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A VDSZ Ifjúsági Tagozatának időszakos kiadványa
Ára: 170 Ft

B(?). Ú. É. K. 2004 !
avagy: 2004 a kompromisszum
éve?
Egy év ismét eltelt ! Most, amikor a Tisztelt
Ház elfogadta az adótörvényeket, elkezdődött a
számolgatás. Ki mennyit visz haza és miből
fog megélni egy négytagú család ?
A minimálbér emelése (3.000 Ft-tal) a
bejelentett munkavállalók viszonylag nagy
részét érinti. Szakértők szerint az Országos
Érdekegyeztető Tanács októberben elfogadott
7-8%-os béremelési megállapodása 2%-os
reálbér-növekedést eredményezhet. A jelenlegi
gazdasági mutatók mellett ez is valami. Ám
nagy dilemma: mire lesz ez elég? Felvetődhet
a kérdés: mit tegyenek a szakszervezetek?
Kompromisszumra kell törekedni!
Az tény, hogy Magyarország kezdi elveszíteni
versenyképességét. Erre több szomorú példát
lehet találni. A legfrissebb a Hyundai autógyár
esete. Sajnos a jelenlegi adózási rendszer nem
alkalmas arra, hogy tömegesen vonzza a
külföldi
tőkét,
miközben
Szlovákia
adóparadicsomot hozott létre. A romló
szakképzési
színvonallal
már
előző
számunkban foglalkoztunk. Hiába lehet a
statisztikai adatokkal magunkat nyugtatni,
hogy a termelékenység nő, ezzel szemben az a
német gazdaság amelytől a miénk közel 80%ban függ, semmit sem változik. Ahhoz, hogy a
versenyképesség
megmaradjon,
bizony
kompromisszumra kell törekedni mindenkinek.
Az Uniós csatlakozásig már csak fél évünk van
és rengeteg a tennivaló! Az elkövetkező hat
hónap olyan minőségi és mennyiségi munkát
igényel, amihez sok türelem és rengeteg
kompromisszum szükséges, ugyanis van még
mit tenni! De ennek ellenére ne legyünk
pesszimisták!
2004 a hazai és az európai üzemi tanácsok éve
is lehetne, mert nagy feladatok elé állítja a

szakszervezeteket, hiszen nem csak új üzemi
tanácsokat kell választani, hanem az EUcsatlakozás következtében a multinacionális
vállalatok magyarországi érdekeltségeinek
üzemi tanácsainak delegáltjai az európai üzemi
tanácsainak tagjaivá válnak. Ez mindannyiunk
számára kihívást jelent. Remélhetőleg minél
több szakszervezeti jelölt kerül be az új üzemi
tanácsokba. Meg kell érteniük a szakszervezeti
tisztségviselőknek is, hogy a munkavállalók
érdekeit képviselve az üzemi tanács is eszköz
lehet, és ezért nem szembe kell szállni az
üzemi tanácsokkal, hanem szakszervezeti
„fennhatóságúvá” kell alakítani. Sok jó példa
van a VDSZ működési területén, ahol az üzemi
tanácsok tagjai valamennyien a szakszervezet
jelöltjeiként kerültek be.
Éppen a fentiekből kiindulva a VDSZ 2004ben sok képzést szervez, amelyeken
nemzetközi projektek keretén belül fogjuk
oktatni a résztvevőket.
Legyen egy BOLDOG történelmi évünk!

VDSZ Ifjúsági Tagozat
amely ezúton kíván mindenkinek

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt !

(IDE Karácsonyi grafika)
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Papíripari fiatalok a VDSZ-ben
Gyümölcskenyér

Mint arról „anyalapunkban” beszámolunk,
hosszas előkészítést követően 2003. november
28-án a VDSZ elnöksége elfogadta a Papíripari
Dolgozók Szakszervezete felvételi kérelmét
szakszervezeti szövetségünkbe. Tekintettel
arra, hogy a PDSZ önálló szakágazati
szövetség lett a VDSZ-ben, az ifjúsági
bizottság is bővülni fog, nagy örömünkre.

Felhívás
2004. januárjától szeretnénk a VDSZ Ifjúsági
Tagozatának
weboldalait
tartalmilag
megújítani. Ezért várunk minden olyan
javaslatot, publicisztikát, grafikát, amely
tovább színesítheti a VDSZ Ifjúsági
Tagozatának internetes oldalait.
Tekintettel arra, hogy az Európai Vegyész
Ifjúsági Klub (ECC) honlapja elindult, sok
olyan információt szeretnénk kirakni, amely a
magyar szakszervezeteken belül a VDSZ
ifjúsági munkáját - különös tekintettel a helyi
szakszervezetekre – mutatja be. Az oldal
elérhetősége: www.ecc.lt

Karácsonyi receptajánló
Tejfölös ponty
Hozzávalók:
1kgponty
3 ek olaj
2 dl tejföl
1 kiskanál liszt
paprika
hagyma
só
Elkészítés:
A pontyot megtisztítjuk és besózzuk. Ha a ponty
nagyobb, hosszában kettészeljük.
Zsiradékkal
kikent
zománcos
tepsibe
tesszük,
megszórjuk az apróra vágott hagymával, paprikával
meghintjük, kevés vizet adunk hozzá és letakarva a
tűzhelyen forraljuk.
Utána forró sütőbe tesszük, ahol 15-20 percig sütjük. A
tejfölt elkeverjük a liszttel, a pontyra öntjük, ezzel is
egyszer felforraljuk. A paprikás levet ráöntjük.
Rizzsel vagy burgonyával tálaljuk.

Hozzávalók:
5 tojás
15 dkg cukor
10 dkg langyos vaj
3-4 ek rum
10 dkg darabosra vágott dió
10 dkg mazsola
10 dkg csokoládé
10 dkg cukrozott gyümölcs
esetleg aszalt gyümölcs
kemény gyümölcsíz
4 ek rétesliszt



Elkészítés:
A tojás-sárgákat habosra keverjük a cukorral, a vajjal,
és a rummal. Hozzáadjuk az előzőleg lisztbe mártogatott
diót, a megtisztított és félbevágott mazsolát, az apró
kockákra vágott csokoládét, a cukrozott gyümölcsöt, az
aszalt gyümölcsöket és a kis kockákra vágott
gyümölcsízt. Beleszórjuk a réteslisztet, végül óvatosan
elvegyítjük a tojásfehérjékből vert kemény habbal. Egy
őzgerincformát vajjal kikenünk, porcukorral beszórunk,
beleöntjük a masszát.
Nem forró sütőben, lassú tűznél sütjük.

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet.
Írd meg véleményedet, hogy a következő jobb
legyen !
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A VDSZ Ifjúsági Tagozatának Lapja
Szerkeszti: a VDSZ Ifjúsági Bizottsága
Főszerkesztő: nincs
Főszerkesztő-helyettes: nincs
Kiadja: a VDSZ Országos Iroda
A szerkesztőség címe:

H-1068 Budapest Benczúr u. 45.
e-mail:mail@vdsz.hu
WEB:www.vdsz.hu
Megjelenik
a Vegyipari Dolgozó rendszeres
mellékleteként
Terjesztik: a VDSZ
tagszervezeteinek ifjúsági aktivistái
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FIATALOK AZ EURÓPAI
ÜZEMI TANÁCSOKBAN
Az európai unió 1994. évi 45. számú irányelve
alapján 2004-ben, mintegy 1800 európai üzemi
tanácsnak kell működnie.
Az Unió bővítése során lehetővé válik azon
multinacionális vállalatok leányvállalatainál
működő üzemi tanácsok részvétele, amelyek
még nem kapcsolódtak be a központi üzemi
tanácsokba. Több munkáltató a csatlakozást
megelőzően teljes jogot, vagy megfigyelő
státuszt biztosított vagy biztosít, nem uniós
vállalati üzemi tanácsának. A VDSZ működési
területén is vannak olyan üzemi tanács
delegáltak
akik,
Magyarország
uniós
csatlakozása előtt már a vállalat európai üzemi
tanácsának tagja.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség,
(ETUC), a VDSZ, a Német Szakszervezeti
Szövetség, a spanyol UTG és a francia CGTFO közös pályázatot nyert. A pályázat célja a
fiatalok érdekképviseletének megerősítése az
üzemi tanácsokban. Olyan multinacionális
vállalatok megkeresése, akik partnerek
lehetnek
az
üzemi
tanácsok
fiatal
munkavállalóinak
érdekeinek
erősebb
képviseletére. A projekt különös figyelmet
fordít az újonnan csatlakozó országok üzemi
tanácsaira. A későbbiekben szeretnénk, ha a
fiatalok számára a munkáltatók biztosítanák a
képzést. Ennek az anyagnak kell összeállnia a
projekt végére. A projekt során a nemzeti
koordinátorok szervezik meg és tartják az
egyes országokban a saját képzésüket. A
VDSZ fiatal üzemi tanács tagjai számára 2004.
elején tartja vendégoktatókkal szemináriumát.
Amennyiben a projekt sikeres lesz, az Unió
biztosítja a további szervezetekkel kibővített
folytatást. A VDSZ Ifjúsági Tagozatának és a
VDSZ
érdekeltségébe
tartozó
üzemi
tanácsoknak nagy lehetőség, hogy az Európai
Unió csatlakozás előtt már kész programot
biztosíthat üzemi tanácsainak.
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OBERURSEL A EURÓPAI
FIATALOK
TALÁLKOZÓHELYE
Idén már 6. alkalommal rendezték meg a
Német Szakszervezeti Szövetség (DGB)
ifjúsági oktatási központjában, Oberurselben a
Fiatalok az európai szakszervezetekben című
konferenciát. 10 ország mintegy negyven
fiatalja vett részt, a VDSZ-t Pálvölgyi Richárd,
a Michelin Hungária Kft. Budapesti üzemi
tanácsának elnöke és Székely Tamás a VDSZ
Ifjúsági Tagozatának vezetője képviselte.
A idei konferencia fő témája a Európai Unió új
alkotmánya mellett az üzemi tanácsok, európai
üzemi tanácsok, és a csatlakozó országok
helyzete volt.
Nagyon sok olyan közös probléma merült fel,
amelynek megoldására sokkal szorosabb
együttműködésre van szükség. Komoly
gondok vannak Nyugat-Európában a szociális
rendszerrel, míg Kelet- és Dél-Európában a
szakszervezetek
szűk
mozgástere
és
megerősödése a létkérdés.
A konferencia résztvevői levelet fogalmaztak
meg az Európai Szakszervezeti Szövetség
elnökségének, amelyben a résztvevők kiemelik
a fiatalok szerepét a szakszervezeti munkában,
igényt fogalmaztak meg a kommunikációs,
információs
csatornák
minőségi
követelményeivel szemben, az internetes
oldalakra pedig javaslatot tettek.

Kép

