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Mit vár a BRDSZ
az új kormánytól?
(3. oldal)
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ÜZENET A SZERKESZTÕNEK

Válasz a szuperbruttóra
Tisztelt T-MA Szerkesztõség!
Kedves Tagtársaim!
A március havi T-MA újság 10. oldalán Szuperbruttó csapdák címû írásához,
pontosabban a „ha a közszférában dolgozók havi elszámolásban kérik az
adójóváírásukat, akkor ezentúl havonta
15 ezer forinttal többet vihetnek haza”
– mondathoz szeretnék hozzászólni.
Én február óta keresem azt a bizonyos
havi 15 000 forintot, de csupán körülbelül 5 000 forinttal lett több a borítékomban.
Minden tájékoztatást megkaptam
munkáltatómtól, idõben, még január elején nyilatkoztattak, a bérelszámolásomon
is szerepel az adójóváírás, csak éppen a
végösszeg nem több 15 000 forinttal,

pedig tavaly még csak nem is kértem
adójóváírást, azt az adóbevalláskor
visszatérítés formájában kaptam meg.
Bruttó bérem 143 800 forint, ennyi
volt tavaly, ennyi idén is.
Tisztelettel érdeklõdöm, hogy hol van
a hiba, hol van a 10 000 forintos különbözet?
Tartok tõle, hogy hozzám hasonlóan
mások is keresni fogják, akkor is, ha benyújtják a adójóváírást kérõ nyilatkozatukat, vagyis az a bizonyos fentebb hivatkozott 15 000 forint nem fedi a valóságot.
A magyarázatra hamar rájöttem: a
szuperbruttósítás miatt több lett az adóalap, amibõl több kerül levonásra. Ennek a többletnek és az adójóváírásnak

a különbözete adja a tényleges bérnövekményt, ami esetemben csupán körülbelül 5 000 forint (ezt a két bérelszámolás összehasonlítása és némi matematikai alapismeretek birtokában bárki
kikövetkeztetheti).
Magyarra fordítva, az a bizonyos
15 000 forint sokunk számára sajnos
nem más, mint „hírlapi kacsa”; tehát kedves sorstársaim, nagy reményeket ehhez
a bevételhez ne fûzzetek.
Köszönöm, hogy véleményemet megjelentetitek,
üdvözlettel:
Szabó Tünde Éva
a BRDSZ
65. sz. alapszervezet

HEL
YREIGAZÍTÁS
HELYREIGAZÍTÁS

Fénymásoló vagy mikrosütõ?
Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Megkaptam az Önök által szerkesztett és kiadott T-MA szakszervezeti lap
márciusi számát. Ennek 4. oldalán a
Kisvárosi tûzoltóság címû cikkükben valótlan állítások szerepelnek, nem helyénvaló fogalmazási stílusban Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tûzoltósága vonatkozásában. A kollégánk, akinek a cikk írója átdolgozta „saját stílusának” megfelelõen a küldött anyagot, több
helyen pontatlanságokat írt cikkében, és
alig szerepel benne az eredetileg, kollégánk
általa megküldött levél tartalmának megfelelõen valami.
Leginkább a következõ részlet – „Természetes, hogy morognak az emberek, ha
azt látják, hogy 400 ezerért vesznek egy
fénymásolót, az pedig a fõnökségnek nem
tetszik, ha a legénység számára egy
mikrosütõt szeretnének beszerezni” – valóságtartama a legkevesebb. Talán Önnek
nem kell magyaráznom, hogy a tûzoltóság
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hatósági és szakhatósági feladatokat is végez és ehhez sajnos nélkülözhetetlenek az
irodai eszközök is. A fent említett fénymásoló egy multifunkcionális gép, amely kiváltotta a 11 éves – már gazdaságtalanul javítható – fénymásolónkat, a 8 éves elavult faxunkat, teljes körû hálózati nyomtatóként,
minden munkaállomásról elérhetõ és scannellésre is használható, de emellett közel harmadával gazdaságosabban mûködik elõdjénél. Ezt a berendezést 2009. végén rendeltük meg, egy kedvezõ gazdasági helyzetben.
Sajnos 2010 februárjában a város önkormányzatát adósságrendezési eljárás alá vonták. Ettõl kezdve minden beszerzést a kirendelt pénzügyi gondnok engedélyezésével és
ellenjegyzésével lehet csak végrehajtani. A kérelem a gondnoknak felterjesztésre került,
aki azt hivatalos formában engedélyezte, így
az árajánlatok beérkezését követõen lehetõség nyílik annak beszerzésére is.
Tûzoltóságunk eddig is megtett mindent
annak érdekében, hogy a dolgozóinak ellátása mindenkor megfelelõ legyen. Ennek

érdekében rendszeresen egyeztetünk ezzel
kapcsolatosan a felmerülõ igényekrõl is.
Nem tudom kinek áll érdekében, hogy
nem létezõ problémákat generáljon. Úgy
gondolom, nem kellene mesterségesen feszültséget kelteni egy olyan tûzoltóságon,
ahol korrekt, jó kapcsolat alakult ki tûzoltóságunk vezetése és a szakszervezet
között, megjegyzem szervezeti helyettesem
is a szakszervezet tagja.
Ezért kérem, hogy a fent leírtak alapján jelentessenek meg helyreigazítást a kiadványuk következõ számában. Az elkészült cikket végleges formájában szíveskedjen részemre megküldeni a megjelenés
engedélyeztetésére a fejlécben szereplõ email címre.
Intézkedését elõre is köszönöm.
Szigetvár, 2010. április 2.
Tisztelettel:
Gál Zsolt
tûzoltó alezredes, parancsnok
2010. április

Közélet

KORREKT EGYÜTTMÛKÖDÉST SZERETNE A BRDSZ

Elvárások az új kormánytól
A Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete
elvárja a Magyar Köztársaság
új kormányától, az új szaktárcától valamint az új összetételû Parlamenttõl:
1. A munkahelyeken az európai normáknak megfelelõ szintû és tartalmú
szociális párbeszédet a rendvédelem
teljes szervezetrendszerében.
2. A BRDSZ ismételten kinyilvánítja fentiekkel egyidejûleg, hogy továbbra
sem szolgáltatja ki az érdekvédelmi
tevékenységét egyetlen pártnak sem.
3. Elvárja, hogy az ágazati érdekegyeztetés a következõ ciklusban valódi
érdemi konzultációként mûködjön a
szociális partnerek között. A munka világának fontos kérdéseiben az új kormány és a szaktárca erõteljesebben vegye figyelembe a meghatározó (reprezentatív) szakszervezetek álláspontját.
4. A BRDSZ követeli a rendvédelem
végleges depolitizálását!
5. A szaktárca alkossa meg a rendõrség valódi koncepcióját, s ehhez kapcsolódóan oktatáspolitikáját, hajtson
végre valódi rendvédelmi szervezetkorszerûsítést!
6. Erõsítse meg a munkavállalók jogait, különös tekintettel a munkaidõalap
védelmére és az emberi méltóság

megõrzésére. A kormány biztosítsa az
egészséges munkakörülményeket!
7. Alkossa meg a valóban kiszámítható életpálya-rendszert (bemenetel –
elõmenetel – kimenetel). Állítsa vissza
a Hszt.-t az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelõen, kerüljenek benne érdemi felsorolásra ne csak a kötelezettségek, hanem a jogok is.
8. Jelenjen meg benne ennek a sajátos közszolgálatnak érdemi megbecsülése, a korlátozott munkavállalói jogok
elismerése és ellentételezése.
9. Tisztázza végre a rendvédelemben
dolgozók jogállását!
10. Szüntesse meg a rendõrség, a tûzés katasztrófavédelem bevételi kötelezettségét, ezzel párhuzamosan biztosítsa a mûködésükhöz szükséges, reális számításokon alapuló anyagi, pénzügyi és
technikai feltételeket.

11. Tegyen meg mindent, hogy javuljanak a rendõrségi, tûz- és katasztrófavédelmi munkavállalók jövedelemi
viszonyai, és tûnjön el hazánk lemaradása a bérek tekintetében.
12. A BRDSZ elvárja a több évre szóló bérmegállapodást, általános rendvédelmi bérrendezést és követeli a 13.
havi fizetés visszaállítását!
13. Követeli, hogy a kormány gondolja
át a szociális juttatások rendszerét!
14. A BRDSZ követeli az általános
és egységes mértékû cafetéria-juttatást a rendvédelem területén minden
dolgozónak függetlenül jogállásától és ne
legyenek „másodosztályú” munkavállalók a közalkalmazottak.
Budapest. 2010. április 26.
BRDSZ
Intézõbizottság

SZEMELVÉNY A HOLDUDVARRÓL

Gondok a TMRSZ-el
A Tolna Megyei Fõügyészség a TMRSZ ellen a Tolna
Megyei Bírósághoz – közölte dr. Bognár Katalin
fõügyészhelyettes. A keresetlevélben indítványozták,
hogy a megyei bíróság az I. fokú ítélet jogerõre emelkedését követõ 45. napra hívja össze a szakszervezet
kongresszusát. Indítványozták, hogy a kongresszus az
alapszabály módosításával és kiegészítésével hozza
létre az ügyintézõ és képviseleti szervet, e szerv tagjait
válassza meg. Válassza meg a kongresszus az ellenõrzõ és gazdasági bizottság, valamint a felügyeleti bizottság tagjait.
A kongresszus a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párttal 2009. május 18-án kötött együttmûködési megállapodást bontsa fel. A megbízási szerzõdéses eljárásokkal kap-
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csolatban a tagsági viszony idõleges fenntartását eredményezõ, valamint a tagtoborzási gyakorlatot szüntesse
meg. A kongresszus a vezetõ testület részérõl személyi
kérdésekben (fõtitkárhelyettes-választás, tagok-, tisztségviselõk kizárása) hozzon döntéseket, vizsgálja felül, azokat vonja revíziója alá.
„A szakszervezet alapszabályellenes mûködésével kapcsolatban elmondottak, valamint a szakszervezet vezetõségéhez benyújtott indítványok miatt Szima Judit fõtitkár
több mint fél tucat rágalmazási pert indított a kizárt tagok
ellen. Azt hiszem, ezeket a pereket ezzel a TMRSZ elbukta, ami igen jelentõs összegbe fog kerülni a tagoknak” –
írta az egyik fórumozó.
Cs. K.
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Képesítõ vizsga

Számadás a rendészeti
szakközépiskolákban
A rendészeti szakközépiskolákat nem elõször hozzák váratlan
helyzetbe, mégis sokkolóan hatott a hír: június közepe helyett
március 30-ával le kell zárni a második évfolyam tanulmányait.
Azóta túlvagyunk a képesítõvizsgákon, a növendékek már a
szolgálati helyeiken bizonyíthatják felkészültségüket, reméljük,
sikerrel.
Az alábbiakban egy vizsgaelnök – Dávid Károly dandártábornok, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõrfõkapitányság
vezetõje, egy iskolaparancsnok – Bagi István ezredes,
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója és egy volt diák
válaszol kérdéseinkre.

Az igazgató
Tõle azt kérdeztük, milyen nehézségekkel
kellett szembenézni az iskolának, illetve a tanulóknak az elõrehozott vizsgák kapcsán?
– A 2008/2010. évfolyam pedagógiai
programját 2009. augusztusában kellett
módosítani a kormányzati és fenntartói
elvárásoknak megfelelõen. Ekkor kellett
a II. tanév gyakorlati képzési idejét a képzés óraszámainak 50 százalékáig felemelni. Decemberben született a döntés,
amely szerint a tanév befejezését és ezzel együtt a szakmai vizsgákat is elõrehozták, ehhez képest csupán a tanév
hátralévõ részének területi szakmai gyakorlata maradt el, ami természetesen leszûkítette az iskolában megszerzett elméleti és gyakorlati alapismeretek valós
körülmények közötti begyakorlási lehetõségét.
Az elõrehozott szakmai vizsgák szervezése nagyon komoly nehézségeket
okozott, mivel a vizsgázót 462 fõ 18 csoportba sorolták be, ami a szakmai vizsgafeladatok számát és a vizsga idõtartamát tekintve feszítõ tempót eredményezett. Naponta átlagosan hat vizsgacsoport dolgozott reggel nyolc órától délután 17–18 óráig, még szombaton is. A
tanulóknak a tanév lerövidülése sok nehézséget jelentett. Az új rendõrképzési
programban a moduláris felépítés követ-
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keztében épp a lerövidítés idõszakára
esett a speciális közrendvédelmi és határrendészeti intézkedések elsajátítása.
Az erre jutó rövid idõtartam a tanulóktól nagyon feszített tanulási tempót követelt meg. A korábbi évekhez képest
rövidebb idõ állt a tanulók rendelkezésére a szakmai vizsgákra történõ konkrét felkészülésre is.
– A záróvizsgán miben nyilvánultak meg
leginkább a hiányosságok?
– Az elnökök, bizottságok vizsga utáni rövid tájékoztatása alapján elsõdlegesen az állapítható meg, hogy az évfolyam
gyakorlati intézkedési készsége a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintû, nagyobb a bizonytalanság. Ez a korábban
elmondottak miatt várható következmény volt. Minden vizsgacsoportban
akadt azonban több olyan tanuló, akik
kiemelkedõ képességeik és motiváltságuk
következtében képesek voltak mind elméletben mind gyakorlatban kiemelkedõ teljesítményt nyújtani a szakmai vizsgán.
– Évfolyami szinten 47 kitûnõ és csak egy
bukás lett. Mennyire köszönhetõ ez a szép eredmény a bizottságok jóindulatának?
– A bizottságok az iskolák mellett
mûködõ, de attól független szakmai testületek, amelyekben az igazságügyi és
rendvédelmi miniszter által megbízott
vizsgaelnökök, az országos szakmai szervezet (ORFK) által delegált bizottsági tagok és a vizsgaszervezõ intézmény (szakközépiskola) által delegált tagok végzik
munkájukat. E három szakmai szintrõl
érkezõ személy együttes szakmai döntése határozza meg a vizsgázó eredményét.
Munkájukat kötelesek az érvényes szakmai és vizsgakövetelmények alapján végezni, így az értékelés folyamatában a

bizottságok az érzelmi azonosulást vagy
a toleranciát nem tudják jobban figyelembe venni, mint bármely szakma vizsgáztatásában.
– Véleménye szerint melyek azok a hiányosságok, amelyeket a tanulók érezni fognak a
munkájuk során?
– Erre ma nem tudunk választ adni, a
prognosztizálás pedig nem a mi szakmánk. A rendészeti iskolának, illetve a
fenntartónak kötelessége az idõszakos
beválásvizsgálat, ami ezen évfolyam esetében különösen fontos lesz. Csak az
objektíven végrehajtott vizsgálat adatainak elemzésével juthatunk majd e kérdés korrekt megválaszolásához.

Egy vvolt
olt növ
endék
növendék
– Sajnos nem volt szerencsém a gyakorlattal…
– Mikor értesültek arról, hogy elõrehozott
tanévzárás lesz?
– A szakmai gyakorlat ideje alatt. Az
iskola november végén, december elején feltette az internetre a módosított
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naptári tervet. Így értesültünk a változásról, de konkrét információt nem kaptunk, csak amikor január elején visszajöttünk az iskolába.
– Véleménye szerint hogyan tudott a felkészítéssel az iskola megbirkózni?
– Úgy érzem, hogy az iskola a maga
részérõl mindent megtett, azonban a
hátralévõ tananyag olyan nagy volt, hogy
ebbe a szûkre szabott idõbe nem lehetett mindent belesûríteni. A tananyag elmélyítésére már nem volt lehetõség.
Nagy volt a nyomás a vizsgák miatt. Az
elõzõ évi anyagokat, például ásziból (általános szolgálati ismeretek) nem lehetett kellõen átismételni a tanórai keretek
között, pedig szükség lett volna a tanári
irányításra.
– A gyakorlat mennyit tudott hozzátenni,
hogy a tanulók megfeleljenek a vizsgán?
– Szerintem a nagyon hosszú gyakorlati idõ nem minden körülmények között feltétlenül elõnyös. Mindenki úgy
gondolja, hogy ez maximálisan elõsegíti
a képzést. A gyakorlat során azonban a
tanulók foglalkoztatása saját tapasztalatom alapján sajnos nem felel meg 100
százalékig az elvárásoknak, akár a tanuló, akár az iskola szempontjából nézzük.
Az iskolában úgy gondolják, hogy a
rendõri szakma gyakorlati oldalát a tanu-
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lók teljes mértékben el tudják sajátítani a
szakmai gyakorlat ideje alatt. Gyakran
éreztük azonban, hogy a mentorok teherként tekintenek ránk a gyakorlat során,
hiszen egy bizonyos idõ eltelte után elszürkülnek a mindennapok, a tényleges
rendõri munkában pedig nem veszik hasznunkat. Ehhez járul, hogy kevés a mentor. Egy mentorra két tanuló juthatna, de
hat-hét tanulóval kell fejenként foglalkozniuk. Mindent megpróbálnak, de többször éreztem, hogy az ott eltöltött idõ az
iskolapadban hasznosabb lenne.
– A képesítõvizsga során milyen volt a bizottság hozzáállása a tanulói teljesítményekhez?
– A vizsgát megelõzõen a bizottság
megértõ hozzáállást tanúsított, de azért
hozzátették, hogy sajnos a követelmények nem változtak a rendkívüli helyzet
miatt sem. Ugyanazt a tudást várják el,
mintha júniusban történne a zárás. Ennek ellenére kellõen toleránsak voltak.
Bár az évfolyamon tudomásom szerint
csak egyetlen bukás volt, saját osztályom
kapcsán is nyilvánvaló, voltak olyan feleletek, amelyek más körülmények között nem biztos, hogy megütötték volna
a mércét.
– Kellõen felkészültnek érzi magát a rendõri munkára, illetve leginkább mely területen

érzi a hátrányát annak, hogy gyakorlatilag több
mint két hónappal megrövidült a képzési idõ?
– Vannak területek ahol megfelelõ a
felkészültségem, de például az intézkedéstaktikai területen – ide tartoznak elsõsorban a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, kényszerítõ intézkedések alkalmazása – nem. Úgy érzem,
hogy a jelenleginél nagyobb számú intézkedés-módszertani óra keretében, iskolai körülmények között is kellõen hatékony lehetett volna a gyakorlati képzés, ahol szituációs helyzetekben sajátíthattuk volna el az ismereteket az iskolán
tanító, nagyon jól felkészült, nagy tudással rendelkezõ közrendes tanároktól.

A tábor
nok
tábornok
Dávid Károly dandártábornokot is
megkerestük, aki évek óta rendszeres
résztvevõje az iskola képesítõvizsgáinak,
mint bizottsági elnök.
– A korábbi évek tapasztalataival összevetve az idén mely területen, területeken érezte a
legnagyobb hiányosságokat a tanulók tudásában?
– Valóban több mint egy évtizede veszek részt különbözõ tanintézetek képesítõ vizsgáin, a hivatásos pályának bármilyen szintjére történõ felkészítést, a
képzés-oktatás kérdéskörét kiemelt jelentõségûnek ítélem meg.
Számomra az idei vizsgák a tanulók
elméleti felkészültségének gyengébb
szintjét mutatták. Az elméleti ismeretek
elsajátítása volt az az oldal, amely árnyaltabb képet mutatott az elmúlt évihez
képest, a vizsgázók kevésbé voltak magabiztosak az ok-okozati összefüggések
közreadásában, a szakkifejezések alkalmazásában is bizonytalanok voltak.
– Véleménye szerint ez mennyire tudható be
annak, hogy gyakorlatilag két és fél hónappal
megrövidült a képzési idõ?
– A képzési idõ lerövidülésének nyilvánvalóan szerepe van ebben. Az elméleti képzésbe a gyakorlatok idején a tanulók mellett alkalmazott mentorokat is
nagyobb mértékben bevonták, s ez a
megoldás nem egyenértékû az iskola falai között, felkészült oktatók által megtartott órákkal. Mindez különösen igaz,
ha figyelembe vesszük, hogy a tanulói
gyakorlatok helyszínein is rendkívül
megfiatalodott az állomány.
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– Másodszor kerül sor a képzési idõ lerövidítésére. Anélkül, hogy belemennénk a valódi
ok találgatásába, Ön megalapozottnak tartjae azt a véleményt, hogy a képzést rövidebb idõ
alatt is el lehet végezni?
– Ha röviden kellene válaszolnom,
csak azt mondanám, igen. Természetesen az e kérdésre adandó válasz összetettebb. Megítélésem szerint a képzés
teljes tartalmának alapos áttekintésével,
a tanulók szóba jöhetõ kezdõ beosztásai
valós szükségleteihez igazításával, azaz
a rendõrség részérõl a megrendelés tartalmi újragondolásával több hónap nyerhetõ.
Túl sok lehetõséget azonban a képzési idõ drasztikus csökkentésre nem látok. Egyrészt, mert a képzés mellett –
figyelembe véve társadalmi viszonyainkat, azt, hogy honnan, milyen családi és
iskolai viszonyok közül, mennyire éretten is érkeznek az iskoláinkba felvételt
nyertek – nem mondhatunk le olyan
nevelési folyamatokról, amelyek a szakképzés alatt jelenleg is folynak, s amelyek nélkül elképzelhetetlen a rendõrség
fegyelmezett, számos vonatkozásban
megkötöttségekkel, olykor áldozatvállalásokkal is járó világába belépés, illetve a
pályán maradás. Másrészt a szakképzésünk már egy elért színvonalat képvisel,
célszerû az oktatási törvény hatálya alatt
tartani, és azt is figyelembe kell vennünk,
hogy az OKJ-s képzések rendszere megfelel az európai elvárásoknak. Célirányos,

kellõen gyakorlatias alapképzéssel tehát
a kezdõ beosztásokra felkészítõ oktatás
ideje lerövidülhet, az elsõ évek után pedig a különbözõ szakbeosztásokba a speciális ismeretek a tanfolyamok rendszerében megszerezhetõk.
– Idén elõször került sor a kompetencia alapú moduláris képzés keretében képesítõ vizsgára. Véleménye szerint elõnyére vált-e a rendõrképzésnek ez az új típusú oktatás?
– Ennek az új típusú képzésnek a
meglehetõsen rövid idõ és számos be-

folyásoló körülmény hatása alatt keletkezett tapasztalatai meglehetõsen tarka
képet mutatnak. A kompetencia alapú
moduláris képzés számos elõnyt hordoz
magában – például a tanulók kommunikációs képességeit elõnyösen fejleszti, az emberekkel való párbeszédben,
egyes szituációk megoldásában járatosabbakká válnak –, ugyanakkor az is
igazolódni látszik, hogy számos ismeret elsajátításában a hagyományos módszer az eredményesebb, vagyis vannak

Fegyv
er és gyógysz
er is
egyver
gyógyszer
Fegyverként és gyógyszerként is használják a világ legerõsebb paprikáját. A
terrorizmus elleni harc egyik leghatékonyabb fegyvere lesz az a kézigránát,
amelybe a világ egyik legerõsebb paprikájából készült kivonatot töltenek.
A fûszert egyébként Indiában gyomorbántalmak kezelésére is ajánlják. A fegyvert az indiai hadsereg állítja hamarosan hadrendbe és terveik szerint a könnygáz-gránáthoz hasonlóan alkalmas lesz arra, hogy az ellenséget megállásra
kényszerítse anélkül, hogy bennük maradandó kárt tenne.
A csípõs paprikák erejét az úgynevezett Scoville-skálán mérik, a tabasco
szósznak például 2500-5000, míg a jalapeno paprikának 2500-8000 Scoville
egységnyi ereje van. A fegyverben is alkalmazott bhut jolokia, azaz elterjedtebb angol nevén ghost chili (szellempaprika) a Guiness-rekorder a maga
több mint egy millió Scoville-jével.
Az India északkeleti részén termesztett bhut jolokiát hagyományosan gyomorpanaszok kezelésére használják, illetve a helyi lakosok szerint fogyasztása megkönnyíti a nagy nyári meleg elviselését. Ez utóbbi hatásmechanizmusa az lehet, hogy ha belül égeti valami az embert, akkor észre sem veszi,
hogy kívül kissé melegebb az idõ. „A paprikagránát egy hatásos, de ugyanakkor nem mérgezõ fegyver.” – nyilatkozta R. B. Srivastava, az Indiai Védelmi Minisztérium munkatársa.

6

2010. április

Képesítõ vizsga
alapismeretek, amelyeket egyszerûen
meg kell tanulni.
Az elsõ új típusú vizsga is számos tanulságot hozott. Bár a vizsgatevékenységek megnövelt száma lehetõvé tette a
tanulók felkészültségének, képességeinek, ismereteinek, valós tudásának alaposabb, többoldalú megmérését, mégis,
tanulókat, tanárokat, vizsgabizottsági tagokat egyaránt próbára tette. Úgy gondolom, mint az elsõ lezárult jelentõs szakasz tapasztalatait, feltétlenül indokolt
mind az oktatás, képzés szakembereinek,
mind a rendõrség, mint megrendelõ oldaláról külön-külön, de együttesen is
megvitatni, keresni a racionalizálásnak,
a hatékonyság javításának lehetõségeit.

A tanár
Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos elõadó, közoktatási és szakképzési
szakértõ kérdéseinkre adott válasza, mintegy összefoglalója lehetne az eddigi tapasztalatoknak.
– Mi a véleménye arról, hogy immár másodszor történt elõrehozott záróvizsga, ezzel együtt
kibocsátó a rendészeti szakközépiskolákban?
– A tanév rendjébe általában akkor
szoktak „belenyúlni”, ha gazdasági vagy
népgazdasági érdek sürgeti azt, hogy
minél elõbb szakemberek legyenek az
adott szakterületen. A sajtóból hallható
statisztika azonban ebben az esetben ezt
nem támasztja alá, hiszen a hivatalos
beszámolók szerint ma a bûnözés csökken Magyarországon.
Más oldalról megközelítve: 2008. szeptemberében elindult az a képzési program – az utolsó pillanatban jelent meg a
moduláris képzés bevezetést elõíró rendelet – amely a kompetencia alapú gyakorlatorientált moduláris szakképzés
bevezetését jelentette az iskolákban. Ez
a képzési program két tanévre szól és
eddig semmilyen objektív mérési eredmény nem támasztotta alá, hogy ezt rövidebb idõ alatt is le lehet zárni és a követelményeket eredményesen el lehet
sajátítani.
– Milyen hatása lesz ennek a gyakorlatban?
– Igen lényeges eleme egy tanév lezárásának az, hogy az elõírt tanóraszám minimum 90 százaléka meglegyen. Ez ugyan
komoly áldozatok árán sikerült, de csak
olyan feltételek mellett, hogy a tanulók fél
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nyolctól fél négyig folyamatosan foglalkoztatva voltak. Ez igen komoly áldozatokat igényelt a fiataloktól. Az elmélyítésre azonban ilyen körülmények között kevés lehetõség adódott, amely majd valószínûleg – ne legyen igazam – a gyakorlatban fog visszaköszönni – zárta mondatait az elõadó.
Az elõzõleg olvasottakból a figyelmes
olvasó számára kiderülhetett, hogy bár
a megszólalók helyzetükbõl adódóan a
saját „optikájukon” megszûrve látják a
helyzetet, de, ha más-más megfogalma-

zásban is, a különbözõ véleményekben
mégis sok az egyezés. Mint a folyamat
egyik külsõ szemlélõje, nem tisztem,
hogy tanulságokat vonjak le. Úgy gondolom, az egyes vélemények külön-külön is önmagukért beszélnek.
Egy biztos: fiatal rendõreink nagy próbatételnek voltak kitéve, ahol tisztességgel helytálltak. Kívánjuk, hogy munkájuk során hasonló helytállással, tisztességgel erõsítsék a magyar rendõrség sorait.
Veres Károlyné

Nõtt az üdülési kedv
BRDSZ-es üdültetési létszámok 2007-2009 között
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Ukrán-magyar együttmûködés
Az Ukrán Belügyminisztérium
Szakszervezetének hivatásos
dolgozóit tömörítõ kárpátaljai
szervezet vezetõi és a Belügyi
és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete Intézõ Bizottsága képviselõi a két szervezet
közötti jövõbeni együttmûködés
kereteit megszabó megállapodást írtak alá.
A BRDSZ-t 2009 õszén megkereste az
Ukrán Belügyminisztérium Szakszervezetének hivatásos dolgozóit tömörítõ
kárpátaljai szervezete azzal, hogy kezdeményezi tárgyalások megkezdését az
együttmûködés lehetõségeirõl. A
BRDSZ Intézõ Bizottsága, valamint annak javaslatára az Országos Tanács 2009.
év végén úgy döntött, hogy informálisan felveszi a kapcsolatot az ukrán kollégákkal.
A BRDSZ vezetése fontosnak tartja,
hogy az Európai Unió tagjain kívül más
régióban élõ kollégákkal is felvegye a
kapcsolatot. Ennek megfelelõen az IB
felhatalmazta a BRDSZ fõtitkárát és helyettesét, hogy személyes megbeszélést
folytassanak a kárpátaljai rendõrszakszervezettel. Ez meg is történt, ezt a látogatást viszonozta 2010. március közepén
az ukrán szakszervezet delegációja, melynek tagjai a fõtitkár, a választmány elnöke, a számvizsgáló bizottság elnöke és
egy jogász volt.
Március 24-én az ukrán delegáció a
BRDSZ szûk vezetésével –fõtitkár, fõtitkár-helyettes, tagozatvezetõk – ülésezett, amikor sor került a két szakszervezet együttmûködési megállapodásának
aláírására.
Az ukrán delegáció bemutatta az ottani szakszervezeti mozgalom szervezeti
felépítését, szakszervezetük elhelyezkedését a kialakított rendszerben. A rendszer alulról felfelé építkezõ – alapszervezetek, járási, megyei, országos – szervezeti egységekre tagozódik. A mozgalmat egy „országos csúcsszervezet” fog-
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ja össze, amelynek tagja az összes, az országban mûködõ szakszervezet. (Emlékeztet ez bennünket az egykoron nálunk
mûködõ SZOT-ra).
Tájékoztatást adtak szakszervezetük
tagságáról, a tagsági viszony keletkezésérõl. A rendõrségen két szakszervezet
mûködik, egy a hivatásosak, egy a közalkalmazottak részére. A kettõ közötti
„átjárás” korlátozott, közalkalmazott
lehet a hivatásos szakszervezet tagja,
fordítva nincs tagsági viszony létesítésére lehetõség.

keznek, viszont rendelkezésükre állnak
az állam tulajdonában lévõ üdülõk és
egyéb létesítmények. A tagság jogi védelme megoldott, elsõsorban munkajogi ügyek képviseletében járnak el.
A szakszervezetek mûködésének jogi
háttere biztosított, de olyan ágazati szabályozás, mint nálunk (Hszt., Kjt., Ktv.)
nincs, azok elõkészítése folyamatban
van, elfogadásuk idõpontjáról nincs információ.
A beszélgetés során elhangzottakból
összességében megállapítható, hogy az

A rendõrök képzési rendszere eltér a
miénktõl, 5-9 hónapos bentlakásos laktanyai körülmények közötti tanfolyamok vannak, melyen a hallgatók megkapják az alapkiképzést – alaki, fegyverismereti, jogi, szakmai ismeretek. A tanfolyam
idején teljes ellátást kapnak, emellett a
minimálbérnek megfelelõ pénzbeli ellátásban részesülnek. A tanfolyam elvégzése után kerül sor kinevezésükre. Ezt
követõen, illetve az „érettségi” megszerzése után lehetõségük van felsõfokú tanulmányok folytatására, melyek idõtartama 4-5 év, ezután kerülhet sor tiszti
kinevezésükre.
Az alapszervezetek figyelmet fordítanak a közösségi rendezvényekre, a segélyezésekre, kiemelten foglalkoznak a
szolgálat közben elhalálozott állomány
családtagjaival – lakás, gyermekek iskoláztatása stb.
Saját ingatlanvagyonnal nem rendel-

ukrán szakszervezeti mozgalom mûködésében, jogi hátterében körülbelül a
rendszerváltás utáni hazai helyzetnek
felel meg, azzal a különbséggel, hogy irányítása – a helyi önállóság lehetõsége
mellett– erõsen központosított, csúcsvezetése – érzésünk szerint – törvényileg
beépült az állami vezetésbe, így feltehetõen annak alárendelt.
A látogatás végén a két szakszervezet
együttmûködési megállapodást írt alá, és
döntött, hogy ebben az évben 30 ukrán
gyermek táborozik a BRDSZ nyári gyermektáborában június elején, míg
Kárpátaljára szintén 30 magyar gyermek
utazhat a nyáron.
Az ukrán szakszervezet fõtitkára egy
meghívást is átadott, mely alapján a
BRDSZ képviselõit 2010. április végén
várják Kárpátaljára. Ezt a BRDSZ vezetõi elfogadták, annak eleget tesznek.
(D. I. — K. J. — M. É.)
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI BRDSZ ÉLETÉBÕL

A sikerrõl is kell beszélni
A BRDSZ Bács-Kiskun megyei
38-as számú alapszervezete
április 8-án tartotta a 2009.
évet értékelõ taggyûlését a
megyei fõkapitányság épületében. A tanácskozáson meghívottként részt vett dr. Bárdos
Judit fõtitkár, Papp Zoltán
fõtitkár-helyettes és Mátyás
Éva, a rendõrségi tagozat
vezetõje. A levezetõ elnök
Máriás Pál volt.
Az ülésen értékelték az elmúlt idõszakot, beszámoltak a tavaly évi költségvetésük számairól, jóváhagyták az idei esztendõ költségvetési tervezet. Meghatározták a 2010-re tervezett szakszervezeti rendezvények sorát.
Bosznyák Péterné, a
BRDSZ Bács-Kiskun
megyei alapszervezetének titkára részletesen
ismertette a 2009. évben
elért eredményeket és
kudarcokat egyaránt. A
nehéz gazdasági helyzet ellenére az alapszervezet kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott 2009-ben, amelyet a tervek
szerint 2010-ben is folytatni kívánnak.
A taglétszám ingadozott az év folyamán,
ennek ellenére év végén csak 10 fõvel
volt kevesebb az alapszervezet tagjainak
száma. Egész évben törekedtek arra,
hogy az információáramlás folyamatos
és gyors legyen, jogi ügyekben minden
esetben képviseletet biztosítottak tagjaiknak, valamint pályázat keretében képzést is szerveztek nekik. A tanfolyam
résztvevõinek egy része a sikeres befejezést követõen – a szakszervezet kezdeményezésére – a fõkapitányság által elismerésben részesülhetett.
A 38. számú alapszervezet életének fontos momentuma a rendezvények szervezése a tagok és családjaik részére, valamint
egyéb rendezvényeken való tevõleges
közremûködés. A tagok és családjaik ennek köszönhetõen jó kapcsolatokat tudnak kialakítani és ápolni a többi taggal.
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Az alapszervezet felismerte, hogy a szürke hétköznapokban ezekre a rendezvényekre mindenkinek nagy szüksége van,
ezzel is tudatva azt, hogy a tagokról való
gondoskodást kiemelt feladatként kezelik. A tárgyalt 2010. évre tervezett rendezvények is azt mutatják, hogy igyekeznek minél színesebbé tenni a tagok számára a programokat, melyeken az elmúlt
években is számosan részt vettek.
A BRDSZ fõtitkára pozitívan értékelte Bács-Kiskun megyei alapszervezetének tavalyi tevékenységét. Elmondta,
hogy ebben a bizonytalan helyzetben az
elmúlt hónapokban nem születtek nagy
döntések. A választásokat követõ lehetséges változásokra is fel kell készülnie
mindenkinek. Az öt szakszervezet közül a BRDSZ a legnagyobb létszámú,
azonban a hivatásosok tekintetében a
TMRSZ átvette a vezetést.
A RÉT-ülésekre folyamatosan továbbítani kell a felmerült kérdéseket, kéréseket,
ennek hiányában nem tudják biztosítani
a megfelelõ gondoskodást a tagok részére. Bács-Kiskun megye a helyi tûzoltóság
részére is biztosítja az orvosi szûréseket,
valamint gyógymasszõr is van a fõkapitányságon, aki munkaidõben ingyenesen

végzi tevékenységét az állomány egészségének megõrzése érdekében. Ezen pozitív eredmények szélesebb körû ismertetésére is nagy szükség lenne, hiszen nemcsak a nehézségekre kell felhívni a figyelmet, hanem az elért eredményekre is.
A taggyûlés résztvevõi is igen aktívak
voltak, ezt bizonyítja az is, hogy több
olyan kérdés is felmerült, ami a késõbbiek során szakszervezeti kezdeményezést
eredményezhet. Szóba került a közalkalmazotti bértáblával kapcsolatos felvetés,
a Vodafone-szerzõdésmódosítás kezdeményezése, az új egyenruhákkal kapcsolatos problémák, a láthatósági mellényekkel kapcsolatos észrevételek, a bérszámfejtési problémák. Bárdos Judit, és Papp
Zoltán a kérdések egy részére választ
tudott adni, a nyitott kérdéseket pedig
továbbítani fogják.
A taggyûlést követõen a résztvevõk jó
hangulatú ebéden vettek részt. A vendégek és a tagok ízletes babgulyást és házi
rétest fogyaszthattak el, amelyet Szabó
Tamás készített el részükre. Az ebéd jó
hangulatban telt el, a szakács a végén a
bográcsot üresen vihette haza. Senki sem
maradt éhesen.
Nyári Judit
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Baranyában rend van
Több mint százan mentek el arra az április 16-ai siklósi fórumra,
ahol Dakos József dandártábornok, fõkapitánnyal az élen szinte a
teljes megyei rendõri vezetés megjelent, vagyis megadták a
módját a tanácskozásnak. Legmagasabb szinten képviseltették
magukat az érdekvédõk is dr. Bárdos Judittal, a BRDSZ fõtitkárával és helyettesével, Papp Zoltánnal . A vendéglátó baranyaiak
meghívták fõvárosi, BRFK-s kollégáikat is, hadd legyenek szemtanúi, miként mennek a dolgok errefelé.
A fórumot házigazdaként Volfárt
Ferencné, a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete 37-es alapszervezetének titkára nyitotta meg, s bár azt
ígérte nem fog hosszasan beszélni, ez
nem sikerült kifogástalanul. Viszont
nemigen bánta senki, mert mindenki
Bözsije szívhez szólóan ecsetelte az érdekvédelem mindennapjainak örömeit és
buktatóit. Pátosszal, pozitív elfogultsággal, ahogy elvárható attól, aki megszállottan tenni akar az emberekért.

Nemcsak
a pénz számít
Bevezetésképpen megtudhattuk, több
mint 600 fõs az alapszervezetük, amelynek része egy nagyon aktív, bõ százas
nyugdíjas-tábor is. Az egész alapszervezet, ideológia és politikamentes, kizáró-

lag a mindennapi érdekek védelmére koncentrál.
– Mindenkit meghallgatunk, mert a
BRDSZ nagyon komolyan veszi az érdekvédelmet. A kollektív szerzõdést tetõ
alá hoztuk, miközben megbíráltak, hogy
a munkáltató felé húztam, pedig nem. Az
õszinteséget és a tisztességet azonban
fontosnak tartom a tárgyalások során is.
A munkáltató egyébként nálunk úgy nyilatkozott, maximálisan igyekszik figyelembe venni a munkavállalói érdekeket.
A legfárasztóbb az egészben, hogy a
szakszervezet folyamatosan kénytelen bizonygatni az igazát – mondta a titkár,
majd kitérõként emlékeztetett, a legutóbb fõkapitányságra került hatvan
újonc állományba vételekor egyik társszakszervezet képviselõi tisztességtelenül
próbáltak tagokat toborozni. Ennek el-

lenére, amikor Volfártné beszélhetett
velük, számosan visszaléptek, és a
BRDSZ-t választották. – Fontos, de
nemcsak a pénz számít, a BRDSZ számos szolgáltatást nyújt tagjainak. Az is
lényeges, hogy a baranyai rendõri vezetõk soha nem feledkeznek meg a
BRDSZ-rõl, mindenben kikérik a véleményünket. Megvan a kompromisszumkészség, amit a bõrünkön érzünk. S bár
sokan mentek el, a nyugdíjba távozók 90
százaléka BRDSZ-es volt. Ennek ellenére nem csökkent, hanem nõtt a létszám,
593 aktív és 107 nyugdíjas, az összesen
700 – folytatta a titkár. – Ha padlón vagyok, akkor jöttök, és felemeltek, ez viszont is mûködik, remélem, így látjátok.
Különben, ha bajom van, vagy kikívánkozik belõlem, leírom és szétküldöm
nektek, ebben is ti tudtok visszaigazolni
– nézett jelentõségteljesen az elõtte ülõkre, akik bólogattak.

Össz
e kkell
ell ffogni
ogni
Össze
Dr. Bárdos Judit azzal kezdte: „Túl sok
jót nem tudok nektek mondani”, de ezt,
amint gyorsan kiderült, az országos helyzetre értette. Felhívta a figyelmet rá, a
BRDSZ honlapján is olvasható, mi volt

Emberségbõl jeles
Egy nagyon súlyos betegséggel küzdõ ember és családja érdekében a
BRDSZ segítséget kért: „sokunk által ismert 39 éves barátunk 3 kis gyermekk
el kkerült
erült leírhatatlan
ul nehéz an
yagi helyz
etbe”. Csakhamar újab
b és
mekkel
leírhatatlanul
any
helyzetbe”.
újabb
még újab
b jó szándékú kkerengõ
erengõ e-mail le
velek indultak el útjukr
a. Segítseújabb
lev
útjukra.
tek kér
ték! Akk
or még senki sem gondolta, hogy enn
yi kkedv
edv
es
etlen és
önzetlen
kérték!
Akkor
ennyi
edves
es,, önz
an közöttünk. Sz
er
kesztõségünk címére ér
kez
ett le
velet
segítõkész ember vvan
lev
Szer
erk
érk
ezett
jó szívv
el adjuk közre
közre..
szívvel
Kedves Kolléganõk és Kollégák!
Amikor az ismerõseim között a segítségkérõ levél elkezdett keringeni, amit
én is továbbítottam, nem gondoltam, hogy ennyi kedves, önzetlen és segítõkész ember van közöttünk. Ritka ez manapság! A ruhák, cipõk, játékok, könyvek, csokik, élelmiszerek dobozszámra érkeztek hozzám, illetve a családhoz közvetlenül, ami hihetetlen jó érzéssel töltött el, és remélem õk is örülni
fognak a jó szívvel és mérhetetlen szeretettel felajánlott holmiknak. Köszönet
azoknak is, akik pénzt küldtek a család számlájára, amibõl gyógyszereket és
vitaminokat tudnak vásárolni!
Köszönöm önzetlen segítségeteket a család nevében, kívánok mindenkinek
sikereket a munkában, és boldogságot családjaitok körében! EMBERSÉGBÕL JELESRE VIZSGÁZTATOK! Remek emberek vagytok!
Köszönettel:
Soósné Szklenár Andrea
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az elmúlt heti RÉT-en. A rendõrségi érdekegyeztetés soha nem volt egyszerû,
emlékezetett, majd az egészségügyi ellátással foglalkozott, amely ott is téma volt.
– Kértünk ezzel kapcsolatban adatokat
a rendõri vezetéstõl, de nem kaptunk.
Többek között szerettük volna megtudni, hány orvos, milyen elosztásban dolgozik a rendvédelem területén, de persze
tudtuk, hogy nagyon is kaotikus állapotok vannak. Rámutattunk, tisztán látjuk,
a rendõrség azért nem engedi berkeken
belülre az állami munkavédelmi felügyeletet, mert számos helyen azonnal be kellene zárni objektumokat. Ilyen például a
Dorogi Rendõrkapitányság, ahol már az
alátámasztás is meg van támasztva. Felháborító, hogy hagynak embereket életveszélyes körülmények között dolgozni
– fogalmazott keményen a fõtitkár, aztán
az egyenruhákkal kapcsolatban sem tudott finomabb lenni.
Leszedte a keresztvizet az egyes termékekrõl, kiegészítõkrõl – közellenség
a Milton-kapocs –, amely ha megázik,
nem saját megfogalmazása szerint úgy
áll a rendõrön, mint tehénen a gatya. Ez
akkor is hatott, ha képzavar. Rámutatott:
rengeteg a per a rendõrség ellen a kollégák részérõl, amelyekben a szakszervezet jogi tanácsadó szolgálata nagyon komoly segítséget nyújt a hozzá fordulóknak. Elmondta, hogy több ezer követelésrõl tudnak, ilyenek a túlmunka díjazása miatti keresetek, amelyek tömeges méreteket öltenek, de szólt arról is, a diplo-
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más közalkalmazottak elõresorolásával is
vannak problémák.
– Egyértelmûen kedvezõtlen hatásai
voltak, hogy 2006-ban megszüntették a
Belügyminisztériumot, és most már kimondható, a rendészeti igazgatásnak
nem volt jó gazdája az IRM – tette hozzá az elõzõekhez, majd az integrációval
is foglalkozott. Úgy vélte, a BRDSZ az
elburjánzó átszervezési kísérletek közül
sokat meg tudott torpedózni és próbálta a munkavállalók szociális juttatásait
stabilizálni. – Az öt rendvédelmi szakszervezet a munkavállalók 65–70 százalékát tömöríti, ami a közszolgálatban
magasan az átlagot meghaladó arány –
büszkélkedett. – Nem volt összefogás,
most sincs, ennek tudható be, hogy az
érdekérvényesítés nem bizonyul kellõen
hatékonynak. Ebben a helyzetben mit

várunk az új kormánytól? Például azt,
hogy ténylegesen depolitizálja a rendõrséget, a politika ne jöjjön be a szervezetbe, még instrukciók által sem. Ne legyen
szerepe annak, ki melyik politikai erõvel
szimpatizál.
A fõtitkár kifejtette: nagyon kellene
végre a tényleges életpálya-program,
enélkül aligha várható, hogy a fiatalok
komoly motivációt lássanak az esetleges
pályázati kiírások olvastán. Azt kellene
elérni, vélte, hogy megérje a közszolgálatba lépni és ne érje meg kimenni onnan. Hozzátette: a rendõrségnél az is
nagy baj, hogy gyakorlatilag elfogyott az
a korosztály, amely szóba jöhetne a kezdõk mentoraként. A fiatalok így gyakrabban és nagyobbakat hibáznak, sokszor büntetõeljárás indul ellenük hivatali vagy más jogsértések miatt.
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– Azt sem tudjuk, miként akar az új
kormány 3000 rendõrt elõteremteni két
hét alatt, ahogy ígéri. Követeljük, hogy
átgondolt racionalizálás legyen, különben kiürülhet a rendvédelem, megint elmenekülnek, akik még maradtak a rendõrségnél – háborgott dr. Bárdos Judit. –
Az új BM-ben várhatóan 15 szakszervezet próbál majd érdekeket képviselni, ami
enyhén szólva is érdekes lesz. Ha most
nem fogunk össze, akkor úgy kijátszanak minket egymás ellen, mint annak a
rendje. Az összefogást helyben kell tudni megvalósítani, ez a legfontosabb. Ha

TÁJÉK
OZT
ATÓ
TÁJÉKOZT
OZTA
Különleges tájékoztatóra hívták meg a
rendvédelmi szakszervezetek vezetõit. Az
ORFK Humánigazgatási Szolgálatának
vezetõje invitácója szerint a március 8-ai
Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács ülésen hozott állásfoglalásnak megfelelõen
szakszervezeti vezetõi tájékoztatásra kerül sor másnap reggel 8 órától a RIK
Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6. számú
objektuma A épületének egyik szekciótermében. A tájékoztató témái: az állomány ruházatával, ruházati ellátásával kapcsolatos kérdések valamint a rendõrség
egészségügyi és pszichológiai ellátásnak
rendszere, feladati mûködése valamint a
korábbi RÉT-üléseken e szakterülettel
kapcsolatosan felmerül kérdések megvá-
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mindenütt úgy dolgoznak, mint Baranyában, akkor van ok optimizmusra – fejezte be mondandóját a fõtitkár.
Papp Zoltán fõtitkár-helyettes kifejtette: a BRDSZ felépíti, illetve életben tartja az érdekvédelmi fórumokat egy központi stratégia alapján, de ehhez kell még
a helyi erõ, eredmény csak ekkor várható az érdekképviselettõl.

Büszk
e a fõkapitán
y
Büszke
fõkapitány
Dakos József dandártábornok elõször
leszögezte: Baranya megye rendõrsége
elszámoltatható állapotban van. Kijelen-

tette: itt jól sáfárkodtak a javakkal és a
humán erõforrással egyaránt, éppen
ezért a hallott problémák erre a megyére nem érvényesek. Állította: irigylik is
õket, mert például a rendõrség határõrség integrációjával kapcsolatban is az volt
a szempont, csinálják meg tisztességesen.
– A titkár minden egyes beszélgetésnél jelen volt – mutatott Bözsire, majd
hozzátette: – Önöknek is köszönhetõ,
hogy most bátran kijelenthetem, ez a
megye össze van rakva, az erõvel és technikával harmonizál a diszlokáció. Mindenkinek van beosztása, megélhetése,
erõs a rendõrség Baranyában. A fõkapitánysághoz tartozó egységeknél összesen 1523 fõ teljesít szolgálatot. Március
1-jével felállt az autópálya alosztály, az
Európa Kulturális Fõvárosa programsorozatot is ideértve az idén plusz 500 rendezvényt kell biztosítanunk. Csak az
EKF-megnyitón 300 rendõr volt talpon.
Ma három köztársasági elnök van a térségben, és mi mégis itt vagyunk, mert a
rendszernek nélkülünk is mûködnie kell.
A fejlõdést példázva a fõkapitány Pécset említette, ahol a korábbi négy
járõrpárhoz képest ma már 10–15 állítható ki a megyeszékhelyen. A PTE orvosi karának dékánja tavaly ámuldozott,
amikor a lövöldözés után öt perccel jelentõs rendõri erõ állt fel és húsz perc alatt
elfogták a tettest. Dakos József nem cso-

Új egyenruha,
laszolása. Végezetül a meghívottakat arról is informálták, hogy a tájékoztatásról
központilag hang- és videofelvétel nem
készül.
Már több mint két éve napirenden
volt/van egy új egyenruha kérdése.
A tervek ugyan elkészültek, a kivitelezés azonban természetesen elmaradt.
Megtudtuk, hogy a következõ idõszakban az egyes termékekre kiírt közbeszerzési eljárási folyamatban az érdekképviseletek is részt vehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Ezek után senki sem állíthatja majd, hogy a hátuk mögött, a munkavállalók véleménye nélkül történik
minden.
Itt sajnos félreértés történt, már ami

az errõl szóló konzultációt illeti. Csatay
ezredes úr egy komplett jövõbeni tervet
tárt elénk, ami két részbõl tevõdött össze:
munkavédelem és munkaegészségügy kérdéseihez kapcsolódó hatósági tevékenységek, úgynevezett KÖJÁL-feladatok.
A BRDSZ képviselõje kifejtette, hogy
a rendszerváltás óta most is bizonyítást
nyert, hogy miért nem terjesztették ki az
állami munkavédelmi és munkaegészségügyi szervek hatáskörét a rendõrségre.
Miért azzal a kevés emberrel végzik, akik
munkáltatására a költségvetés lehetõséget nyújt.
Olyan hiányosságok tapasztalhatók
ezen a területen, amelyek mellett az állami szervek nem mennének el szó nél-
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dálkozott, számára ez természetes, és ez
az elfogadható szint. A kapitányságokat
rendbe tették, számos õrsöt hoztak létre
vagy újítottak fel a recesszió ellenére.
– Egyik kolléga õrsavatáskor úgy nyilatkozott s körülményekrõl, olyan most
neki, mintha átült volna egy Trabantból
egy Mercedesbe – emlékezett a tábornok, majd részletesen elemezte az egészségügyi ellátást, amibõl az derült ki, errefelé ez is rendben van.
Az önkormányzatok elõtt történõ beszámoláskor rendre egyhangúan elfogadva minõsítést kapnak, gyakorta kifejezetten dicsérõ felhanggal. Statisztikailag is
évek óta kiemelkedõek az eredményeik,
egyre kevesebb a rendõrség tudomására
jutó bûncselekmények száma, s a fõkapitány szerint egyáltalán nem azért, mert
az emberek nem mernek vagy akarnak
feljelentés tenni. A visszajelzések a bizalom növekedésérõl tanúskodnak. A nagy
ügyekben, például az élet elleni jogsértések felderítésében száz százalékosak,
– És ebben benne van a szakszervezetek, a BRDSZ tevékenysége. A tisztességes, korrekt, kompromisszumkeresõ együttmûködés, amit köszönök önöknek – mondta befejezésül. A fõkapitány
annyira alaposan, átfogóan szólt arról,
milyen volt és mivé lett a vezetése alatt
álló szervezetrendszer, hogy elismerõen
tapsolták meg a jelenlévõk.

A végére b
uli
buli
Dani Béláné, a BRDSZ 36-os, BRFK
alapszervezetének titkára röviden ismertette helyzetüket, megköszönte a barátságot a baranyaiaknak, és további sikereket kívánt nekik.
Hozzászólt még a humánigazgatási
szolgálat vezetõje, a regionális GEI
vezetõhelyettese, aki cáfolta kollégái hátrányos megkülönböztetését, a hivatalve-

zetõ, s végül elhangzott egy kérdés az
autópályás balesethelyszínelõk egyenletes leterheltségérõl, amire a fõkapitány
nem tudott kapásból felelni.
Volfárt Ferencné, Bözsi megköszönte
a megjelenést, az aktivitást, majd átadta
a terepet a bulinak. Mondandóját záró
verséért külön tapsot kapott. Zenés, táncos kvaterkázással zárult a nap késõ estébe fordulóan.
CS. K.

Még nem tudni, mikor indul a szezon Balatonlellén

Pecsétre
a vár
va
ecsétre,, aláírásr
aláírásra
várv
Közvetlenül lapzárta elõtt értük utol Varga Valéria vezérõrnagyot, az IRM kabinetfõnökét, aki azt mondta, a minisztérium teljesíti, amit vállalt, megvizsgálja
annak jogi lehetõségét, hogy az Országos Rendõr-fõkapitányság a dobogókõi, illetve balatonlellei üdülõket kezelésbe vegye. A vizsgálat még tart, de Varga Valéria szerint a kitûzött határidõig, május 15-éig megszülethet a döntés. A
kabinetfõnök sajnálja, hogy nem elõbb, de mint rámutatott, ez idõigényes feladat. Ugyanebben az ügyben Bogár Tamás ezredessel is sikerült szót váltani.
Az ORFK gazdasági fõigazgató-helyettese azt mondta, folyamatos az egyeztetés Dobogókõ és Balatonlelle ügyében az MNV Zrt.-vel, ám döntés még nem
született. Kifejtette: az ORFK álláspontja egyértelmû, szeretnék kezelésbe
megkapni a két üdülõt, hogy azokat továbbra is rendeltetésüknek megfelelõen
üzemeltethessék. Úgy tûnik azonban, annak ellenére, hogy talán sikerülhet
megállapodni, nem lesz egyszerû elérni, hogy az egyezséget aláírják, és ráüssék a pecsétet. Éppen ezért az ezredes nem tud jelenleg garanciát vállalni
arra, hogy Balatonlellén idejében elindulhat az üdültetés – a foglalásokkal
már most is késedelemben vannak, miközben óriási az érdeklõdés a nyaralási
lehetõségek iránt –, Dobogókõn pedig elõbb olyan állapotba kell hozni az
ingatlant, hogy egyáltalán képes legyen vendégeket fogadni. A fõigazgató-helyettes szerint most szinte semmire nincs elegendõ pénz, de az üdülõk mûködtetését a rendészeti tárca, illetve az ORFK vállalta, s ha megnyílik a lehetõség
az üzemeltetésre, akkor annak feltételeit biztosítani fogja.
CS. K.

egészségügyi ellátás
kül, elõfordulhatott volna, hogy adott
esetben felfüggesztik az intézmény mûködését is (például: életveszélyes épüle-
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tek, nem megfelelõ munkahelyi körülmények, a szociális helységek kinézete stb.).
Humánegészségügyi feladatok ellátásában negatív változásokat hozott a volt belügyi kórház felszámolása a rendvédelmi
dolgozók részére. Nem az történt, amit
az akkori vezetõk megígértek, nem alakították ki a rendszert, amely alkalmas lett
volna a közel 70 ezer aktív rendvédelmi
munkavállaló, családtagjaik és a nyugdíjasok ellátására.
A folyamatos átszervezések, létszámcsökkentések mélységében érintették a
humánegészségügyi szervezetet, s ezt
leginkább a megyékben lehet tapasztalni. Egyes fõkapitányok mindent
megtesznek azért, hogy az ott dolgo-

zók egészségügyi ellátásának biztosítását megoldják, ezekben a megyékben
a tûz- és katasztrófavédelem dolgozóit is ellátják. Más fõkapitányok a
könnyebb ellenállás útját választva itt
csökkentették a létszámot. Mindezek
ellenére nagyra értékeljük az ezen a
területen dolgozók munkáját és köszönjük, hogy ilyen körülmények között is megpróbálnak maximálisan teljesíteni.
A BRDSZ megállapította, hogy az elmúlt 15 év összes fõkapitánya és az ezen
területért felelõs ORFK-vezetõ is felelõs a kialakult helyzetért.
Dr. Bárdos Judit
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Ki fizet a végén?
2010. március 31-én a BRDSZ képviseletében az Önkormányzati Minisztériumban Sürge Lászlóval részt vettem
az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ülésén. Általánosságban elmondható, hogy
a választások elõtt a munkaadói oldal
eléggé kevés mozgástérrel rendelkezett,
ebbõl fakadóan a felmerülõ problémákkal kapcsolatban csak kevés esetben vállalta azok megoldását.
Elsõ napirendi pontként a létszámstoppal kapcsolatos 1127/2009. (VII.
29.) számú kormányhatározat végrehajtása során felmerült problémákról esett
szó. A minisztérium álláspontja szerint
a kilépések ellenére a helyettesítési díj
nem nõhet, ehelyett inkább mentesítési
kérelmet kell benyújtani. Az OKF képviseletében Babák László kifejtette,
hogy a kormányhatározatot értelmezõ
körlevél egyértelmûen tiltja új helyettesítési díj kifizetését.

Ellentétes eljárások
A munkavállalói oldal felhívta a figyelmet arra, hogy az említett norma jogszabálysértõ, mivel kormányhatározat
nem módosíthat jogszabályokat, ennek
ellenére nem tartják be a törvényi (Hszt.,

Kjt.) elõírásokat. Ugyancsak problémaként vetettük fel, hogy a hatályos eljárási
rend rendkívül lassú, a hely megüresedéstõl annak betöltéséig (különösen pályázat esetén) akár fél év is eltelhet, holott ennyi ideig nyilvánvalóan nem jó
betöltetlenül hagyni a helyet. Megítélésünk szerint a munkáltató visszaél a munkavállalók szervezet iránti lojalitásával,
kényszerhelyzetével.
A HÖT-ök béren kívüli juttatása volt
a második téma. Több gond is jelentkezett, például, hogy a parancsnokok egy
része nem tudja/akarja odaadni e járandóságot az állománynak.
Jauernik István államtitkár ezzel
kapcsolatban megjegyezte, jelen pillanatban olyan jogi helyzet van, amikor
nem mûködhet az önkormányzatok törvényességi ellenõrzése, emiatt alig tehet
a minisztérium valamit. Amennyiben a
probléma akár külsõ fórumokon való
megjelenítése sem hoz eredményt, bírósághoz kell fordulni. Babák László ezzel kapcsolatban azt mondta, célellenõrzés keretében vizsgálhatják ezt,
szignalizációt alkalmazhatnak, ennek
eredménytelensége esetén az ügyészséghez fordulhatnak. Kérte, jelezzék az

OKF-nek, ha ilyen természetû gond van
valahol.
Több helyen a juttatásból levonják az
üdülési csekkek és a melegétkezési utalványok elõállítási költségeit, valamint a
szállítás díját. Sajnos a miniszteri utasítás is csak azt tartalmazza, hogy a közterheket kell kifizetni a munkáltatónak,
az elõzõ mondatban említettek viszont
nem tartoznak ebbe a kategóriába.
Az állomány egyértelmûen (jogosan)
nehezen viseli el, hogy a rendõrség magasabb összegû juttatást kap. Ott nem
számít bele a helyi utazási bérlet és az
iskolakezdési támogatás. Ezzel kapcsolatban sajnos csak azt tudom leírni, hogy
az idei évi ilyen jellegû juttatás valószínûleg nem fog módosulni, várhatóan a
választásokat követõen egy minisztériumhoz fogunk tartozni a rendõrökkel,
akkor pedig ilyen jellegû megkülönböztetés nem lesz. Ugyancsak gondot okoz
sok helyen, hogy az üdülési csekkeket
nem akkor adják oda, amikor az a munkavállalónak kellene, hanem amikor a
munkáltató anyagi lehetõségei megengedik. Van olyan is, ahol 1/12-enként,
máshol négy részletben adják. Ezzel kapcsolatban sajnálatos tény, hogy a finan-
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A lánglovagok egészen a Szent László térig üldözték a tettest, ahol sikerült elfogniuk. A
tolvaj feltartóztatását követõen az egyenruhások értesítették a helyi rendõrséget, akik
kiérkezésükkor a tettes zsebében megtalálták az eltulajdonított táskát és iratokat. A 84
éves bácsi pénztárcáját a rabló menet közben eldobta, így azt az elfogás helyszínétõl
kicsit távolabb sikerült megtalálniuk a rend õreinek. Az idõs sértett 8 napon túl gyógyuló csuklótörést, valamint fején 8 napon belül gyógyuló hámsérülést szenvedett.
A hivatásos tûzoltók azonnali reagálásának eredményeként sikerült elfogni a tettest. A
gyors segítség elismeréseképpen két tûzoltót, Orosz Péter és Csörgõ Tibor emléktárgyjutalomban részesítették, amelyet dr. Vasas László rendõrkapitány adott át számukra. Az elfogásban közremûködõ másik két fõt, Móró Attilát és Juhász Lászlót pedig
a tûzoltóság saját berkein belül jutalmazza meg.
„Nagy megtiszteltetés mindkettõnknek illetve az egész tûzoltóság számára, hogy a
Rendõrkapitányság elismerte a segítségünket, de ettõl függetlenül cselekedtünk az
eset láttán, mert kötelességünknek éreztük, hogy segítsünk a bajba jutott idõs emberen.” – fûzte hozzá Csörgõ Tibor.
Egy pillanat, egy gyors reakció és a segíteni akarás. Ennyin múlt csupán, hogy egy
idõs embert inzultus ért, de meglettek az értékei, s az elkövetõ is megkapja a neki
járó büntetést. Csak az emberi akaraton, a jó szándékon múlik, hogy segítünk-e embertársainkon, hiszen nem lehet tudni, hogy mi magunk mikor kerülünk ilyen, vagy
hasonló helyzetbe.
(Mezõkövesdi Újság Molnár Zsanett)
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Orosz Péter, Csörgõ Tibor
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Egy
eztetés
Egyeztetés
szírozás jelenlegi rendszere nem teszi
lehetõvé, hogy mondjuk a nyári szabadságok elõtt mindenhol odaadják az üdülési csekket, s a miniszteri utasítás, illetve a miniszteri rendelet sem teszi ezt
kötelezõvé. Az 1/12-es finanszírozás
miatt egyébként is össze kell spórolni az
egyszerre kötelezõen kifizetendõ összegeket, például nemsokára a ruhapénzt.
A tûzoltók és a katasztrófavédelmi
dolgozók egészségügyi ellátásával kapcsolatban bizonyos tekintetben fordított
a helyzet, mint a cafetériánál. Itt a fõvárosi munkavállalók vannak jobb helyzetben. Vidéken szinte alig mûködik alapellátás. A rendõr orvosok pénzt kérnek
az ellátásért, ez az összeg nincs benne a
tûzoltóságok költségvetésében. Nem egy
helyen fordult elõ, hogy érvényes orvosi nélkül vonultak. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy a rendõr orvosi státuszok egy részét felszámolták a közelmúltban.

Megkülönböztetés
A munkavállalói oldal kifejtette, hogy
az ÁEK túlvállalta magát, a létesítésekor
kiadott kormányrendelettel ellentétben
nem képes ellátni valamennyi elõdintézménye feladatát. Még a rendõrség esetében sem tudja elvégezni a
munkaalkalmassági vizsgálatokat. A
rendõrségi illetve tûzoltó, katasztrófavédelmi dolgozókat csak-csak ellátják, de
a vidéki családtagoké gyakorlatilag lehetetlen.
Kifejtettem, hogy a tûzoltóságoknál és
a katasztrófavédelemnél dolgozókat a
rendõrökhöz képest hátrányos megkülönböztetés éri a hévízi szanatóriumi
beutalásnál, sokkal többet kell várakozniuk. Nem mondtam, de mindenképpen
fontos megjegyezni, hogy szakszervezetünknek a szanatóriumtól pár száz méterre van vendégháza, az ide beutaltak
ugyanazokat a szolgáltatásokat vehetik
igénybe, mint a szanatóriumba beutaltak. Megemlítettem viszont, hogy az 57/
2009. ÖM-IRM együttes rendelet meglehetõsen kevés tûzoltó-specifikumot
tartalmaz, ezért mindenképpen szükséges lenne a módosítása. Azt, hogy vidéken nincs a tûzoltó megterhelését ismerõ szakorvos, ennek megfelelõen hiányos
a felvételi, azt sok esetben a felvételi vizs-
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gákon tapasztaljuk illetve nagyon sok
hallgatónk tanulmányi ideje alatt végezteti el azokat a vizsgálatokat, amelyekre
szolgálati helyén nincs lehetõsége. Kértem, hogy a leletekért való felesleges utazások, valamint az elõjegyzés egyszerûsítése érdekében létesülhessen számítógépes összeköttetés a KOK és az ÁEK
között.
A tûzoltók esetében további gondot
okoz megítélésem szerint, hogy vidéken
a pszichológusi ellátottság is nagyon
rossz. A munkáltatói oldal nevében Babák László utóbbi felvetésem kapcsán
ígéretet tett arra, hogy ezen összeköttetés a közeljövõben lehetõvé válik, de
ez nem vonatkozik a vidéki alapellátó
helyekre. A hivatkozott együttes rendelet átdolgozása állítólag megkezdõdött,
ennek kapcsán ígéretet kaptam arra,
hogy a kidolgozói munkába bevonják a
tûzoltók megterhelését ismerõket. A
pszichológusi ellátottság hiányával
egyetértett, de megoldásra még ígéretet
sem tett. Megítélése szerint a belépéskori vizsgálatokért a leendõ munkavállalónak kell fizetni, ugyanakkor nem tett
megoldási javaslatot arra, hogy a kötelezõ vizsgálatok egy része, például tüdõszûrés esetében jelentkezõ költségeket a munkáltató átvállalja.
A tûzoltók túlszolgálatáért járó díjazás
iránti kérelem elbírálásának és kifizetésének eljárási rendjét szabályozó kormányrendelet elõkészítése volt a következõ napirendi pont. Amint az elõttetek
ismert, ez évek óta húzódó, megoldatlan kérdés, sok perrel. A munkavállalói
oldal nevében dr. Bárdos Judit, a
BRDSZ fõtitkára azon véleményének
adott hangot, hogy sokkal egyszerûbb
lett volna már fizetni, akárcsak egy részét az elmaradásoknak, mivel a kamatterhek ebben az esetben jóval alacsonyabbak lennének. Azt is kifejtette, hogy
lassanként az EU-bíróságához fordulás
is napirendre kerülhet. Árok Kornél
(HTFSZ) azt kérdezte, akar-e fizetni egyáltalán a minisztérium.
A munkáltatói oldal nevében Jauernik
István államtitkár kifejtette, a kormány
kész fizetni, meg is van a pénz, de ehhez
a szakszervezeteknek el kell fogadniuk a
március 3-án tett javaslatot. Természetesen amennyiben a bíróságok ettõl el-

térõ számítási módot határoznak meg a
folyó perekben, akkor azokban az esetekben a végsõ elszámolás kapcsán az
összeg nõhet, de akár csökkenhet is.
Azok esetében viszont, akik nem pereltek, ez lenne az elszámolás alapja.
A szakszervezetek többsége fenti feltétellel elfogadhatónak tartja a munkáltatói oldal tervezetét, a HTFSZ gondolkodási idõt kért. Végül – a BRDSZ kezdeményezését elfogadva – abban maradtunk, hogy 2010. április 7-én szakértõi
tárgyalás lesz, s elképzelhetõ, hogy a
munkavállalói oldal rábólint a kezdeményezésre. Megjegyzem, a munkáltatói
oldal csak azt vállalta, hogy ebben az
esetben a kormány elé viszi az egyezséget. Ígéretet nem tett arra, csak nagymértékben valószínûsítette, hogy az összegek kiszámítása és azok kifizetése még a
jelenlegi kormány regnálása idején, az új
Országgyûlés megalakulásáig megtörténik.

Nem ígér
tek
ígértek
Mint minden ilyen mostanában megtartott megbeszélésen, itt is szó esett a
költségvetés megszorító intézkedéseinek
hatásairól. Kivágó Tamás ecsetelte a dologi, a beruházási keretösszegek jelentõs
csökkentését, illetve megemlítette a 38
fõs leépítést. Megítélése szerint a bérek
kifizetése 2010-ben biztosított. A szigorítások maradnak.
A munkavállalói oldal részérõl felszólaló Talabér Zoltán kijelentette, hogy a
munkáltató sok esetben megszegi az
egészséges munkakörnyezettel kapcsolatos jogszabályban meghatározott követelményeket. Kérte, hogy a miniszter
– jogkörében eljárva – ellenõrizze a munkaegészségügyi szabályok betartását. A
munkáltatói oldal nem tett ígéretet erre.
Az egyebek között szóba került a hivatásosok ruhapénze. A munkáltató szerint az ezzel kapcsolatos jogszabályt két
héten belül kihirdetik. Bár a jogszabálytervezetet nem láttam, információim szerint május 31-éig kapják meg az érintettek a pénzt, és október 31-éig kell elszámolni számlákkal. Hasonlóan a rendõrséghez, a mi esetünkben sem csak a szûken értelmezett egyenruhára lehet majd
elkölteni.
KOLLÁR ISTVÁN
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A Rakaca-tó partján
– Szendrõ

Ezt a helyet azoknak tudom ajánlani,
akik szeretnék a mindennapokat néha,
mint a szép ruhát, öltönyt – levetni, s
kócosan, álarc nélkül egy csendes helyen
önmaguk lenni.
Azt tudni kell rólam, hogy nekem veszélyforrás minden kocsi – elejétõl a végéig, elõl ülve, hátul ülve, sima úton elõzve, a kanyarokban – fõleg hegyi utakon
jó velõseket tudok bagótól mély hangon
sikítani. Erre azért a legjámborabb sofõr is megbokrosodik, sûrûn ki akart a
verdából dobni. Hát gyalog, sérülten
messze lett volna Szendrõ, meg az a bizonyos fodortóni, fodortóni.
Gyönyörû helyeken, csupa magas hegyek között kanyargott az út, az ámulattól néma maradtam. Pedig ha sétálgattam volna, úgy Bükkábrány elõtt én is
megállhattam volna szemlélõdni, mint
Sissy, csak nekem senki sem akart volna
emlékhelyet létesíteni.
Áthaladva számos kis községen, falun
– nekem jólesõ apró dolgokat véltem
felfedezni: csokinyulakat besorakoztat-

16

va ablakba – én is így büszkélkedtem velük kölyökkoromban. Rendezett kerteket, udvarokat, a házak elõtt virágzó nárciszokat. Szihalomban kihagytam a vásárlást a Dallas-ban (ez a helyi vegyesbolt neve).
Szendrõládon nem célszerû megállni,
viszont sajátos játékot kezdtem játszani,
számoltam az ujjaimon: 10-bõl csak kettõ van... Tehát a legfontosabb, történjék
bármi azonnal továbbhajtani.
Végre Szendrõ, – „velkampia”:
fodortóni, közben meg nem is az, hanem Fodor Antal tûzoltó alezredes, a
helyi tûzoltóság magas, bajszos, közvetlen góréja. Õ és a tûzoltói újították fel –
festettek, lapoztak, szereltek, lakkoztak
– azt a kis „kéglit”, amelynek hivatalos
neve is van: Szendrõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Vízi Kiképzõ és
Gyakorló Bázis.
Szalonna és Meszes települések között:
igen, a Rakaca-tó partja…
Rendezett, kerített udvar, egy kis fenyõligetben – sok szép tobozzal. A kert-

ben játékok: láncos hinta, errefelé
lipityóka, felénk libikóka, azaz mérleghinta is van. Bográcsozó, szalonnasütögetõs helyek, kis kerti – felénk szaletli –
itt nem tudom hogy nevezik, fedett hely,
ahová ki lehet ülni kávézni, beszélgetni,
reggelizni.
A tónusaiban melegséget árasztó szobából hat van, kétágyasak, tartozik hozzájuk zuhanyfülke, kézmosó. Nemenként két-két fajanszos helység, hatalmas
bulizós vagy oktatós terem, amerikai
pultos konyha, hosszú, sokszékes étkezõasztallal, mosógép, gáztûzhely, mikro,
tányérok, edények.
Amikor én voltam körülbelül két kilométeren belül nem volt nyitva semmi, így
a kávénkat, kajánkat magunknak kellet
rendezni, lehet, hogy ez máskor is így
van. Nem egy wellnesses, pincéres, recepciós hely, de az itt fura is volna.
Aki pedig nem túrázni, barlangászni
akar, hanem horgászni, mintegy 150
méter a part, a kertbõl látni, sõt azt is,
hogy a tó fölött néha „gyémántesõ esik”
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az itt megszállóknak jár a horgászjegy,
de a napijegy árak nem túl drágák, ha
esetleg több fog kelleni.
Ennivalót vigyetek sokat! Mert a helyi
manók a levegõt jól megvajákolták: egyszerre nyugtató, tiszta, csalogató, zsongító, étvágyat hozó.
Én két dolgot bírtam elkövetni: állandóan menni a környékbe és nagyokat
enni. Meszes települést 200-an lakják,
van egy mini Coopjuk, egy kicsi vegyesboltjuk meg a Szikla Sörözõ. Van három
gyönyörû templomuk, kopjafa-emlékparkjuk, és számos emléktáblájuk. Árpád-kori település, Szent Lászlóhoz is
volt némi közük, van egy hatalmas
dombjuk, ami vagy 350 millió éves kövekbõl „épült”.
Szalonnát már pár százzal többen lakják, itt van Posta, Takarékszövetkezet,
bankautomata, nagyobb Coop és ha kávét akartok inni a Gesztenye Sörözõt
ajánlom, mert az olyan, mint egy mini
falumúzeum: szõttes függönyök, tulipános láda, helyi fazekas remekek a polcokon, szóval nagyon tuti.
Akinek nem elég sem Jósvafõ, Aggtelek, vagy a Nemzeti Park, sem a horgászat, sem a számos túra, körülbelül 50

350 millió éves kövekbõl „épült”…

kilométerre van Kassán a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc sírja.
Az út mellett fehér és hihetetlen sötét
ibolyák (nálatok nem ilyen jó a föld! harsant a kísérõm, ibolyka tövestõl földben
maradt ), gólyahír, milliom meg egy bokor
kökény, ami éppen bontogatta szirmait. A
fák még nem mind rügyeztek ki, erõlködik a tavasz, vissza kell jönnöm nyáron,
de fõleg õsszel, muszáj látnom a rozsdálló-égõ erdõt a Rakaca-tó tükrében.
Jó tanács 1.: Szalonnán a postán képeslapot ne vegyél, valami furcsa helyi
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A kezdõ lépéseket Terjéki László tagozatvezetõ segítségével
tették meg, majd némi szünet következett. Amikor a tûzoltók
elhatározták véglegesen, hogy a BRDSZ-hez csatlakoznak, felkerestük szolgálati helyükön a csatlakozni vágyókat.
Beszélgettünk szakszervezetünk feladatairól, elvárásairól, kedvezményeirõl,
kötelezettségekrõl, valamint, hogy miért is fontos egy közösséghez tartozni.
Úgy gondoljuk, hogy a leendõ szakszervezeti tagok minden kérdésükre megnyugtató választ kaptak.
Miután a BRDSZ-hez hivatalosan is megérkezett a megerõsítés, hogy az
alapszervezet alapítását 16 személy (egy váltás) támogatja, egyben szeretne a BRDSZ tagja lenni. Szabályzataink szellemében megalakultak a bizottságok, melyek a munkát elvégezték.
2010. április 7-én került sort az alakuló ülésre és a választásra. A levezetõ
elnöki feladatokat magam végeztem. Az új alapszervezet titkára Pintér Mihály lett, helyettese Madai Sándor, a gazdasági felelõs Villányi Gábor. Választottunk kongresszusi küldöttet is Szénási Viktor személyében. A szükséges dokumentumok elkészültek, az új alapszervezet befogadásának nincs
akadálya.
Munkájukhoz ezúton is sok sikert és újabb belépõket kívánunk!
Kovács József
IB tag
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szokás miatt az idõzáras fõpénztárban
tartják, két nyamvadt, de valójában szép
képeslapért vagy fél órát kellett várni,
(egyszerûbb és gyorsabb lett volna kirabolni?).
Jó tanács 2.: Ha nagyon finomat akartok enni, Mezõkövesd-Zsóry fürdõ elõtt
a régi 3-as út mellett egy kis kék büfénél
okvetlenül meg kell állni. Nagyon finom
sült hurka, kolbász, tarja, oldalas van az
étlapon, minden dekája vérré válik benned, ezerszer jobban esik, többet ér, minden agyonvert éttermi rántott húsnál, és
megfizethetõ. No és a mellé adott kenyér, igazi KENYÉR, friss, finom, puha,
ropogós a héja. A hurka vége megmaradt, mert ezt a darab Életet nekem mind
meg kellett enni és bármikor jársz erre,
biztos lehetsz benne, hogy ilyet fogsz
kapni.
Jó tanács 3.: Ha keresztülutazol Füzesabonyon, ne hagyd ki azt a kiállítást,
amelyet a vasútállomás nemdohányzó
váróterme mögött alakítottak ki. Ingyenes, olyan leleteket tartalmaz, amely az
M3-as építése során került a felszínre,
õskori, avar-kori, római-kori. Rendesen
vitrinben, pattintott kõpengék, dárda
meg egyéb fegyverhegyek, edények és
persze ékszerek.
Ha a fentiekrõl objektívebben szeretnétek tájékozódni, megtehetitek a www.
tuoszendro.hu/oldalon, szállás ügyében
Szaniszló Attila tûzoltó századost kell
hívni, (48/560-017), az egyeztetések
ugyan most folynak, de a parancsnok úr
ígérete szerint a BRDSZ tagjainak 2500
forint/fõ árért tudják biztosítani a helyet.
Méhész Janka
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Az utolsó koppanás

Igen... mondtad te is... valahol akkor
került ez a tudatomba, amikor a bulvár
is hírül adta: megrongálták. Történelmet tanultam, elég filmet és ellenmûsort is láttam, mégis, amikor a vízrõl elõször megláttam nem tudok jobb szót rá:
ütött. Amikor meg az autóbusszal elhaladtunk mellette, akkor meg teljesen.
Nem tudtam kiverni a fejembõl, megosztottam veled, röhögtél – hülye vagy
mondtad, azután rám néztél és tudtad,
hogy ki fogok menni oda.
Egyszerû és mégis olyan erõvel bír.
Mint én, amikor sietõsen kiugrok belõle, ahogy te lerúgod. Kimenõs, csámpás, dolgozós, szakadt, ami a kertben
még jó lesz.
Csatok, fûzõk, lehajtott szár, egy oldalra koptatott sarok. Nõi, férfi, kisgyermek, lapos és alacsony. Fém. Fémes, mint
a félelem íze a szájban, az erek pattanásig telnek, a szív lüktet: élet eddigi és meg
nem élt himnuszát pumpálja, a tüdõ is
készíti magát az utolsó friss szippantás-

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja
1903 Budapest Pf. 314.
Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.
Tel.: (1) 237-4347 (titkárság),
237-4348 (üdülési felelõs)
E-mail: brdsz@brdsz.hu
www.brdsz.hu
Tördelõszerkesztõ, címlap: Czita Károly
Korrektúra: Pintér Melinda
Képszerkesztõ: Durus Máté
Olvasószerkesztõ: dr. Nagy Ákos
Fõszerkesztõ: dr. Dura László
Felelõs kiadó: dr. Bárdos Judit

ra, száraz, cserepes száj készül egy végsõ imára.
Nem igaz, hogy vízálló a szempillaspirál, de lesz’rom. Most milyen békés a
Duna, a színe piszkoszöldes-kék, de legalább nem vértõl zavaros. Vajon akkor õrjöngve vánszorgott? Üvöltve csapdosott?
Maradt-e annyi tiszta könnye, hogy egyetegyet hullajtson el nem táncolt dallamokért, el nem csattant csókokért, el nem
hált nászokért, ki nem cserélt pelenkákért?
Félig kifaragott székekért, el nem adott
portékáért, el nem ültetett virágért? Meg
nem fõzött vacsoráért, vasalatlan ruháért,
el nem mondott meséért, szépnek indult,
de pokollá vált életekért?
Folyik a szempillaspirálom meg, a
könnyem. Nem tudom, mióta guggolok
itt, kezem egy körülbelül 38-as nõit szorongat. Dühös vagyok,
mert nem elég. Nem
lesz elég könnyem a
lángoló elmékért, az
izzó szemekért, a tüzes
ajkakért, a lobogó életért, a parázsló léptekért, a hamvadó lelkekért, füstbe ment álmokért.
Ha a taknyoskönnyes fejemmel nézem, akkor is nagyon
hosszú a part. A Duna
partja. 50 év múlva?

Lesz itt egyáltalán valami, vagy valaki?
És ha lesz, ugyanígy itt fog egy katolikus liba kuksolni? Õ mit fog szorongatni? F’sza meló lesz megfémesíteni légtalpas Adidast, hegyes-dögös veszkó
csizmákat, azzal a sok jó hímzéssel a szárán, 26-os Siestát, esetleg egy-egy épphogy pánt Manolo Blahnic-ot. Ezt többet soha senki ne merje! Akkor inkább
semmi se legyen.
Toporogsz körülöttem. Jönnél is meg
nem is. Tudom, hogy megpróbálsz majd
megvigasztalni, de nincs mivel. Nem lehet,
talán az a legfõbb bajom, hogy nem értem. Utána mégis odakucorodok, arcom a
mellkasodba fúrom, a rajtad lévõ kozáksapka egy alegysége az orromba kanyarodik. Hallom a véred. Élsz és én is élek.
Méhész Janka

Gyûjts és n
yerj!
ny
Mostantól
tedd el és gyûjtsd össze a
képdarabokat!
Szólunk, ha jön a vége.
Értékes díjakat
és érdekes dolgokat
nyerhetsz!
Sok sikert!

Szerkesztõség: 1068 Bp., Benczúr u. 45.
Telefon, fax: (1) 338-4059
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Pályázat

BRDSZ Fotópályázat 2010’
A Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete az
érdekképviselet megalakulása
20. évfordulójának alkalmából
fotópályázatot hirdet „A rend
védelmében az ember”–
címmel hivatásos és amatõr,
valamint a fényképezéssel
korábban csak családi események megörökítésére vállalkozók részére.
A fotópályázat célja, hogy a rendõrségen, határrendészeten, tûzoltóságoknál,
polgári védelmi feladatok ellátásában,
valamint a különféle rendvédelmi területen mûködõ intézményekben, hivatalokban, társaságokban és az egészségügyben dolgozó munkavállaló tagjaink mindennapi életét, munkájuk sajátosságait
bemutassák a fényképek.
Szeretnénk, ha a képek tükröznék,
hogy az elmúlt évtizedek milyen hatást
gyakoroltak a munkavállalók életére,
munkakörülményeire.
A Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete

irodalmi
pályázatot ír ki tagjai részére

ÍGY ÍRUNK MI
címmel.
2010. június 30-ig várjuk tagjainktól azokat a verseket és novellákat,
amelyek rólunk, nekünk, magukról,
maguknak írtak.
A legjobbakat közzétesszük
a neten illetve a T-MA újságban.
Díjazás:
I. helyezés: 70 000 forint értékû
üdülési csekk.
II. helyezés: 50 000 forint értékû
üdülési csekk.
III. helyezés: 30 000 forint értékû
üdülési csekk.
Eredményhirdetés
2010. szeptember 11-én
a BRDSZ családi napján.
Beküldés:
brdsz@brdsz.hu e-mail címre,
vagy jeligével (zárt borítékban,
névvel, címmel, alapszervezet
megnevezésével)
a 1903 Budapest Pf. 314. címre.

2010. április

Témakörök:
A beküldhetõ képek témája a magyarországi rendvédelemi tevékenységet végzõ ember.
A fotópályázaton szerepelhetnek munkahelyi életképek, közösségi események,
hétköznapok és ünnepek, ismert és ismeretlen személyek, portrék.
Beküldhetõk régi, archív fotók is, ezek
értékelése külön kategóriában történik.
I. Kollégáink élete, munkája, riportképek.
II. A munkahelyi közösségeink, az egymásrautaltság és együttmûködés ábrázolása.
III. Hozzátartozóink, családjaink hétköznapjainak bemutatása.
IV. A szakszervezeti életünk képi bemutatása.
V. Múltunk, dokumentumértékû képeink.
Pályázati feltételek:
Az elkészítés technikája és a fotók
mérete nincs korlátozva, de külön kategóriát képeznek a digitális technikával készült képek, a színes vagy fekete-fehér
hagyományos technikával készült papírképek.
Pályázni alkotónként 10 képpel vagy
sorozattal lehet, sorozatonként összesen
10 képig. A digitális technikával készült
képeket JPG, JPEG formátumban, cd-n
kérjük beküldeni, melyen legyen feltüntetve az alkotó neve, címe, telefonszáma, rendvédelmi területen foglalkoztatott alkotó esetében a szolgálati hely és
telefonszám. A cd-n külön „word” fájlban kérjük beküldeni a képek címét, sorozatszámát.
A pályázatra beküldött képeket szakmai zsûri bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.
A zsûri elnöke: Sebestyén Jenõ fotómûvész
A zsûri tagjai: Illisz Attila Zsaru Rendõrségi Magazin, fotórovat vezetõ,
Takáts Péter MUOSZ Nagydíjjal, Év
Fotóriportere címmel kitüntetett fotóriporter, Dr. Bárdos Judit a BRDSZ fõtitkára és Durus Máté képszerkesztõ.
A beküldött képek a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete tu-

lajdonában maradnak. A pályázók tudomásul veszik, hogy a beküldött képek elkészítésével, vagy azok nyilvános
bemutatásával (kiállításával) okozott
esetleges személyiségi és szerzõi jogsértésekért minden felelõsség a pályázókat
terheli.
Nevezési díj nincs, a beadott pályamûveket a pontosan kitöltött adatlappal
együtt a BRDSZ-irodában fogadjuk.
Cím: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete, 1903, Bp. Pf. 314 Budapest. XIII. Pozsonyi u. 56. – Fotópályázat. A képek személyesen és postán is
beadhatók. A pályázatról telefonon is
információt ad Kovács József munkahelyi mellék- 21-789, városi- 237-4347,
fax- 237-4349 -számokon. E-mail cím:
kovacs.jozsef@brdsz.hu
Beküldési határidõ:
2010. augusztus 22.
Díjazás
A kategóriák elsõ három helyezettje és
a kiemelkedõ alkotások tárgyjutalomban
részesülnek. Az elfogadott mûvek szerzõi emléklapot kapnak.
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete Családi Napját 2010.
szeptember 11-én tartjuk. A rendezvényre a díjazott pályázókat meghívjuk. A díjkiosztás helyszínérõl, illetve az elért eredményrõl a pályázóknak értesítést küldünk.
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete 2010. decemberi évzáró
Országos Tanácsa ülésén projektoros
vetítéssel válogatást mutatunk be a beküldött és zsûrizett anyagból. A díjnyertes képeket elhelyezzük a BRDSZ honlapján, és megjelentetjük a BRDSZ lapjában, a T-MA-ban.
A kiállításra elfogadott képek a Belügyi
és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete tulajdonát képezik, azokat korlátlanul felhasználhatja kiadványaiban és rendezvényein. A szerzõk nevét a képek felhasználásakor közzétesszük. Az alkotók
mûveik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy képeiket a pályázat kiírója ellenszolgáltatás nélkül publikálhassa.
Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete
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