedagógusok tiltakoznak. Egység
persze közöttük sincs. Vajon
"[ÜKNVOLBUØSWÍOZL
mi kell még ahhoz, hogy
ØOZWF
az
ÜKBCCLPDL
Orbán-kormány
Æ[BUPLBUIÆSÑUPUU
4[FSFODTÍSFOFNJHB
alapjaiban
[PMÖEPUU
elhibázott gazdaságpolitikáj
ÆUB[FHZFTFNCFSFLSF
a
CFBT[BLT[FSWF[FUFL

ellen a társadalom felemelje
UBWBMZJ
a
SVHBMNBTBCCÆÍTPMDTÖCCÆ
KÖTMBUB ÍTBDÍHFLKÖSÍT[ÍO
szavát?

"

szolgáltatásokkal és kedvezményekkel igyekeznek tagjaik számára
jobb
körülményeket biztosítani,
a vegyipari
érdekvédelem (VDSZ) is
egyike azoknak,
amelyek folyamatosan keresik
a kedvező lehetőségeket. A VDSZ ezúttal
egy forradalmi újdonsággal lepte meg
tagjait: szokásos
és rendszeres hírlevelében
az írott forma
mellett hangos cikkeket,
közleményeket is
küld tagjainak. A szervezet
vezetőinek az a
célja, hogy akinek nincs
ideje végigolvasni
egy témát, az hazafelé menet
az
vagy a buszon meghallgathassa. autóban
lon a lejátszó gombra kattintva Az oldakellemes
női hangon – profi hírolvasók
közvetítésével – „megszólal” a szakszervezet
A VDSZ ráérzett a forradalmi üzenete.
újdonság
lényegére: a hangos cikkel
– hiszen nemcsak közleményeket,
hanem bármilyen cikket
is
meg lehet hallgatni – hasznossá, sőt szórakoztatóvá
lehet
– Például az érzés, hogy
tenni a várakozás, vagy akár
hólapátoa
lás közben részletesen megismer- tudományos cikkek – vagy a sok hallgatót
monoton munka közbeni
időt
vonzó mesék – érdekelnek,
hetem, hogy miért is mondott
is. Mindehhez okostelefon
elég ráböknie az
vagy
le a első ilyen anyagra,
pápa és mikor történt utoljára
az Infonear automatiszámítógép és természetesen
ilyen kusan lejátssza a
többi cikket is.
az egyházban, szerintem
internet kell.
jól mutatA cég vezetője elmondta,
ja, hogy miért is találtuk
Az ötlet a hazai Infonear
hogy a szolgálki – teszi tatásban egyelőre
főleg az [origo] néhány
hozzá az ügyvezető.
csapaté, s a találmány alapvető célja, hogy jobban teljen
Az Infonear fontos sajátossága, perc alatt meghallgatható, érdekes cikkeit
az
lehet hallani, de a későbbiekben
hogy azokat is igyekszik
emberek eddig elvesztett
más hakiszol- zai lapok, portálok
ideje
gálni, akik nem akarják
tartalmait is tervezik
– nyilatkozta a DÉL-nek
keresni
Lesku
több ezer cikk közül a számukraa publikálni. Természetesen tökéletesen alGergely, az Infonear ügyvezetőkalmas
a VDSZ-éhez hasonló hírlevelek,
leginkább megfelelőt, mivel
je. A hallgatók számára ingyenes
meg- komplett újságok
és egyéb információk
tás lehetővé teszi, hogy vezetés szolgálta- jegyzi, hogy milyen tartalmú cikkeket
hall- hangos változatának
közben egy gatott korábban
gombnyomással megszólaljanak
a
közvetítésére. Az
a felhasználó, s később
a cikkek. olyanokat ajánl,
Infonear hallgatottsága
A szakszervezeti hírek
az elmúlt időamelyekre érdeklődést mumellett gazdasági tatott.
szakban meredeken emelkedett,
Az infonear.hu weboldalon
események hátteréről, a
a napi
minden- párszáz érdeklődőből
tudományról, a ki kiválaszthatja
kultúráról vagy a sportról
több ezer lett, de a
a kedvenc témáit. A megszóló írásokat is hallgatható
meg lehet hallgatni – magyarázza
3-5 perces cikkeket a rendszer csapat célja impresszív: a világvezető hangos portáljává válni.
Lesku. tematizálja, így
ha valakit mondjuk csak
a

Hogy volt?

QÆMZÆ[BU WÍHÍO 7JE
JOU JTNFSU  TPLBU LSJUJ[ÆMU 4[ÑOIÆ[ÜKJHB[HB
OZÆOT[LZ"UUJMBMFUUB/FN[FUJ PUU OFNéUIP[UB
UÖKB#ÆS"MGØMEJ3ÖCFSUJTQÆMZÆ[ TÍHÍCFOWPMUBL
BNFMZCFOUØCC
LJHZé[UFTOFLB[BUFTUÞMFU
7JEOZÆOT[LZUÆNPHBUÖJ
LJMFOD UBHCÖM ÆMMU  FCCéM
" QÆMZÆ[BUPU FMCÑSÆMÖ CJ[PUUTÆH
LPSMÖKBLÍOUBNJOJT[UFSLÍU
LFUUéBNVOLÆM UBUÖJKPHLØSHZBVOLBWÆMMBMÖLBU5ØSéDTJL.B
T[BLSFGFSFOTF SBKUVLLÑWÞMBN
P[ÖL4[BLT[FSWF[FUÍU
SJ BOFN[FUT[ÑOÍT[F B4[ÑOIÆ[J%PMH
LÍQWJTFMUF0UU WPMUNÍHB
QFEJH,POSÆE"OUBMT[ÑONëWÍT[FSKFMØMUKFLÍOU3ÍWÍT[.ÆSJB
T[BLNBJCJ[PUUTÆHCBOBNJOJT[U EÖNëWÍT[FUJ*SPEB4[ÑOIÆ[
NJOJT[UFSJGéUBOÆDTBEÖ"[&MéB LÍOUQFEJHBQÆoFSSéMT[Ö
MZÆ[BUPLBU
MB#BKOBJGÍMFuÜKLPSN
szolgálja.
it ÆOZQSPHSB
B[EÆ
NëWÍT[FUJ#J[PU UTÆHÆOBLKFMØMUKF
Nv
T[UBMÆOBLØUMFUH
VUÆO
Aki mást akar, szavazzon!
,FSÍOZJ*NSFSFOEF[é B[BMLPUNÆOZB T[ÑOIÆ[UØSUÍOÍT[ ,ÖOZB1Í UFS B4[PMJEBS
JUÆTFMOØLFÜHZ
4[JHFUIZ(ÆCPS
GPHBMNB[P
CÑ UUBIÖHPM
KB /BHZ7JLUPSSFOEF[é
J0QFSBIÆ[NFH
ZÖNÆSFMLF[EFUUMFHVSVMOJB
ÍT¹LPWÆDT4[JM WFT[UFS B.BHZBS©MMBN
UJ #J[PUUTÆH
IFHZSéM
4[ÑOIÆ[NëWÍT[F
ÍTOJODTFSé BNFMZNF
"
FM
CÑSÆMUB
[PUU GéJHB[HBUÖKB
HÆMMÑUBOÆ MBWJOBLÍOU
O7JEOZÆOT[LZ"UUJMB
KFMFOMFHJFMOØLFFHZÍCLÍOUÍQQF
TØQSJFMBK

M

is
zi sajtó jelentős része
A hazai és a nemzetkö
k, a Fidesz-kormány eddiegyértelmű vereségne
k minősítette az előzegi legnagyobb bukásána
ió bevezetésére tett
tes választási regisztrác
ybíróság
Alkotmán
az
t
kísérletet. A tervezete
ugyanis úgy döntött,
visszadobta, a testület
a választójogot,
hogy a feliratkozás korlátozza

CSAK MI
VESZÍTHETÜNK?

&HZFEÞMÆMMÖWJMÆHÜKEPOTÆHHBM
IBOHPTIÑSMFWÍMMFMCéWÑUFUUFT[P
WFHZJQBSJT[BLT[FSWF[FU"7%4
MHÆMUBUÆTÆUB
;FNBJMCFOLÞMEJLJUB
JOUFSOFUFTFMÍSIFUéTÍHFU
HKBJOBLBIBOHPTDJLLFL
BNFMZSFLBUUJOUWBuN
Þ[FOFUF"SFOET[FSFHZIB[BJD
FHT[ÖMBMvB
TBQBU B[*OGPOFBSUBMÆMNÆO T[BLT[FSWF[FU
DÍMKBBWÆSBLP[ÆT VUB[ÆT
TQPSUPMÆT NPOPUPONVOLBLØ[ ZB"[ØUMFUHB[EB
T[ÖSBLP[UBUÖNÖEPOWBMÖFMUØMU
CFOJJEéÍS UFMNFT 
ÍTF IBT[OPTÑUÆTB"T[B
UÍNÆKÜÑSÆTPLBUPLPTUFMFGPO
CBEPOWÆMBT[UIBUÖ
JOUFSOFUTFHÑUTÍHÍWF
MCÆSIPMNFHMFIFUIBMMHBUOJ
szakszervezeti vezetők
különféle
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Lesöpörték

az előzetes
strasbourgi emberi jogi bíróság
mert
előtt bukják el az ügyet,
a feliratkozás az alkotmányos
alapjog szükségtelen korlátozását
jelentheti. Meg azt is tudomásul
kellett venniük, hogy az előzetes
regisztrációt a fideszes szavazók
többsége sem támogatja.
koroldal
A tervezetet egyébként a
mányoldal nem tudta elfogadható érvekkel alátámasztani.
hogy
Hivatkoztak például arra,
csak
a határon túli magyarokat
veheelőzetes jelentkezés alapján
tik fel a választói névjegyzékbe.
is,
azzal
Később előhozakodtak
hogy több százezren külföldön
ők
dolgoznak vagy tanulnak, és
csak akkor élhetnek a választójogukkal, ha kérik a névjegyzékbe vételüket.
Ez azonban nem indokolja,
behogy nyolcmillió határokon
telüli magyart is vegzatúrának
gyenek ki. Inkább „a választási
kampány finisében az ellenfelet
démonizáló, lebutított kampányszövegekre vevő vadbarmok”
kizárása lehetett a cél – nyilatkozta név nélkül a Népszabadfiegy
tavasszal
tavaly
ságnak
a
deszes politikus. Kósa Lajos,
Fidesz ügyvezető alelnöke pedig
idén januárban névvel vállalta:
a választási rendszer átalakítása – így a kétfordulós rendszer
megszüntetése – a pártja érdeke-

T[FSJOU
LVUBUÆTPL
NJOUFHZ kétmillió gyermek – a 18. életévüket
be nem töltöttek számítanak
gyermeknek – tíz százaléka,
azaz kétszázezer gyermek
időszakosan vagy rendszeresen éhezik. Ezekb

ötsegítséget kérő több mint
peezer ember csaknem fele
dig közülük került ki.
fe„Egyre érezhetőbb a 45 év
is,
letti munkakeresők indulata
csoportot
a második legnagyobb
komoly
ők alkották. Életerős,
matapasztalattal rendelkezők
munka nélkül 2-4-6 évig,
radtak
gya„Hogyan szereznék
a
akik nem szívesen ismernék
A Karrier napok újításaként
ha minden munkaA
során.
korlatot,
Profession.hu közleméchatszojelentkezések
kapom, ezt be a
munkakeresők három
nye szerint visszatérő
taná- helyről azt a választ rendel- gyesről visszatérő anyukák pel
bában kérhettek személyes
től. hogy csak gyakorlatta
után érdeklődtek,
probléma, hogy az állásbe interjúra?” dig trükkök
mi- csokat az oldal szakemberei
feltöltött kezőket hívnak
írják be az otthon töltött
ra jelentkezők nem tudják,
a A március 6-7. között
Mónika, a Profes- hogyan
hogy ne derüljön ki, kislyen fizetési igényt írhatnak
kiválasztott – Herczku
adott 2068 önéletrajz közül szakmai sion.hu
karriertanácsadója éveket,
délután”
őket
várja
motivációs levelükbe egy
hogy 500-ról pedig részletes
a kérdést teszi fel gyermeküka tanácsadó.
munkakörben, valamint
a szerencsés szerint ezt
. A – mondta
munka- elemzést is kapnak
szinte minden pályakezdő
bevallhatják-e, évek óta
feltöltők.
nélküliek.

"

A jelentkezőnél marad
A szaktábor kötetlen formában szeretné minél több fiatal érdeklődését a természettudományok felé fordítani, sokoldalúan bemutatni a kémia helyét és szerepét a mindennapokban, s megszerettetni e tudományt. Lehetőség szerint kísérleteket, üzem- és intézménylátogatásokat, terepgyakorlatokat szervezünk. A 13. alkalommal meghirdetett országos tábort ebben az évben több új programmal színesítjük, Újra a
Thury-várban, az ötven éves Vegyészeti Múzeumban. Legyél szíves 3-4 perces bemutatkozást segítő ismertetőt készíteni magadról!
Jelentkezési határidő: 2013. május 30.
Információ: e-mail: vegymuz@vegyeszetimuzeum.hu vagy levélben: Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeuma, 8100 Várpalota, Thury-vár.
Tel.: 06-88/575-670, 06-30-822-3465 (Vargáné Nyári Katalin múzeumvezető), 06-70-264-8367 (Kapocsi Margit Katalin táborvezető)
Kérjük, a jelentkezési lappal együtt küldjék el a fenti címre a 35 ezer forintos részvételi díj befizetését igazoló csekk másolatát is, s a pontos adatok feltüntetésével jelezzék a számlaigényt is, amennyiben van.
Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány számlaszáma: 11748076-20008237 (Közlemény rovatban megjegyzés: Alkimista tábor).
Az étkezéssel kapcsolatos külön kéréseket – például vegetáriánus – feltétlenül kérjük előre jelezni.
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FHZT[FSIÆSPNT[PS QFEJH
NBHZBSPL MFHOBHZPCC
T[Æ[BMÍLBWÆTÆSPMU
SÍT[F MFHHZBLSBCCBO
;ØMETÍHFU WBHZ HZÞNØMDTØU
T[VQFSNBSLFUCFO WÆ
WFT[
ÍT BNBHZBSPL T[Æ[BMÍLB
OÍHZ
TÆSPM DTFNFHFÆSVU  UFKFU
NJOEFO IÍUFO MFHBMÆCC
UFKUFSNÍLFU NÑHBIÜTU ÍTCB T[FS WBHZ UØCCT[ØS  NÑH 
SPNGJU LFOZFSFUWBHZQÍLTÞUF T[Æ[BMÍL FHZT[FSIÆSPNT[PS
NÍOZU  [ØMETÍHFUHZÞNØMDTØU $TFNFHFÆSVOÆM  BNJCF CFMF
T[FS
JOLÆCC B T[BLÞ[MFUFLCFO
OZ ÍT B
UÆSUB UBSUP[JL B IÜTLÍT[ÑUNÍ
[JLCF5ØCCFLLØ[ØUUF[U
Æ[BMÍLB
UBUÖ TBKUJT  JMMFUWFT[
GFM B /JFMTFO GPHZBT[UÆTLV
ÆSVL WÆMBT[BEÖLBSÆOZB
BO
DÍH GFMNÍSÍTF " GSJTT
)ÜTUÍTCBSPNGJUIB[ÆOLC
LØ[ÞM LFOZFSFU WBHZ QÍLTÞUF UÑ[NFHLÍSEF[FUUCéMFHZFNCFS
O
ZT[FS 
NÍOZU WFT[OFL MFHHZBLSBCCB
WFT[IFUFOUFMFHBMÆCCOÍH
T[Æ[B

UUFL
B NFHLÍSEF[F
NT[PS )B
OÍHZ IBUBO FHZT[FSIÆSP
B
MÍLB IFUFOLÍOU MFHBMÆCC
MBU WBHZ UFOHFS HZÞNØMDTFJU
T[FS WBHZ UØCCT[ØS 5PWÆCCJ NFHLÍSEF[FUUFL  T[Æ[BMÍLB
 T[Æ[BMÍLB QFEJH IFUFOLÍOU WFT[ HZBLSBO  ÍT DTBL  T[Æ
WBHZ
FHZT[FSIÆSPNT[PS 5FKFU
[BMÍL WÆTÆSPM IFUFOLÍOU MFHGFM
UFKUFSNÍLFU MFHBMÆCC OÍHZT[FS KFCCLÍUT[FSIÆSPNT[PS
L 
WBHZUØCCT[ØSBWÆMBT[BEÖ

B
24 ÖS
GF FU FOTÍH

JTUØNFHNFHNP[EVMÆT

PLWPMUBL

Y

"NVOLBWÆMMBMÖLFMWFT[UJLB[FHZJLMFHGPOUPTBCCÍSEFLÍSWÍOZFTÑUé
GÖSVNVLBU JMMFUWFB[PLBUBMFIFUéTÍHFLFU BNFMZFLFUB[0°5KFMFOUFUU
T[ÆNVLSB%FBWÆMUP[ÆTIÆUSÆOZPTBNVOLÆMUBUÖL TéUBLPSNÆOZ
T[ÆNÆSBJToOZJMBULP[UBMBQVOLOBL)FSD[PH-ÆT[MÖ"WPMUNVOLBÞHZJ
Az elmúlt évtized legnagyobb
összefogására
NJOJT[UFSU FMJTNFSUNVOLBÞHZJT[BLÍSUéUB[0°5T[FSFQÍSéM NFHT[ÞO
készülnek a szakszervezetek.
Annak BT[BLT[FSWF[FUFLKØWéKÍSéMLÍSEF[UÞL
ellenére,
UFUÍTÍOFLLØWFULF[NÍOZFJSéM
Miért volt fontos 23 évvel ezelőtt az OÉT megalakítása?
hogy a konföderációk
némelyike
külön
ünnepel a
"[0°5BLPSNÆOZ WBMBNJOUBT[BLT[FSWF[FUFLÍTBNVOLÆMUBUÖJ
ÍSEFLLÍQWJTFMFUFLLØ[ØUUJFHZÞUUNëLØEÍTSFWPMUGÖSVN
B[ÆMUBM 
többitől, lesznek, amelyek
tömegeket vonzanak a
IPHZBMFHGPOUPTBCCHB[EBTÆHJÍTNVOLBÞHZJKPHT[BCÆMZPLBUFMé
megszokott helyszínre,
a
városligeti
Nagyrétre,
[FUFTFONFHMFIFUFUUWJUBUOJ-FIFUéTÍHFUOZÜKUPUUB[ÆMMÆTQPOUPL
LØMDTØOØTCFGPMZÆTPMÆTÆSB
LPNQSPNJTT[VNPTNFHÆMMBQPEÆTPLSB
mert előre megüzenték:
meglepetésre
készülnek.
"[0°5BLPOT[FO[VÆMJTEFNPLSÆDJBGPOUPTJOUÍ[NÍOZÍWÍWÆMU IJ
Olyan meglepetésre,
amelytől az aktuális
hatalom
T[FOQÍMEÆUNVUBUPUUBSSB
IPHZBIBUBMPNLÍUWÆMBT[UÆTLØ[ØUUJT
nem lesz boldog. LÍQFTGJHZFMOJBGPOUPTWÆMBT[UÖJDTPQPSUPLSBB[ÆMUBM IPHZCFWPOKB
éLFUBEØOUÍTFLFMéLÍT[ÑUÍTÍCF
Milyen hatással lesz a munka világára
az OÉT megszüntetése?
&HZGFMéMOFNJHFOMFT[MFIFUéTÍHB[FNMÑUFUUKPHT[BCÆMZPLNFHWJUBUÆTÆSB F[[FMBUFSWF[FUU
JOUÍ[LFEÍTNPEFMMF[ÍTÍSF BWÆSIBUÖLPOGMJLUVTPLFMé[FUFTNÍSMFHFMÍTÍSF JMMFUWFBT[PDJÆMJT
QBSUOFSFLQSPCMÍNBGFMWFUÍTFJOFL UØSFLWÍTFJOFLGJHZFMFNCFWÍUFMÍSF NÆTGFMéMBLPSNÆOZJT
FMWFT[ÑUFHZGÖSVNPU BIPMNFHNBHZBSÆ[IBUKBB[FMLÍQ[FMÍTFJUÍTNÍSMFHFMIFUJB[FMé[FUFTFO
UVEPNÆTÆSBIP[PUUQSPCMÍNÆU";0°5NFHT[ÞOUFUÍTÍWFMUFIÆUFMUëOJLFHZFMé[FUFTLPOUSPMM
GVOLDJÖÍTB[FCCéMBEÖEÖLPSSFLDJÖTNFDIBOJ[NVT/FGFMFKUTÞLFMB[0°5OFNBLBEÆMZP[IBU
UBNFHBLPSNÆOZJOUÍ[LFEÍTFJU DTVQÆOFMHPOEPMLPEÆTSBLÍT[UFUUFBKPHBMLPUÖU"[ÑSÆTCFMJ
FHZF[UFUÍTF[UDTBLFSéTFOLPSMÆUP[PUUNÖEPOQÖUPMIBUKB IJT[FOFMNBSBEBWJUB B[ÆMMÆTQPO
F[ÆMUBMLØMDTØOØTFOFMGPHBEIBUÖNFHPMEÆTPLLJBMBLÑUÆTB
A UPLÍTÍSWFLÞULØ[UFUÍTF
VDSZ jogászát újabban
sokan kérdezik az
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács pótolhatja-e az OÉT-t, s ha nem, akkor
egyesületekkel
,
a
családi
joggal
és azszámára?
örökléssel
ez milyen problémákat jelent a munkavállalók
/ZJMWÆOWBMÖBOOFN
IJT[FOÍQQFOBKPHT[BCÆMZPLFHZF[UFUÍTFOFNT[FSFQFMBGFMBEBUBJLØ[ØUU

kapcsolatos
várható
változásokról. Szakértőnk,
TéUBLPSNÆOZOFNJTUBHKBB[ÜKUFTUÞMFUOFL&[ÍSUBNVOLBWÆMMBMÖLFMWFT[UJLB[FHZJLMFHGPO
Őriné
dr
.
Gracza
Zsuzsa
az
alábbi
tájékoztatóban
UPTBCCÍSEFLÍSWÍOZFTÑUéGÖSVNVLBU JMMFUWFB[PLBUBMFIFUéTÍHFLFU BNFMZFLFUB[0°5KFMFO
UFUUT[ÆNVLSB%FOFNDTBLBNVOLBWÆMMBMÖL
IBOFNBNVOLÆMUBUÖL TéUBLPSNÆOZT[ÆNÆSB
összefoglalja
a legfontosabb tudnivalókat.
JTIÆUSÆOZPTBWÆMUP[ÆT.FHKFHZ[FNBLPSNÆOZÆMUBMQSFGFSÆMULÍUPMEBMÜQÆSCFT[ÍE B[F
DÍMSBMÍUSFIP[PUUÆHB[BUJQÆSCFT[ÍECJ[PUUTÆHPLoBNFMZFLOFLÍSUFMFNT[FSëFOOFNSÍT[FTF
BLPSNÆOZoF[UBGVOLDJÖUOZJMWÆOWBMÖBOOFNUVEKÆLCFUØMUFOJOFNJTFDÍMSBKØUUFLMÍUSF
Milyen szerepük marad az országos konföderációknak akkor, ha a kormány egyoldalúan dönt például a következő évi minimálbérről, illetve a béremelési ajánlásról?
5VEPNÆTPNT[FSJOUB[/(55CFOUFSWF[OFLLPO[VMUÆDJÖU EFBLPSNÆOZOBLOFNÆMMT[ÆOEÍ
LÆCBOGFMUÍUMFOÞMNFHÆMMBQPEOJ NÆTGFMéMPMZBOT[FSFQMéL DJWJMT[FSWF[FUFL BUVEPNÆOZPTÍMFU
JTSÍT[UWFT[OFLBLPO[VMUÆDJÖO
BLJLDTBLLØ[WFUFUUFOÍSJOUFUUFL

A ÍTB[FHZIÆ[BLLÍQWJTFMéJ
rendőrség megtiltotta
a Nemzeti Motorosok
az
T[FNCFOBNVOLBWÆMMBMÖLÍTBNVOLÆMUBUÖLLØ[WFUMFOÍSJOUFUUTÍHÍWFM/FNWÍMFUMFO IPHZB[
Élet
menete idejére – április 21-re – egyértelműen
&6CBOB[JMZFOUÑQVTÜUBOÆDTPLOFNUÆSHZBMOBLNJOJNÆMCÍSSéM.ÆTGFMéMBLPOGØEFSÆDJÖLOBLB
LPSNÆOOZBMGPMZUBUPUUUÆSHZBMÆTPLPOLÑWÞMJTSFOHFUFHGFMBEBUBNBSBE HPOEPMPLB[ÆHB[BUJÍT
provokatív
céllal tervezett, „Adj gázt!” elnevezésű
BNVOLBIFMZJT[FSWF[FUFLOFLOZÜKUPUUT[PMHÆMUBUÆTPLSBÍTLÍQ[ÍTFLSF JMMFUWFB[ÍSEFLWÍEFMNJ
TUSBUÍHJBLJEPMHP[ÆTÆSBÍTBLDJÖLT[FSWF[ÍTÍSF
demonstrációját
– adta hírül a Magyar Helsinki
Ön, mint a munkaügyi konfliktusok esetén leggyakrabban felkért közvetítő hogy
Bizottság
és Társaság
a Szabadságjogokért
látja, az új sztrájktörvény
alapján
lehet ma Magyarországon törvényesen munkabeszüntetést
tartani?
(TASZ)
jogvédő
szervezet Szakértőket kérdezünk a
&HZFMéSFFHZFUMFOCFKFMFOUFUUT[USÆKLPUTFMFIFUFUUNFHUBSUBOJ NFSUBCÑSÖTÆHÍSEFNJWJ[T
részletekről
.
HÆMBUOÍMLÞMFMVUBTÑUPUUBBCFBEWÆOZPLBU&UUéMGÞHHFUMFOÞM
ÜHZWÍMFN NFHGFMFMéCFBEWÆOOZBM
UFSFNUIFUéPMZBOIFMZ[FU IPHZBCÑSÖTÆHEØOUTØOB[FMÍHTÍHFTT[PMHÆMUBUÆTNÍSUÍLÍSéM"[
B[POCBONÆSNPTUJTMÆUT[JL IPHZB[ÜKUØSWÍOZoUØCCQPOUBUMBOTÆHBNJBUUoT[ÞLTÍHUFMFOÞM
NFHOFIF[ÑUFUUFFHZUØSWÍOZFTT[USÆKLNFHWBMÖTÑUÆTÆU
Az egyre szaporodó, folyamatos tüntetések megakadályozzák a kormány munkavállaló ellenes intézkedéseit?
"UUÖMGÞHH NFLLPSBUÞOUFUÍTFLSFLFSÞMTPS-ÆUIBUÖ IPHZBLPSNÆOZDTBLB[FSéOZFMWÍOÍSU 
LØWFULF[ÍTLÍQQFOFSFENÍOZDTBLBLLPSWÆSIBUÖ IBBUÞOUFUéLLÍQFTFLFSéUGFMNVUBUOJ
Volt-e létjogosultsága, illetve értelme a szakszervezeti akcióegység megalakításának?
$TBLFOOFLWBOÍSUFMNFÍTFTÍMZF4[BLT[FSWF[FUJBLDJÖFHZTÍHFUB[POCBOÍOBMJHMÆUPL NFH
PT[UPUUTÆHPUBOOÆMJOLÆCC
Megakadályozható a szakszervezetek működésének ellehetetlenítése?
&[BNVOLBWÆMMBMÖLUÖMGÞHH"T[BLT[FSWF[FUJHB[JFSFKÍUVHZBOJTBUFOOJLÍT[NVOLBWÆMMBMÖLBEKÆL
Hogy tudnának megfelelni a szakszervezetek a ma előttük álló kihívásoknak?
&HZÞUUNëLØEÍTTFM ØTT[FGPHÆTTBM/FNT[BCBEOBFOHFEOJÞLBNFHPT[UÆTVLSBT[PMHÆMÖ
QSÖCÆMLP[ÆTPLOBL NJOEFOFLFMéUUBOOBL IPHZLÞMØOUÆSHZBMKBOBLWFMÞL LJSFLFT[UWFFHZFT
T[BLT[FSWF[FUFLFU4[ÞLTÍHMFOOFBT[BLNBJUFWÍLFOZTÍH BLÍQ[ÍTFLØTT[FIBOHPMÆTÆSBJT 
NJÆMUBMPMDTÖCCÆÍTIBUÍLPOZBCCÆUFIFUOÍLUFWÍLFOZTÍHÞLFU

 Fókuszban

az egyesületi változás

 Betiltott motorozás

szerkesztősége
jutalékért dolgozó
üzletkötőket keres.
Jelentkezni:
Német H. Erzsébet főszerkesztőnél
06 (30) 274-8722-es telefonszámon lehet.

[ÆUBMBLVMÖQPMJUJLBJNF[éCFOB[BMFHOB Gë[UF B uMFWFMF[é UBHP[BUPT OÍQJ LPO[VMUÆDJÖ
HZPCC LÍSEÍT  IPHZ B T[BLT[FSWF[FUFL OFNWBMÖEJQÆSCFT[ÍE NJOEØTT[FNBOJQVMÆDJ
M Y
NJMZFO QPMJUJLBJ T[FSFQFU WÆMMBMOBL  LJWFM ÖTFT[LØ[v"[.4;04;FMOØLFT[FSJOUOFNB[
25
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C
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lehetett, hogy csütört
LØUOFL LPBMÑDJÖU  NJMZFO BLDJÖLBU WÆMMBMOBL
GFM  BGéQSPCMÍNB
IPHZB[0ST[ÆHPT°SEFLFHZF[
fagyhaláltól. Bár tudni
"
és a szolidaritást nem
s 14-étől – a Nyugat-Európá
A lakossági összefogást
ha- délutántól – márciu
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iraországr
NFHT[ÞOUFUUÍL
 IBOFN
napok óta pusztító tél
számítva az ország kudarc
ban 5BOÆDTPU
az ország
fél nap. Amit csak el leheezik, annak várható hatása
vazás, összesen két és
megérk
mind
ültek
a
sek
autókb
, azt az illetéke
fel. Azok sem, akik
LBJFSéLÍOUoNPOEUB1BUBLZ1ÍUFS
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IPHZ
QÆSCFT[ÍE
NFHT[ëOU
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in- nem
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va
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ellenére
fejetlen
eztetések
megtették. Késésben,
- az előzetes figyelm
keg
kommu
hóválsá
ondva
a
volna
ellentm
lett
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(
ek, s egymásnak
4[BLT[FSWF[FUFL 0ST[ÆHPT
.BHZBSPST[ÆHPOv)BOHTÜMZP[UBBT[BLT[FS
tézkedt4[ØWFUTÍHÍOFL
Az sem, akiknek feladat
elben
nem tudott semmit.
a miniszterelnök Brüssz
nikálták azokat. Senki
én a zelése. Eközben
ese, Semjén Zsolt Kézdi90-es kilométere környékWF[FUFL
helyettT[PDJBMJ[ÆMÖEUBL
M1-es autópálya
.4;04; FMOØLFBLØ[FMNÜMUCBO
u4[BLT[FS
tartózkodott,
BSSB
 IPHZ UÆSHZBM
zott, a katasztrófaórán keresztül is hiába
tomboló hóviharban 24
vásárhelyen lóháton parádé
egymás
hogy segítsenek rajtuk.
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százai,
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so- védelem
WF[FUFL B QPMJUJLBJ UÍSCFOvárták
 T[BLT[FSWF[FUFL
KBOBL
 B[ BLDJÖLBU
 UÞOUFUÍTFLFU
 T[USÆKLPLBU
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ól érkezett a segítség,
volt elfoglalva.
Végül a közeli falvakb
nekültek a kitüntetésével
köszönhetik, hogy megme
nekik
kan
QPMJUJLBJ T[FSFQFv DÑNë LPOGFSFODJÆO )BOH JTBOOBLT[FMMFNÍCFOT[FSWF[UÍL
IPHZVUÆOB
FIGYELJ RÁNK!
Mit vesznek a magyarok?
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)FMZFUUFBLPSNÆOZBLPO[VMUÆDJÖÜKGPSNÆKÆUWF[FUUF
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Csa
lódottak
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ügyében, és elnézést
írótól. Az MTVA vizsgálata
kiderítette: a külső gyártású,
a
Trendidők című műsorban
kiállíprogramajánlók konkrét
tásra, eseményre, könyvbemutatóra vonatkoznak, a Nemzeti
ajánlása pedig nem kapcsolóezért
dott konkrét eseményhez,
vágta ki a műsor szerkesztője.
Az MTVA szerint a szerkesztő
a
hibás döntést hozott, ezért
vezérigazgató fegyelmi eljárást
ra áldozatául.
kezdeményezett vele szemben.
Az MTVA vizsgálatot rendelt
Az MTVA szerint Esterházy
el Esterházy programajánlója

akarja még ismerni, menjen,
egyik
míg mehet. Mármost az
eltalálajánlást kivágták. Akik
a kulják, melyiket, azok közt
díszítuszminiszter portréjával
ki a
tett turulmadarakat sorsol
Akadémia.”
Magyar Művészeti
.FHKFMFOJLI
BWPOUB
– írja Esterházy, aki a Kádárkorhoz hasonlítja a kialakult
állapotokat. Esterházy írásából
a
kiderül, hogy természetesen
cenzúnemzetis ajánlás esett a
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MEGTÖRT A JÉG

onális Összművészeti Központban
járás indult az utolsó önkorraktak egy levágott kéz társaságá– REÖK-palota – kiállított
az igazgató felmentését – szögezte
mányzati cégvezető, Bátyai
installáció, amely tizenkét tányéron ban. Mindezt közpénzből állítot- le a testület
Edina, a Szegedi Szabadtéri
elnöke. Kohári Nánták ki. A folyamat eredményeként
Jádor, a Bátyai Edina menesztéséről
tékok Nonprofit Kft. ügyvezetője fekáliát ábrázolt. A gyors indoklás a tulajdonosi
bizalom megren- szóló
határozatot jegyző fideszes
ellen, akit még az előző ciklusban, akkor így szólt: bizalomvesztés. dült”, ezért
döntött a kulturális képviselő
A hivatalos magyarázat egy
az MSZP-s többség idején
szerint viszont a Szegemá- bizottság úgy, hogy
nevezkezdeményezi di Szabadtéri
tek ki. A kulturális szakember sik változata szerint az igazgatónő
Játékok jelentős és
folyamatos bevételcsökkenése
2004 óta bizonyíthatóan sikeresen „nem hozta a számokat”. A kor, a
mánypárti frakció régóta
fesztivál körül kialakult botrányok
vezeti a Szegedi Szabadtéri
kereste
Játéko- a fogást az igazgatón,
és provokációk miatt elkerülhetetkat, most „bizalomvesztés”
ezért kapóa
kirúgott
igazgatóért
címén
len Bátyai Edina menesztése.
menesztik. Erről a Fidesz-KDNP ra jött a „botrányos” installáció.
"MÆÑSÆTHZëKUÍT LF[EéEØUU
A testület kulturális bizottságáBotka László (MSZP) polgárfrakció tagjainak és a Jobbik
u7ÍEKÞL NFH B 4[FHFEJ
kép- nak elnöke szerint
mester – élve az önkormányzati
„a többség érviselőjének szavazatával döntött
4[BCBEUÍSJUv DÑNNFM
a
B
törvényben adott jogkörével
szegedi közgyűlés azt követően, telmezésében Leonardo da Vinci
a törvénytelen és kárt okozó
QFUÑDJÖLDPNPO  NFMMZFM
– nem rendkívüli közgyűlés
javaslaAz
utolsó
vacsora
írta
időpontját tokat megszavazták.
című
alá a menesztést, de közölte,
hogy a jobboldali politikusok
remekműUJMUBLP[OBL#ÆUZBJ&EJOB
Adjunk nekik
köré- vét gúnyolták ki
B
amennyiben a javaslat a rendkívüli bejelentő Facebook-bejegyzésében esélyt, hogy
azzal, hogy egy
ben kicsapta a biztosítékot
4[FHFEJ 4[BCBEUÍSJ +ÆUÍ
meghallják a szegedia Regi- asztalra tizenkét
úgy fogalmazott: „ami történik,
közgyűlésen (lapzártánk után
tányérnyi fekáliát
LPL JHB[HBUÖKÆOBL FMNP[
ek felháborodott hangját,
– a nem Szeged szégyene,
és legyeszerk.) is megkapja a többséget,
hanem azé nek képesek
EÑUÆTBFMMFO
korrigálni a városnak
au- a tizenöt képviselőé,
akik ezeket a hátrányos
döntéseiket!”
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"T[BLT[FSWF[FUJT
FM ÍTNJFMéCCJ
B[ÜKNVOLBUØSWÍOZLØOZWÍW
JNJOJNÆMCÍS
LPSSFLDJÖUWÆSOBL"[ÍWWÍH
SFENÍOZOFLUBSUKB
NFHÆMMBQPEÆTUB[POCBOKÖF
L NJLØ[CFOB[
B-JHBÍTB.VOLÆTUBOÆDTP 'T[FSJOUSPNMBOJ
BVUPOÖNPL WBMBNJOUÍTB4;&
CBO 4. oldal
GPHBNVOLBWÆMMBMÖLIFMZ[FUF
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" 'FSFODJFL UFSF ÆUÍQÑ
UÍTF FOZIÍO T[ÖMWB TFN
UFMKFTFO ÜK QSPKFLU  NÆS
DTBLOFNUÑ[ÍW WFMF[FMéUU
oJToB[[BMBGJHZFMFNGFM
LFMUé DÑNNFM KFMFOU NFH
B IÑS B /ÍQT[BCBETÆH
CBO  IPHZ u#FUFNFUOÍL
B[BMVMKÆSÖLBUB 'FSFODJFL
UFSÍOv&[QFTUJFTFOT[ÖM
WB LJWFSUF B CJ[UPTÑUÍLPU EÆMÖNëWÍT[FL
DTPUTLBO
,VMUÜSQVD
T[BLNBJCFSLFL CFOÍTB[
OTUSÆMUBL
PMWBTÖLLØSÍCFO
ÍTLVSÆUPJTSPLEFNP
IPMPUU
BUFSWFLKÖJEFKFBLFSÞMFUJ
WÍHÍOB.ëDTBSOPL
EFDFNCFSBOWPMUBL
ÍQÑUÍT[BT[UBMÆC
 NÍOZUVMBKEPOPT
JEéOLÍOU FMéWFUUÍL
OB[JOUÍ[
 MFQP
FMéUFSÍCF
SPMUÆL  NFHT[FMMé[UFUUÍ
NJBUU NJFMéUU
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Vezetőváltás a Szegedi
Szabadtéri Játékokn
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A kormányszóvivő nem értette, miért az egyetemi
és
a főiskolai hallgatók tüntetnek a felsőoktatásba
n
tervezett ingyenes keretszámcsökkentés ellen, mikor ez a változás már nem
is őket, hanem a mostani
gimnazistákat érinti. Vagyis, Giró-Szász András azt
.FHKFMFOJLIBWPOUB
üzeni, mindenki csak
a
maga dolgával foglalkozzon, s ne törődjön olyasmivel, ami nem közvetlenül
a
saját bőrére megy. Ha még
oly vérlázító, akkor sem.
Ez aztán a tiszteletre méltó
szemlélet! – mondhatnánk
,
BUÖÆMUBM ha nem tartanánk attól,
(VMZÆT(ÆCPSMFNPOEPUUJHB[H
DJB BNFMZ hogy néhányan azt hiszik,
T[FSWF[FUUT[BLNBJLPOGFSFO FULBQUB komolyan gondoljuk. Nem
Az elmúlt évtizedekben
gondoljuk komolyan. És
nem volt példa arra,
B7JHZÆ[BU.ëDTBSOPLDÑN
biztonsági kockázato
szerencsére a diákok sem
hogy valami annyira
t jelent Magyarország
egységbe tömörítse
gondolták komolyan. Kiaz számára” – mondta.
(ÆCPSU  B .ëDTBSOPL
ország lakosságát, mint
NëWÍT[FU T[BCBE  B (VMZÆT
A kijelentés bombakén
álltak
JHB[HBUÖKÆU
Gyöngyösi Márton,
az
esélyegyenlőséMFNPOEPUU
t
robbant, az emberek
a Jobbik parlamenti
.ëDTBSOPL OFNv  NPTU
 az ingyenes
gért,
UJNWF[FUéOFL
tudáshoz
politikai pártállásuktól
Bátyai
képviselőjének hírhedtté
u7JHZÆ[BU  ,VMUÜS TFNUBSUKBMFHJ
ÜUKÆO
függetlenül összekap
vált felszólalása. Össze
NJWFM é TFN QÆMZÆ[BU való jogért, magukért, s
aszkodtak, hogy együtt
QVDDTv o IJSEFUUÍL USBOT[ LFSÞMU B[ JOUÍ[NÍOZ ÍMÍSF
°SEFNJJOEPLPLOÍM
kellene írni, hogy „az
végső soron az ország fejJT
LÞMÑUÍMLF[
NPMJOÖLPO
tiltakozzanak a félelmet
itt élő, és különösen
UFL
u"[ FMLØWFULF[FOEé JEéT[BLPU QBSFOTFLFO ÍT
(VMZÆT B 7JHZÆ[BU
LPSÆCCBO
lődéséért.
a
.ë
magyar
B
keltő listázás ellen.

Ezek
FHZ
UFLJOUWF
a fiatalok,
ÆO
Országgyűlés- A Kossuth
CÑ[PN
EFDFNCFS
BCCBO  IPHZ B LJBMBLVMU
ÆUPMZBOT[BL
ben és a magyar kormányb
akik
IFMZ[FU OFN ÍSJOUJ B SFOEF[FUU T[BL .ëDTBSOPL
térre hirdetett Tömegtün
DTBSOPLCBO
 OFWF[UF  kulturáltan, ám annál
4[FHFEJ 4[BCBEUÍSJ +ÆUÍLPL
an hány olyan zsidó
tetés a
IFMZ NBJ LPOGFSFODJÆOBL
B
NëLØEÍTÍU
határozottabba
FMéUU

OFN
nácizmus
származá
LPOGFSFODJB
n
QPMJUJLBJ
TPEPSKB WFT[ÍMZCF NJOEB[U
küzdöttek
NBJ
ellen című rendezvényre
sú ember van, aki bizonyos
BNFMZFO LÞMØOCØ[é

egy vérlázító reform beveUJMUBLP[Ö NëWÍT[FL 
végelátha)POU'FSFOD )FWFTJ4ÆOEPSBNJU UØCCFL
T[ÑOFO LØ[U
nemzet- tatlan tömeg
PMEBMIP[ LØ[FM ÆMMÖ T[FSFQMéL
+VIÆT[(ZVMBÍT
UJWJTUÆL
gyűlt
zetése
,MFCFMTCFSH ,VOÖ ÖUB
össze.
WÍMFNÍ
LVSÆUPSPLÍTBL
ellen,
példát
mutatFMéEFJN ÍT KÖNBHBN
NJOE FMNPOEIBUKÆL
MFHKPCCUVEÆTVOLCÖM NFHHZé[éEÍTÞ
LBQ
"EFNPOTUSÆDJÖUB4[BCBE
OZÞLFU B .ëDTBSOPLLBM tak. Megmutatták azokOLCéMÍTB
2. oldal
T[BLNBJSÆOUJFMLØUFMF[FUUTÍHÞ
ÍT akik
.ëWÍT[FLT[FSWF[FUFJEé[ÑUFU DTPMBUCBOu&[LPOGFSFODJB
nak,
önös érdekeik
ëDTBSOPL
UFUÞOLCéMGBLBEÖBOGFMÍQÑUFUUÞOOLCéMÍTT[FSF
miatt évek óta képtelenek
L UFB7JHZÆ[BU.OGFSFODJÆSB" OFNQPMJUJLBJEFNPOTUSÆDJÖvo
¿HZHPOEPMPN IPHZBÍWFT
DÑNFUWJTFMéLP
NÜMUUBMSFO
eltávolodni
SZAVAZHATUNK
EFMLF[é GFT[UJWÆM TJLFSFJU
bársonyszéOFNQSÖCÆMUÆL KFMFOUFUUFLJ
UBS
NFHNP[EVMÆTU
SFOEÞMFUMFOÞM
" SFOEF[WÍOZ FMéUUküktől,
 FMIJWB
UPUUNVOLÆWBMLFMMGPMZUBUOJ)JT[F
UVSÆMJT NJOJT[UFS  B /FN[FUJ
A következő parlamenti válaszNFHGFMPT[MBUOJ ÑHZBSÍT[UWF UPUU TBKUÖUÆKÍLP[UBUÖKÆO B hogy kell mindent
N IPHZB[PLBCÞT
–
PLPUBEÖFSFENÍOZFL NëWÍT[JT[ÑOWP
egy lapra téve küzdeni egy
ÜKSB GFMPMWBTUÆL
JTNFSUFUUF A PROBLÉMA
ÜKSB ÍT [LFTÍHSF
&HZÞUUNëLØEÍT3FOET[FSÍOFL
CFT[Æ
WéL
táson – mint 1990 óta mindig
OBM T[BLNBJFMJTNF
BMÆ NJ LÍSEÍTFJCFO o
B MFNPOEPUU JHB[HBUÖ célért.
TÍH  T[ÑOIÆ[NëWÍT[FUJ
SU
vehet
.ëDTBSOPLPU B[ .."
 BNFMZCFO
LBQDTPMBUPL LJÆMUWÆOZVLBU
LVMUÜSQPMJUJLÆKÆUCÑSÆMUB+FMMFN
előzetes regisztráció nélkül
(VMZÆT BLJB[UJTIBOHTÜMZP[ GYÖKERE
k
NFMZFLFU  ÖUB  ØU Gé NPMU B .ëDTBSOPL FMNÜMU AB szakszervezete
-BQ[ÆSUÆO
JHB[HBUÆTPNBMBUUBGFT[UJWÆMNF
éM BNJT[FSJO
LLPSÍSLF[
Z[BUJTÆHLPSMÆ
egy része
LVMUÜSQPMJUJLB
Z[FUFUOFN
 IFMZF[éNPEFMMS
FUUBIÑSB
[éB[ØOLPSNÆO
szolidáris
NPTUBOJ
aki Magyarországon szereHT[FS[FUU
GFKMFT[UÍTFLSéM
részt,
IPHZF[UBIFM
B
UB

volt
NJOJT[UFSF
NFHUBSUIBUÖL
PSCBOB[.."
a
ÍWÍSéM
-FHZFO F[ JSÆOZNVUBUÆT
OFNUÜMTÆHP
MOØLFHZ NJLØ[CFOBQÍO[UOFN
CFMWÆSPTJS
LØ[ØUU T[FSFQFMU FHZ
 T SÍT[ "QSPCMÍNBFMTéT
BLLPS  BNJLPS
 IPHZ UFuSÍT[MFUFJCFO
PNLPDTNÆ
QSPCMÍNÆKB
több ágazatÍTFHZFEÞMÆMMÖ
pel a népesség-nyilvántartásban
.BHZBSPST[ÆH LØ[WB LJÆMMÑUÆTPLSÖM ¿HZ WÍMJtüntetőkkel,
 UBSUKB WÆMMBMIBUÖOBL
CBO OÍIÆOZGJBWÆMÆTÆOBL NÖE UP[ÆTBGFMBEBUPL
MFHKFMFOUéTFCCOZÆSJT[ÑOIÆ[JGFT
is
LJT[FSWF[ÍTF
 NJOU
PUUMF"LJBMB LØ[UFTUÞMFUUÍ UBMMBMGPMZUB
ÍWFU TBOÆUHPOEPMU
[UJWÆMKÆOBLWF[F
IP[Ö
u" .ëDTBSOPL
közleményben
UBOÆDTLP[
TJLFSFT
CFOF[ÍSUNPOE
– ez következik az AlkotmányUÍTÍSéMHPO
EPMLPEVOL#Ñ[PNBCCBO
jelezte szim- "[ ÍQÞMFU
o IBOHTÜMZP[UB FMé UPUU
ÆTVUÆOÜH
KÆCBO SFKMJL
LMJFOUÜSÆIP[v 
ZEØOUØUU
B[.."OBLv LJFNFMLFEéFO
IPHZBLØSÞMNÍ
MFT[ B WJMÆHCBOv
IPHZuNJO
LJÆMMÑUÆ Reméljük,
HZPOÆUKÆUT[ÆTB
OZFLFMMFOÍSFUJ
;PMUÆO [BKMJL B uQPMJUJLBJ
LVMULØSÞMNÍOZFLLØ[ØUUOFN BEÆTÆCBO
EFOGBKUB
UFMFUCFO UBSUIBUÖ B T[BLNBJ
bíróság január első napjaiban
B[ JOUÍ[NÍOZ  Bpátiáját.
T[
FMBEÖTPEÆT
MMFUUB[.."
egyes
o NPOEUB
OÍMLÞMUPWÆCCSBJTJOH 3PDLFOCBVFS
a
NJOéTÍH ÍT
.ëWÍT[FUJ "LBEÍ [ÆS
VUÆO UVMBKEPOKPHBNF
.BHZBS
B LØ[ØOTÍH
0S B[B[ B[ .."IP[
ÖUBUBSUÖCJ[BMNB
fásult
ÍWFLMUÍL IPHZ TPLSB B UBWBMZJ  F[FS
T[  B[ FMTé
.ë MÆUFTÍMZUB.ëDTBSOPLFMUFS
kihirdetett határozatából, amit
ZFOFTOFLL
B
vezetők
LBQ
KPHPU
NëWÍT[FUUØSUÍOÍ
figyeltek,
FMMNBSBEO
VMUÜSBJSÆOZÑUÆT
s
FHZFUÍSUÍTJ
B[FHZFUFNJÍTGéJTLPM
KÆOBLNFHWB
JB
NJB FHZCFOLØWFUF
.JOEF[FLUéMGÞHHFUMFOÞMÍSUFUMF
 F[SFO WÆMUPUUBL
UVSÆMJTNJOJT[UF u"NBJNBHZBSL
Fidesz ezúttal elfogadott.
levonták aDTBSOPL/POQS
BJPLUBUÆTO
PGJU,GUNëLØ WF[FUUQSPHSBN
CÆOLPSNÆOZLVM
UÜMNVUBU
bölcs konzekBLv"MÍOZF
LSBUJLVT OZÑMU JEÍO NÆS
HF[UFMF
keQSPCMÍNÆJ
uÑSKBOBLLJEFNP
HB[POCBO
IPHZÍS
LPSoNPOEUB
EFNJJOEPLPLIJÆOZÆCBOLÑWÆOOB OÞMÆMMPLB[FMéUU
WÍMIFUéFO
MÖTÑUÆTÆSBoT[Ø
 NFTT[F
Nyilván számoltak azzal, ha
F[FTFUCFO
venciát: vanEÍTÍOFLNëWÍT
SF GFMJEÍ[WFBKFMFOMFHJIFMZ[FUFU OBLB.ëDTBSOP
LQSPCMÍNÆKÆO 
LEØOUFOJB[ÞHZ
JTBLJTCFU
mit tanulni a[FUJÍTUBSUBM
B GéJHB[HBUÖJ QP[Ñ KFHZFU6HZBOBLHHÆMZBJWBOOBL
CFOv
QÆMZÆ[BUPU
ëTSÍT[MFUF FMé[UF
(VMZÆT T[ÆOEÍLB T[FSJOU
ménykednek, és ragaszkodnak
B[PLSÖMFH
UBHKVL oLPNPMZFMWJB
fiatalabb generációtól.
ÆN
UFOHFSCFOvo
FH IÜT[ÍWFT uLVMUÜSIBSDv LCFOWBO
ZFMéSFOFN
tomatikusan hatályba lép.
IPHZMFHZFON
DJÖ CFUØMUÍTÍSFv 5ØCC
TPLBUUVEO
ÜHZUÆWP[OB
TLØ[UFTUÞ B[DTBLDTFQQB
regisztrációhoz, a
Botka
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BIZALOMVESZTÉS
?

á
 prilisi volt
átalakításaavárható

.FHKFMFOJLIBWPOUB

DECEMBER

"**ÞUFNëGFKMFT[UÍTDÍMKB
IPHZBNFHT[BL ÑUPUU °T[BL
%ÍMJSÆOZÜGéVUDBUFOHFMZUØTT[
FLØTTFÍTB'FSFODJFL
UFSÍOÍMMÍUSFKØKKØOB[BLBEÆMZNFO
LBQDTPMBU"GFKMFT[UÍTOFLLØT[ UFTGFMT[ÑOJHZBMPHPT
OFNBLØ[ÜUJGPSHBMNBUGPHKBT ØOIFUéFOB[:BMVMKÆSÖ
[PMHÆMOJFHZCFOZJUKÆLB
NFUSÖBMVMKÆSÖWBM ÜKÞ[MFUIFMZJTÍH
FLKØOOFLNBKEMÍUSF
CFOOF ÑHZOBHZPCCUFSFMFT[BHZBMPH
PTGPSHBMPNOBL
BGØMEBMBUUJT
"[&S[TÍCFUIÑESBUBSUÖUSBO[JU
B.ÆSDJVTUÍSFOLFSFT[UÞM GPSHBMPNBKØWéCFO
FEEJHFHZJSÆOZÜ&S[TÍCFUIÑEJMF UVENBKEGFMIBKUBOJ B[
IBKUÖLÍUJSÆOZÜWÆWÆMJL
KFMFOUéTFO HZPSTÑUWB B[
BVUÖGPSHBMNBU " GFKMFT[UÍT
TPSÆO B LØSOZF[é VUDÆLBU
B IFMZJ  DÍMJSÆOZPT GPSHB
MPNSBT[BCKÆL"QSPKFLUNVOLÆM
BUBJUBUFSWFLT[FSJOU
NÆSDJVTÆSBGFKF[JLCF
" LØ[ÜUJ BMVMKÆSÖ MF[ÆSÆTB
ØT ÍT ØT BVUÖCVT[PLNJBUU B -FIFM UÍS GFMÍ B
EFDFNCFS KÍO Þ[FN
LF[EFUUéM B ,ÆMWJO UÍS ÍT
B %FÆL 'FSFOD UÍS LØ[ØUU
UFSFMUÜUWPOBMPOLØ[MFLFEOFL"
B.Ü[FVNLØSÜ UPOÍTB,ÆSPMZ CVT[PLB,ÆMWJOUÍSUéM
FTCVT[NFHÆMMÖJCBOÆMMOBLNFLØSÜUPOKÆSOBL ÍTB
H

"5"9*40,5¿-°-°43&+©
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K ellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

99 Ft
II. évfolyam
12. szám

lváros új főutcáján

" WÆSIBUÖ EVHÖL FMLFSÞMÍTÍSF
FHZFMéSF B UB SÞMé ÆNB[USPTT[VM
YJTPLOBL TJODT uNFHWÆMUÖv
QSPHSBNP[UÆL
ØUMFUÞL
MJL WBMBIPHZNBKEDTBLUÜMÍMJLB[BV  B[U SFNÍ o BMFIBKUÆTPLLØSOZÍLFNJOEJHUP oNPOEKÆL
SMÖEJL4[ÖCB
UÖTPL NJOU KØIFUOF NÍH
BIPHZB.BSHJUIÑEÆUÍQÑUÍTÍU
B ,JTLØSÜU JT  BIPM KÖM CFÆMMÑUPUU
MFHJOLÆCC*HB[ B[VUÖCCJLJWÆMUÆ JToWÍMFLFEUFL MÆNQÆLLBM MFIFUOF IBMBEOJ
 IB
©SQÆEIÑE".ÆSDJVTUÍSJGFMÜTÆSBPUUWPMUB[ KFMFOMFHJOÍMKÖWBMOBHZPCCGPSHB B[ ÜU FMCÑSOÆ B
MNBU"UBYJTPL
B[POCBOB[FHZTÆWPT-ÆODIÑEÍ KÑUÆTFTFUÍCFO FHZØOUFUëFOÜH ZMÆUKÆL IPHZJMZFOOBHZ
NÍSF
IÑEOFNNFHPMEÆToWÍMJLBUBYTB4[BCBETÆH UëÆUSFOEF[ÍTTFMNFHLFMMFUUWP
SJOUT[ÖCBKØIFUOFNÍHB1FUéGJ JTPL BLJLT[F FTNFUSÖJOEVMÆTÆUNÍHBLL MOBWÆSOJB
PSJT IBB[
IÑEJT NJOULF NÍHPMZUÆWPMJOB
LUëOJLJT

A 13. Alkimista tábor szponzorai:
1.	Huntsman Zrt., Pétfürdő
2.	Nitrogénművek Zrt., Pétfürdő
3.	OMM Vegyészeti Múzeumát Támogató
Alapítvány, Várpalota
4. Pannon Egyetem, Veszprém
5. Promotor Hungary Kft., Pétfürdő
6.	Richter Gedeon Nyrt., Dorog
7.	TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

"MBQÑUWB
CFO

EFDFNCFS

.FHLF[EéEØUUB'FSFODJFLUFS
FÆUÍQÑUÍTF BLØSOZÍL
CFIBSBOHP[PUUOÆMKÖWBMLJTFCCB
FOFHZFMéSFB
ÜKGéVUDÆKBWÆSPTGFKMFT[UÍTJQSP LØ[MFLFEÍTJLÆPT["SFLPOTUSVLDJÖB#FMW
ÆSPT
HSBNNÆTPEJLÞUFNF
GPSJOUCBLFSÞM"NVOLÆMBUPLW
BCFSVIÆ[
ÆSIBUÖBOUBWBT[ÆSBGFKF ÆT NJMMJÆSE
[éEOFLCF

„Az én kísérletem” programban előzetes
szakmai megbeszélés után egyszerű
anyagokkal kivitelezhető biztonságos
kísérleteket mutathatnak be az „alkimisták”.
Ne feledkezzél el a strandfelszerelésről!
Tervezzél „logót” az ötvenedik születésnapját
ünneplő Vegyészeti Múzeumnak. (Díjazás a
táborzárón.)
A szállás helye: Balatonfűzfő, Veronika Panzió –
a Balatontól nyolcvan méterre.

Az érdekegyeztetés

KULTÚRA

A

KUN J. ERZSÉBET

7. oldal

ELŐFIZETŐI SZELVÉNY
Megrendelem a Dolgozók ÉSEFLWÍEFMNJLapja című újságot _______ példányban
negyedévre 297 Ft  fél évre 594 Ft  egy évre 1188 Ft 
Megrendelő neve:...........................................................................................................................................................
Irányítószám:.................Település:.................................... Utca:.................................... Házszám: .................
Telefon:. ...................................... Fax: ......................................... E-mail:..............................................................

Előfizetői számlaszám: VDSZ 11706016-20105626

IMPRESSZUM
Dolgozók ÉSEFLWÍEFMNJ Lapja
FELELŐS KIADÓ: .BHZBS7FHZJQBSJ &OFSHJBJQBSJ
ÍT3PLPO4[BLNÆLCBO%PMHP[ÖL4[BLT[FSWF[FUJ4[ØWFUTÍHF
FŐSZERKESZTŐ: /ÍNFU)&S[TÍCFU
*44/
#VEBQFTU #FOD[ÜSV #VEBQFTU 1G 
Telefon:Fax:E-mail:NBJM!WET[IV

