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Túra, pancsolás, tábortûz
Az idén sem maradtak el a
gyermektáborok, de hogy is
lehetett volna ilyet tenni, amikor a srácok többsége visszajáró vendég. Vannak, akik
maradnak a megszokott foglalatosságnál, mondjuk a kommandós létnél, de akadnak,
akik sokoldalúan próbálják ki
magukat. Kiélik a szabadságvágyukat, s bár idõnként bûn
rosszak, nemcsak nekik, kísérõiknek is élmény az együttlét.
Képes áttekintõ és tárgyszerû
lajstrom, ezt kínáljuk.
A barcsi tûzoltók 2010 nyarán BarcsKözéprigocon egy turnust szerveztek
tûzoltó- és erdész foglalkozásokkal 42
gyerek számára, akikkel négy felnõtt,
Sürge László titkár, Obligán Gábor,
Sztranyák Jánosné és Sümegi Csilla
próbált boldogulni.
Bács-Kiskun megye szervezésében
Soltvadkerten egy turnusban közlekedési-, bûnmegelõzési- és kézmûves foglalkozások voltak 46 gyermek számára.
Õket kilenc felnõtt gardírozta:
Bosznyák Péterné titkár, Csõgörné
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Görög Éva, Katona Ferencné, Szabó
Tamásné, Székely Katalin, Kalocsányi Danyi Ildikó, Komárominé
Czagány Anita, Komáromi László és
dr. Nyéki Erzsébet.
A Somogy megyeiek Sikondára vitték
a sihedereket, egy turnust tudtak kiállítani bûnügyi technika-, lövészet-, kézmûvesség programokkal 27 gyerek számára. Velük volt Nagyné Horváth Ildikó
titkár, Divjákné Münnich Andrea és
Krecsó Lászlóné is.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szervezésében Tiszabecsen egy turnusban
rendõri és kalandtábor várta a 73 gyereket, négy felnõttel: Szondy György Csaba titkár, Takács Zoltán, Bagoly Mónika, Széles Krisztina.
A BRDSZ Központi Iroda is igazán
kitett magáért. Fonyód-Alsóbélatelep
négy turnusban özönlöttek a terepre a
táncot, kreatív-hobbyt, rendõrséget,
kommandós világot, kerékpározást kedvelõ srácok, de volt búcsúzótábor is.
Összesen 347 honi és 30 ukrán gyermek
szerencséltette a Balaton partját, az itt
idõzõkre 35 felnõtt ügyelt: Kovács József táborvezetõ, Hajdú Henrietta
(ÁEK), Varga Zoltánné (Somogy me-

gye), Postáné Kónyi Gabriella, Volfárt
Ferencné (Baranya megye), Pásztor Ferenc, Révész Ákos, Takács Róbertné,
Véninger Barbara (Várpalota), Dani
Béláné (BRFK), Tóth László,
Komocsin László, Pálfy István, László Katalin, Tauz Zoltán (KÖE), Kiss
Zsuzsanna, Budai Mária, Katzmarski
Zsuzsanna (Vas megye), Becker Katalin, Horváth Zoltán, Handó Gézáné
(Heves megye), Medve János, Gyolcsos
Györgyi (Pest megye), Andrási Judit,
Schöffer Karolin, Koczka Gábor,
Deák Gábor (Csongrád megye), Balogh Mária (Komárom-Esztergom megye), Pongráczné Jurás Katalin
(ORFK Repülõtéri Rendõr Igazgatóság),
Kiss Marietta, Piros Péter, Réti Zsolt,
Ágoston Tibor, Mezei Nándor, Rácz
János. Ukrajnában is volt egy turnusra
való program, magyar suhancokkal, vagyis 30 gyerekkel, három felnõttel: Kovács Józseffel, Takács Róbertnéval és
dr. Kovács Gyula Attilával.
A Balatonnál akkor, mi is megfordultunk, mégpedig amikor egy kommandós
tábor indult. Találkoztunk több éve hasonló megmérettetésekben rutint szerzett kölyök parancsnokkal, hazamenni

2010. szeptember

Nyár
idõ
Nyáridõ
vágyó és örökre ottmaradni akaró csemetével egyaránt. A valódi zsaruk, többségük a repülõtéri fekete ruhás egység
tagja, megpróbálták annyira katonásra
venni a figurát, hogy a gyerekek érezzék,
ez nemcsak fizikailag, de mentálisan is
emberkét faragó projekt, s ha tényleg
megfordul a fejükben, hogy valami ilyesmire adják a fejüket, akkor az intelmeket
és megpróbáltatásokat komolyan kell
venni. Persze egyik formáció se lett volna jó, élvezetes, ha nem szõtte volna át
az egészet a játék, a szórakozás, a kreatív
elfoglaltság gyakorlásának igénye. S akik
az övéktõl szokatlan tájékra vetõdtek,
megismerkedhettek a régió látnivalóival
is. Volt, aki egyenesen beleszeretett az
elõször látott magyar tengerbe, akadt,
akit a puszta regényessége bûvölt el, szóval mindenki élményekkel telve térhetett
haza. Ezen túl új ismeretségekkel, barátságokkal, amelyek, meglehet, tovább tartanak. Meg a vágy, hogy jó megismerni
eddig nem tapasztalt dolgokat, vidékeket, az ott élõket egyaránt.
CS. K.
FOTÓ: ILLISZ
A BRDSZ 48. sz. alapszervezetének
2010 fonyódi indulója
Elsõ nap pislogtunk, mint a lámpa,
Alig akartunk, menni az ágyba.
A diszkóban nem táncolt senki,
Ez ellen sok mindent nem lehetett tenni.
Reggel tornára kel az egész banda,
Van, aki fut, s van, aki abbahagyja.
Pancsolunk, bandázunk egész éjjel,
A ruháink pedig…nincsenek széjjel.
A szúnyogok támadnak, mint az állat,
Megcsípnek kezet, fejet, fület, lábat.
A szakácsnõk gályáznak, ebben bízunk,
Nyolc nap alatt öt kilót hízunk.
Este, ha elfáradsz, vár az ágyad,
Az sem érdekel, hogy büdös a lábad.
Nyúzottan ébredsz fel másnap reggel,
De az emlékeket magadban tedd el!
Refrén:
Fonyódon, Fonyódon, jó a tábor
A Balaton hullámzik, ez tiszta mámor.
Ha felharsan Józsi bá’ érces hangja,
Beindul mindenki, mint a hangya.
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Érdekvédelem, érdekképviselet

A BRDSZ JOGÁSZA VÉDI A SZENTESI RENDÕR
T
RENDÕRT

Bántalmazással vádolják
El akarták bocsátani a Szentesi Rendõrkapitányság egyik körzeti megbízottját, miután egy roma férfi feljelentette
testi sértésért. A rendõr állítja, nem bántott senkit, parancsnoka mégis méltatlansági eljárást kezdeményezett ellene, az
ügyészségre is megküldte az iratokat,
ahol büntetõeljárást indítottak a zsaru
ellen. A BRDSZ vállalta a védelmét.
A BRDSZ jogásza, dr. Lokár Gábor
tisztességes eljárást kért ügyfelének: amíg
le nem zajlik a büntetõeljárás, hagyják dolgozni védencét.
– Jó néhány hete egy szentesi szórakozóhelyen zárás után ott maradt és az alkalmazottakkal beszélgetett ügyfelem, aki
nem volt szolgálatban, amikor visszament
a helyre egy pénztárcáját keresõ roma fiatal – idézte fel a történteket dr. Lokár
Gábor, akit a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezete bízott meg a
körzeti megbízott képviseletével. Miután

a brifkó nem lett meg, a roma fiatal elkezdett szitkozódni. A zászlós megkérte,
menjen el, és késõbb, a takarítás után térjen vissza.
– Ekkor a fiatalember megtámadta ügyfelemet, aki kitért az ütés elõl. Erre a roma
megrántotta a rendõr pólóját, úgy, hogy
az elszakadt, s a mozdulat következtében
mind a ketten a földre estek – mondta a
jogász.
A megsérült roma fiatal ezután elment
a szórakozóhelyrõl, majd néhány órával
késõbb feljelentést tett a kapitányságon
ismeretlen tettes ellen testi sértés miatt.
– A sérüléssel kapcsolatban két verziót
is elmondott, de nem világos, ha valóban
többször megütötte õt Árpád, akkor a
kezén miért nincs ennek semmilyen nyoma – tette hozzá a jogász.
A történtek után a szentesi rendõrkapitány, Balogh Szabó Imre alezredes
méltatlansági eljárást indított a körzeti

megbízott ellen. A zászlós képviselõje azt
mondta, ügyfele 12 éve rendõr, és soha
nem volt ilyen ügye. A Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság szerint a méltatlansági eljárás során több személybõl álló bizottság határoz. Nem pusztán bûncselekmény elkövetése esetén válhat valaki a
rendõri hivatás ellátására méltatlanná, hanem akkor is, ha szolgálaton kívüli magatartásával a fegyveres szerv mûködéséhez
szükséges közbizalom fenntartását veszélyezteti, vagyis cselekményével, életvitelével a rendõrségbe vetett hitet, bizalmat
gyengíti, csorbítja. A rendõr elleni büntetõeljárást a nyomozó ügyészség folytatja
le. A körzeti megbízott jogi képviselõje
panasszal élt a méltatlansági eljárás miatt,
érveket sorakoztatott fel a rendõr elküldésével szemben. A kapitány saját hatáskörben az eljárás szüneteltetése mellett
tette le a voksát, a zsaru így most is dolgozik.
K. CS.

Figyelmeztetõ demonstráció
A szakszervezetek által megalakított demonstrációs bizottság ülése után bejelentették:
figyelmeztetõ demonstrációt
tartanak a fegyveres és rendvédelmi dolgozók október 2-án
a Belügyminisztérium elõtt, ha
a szakszervezeteknek nem
sikerül megegyezésre jutniuk a
kormányzat képviselõivel a
Szolgálati Jogviszonyban Állók
Érdekegyeztetõ Fórumának
(SZÉF) ülésén, és változatlan
formában kerül a kormány elé
az egyes rendészeti tárgyú
törvények módosításáról szóló
törvénytervezet.
A SZÉF munkavállalói oldalát a fegyveres és rendvédelmi szervek (rendõrség, tûzoltóság, polgári védelem, katonaság, vámés pénzügyõrség, büntetés-végrehajtás, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) tizenhárom, országosan reprezentatív szakszervezete alkotja. A szakszervezetek nemrég lét-
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rehoztak egy demonstrációs bizottságot,
mivel nem tudják elfogadni, hogy a BM
megszüntetné a fegyveresek kormányszintû érdekegyeztetõ fórumát, a SZÉF-et.
Az egyes rendészeti tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatba a
záró rendelkezések közé „csempészték be”
a jogszabály elõkészítõi a SZÉF megszüntetését – tudtuk meg dr. Bárdos Judittól,
a SZÉF alelnökétõl. A rendvédelmi szakszervezetek szerint a kormány deklarált
szándéka, hogy jövõre módosítják a hivatásosok szolgálati viszonyáról szóló törvényeket, és akár a nyugdíj- és illetményrendszert is megváltoztatják. Mindezek olyan
döntések, amelyek mélyen érintik a munkavállalók alapjogait, juttatásait, ezért feltétlenül szükséges a fórum további mûködtetése, hiszen csak ott tudnak érdemben
tárgyalni a törvénymódosításokról a munkaadói és a kormányzati oldallal.
A szakszervezeti oldal elfogadhatatlannak tartja az egyes rendvédelmi törvények
módosításáról szóló törvénycsomag több

elemét, így a megbízhatósági vizsgálatra
vonatkozó szabályokat is, amely szeptember 29-én kerülne a kormány elé. A SZÉF
munkavállalói oldala viszont egyetért azzal a kormányzati szándékkal, hogy a korrupció visszaszorítása érdekében mindent
meg kell tenni, ebben a szakszervezetek
partnerek is. Ezzel egyidejûleg a SZÉF
nyomatékosította, hogy a korrupció
visszaszorításának vonatkoznia kellene a
politikusokra is. Minden intézkedésnek,
amely a hivatásosokat érinti, vonatkoznia
kellene az országgyûlési, európai parlamenti és önkormányzati képviselõkre is!
Sajtótájékoztatójukon felidézték: a nyári
alkotmánymódosítással korlátozták a hivatásosok passzív választójogát, vagyis a leszerelésük után három évig nem választhatók képviselõvé, ugyanis, szól az indoklás,
leszerelésük után is kapcsolatot tarthatnak
fenn volt kollégáikkal, így a szolgálatban lévõk pártbefolyás alá kerülhetnek. A SZÉF
munkavállalói oldala kezdeményezte,
(Folytatás a 16. oldalon.)
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T A BRDSZ CSALÁDI NAPJÁN
HANGULAT
OLT

Álló napig buli
Jöttek mindenhonnan az országból és hiába esett rendületlenül, számos csapat állított fel bográcsot, hogy ezúttal is megmutassák, õk fõzik a legjobbat. A focisták, lövészek elvonultak
bemelegíteni, felállt a kézmûves szekció a nagysátorban, és
kényszerûségbõl az ottani színpadra kellett invitálni a fellépõket is. A mûsorvezetõ igencsak fárasztó tisztét Nagyné Horváth
Ildikó, a somogyi zsaruk titkára vállalta magára.
Formális megnyitó nélkül indult a nap,
a programok tervszerûen indultak. Elõször Gergely Róbert kápráztatta el a közönséget, aztán Nádas György poénjain volt lehetetlen nem röhögni, majd
ebédidõben a csodás Peller Annánk
dalai nyûgözték le a nagyérdemût. Bevezetésképpen és a közbensõ idõszakokban a somogyi zsaruk zenekara állt
helyt, nem is akárhogyan, szóval minden
dicséretet megérdemelnek.
Idõközben megérkezett dr. Hatala
József altábornagy, országos rendõrfõkapitány, aki hosszasan tanácskozott dr.
Bárdos Judit fõtitkárral, aztán befutott
Lajtár József vezérõrnagy, az ORFK
gazdasági fõigazgatója, akivel már kicsit
bõvebb körben lehetett szakmai kérdésekrõl is polemizálni. Aztán már lassan
befejezõdtek a versenyek, az étkek zsûrizése, s a tombolaszelvények is fogytak
szépen. Késõ délután Fenyõ Miklós és
csapata tette rá az i-re a pontot, de korántsem ez volt a buli katarzisa. Minden
díj gazdára talált, kiderült, ki a tombola
fõ nyerteseinek személye is, aztán már
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csak arra kellett koncentrálni, ki mit szeretne énekelni, táncolni, késõ este ért
véget a mulatság. Nem volt ember, aki
ne jót mondott volna az egészrõl. Mert
a kedvezõtlen elõjelek ellenére mindenki mindent megtett azért, hogy kollégája, társa, a másik fertályról jött ember jól
érezze magát. És ez megtette a hatását.
Emberek, ennyire egyszerû? Valószínûleg igen.
BRDSZ 49. sz. alapszervezet, Somogy Megyei RFK – titkár: Nagyné Horváth Ildikó
Lázasan készülõdtünk a BRDSZ családi napra. Elõzõ nap már otthon fasírtot sütöttünk, készültünk a másnapi vacsorára, hiszen tudtuk, hogy mi késõ éjszakáig táncolni fogunk. A kora eggeli
indulás után idõben érkeztünk, így nem
maradtunk le semmilyen jó programról.
A lövészetben három csapatot is indítottunk, a focibajnokságon azonban a
késõi érkezés miatt nem tudtunk indulni. Büszkék voltunk, hogy alapszervezetünk tagjaiból álló Két Zoli zenekar szolgáltatta a zenét, mi este 10-ig maradtunk

és táncoltunk a Zala megyei csapattal. Jó
volt a szervezés, csodásak voltak a programok, értékesek a nyeremények. A rossz
idõ ellenére is szuper volt, jövõre is szeretnénk részt venni. Köszönet az intézõbizottságnak, hogy a buszköltségünk
kifizetését vállalta, mert az nagyon nagy
teher lett volna az alapszervezet költségvetésébõl.
BRDSZ 27. sz. alapszervezet, Barcsi
Tûzoltóság – titkár: Sürge László
A Barcsi Tûzoltóságon mûködõ alapszervezetünk nagyon aktív, programokban gazdag szakszervezeti életet él. Mi
már pénteken este megérkeztünk és nagyon készültünk a focibajnokságra. A
rossz idõ a jó hangulatunkat nem rontotta el, az UTE-Fradi meccs után még
visszamentünk és este késõig táncoltunk
a somogyi rendõrökkel együtt.
BRDSZ 2. sz. alapszervezet, Köztársasági Õrezred – titkár Kelemen László
A rossz idõ ellenére a csapatunk nagyon jól érezte magát. Meglepõen sokan
voltunk az országból, csodás mûsorokat
láttunk. Fõzõversenyen is részt vettünk,
harmadik helyezést sikerült elérni. A tárkonyos levest és a csirkepörköltet jó választásnak tartjuk. Focistáink az elõzõ
évek 2-3. helyezése után most elsõk szerettek volna lenni, ám csak a 4. helyet
tudtuk megszerezni. Jövõre természetesen újra az elsõ helyet célozzuk meg.
Megállapítottuk, hogy kellenek az ilyen 

5

Szabadidõ
 összejövetelek, ahol családostól együtt

lehetünk, kicsit lazíthatunk, nyugodtan
beszélgethetünk. Október 2-án ugyanitt
a helyi IPA-csapattal közösen is rendezünk egy családi napot.
BRDSZ 55. sz. alapszervezet, Zala
Megyei RFK – titkár: Salamon Zsolt
Rendszeresen részt veszünk a családi
napokon és mindig hatalmas élményekkel távozunk. Így volt ez most is, két
busszal érkeztünk Nagykanizsáról és
Zalaegerszegrõl. Két bográcsban fõztünk, késõ estig táncoltunk a somogyi
csapattal. Nagyon eredményesen szerepeltünk, a rossz idõ sem vette el a kedvünket. Jó volt a szervezés, színvonalasak voltak a mûsorok és értékesek a nyeremények. Személy szerint nagy boldogságot jelentett nekem, hogy a fotópályázaton én lettem az elsõ helyezett.

A ffotópályázat
otópályázat n
yer
tesei
ny
ertesei
1. Salamon Zsolt, Zala MRFK
2. Boros Zoltán, Szerencs, HÖT
3. Vékony-Nemes Ildikó, Mohács Rk.
Különdíjas Mészáros Tibor Zoltánné, Budapest
Emléklap kapott: Hetel Sándor, Budapest, BRDSZ 9., Németh László,
Budapest, BRDSZ 9., Bõcs István Károly, Budapest, Készenléti Rendõrség,
Vlasits László, Budapest, BRDSZ 9., Simon Aranka, Szeged Rk.

esõ ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A szervezést dicséri, hogy a felmerült kisebb problémákat azonnal meg
tudtuk oldani. Feldobódva, vidáman, élményekkel telve mentünk haza.
Kellenek az ilyen rendezvények a munkahelyi közösségek életében.
Tûzoltóság ,Gödöllõ – titkár: Pintér
Mihály
A családi napon kapott Duracell-nyu-

A kupát a baranyaiak (pirosban) végleg elvitték

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – titkár:
Polgárné Lakatos Márta
A mai napig az élményekbõl élünk. 21
fõ vett részt tõlünk ezen a családi napon, kétféle ételt is fõztünk. A szakadó

szi jó választás volt a csapatunk részére,
hiszen mi most is szép számmal részt vettünk. Ezt a jelképes elismerést a szakszervezeti tagok létszámának jelentõs emelkedése miatt kaptuk, nagyon örültünk
neki, jól esett. 50 fõ jött el családostól,

Az irodalmi pályázat n
yer
tesei
ny
ertesei
Keglovicsné Mester Györgyi
Berze Tünde
Farkas Gergely
Simon Tibor
Balogh József

I. Helyezett „Delelõben” – novella
II. Helyezett „Sötét Angyal” – vers
III. Helyezett „Kõszív” – vers
Különdíjas „Törvényen kívül” – kisregény
Tárgyjutalmas „Obsitolva” valamint
„Radicspistis nyugállomány” – vers
Emléklapot kapott: Szabó Ágnes, Horváth György, Tóth Csaba, Csontos Zsolt,
Várbogyai József, Lambert Tamás, Peszeki Dorina, Ujlaki Alice, Balázs Gábor, Császi Erika, Ráczné Weszter Éva, Kanávor Tamás, Balogh József, Török Éva, Volfárt Ferencné.
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csülkös bablevest fõztünk, melyet nem túl
fûszeresen készítettünk a gyermekek miatt. Jövõre igyekszünk a fõzõversenyt
megnyerni, most próbáltuk ellesni a titkokat a gyõztes csapatoktól. Jól éreztük
magunkat, színvonalas volt a mûsor, alapos, sok munkát igénylõ az elõkészítés.
Jó volt együtt lenni, más megyei kollégákkal tapasztalatot cserélni.
Egyébként alapszervezetünk minden
évben rendez családi napot. Köszönetet
mondunk a Gödöllõi Tûzoltóság Vezetésének, a szakszervezeti tagoknak és
várjuk sorainkba azokat, akik szeretnének egy jó csapat tagjai lenni.
BRDSZ 38. sz. alapszervezet BácsKiskun Megyei RFK – titkár: Bosznyák
Péterné Maya
A rossz idõ ellenére is 77 fõvel vettünk részt a rendezvényen. Két buszt indítottunk, Bajáról és Kecskemétrõl. Nagyon örültünk, hogy tagjaink családostól, pici gyermekeikkel jöttek. Örülünk,
hogy a kakaspörkölttel elhoztuk az elsõ
helyezést. A programok nagyon tetszettek, jó volt a kézmûves foglalkozás, sajnos a sok kisgyermek miatt idõben haza
kellett indulnunk és a táncra már nem
maradt idõnk.
BRDSZ 50. sz. alapszervezet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei RFK – titkár:
Szondy György
Nagyon köszönjük a BRDSZ Intézõbizottságának, hogy a vidéki kollégák részére a buszköltség kifizetését átvállalták. Így legalább mi is részt vehettünk
ezen a szép családi napon. Nagy busszal
érkeztünk, színvonalas programokban
volt részünk, finomak voltak az ételek
is. Dicséret a fõzõknek.
A jövõre vonatkozóan azt javasolnánk,
hogy változtassunk évente helyszínt, hiszen így az országnak minden részét
megismerhetnénk. Sajnos a távolság miatt a fõzõversenyrõl és a focibajnokság-
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Szabadidõ
Eredmén
yek
Eredmény

Lajtár József és Hatala József a BRDSZ vezetõivel

ról lemaradtunk, hiszen hiába indultunk
hajnali 5 órakor, csak a déli órákban érkeztünk. Jó volt együtt lenni más megyei kollégákkal, beszélgetni, tapasztalatot cserélni.
BRDSZ 53. sz. alapszervezet – titkár: Kaczmarski Zsuzsanna
Minden évben jövünk, egyre többen.
Most két kisbusszal érkeztünk. A zala
megyei kollégákkal ültünk egy asztalnál,
sokat beszélgettünk és megkínáltuk egymást az otthonról hozott süteményekkel. Hasznos volt az együttlét, sok szakmai kérdésben véleményt cseréltünk.
Finom volt a lángos, jó volt a sör, a kézmûves foglalkozásnak nagy sikere volt.
Köszönet a szervezõknek.
BRDSZ 12. sz. alapszervezet, ORFK
– Korbély Lászlóné Erzsike
Nagyon jó hangulatú volt a családi nap.
Magyaros babgulyást fõztünk, gyorsan
elfogyott. Lövészetben második helyezést ért el a csapatunk. Gyermekeink
gumicsizmában, a vízben térdig gázolva
foglalták el magukat, de nem baj, ez a
nap a közös együttlétrõl, jó kedvrõl, jó
hangulatról szólt. Jövõre is jövünk.
BRDSZ 21. sz. alapszervezet, ORFK
– titkár: Oláh-Gránic Katalin
Palóclevest és töltött paprikát fõztünk,
így aztán volt mibõl válogatni mindenkinek. Nagyon jól éreztük magunkat, kár,
hogy délelõtt nem tudtunk egy jót táncolni, sajnos a tombolasorsolás után sokan hazamentek. Jó volt a zenekar, a mûsor és nagyon értékesek voltak a nyeremények. Reméljük, jövõre szebb idõ lesz.
BRDSZ 11. sz. alapszervezet – titkár: Szögi Borbála
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Sajnos az idõjárás nem volt hozzánk
kegyes, mert egész nap esett az esõ, de
ennek ellenére nagyon sokan családostól eljöttek a rendezvényre. A szervezõk
a kicsikre és nagyokra egyaránt odafigyelve gazdag programról gondoskodtak. A
rendezvény reggel 7 órától kiázásig tartott. Délelõtt zajlott a lövész- és fõzõverseny, míg azokat, akik ezeken nem
vettek részt, neves mûvészek szórakoztatták. A fõzõversenyen elkészített és
zsûrizett ételek elfogyasztásakor jó ebédhez szólt a nóta, és a gyerekek sem unatkoztak, mert a számukra szervezett színvonalas és igényes, szakemberek által irányított kézmûves foglalkozás, állatfigurák készítése alatt gyorsan múlt az idõ.
A délután az eredmények kihirdetése jegyében zajlott. Sok kollégánk szerepelt
nagyon jó eredménnyel a fotó- és irodalmi pályázaton, a lövészetben és a fociban, és persze az idén is jeleskedtek finom, ízletes ételeikkel a szakáccsá avanzsált tagtársak. Alapszervezetünk tagjai
közül az irodalmi pályázaton harmadik
helyezést ért el Farkas Gergely, míg a
fotópályázaton különdíjas lett Mészáros
Tibor Zoltánné. Nagy sikere volt az élõzenés elõadásnak, a tombolának és mindenki jól érezte magát családja, barátai,
tagtársai körében. A nyerteseknek, a díjazottaknak és a szervezõknek még egyszer gratulálunk, és köszönjük, hogy a
tartalmas és gazdag program résztvevõi
lehettünk.
A BRDSZ megköszöni a CBA Kereskedelmi Kft-nek a családi nap megrendezéséhez nyújtott támogatását.
Fotó: Sebestyén

A IV. BRDSZ családi napon a
BRDSZ fõszakácsa kitüntetõ címet 2010-ben levesek kategóriában marhagulyásukért a neves
zsûri a siklósi dr. Schmidt Henrik
ny. r. ezredes, volt városi rendõrkapitány vezette Baranya megyei
csapatnak ítélte oda. Második lett
gombás bableves õrségi módra elnevezésû produkciójával Vas megye együttese, míg tárkonyos
pulykaragu levesükkel bronzérmesekké avanzsáltak az ORFK Köztársasági Õrezred fõzõbrigádjának
tagjai. A pörköltek esetében a kiváló ítészek ezúttal a Bosznyák
Péter né dirigálta Bács-Kiskun
megyei zsaruk kakastaréj-pörköltjét találták legfinomabbnak, mögöttük csilis babbal a Takácsné
Kósa Erika vezette ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központ és
a szintén marhapörköltet felvonultató Kóti Mihály irányította bográcsosok végeztek. A halételek közül aranyérmet kapott a baranyaiak generálta mohácsi halászlé,
ezüstöt a Zala megyei rendõrök
kunkori süllõ szelete, míg bronzot
érdemelt a tavalyi gyõztes, a
Gyõr-Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot
képviselõ Polgárné Lakatos Márta által megálmodott, és népes
csapatával létrehozott kárász sütve, fûszeres vajkrémben elnevezésû alkotás.
A lövészetet a Somogy megye –
Budapest vegyescsapat nyerte az
ORFK Informatika és a zalaiak
elõtt, kispályás labdarúgásban pedig ismét a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság együttese diadalmaskodott. Tekintettel arra, hogy
immáron egymás után harmadszor nyerték meg a tornát, az ezért
járó vándorkupát végleg hazavihették. Második lett a BRFK csapata, harmadik Balatonalmádi. A
torna legjobb játékosának Gazsó
István (BRFK) bizonyult. A torna
gólkirálya Borbély Krisztián (Balatonalmádi), a legjobb kapus Balogh Zsolt (Baranya megye) lett.
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Érdekvédelem, érdekképviselet

LAPZÁR
TA UTÁN
LAPZÁRT

Közeledtek az álláspontok
Elmar
adhat az október 2-ár
a ter
vez
ett
Elmaradhat
2-ára
terv
ezett
egységes rendvédelmi demonstráció

Lapzártánkkor (szeptember
27-én) közeledtek az álláspontok a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumának munkavállalói
és munkaadói oldala között a
demonstrációs bizottság hivatalos közleménye szerint.
Lapunk arról értesült, „ha a szeptember 29-ei végsõ egyeztetésen és az október 1-jén a SZÉF plenáris ülésén a mun-

kaadói oldal a tárgyalási ajánlatát megállapodásban rögzíti, akkor a rendvédelmi dolgozók
szakszervezetei eltekintenek az
október 2-ára tervezett egységes rendvédelmi demonstráció
megtartásától”.
A demonstrációs bizottság tehát úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a tárgyalások során közeledtek az álláspontok a kormányzati ajánlatok és a munkavállalói
követelések között. Az errõl szóló
közleményt a demonstrációs bizottság nevében a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Büntetés-végrehajtási Dolgozók
Országos Szövetsége, Független
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete,

Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete, Nemzetbiztonsági Hivatal Szakszervezete, Rendõr Szakszervezetek
Védegylete, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete képviselõi írták alá.
(d.)

Messze még a megoldás
Hosszú várakozás után elkészült a folyamatos készenléti
szolgálatot ellátó, 24/48 órás
szolgálati rendszerben dolgozó
tûzoltók túlmunkájának elbírálását meghatározó kormányrendelet tervezete.
Az örömbe, miszerint lassan talán peres út nélkül is megkaphatják elmaradt,
jogos járandóságukat a tûzoltók, azért
némi üröm is vegyült. A tûzoltó-szakszervezetek már elõbb kialakították egységes álláspontjukat a többletmunka
meghatározására, és egyetértettek a túlmunka ellentételezésének munkáltató
által kalkulált számítási módjával, a tervezett kormányrendelet azonban sok
kérdésben a szakszervezetekkel ellentétes álláspontot fogalmazott meg.
Bár az utóbbi idõben már senki sem
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vitatta, sõt, jogszabályba is foglalták,
hogy a munkaidõbe tartozik a mûszakváltás ideje is, most mégis csak 24 órás
szolgálati idõvel számolt a jogalkotó.
Azzal is csökkentené a várható végösszeget, hogy a hatályos rendelet által elõírt
174 órás havi összes rendes munkaidõ
(osztószám) helyett 208-al osztva számítaná ki az egy órára jutó távolléti díjat.
Nem egyértelmû a hivatali munkarendbe vezényelt idõszak megítélése sem, hiszen csak a munkanapokat venné figyelembe nyolc órával, de az értük járó pihenõnapokról, hétvégékrõl nagyvonalúan megfeledkeznének. A rendelettervezet nem számol sem a késedelmi kamatokkal, sem a késedelmes kifizetések miatt pert indítók egyéb költségeivel.
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete a kormányrendelet tervezetével kapcsolatban e problémákon

túl más, a végrehajtással kapcsolatos aggályokat is megfogalmaz, így további
egyeztetést kezdeményez az érintett felek között. Ez a jogszabálytervezet a
megindított peres eljárások megszüntetését nem teszi lehetõvé, nem tartalmaz
végleges megoldást az évek óta ismert,
problémákra.
A kormányhoz beterjeszteni szándékozott rendelettervezet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény 276/A. §. szerinti távolléti díj
iránti kérelem elbírálásának rendjérõl, illetve annak módosításáról szól. A normaszöveg a www.brdsz.hu/tulmunka
cím alatt olvasható.
Terjéki László
A BRDSZ tûz- és katasztrófavédelmi
tagozatának vezetõje
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Tagtoborzás

AZ IDÉN IS KÉR
TÜNK ÉS KAPTUNK LEHETÕSÉGET
KÉRTÜNK

Új tanév, új toborzás
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában szeptember 16án szakszervezetünk bemutatkozott az új évfolyamnak. Az
alakulótéren felsorakozott több
mint 500 elsõéves tanulónk
Szabóné Jámbor Brigitta rövid
bevezetõje után meghívást
kapott egy beszélgetéssel,
tájékozódási lehetõséggel
egybekötött összejövetelre,
amelyet iskolánk átriumában
tartottunk. Jól sikerült.
Kicsit izgultam, hiszen ami nem kötelezõ, azt szeretjük kihagyni. Valljuk be
õszintén, ezzel nemcsak a diákok, hanem
gyakran magunk is így vagyunk, még
akkor is, ha egyébként érdekel bennünket a téma, de valahogy mindig van, ami
fontosabb…
Kellemes meglepetésben volt részünk,
hiszen a kicsinek cseppet sem mondható, erre a célra kijelölt terem szinte teljesen megtelt. Ez mindenképpen figyelmet
érdemel, hiszen arra utal, hogy a diákok
nem közömbösek az olyan lehetõségek
iránt, amelyek szerepet játszhatnak a személyüket érintõ kérdések megoldásában.
A szép számú megjelenésben talán része volt az elõkészítõ munkának is. Szórólapon valamennyi elsõéves tanulónak
felhívtam a figyelmét szakszervezetünkre
és az érdekvédelem fontosságára. Nagy
érdeklõdéssel hallgatták szervezõnk,

A tanulók gyakorlatok során mélyíthetik el ismereteiket

Szabóné Jámbor Brigitta és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei titkárunk, Szondi György szavait. Diákjaink lehetõséget kaptak arra is, hogy kérdezzenek, éltek is a lehetõséggel.
Ezúton mondok köszönetet minden
tanulónknak, aki elfogadta a meghívásunkat, meghallgatott bennünket, és
most már tagjaink között üdvözölhetjük
õket. Biztos vagyok abban, hogy az idõ
igazol bennünket, és bebizonyíthatjuk
számukra, hogy méltóak vagyunk a bizalmukra.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk másodéveseinkrõl sem, akik remélem, továbbra is kitartanak mellettünk,

Csatlak
oznak a jövõ rendõrei is
Csatlakoznak
Az elmúlt hetekben szervezetünk lehetõséget kapott a körmendi, szegedi és
miskolci rendészeti szakközépiskolák vezetõitõl a szervezetünket bemutató
tájékoztató megtartására. Ezeken a rendezvényeken elsõsorban az iskolába
újonnan bekerült elsõéves hallgatók vettek részt. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az állomány e rövid szervezetismertetõ, bemutatkozó látogatásokon megértette céljainkat és sokan döntöttek úgy, hogy csatlakoznak hozzánk, a BRDSZ-hez. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a hallgatók elõtt nem
ismeretlen az érdekképviseleti tevékenység, ennek következményeként igencsak figyelemre méltó kérdéseket kaptak a tájékoztatókat levezénylõ tisztségviselõink. Szervezetünk felismerte a fiatalokat érintõ gondokat, problémákat, ezért kiemelten kezeli leggyakrabban egyáltalán nem komolytalan
ügyeit.
Papp Zoltán, a BRDSZ fõtitkárhelyettese
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és nem csábulnak el más szakszervezetek ígérgetéseit hallva, mielõtt még a
munka világában gyõzõdnének meg arról, hogy valóban köztünk a helyük, és a
legjobb helyre tették le a voksukat. Rövidesen bekövetkezik a próbaidõs állományba történõ kinevezésük. Ennek
kapcsán rengeteg a bizonytalanság, az
információhiány, sok a megválaszolatlan
kérdés. Arra kértem a másodéveseket, írják össze kérdéseiket, amelyeket szakszervezetünk igyekszik legjobb tudása
szerint, korrekt módon és gyorsan megválaszolni.
Veres Károlyné
alapszervezeti titkár
2010. június 30-i állapot szerint
A rendõrségen mûködõ
érdekképviseletek rendõrségi
létszáma
Megnevezés

Létszám (fõ)

BRDSZ

8091

TMRSZ

6908

FRSZ

6189

RVE

4133

RKDSZ

1131
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Rendõrségi országos érdek
egy
eztetés
érdekegy
egyeztetés

DR. HA
TALA JÓZSEF IS RÉSZT VETT A RÉT-ÜLÉSEN
HAT

Hitelek, oktatás, pályakép
Három témát tárgyalt 2010.
szeptember 13-án a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács
(RÉT). Amint azt az ülés megnyitás után Lajtár József vezérõrnagy, az ORFK gazdasági fõigazgatója, levezetõ elnök
bejelentette, napirend elõtt
kapott szót dr. Hatala József
altábornagy, országos rendõrfõkapitány, valamint, az oktatással kapcsolatban a személyügyi szolgálat.
Dr. Bárdos Judit, a BRDSZ fõtitkára:
A BRDSZ egy nem reprezentatív, általános felmérést kezdeményezett a rendõrségi munkavállalók felé. Rendkívül sok
bejelentés érkezik hozzánk arról, hogy
bedõlnek a rendõrök, köztisztviselõk és
közalkalmazottak lakáshitelei. A felmérést a mai napon szétküldtük, felkerült a
holdudvarra, tájékoztattunk róla minden
megyei fõkapitányt. Kértük, hogy aki
akarja, töltse ki a kérdõíveket. A fõkapitány és a fõigazgató úr rendelkezésére
bocsátok egy-egy kérdõívet azzal, hogy
ha megvan a felmérés eredménye, szeretném, ha fõkapitány úr foglalkozna
ezzel – milyen segítséget tud nyújtani a
rendõrségnek annak a tükrében, hogy
módosítani kívánják a megbízhatósági,
a feddhetetlenségi és egyéb vizsgálatokat a rendõrségen belül.
Dr. Hatala József:
Köszöntöm munkavállalók képviselõit. Külön köszönöm azt a kezdeményezést, amelyet Bárdos Judit asszony, a
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete indított. Az a kérésem, hogy
csatlakozzon ehhez a felméréshez a többi
szakszervezet is a saját állománya vonatkozásában, kérdezze meg a saját tagságát is. Feltételezem, hogy ettõl egy sokkal teljesebb és korrektebb képet kapunk.
A felvetettekkel teljes mértékben egyetértek. Valamilyen megoldás szükséges a
pályakezdõ rendõreink gondjaira, illetve
az eladósodás mértékének csökkentésé-
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re. Feltétlenül fontos tisztázni, hogy milyen esetekre vonatkozik ez a segítség.
Gondolom, az elsõ lakáshoz jutással kapcsolatosan felvett hitelekkel kapcsolatban
felmerült kérdések rendezésére utalnak.
Ha ezt összegyûjtik, úgy gondolom,
hogy jó szívvel és tisztességesen lehetne
képviselni minisztériumi szinten. Köszönöm ezt a kezdeményezést, ebben partnerként fogunk együttmûködni.

900+900 fõ
Dr. Horpácsi Ferenc ezredes, ORFK
Személyügyi Szolgálat:
A rendészeti szakközépiskolák másodéves hallgatóinál a 2010. december 31ével befejezõdõ elméleti képzést követõen 2011. január 1-jétõl pályakezdõ besorolású, próbaidõs hivatásosként kerül
sor a szakmai gyakorlatra. A rendõrség
számára fontos, hogy az EU soros elnökségével kapcsolatban megjelenõ
rendõrségi feladatokban a szakmai gyakorlatok során teljes értékkel vehetnek
részt. Sok olyan dolgot elsajátíthatnak
ezáltal, ami a késõbbi szakmai pályafutásuk számára lényeges. E fél év alatt,
amit szakmai gyakorlattal töltenek, az
OTFK Készenléti Rendõrség rendelkezési állományába tartoznak. A gyakorlat
végén teszik le a záróvizsgát. Nem rövidül meg a képzés, de nem a megszokott
egyhónapos vizsgaidõszak lesz jellemzõ,
hanem a feladatok függvényében kicsit
megoszlik. A szakközépiskolai egyéb
képzésekkel illetve feladatokkal összhangban kerül sor a záróvizsgákra, ezt
követõen kerülnek majd a területi rendõri szervek állományába. Nem a tanulói
formaruhában vesznek részt a feladatokban, hanem reményeink szerint bevetési
ruházatban, és jelöljük, hogy õk még tanulók, de tartalomban, formában, szemléletben nagyon sokat fog adni számukra, a szervezet számára az elkövetkezendõ fél év. 2011. február 1-jei hatállyal
ennek a 930 fõnek a helyére, akik az elméleti iskolai képzést befejezik, és próbaidõs állományba kerülnek, felveszünk
900 fõt. Ez a 900 fõ is próbaidõs, tehát

pályakezdõ besorolásúként fogja megkezdeni a felkészülését a rendõri hivatásra úgy, hogy február 1-jén már ezzel a
besorolással, illetményért tanulva hat hónapon keresztül a szakképesítés megszerzésén fognak fáradozni. Öt hónap iskolai képzést követõen egyhónapos csapatszolgálati felkészítést kapnak, ezt követõen kezdik meg rész-szakképesítés birtokában szintén a Készenléti Rendõrség
rendelkezési állományában a további
szakmai felkészülésüket, amely egy további hathónapos felkészülés. Az egy év
próbaidõ elsõ felét képzéssel, a második
részét szakmai gyakorlással fogják tölteni. Ebben az elsõ hat hónapban is pályakezdõ besorolású illetményre jogosultak, ugyanúgy bevetési ruházatot, azt az
ellátmányt kapják, amit általában a rendõrök. Ez a 900 fõ 2011 nyarára befejezi
a rész -szakképesítés megszerzését, majd
ezt követõen a további idõszakban megszerzi a további modulokat már a rendészeti szakközépiskolákban. 2012-tõl
már ebben az újfajta, moduláris rendszerben kell, hogy megkezdõdjön a képzés.

Nem elf
ogadható
elfogadható
Dr. Bárdos Judit:
Mint a szakszervezetek által a képzési
bizottságba delegált szakszervezeti vezetõ szeretném önt tájékoztatni, hogy az
elmúlt három hétben egyetlen képzési
ülésen sem vettünk részt, nem kaptunk
meghívót, semmilyen anyagot nem bocsátottak a rendelkezésünkre, tehát teljesen új számunkra, amit mondott. Szó
sem volt arról a képzési bizottsági üléseken, hogy úgy kerüljenek a fiatalok 2011.
februárjában a Készenléti Rendõrség állományába, hogy felvesszük õket az utcáról, amikor még azt sem tudjuk, megfelelnek-e rendõrnek, de már próbaidõsként végzik a munkájukat. Nulladik évfolyamként sem, mert ezek a fiatalok hat
hónapot fognak itt dolgozni, és ezután
önök azt mondják, az elsõ modulnak
vége, és mennek rá a második – legalábbis ez hangzott öntõl – részre. Hat hónapig lesznek itt, és azután pedig rész-szak-
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képzésként mennek tovább, és öt éven
belül kell majd nekik a szakképzést megszerezni. A mi tájékoztatónk és minden
anyag, amit a kollégáknak elküldtem arról szólt, hogy az elsõ öt hónapban olyan
a képzés, mintha katonai elõélete lenne
a kollégának és akkor még nincs fizetése. Itt pedig ön azt mondja, hogy ugyanúgy próbaidõsként nem ösztöndíjat hanem fizetést kap és vagy megfelel az ötödik, hatodik hónap végén vagy nem. Ha
továbbtanul, akkor továbbtanul, ha nem,
akkor nem tudom, mi lesz. A magam részérõl tudomásul veszem, amit elmondott ezredes úr, de nem tudom elfogadni a szakszervezet részérõl, kérem az írásbeli tájékoztatást.

Salátatör
vén
y?
Salátatörvén
vény?
Dr. Horpácsi Ferenc:
A hivatásos állományra történõ alkalmasság mint meghatározó elem szerepel.
Akiket felveszünk a 900 fõs kategóriára,
akik február 1-jétõl megkezdik a tanulmányaikat, ugyanaz a szigorú felvételi eljárás, szûrés vonatkozik rájuk mint más hivatásos állományúra, például a szakközépiskolákba történõ felvételnél. A különbség az, hogy itt már minden szempontot
figyelembe vesznek, ami a hivatásos állományba vételhez szükséges. Erkölcsi
feddhetetlenséget vizsgálnak, fizikai-,
pszichológiai-, egészségügyi, tehát komplett szûrést végeznek ezeknél a fiataloknál, vagy kevésbé fiataloknál, ugyanis 34
éves életkorig lehet jelentkezni. Esetükben semmi könnyítés nincs, sem az elméleti, sem a fizikai területen nem történt
változás. Aki bekerül, semmivel sem teljesített kevesebbet, mint bármely hivatásos állományba jelentkezõ. Ez a 900 fõ
nem lesz hosszabb távon a problémák
megoldása, hanem kormányzati, illetve
miniszteri döntés alapján a hiánypótlás
feladatát töltik be. Annak a vállalt létszámtöbbletnek a teljesítését célozza rövid távon, egyszeri vagy maximum a jövõ évben bekövetkezõ változatban, hogy a kormányprogramban vállalt 3000-3500 fõs
létszámhiányt pótolni lehessen. Ez nem
a jövõ képzése. A miniszter úr határozottan kijelentette, hogy ezen a kontingensen túl arra, hogy a képzést már próbaidõs hivatásos állományban kezdik meg,
nem fog késõbb sor kerülni. A késõbbi-
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ekben teljesíteni kell a nagyon szigorú követelményeket, és majd azt követõen kerülhetnek próbaidõs állományba. Ez a 900
fõ esetében egyszeri, speciális eset. Írásban elkészítem, és a szakszervezetek rendelkezésére bocsátom mindazt, amit ebben az ügyben elõkészítettünk és tettünk,
illetve, ami már megjelent. Ez kifejezetten a kormányprogram végrehajtását szolgálja. Nekem nem tisztem, ezzel kapcsolatban észrevételt tenni, csak az, hogy
hajtsuk végre úgy, hogy aki ebben a rendszerben szerzi meg a képesítését, annak
tartalmában, formájában, feltételeiben a
lehetõ legjobbat kapja.
Dávid Tibor fõtitkárhelyettes, FRSZ:
A bezárt vidéki ruházati boltokat ismét kinyitják? Ha igen, azt nagy örömmel vennénk, vagy a jelenlegi kapacitását bõvíthetnék, tehát megint maradna
ez a rendszer, hogy csak Budapesten van
bolt, vidékrõl fel kell utazni? Nagyobb
lesz az árukészlet, vagy megint lesz lehetõség a kollégáknak vidéken ruházati
boltban vásárolni?
Lajtár József:
Nem tervezzük a vidéki ruházati boltok újbóli megnyitását, ellenben fel kívánjuk futtatni a csomagküldõ szolgálatot, biztosítani kívánjuk az utánpótlást,
ami kell ahhoz, hogy a rendõr meg tudjon jelenni. Ehhez rendelkezésre fog állni a kibõvített, régi, valójában visszaállított Bölcsõde utcai ruházati bolt, és nagyon szeretnénk – ez még terv – hogy
ha a Bogáncs utcában lévõ nagy raktár
is ennek a szolgálatába lenne állítva. Miniszter úr döntött, hogy a ruházati gyártást jelentõs mértékben a bv-intézetek
fogják csinálni, így kiesik egy közbeszerzési tortúra a rendszerbõl, folyamatos
megrendeléssel, tartalékképzéssel biztos
alapokra lehet helyezni a ruházati ellátást. Türelmetlennek kell lennünk a végrehajtásban, mert rosszkor vagyunk
rossz helyen, most ezt kell kezelnünk. A
rendõrségi bevetési ruha az alap, ami a
gyakorló- vagy bevetési öltözetet jelenti.
A tûzoltóságnál más a bevetési ruha, ott
nyilván mást kell tudomásul venni.
Dr. Bárdos Judit:
Salátatörvényben rendezik a hivatásos
állomány egyenruha-ellátását. A jogszabály két irányba enged módosítást: az
egyik szerint marad az illetményalap 250

százaléka, Nem arról szól a történet,
hogy a miniszter úgy rendelkezhet, hogy
természetben adja ki, illetve ha nem természetben, akkor csak számla ellenében
és munkaruházatnak minõsül. A munkaruházatnak kihordási ideje van. Elképzelhetõ – és ez érinti az összes itt lévõ
érdekképviselet által érintett tagokat –,
hogy a miniszter úgy rendelkezik 2011ben, hogy az egyenruhás állománynak
természetben adja a ruházati illetményt,
és a vegyes, illetve civil ruhások esetében marad a pénzbeli ellátás?
Lajtár József:
Igen, mi is ezt tudjuk a jogszabálytervezetbõl kiolvasni. Szándékról nehéz
konkrét tájékoztatást adni, én szeretek
konkrét kérdésre konkrét választ adni.
Tehát nem áll vissza egyelõre a vidék, de
erõs csomagküldõ szolgálat lesz, ez biztos, az utánpótlás is úgy fog megvalósulni, hogy rendben legyen
Dr. Bárdos Judit:
Szeretném ismét feltenni a kérdést,
hogy nem oldható-e meg a volt belügyi
üdülõk közül Dobogókõ és Balatonlelle
átvétele, mert Csáki szalmájaként kezelik. A KSZF felbomlóban van, mindenképpen odakerül a nagy kalapba. Ha a
rendõrség nem lép, teljesen tönkremegy
ez az üdülõvagyon. Más. A méltatlanná
válással kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ha a tervezett jogszabály hatályba
lép, akkor bizonyos megbízhatósági vizsgálatoknak alapfeltétele a feddhetetlenség. Azok a hallgatók, akiket most vesznek fel, nyilatkoztak e tekintetben? Ha
január 1-jétõl, vagy ne adj isten decembertõl hatályba lép a jogszabály visszamenõleges hatállyal, a rendszerben lévõ
kollégákkal mi lesz? Mindenki tudja,
hogy közúti közlekedési szabályok megsértése miatt vétségi eljárásban vannak
felfüggesztett ítéletek, amikor a kollégák
nem mentesülnek a büntetõítélet hátrányos jogkövetkezményei alól. Mi lesz
azokkal a családokkal, ahol a családtagnak van ügye? Hogyan vetõdik fel akkor
a megbízhatóság kérdése ? Amikor ilyen
kérdésekrõl vitatkozunk, ilyen kérdések
kerülnek jogszabályba, ezeket a kérdéseket fel kell tenni a jogalkotónak. Vajon meggondolta-e? Nemcsak 45 ezer
rendõrségi dolgozóról van szó, hanem a
teljes rendvédelemrõl. Erre nem most 
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 várok választ, de írásban meg kellene va-

lamikor válaszolja valaki, ha már a jogszabályt megkapjuk.
Felvetnék még két kérdést: mi lesz a
hibás motorokkal, autókkal? Nehogy azt
higgye valaki, hogy az egész országban
egyetlen motor vagy autó a hibás! Ha
még egyszer baleset történik? Nagyon
sok a rendõrségi lízingelt autó, ahol a lízingcég felelõs, a megfelelõ karbantartásért. A többinél, amelyek nem lízingeltek, ez fontos kérdés. Felmerül a parancsnoki felelõsség nemcsak Tatabányán,
hanem az egész országban mindenhol.
Szeretnénk tudni, mi az igazság a GEIk és a humánigazgatással kapcsolatbanElterjedt, hogy a régiós gazdasági igazgatóságok megszûnnének. Az operatív
állomány részére is megvonták a
túlszolgálatot. Szakmai vezetõk is jelezték, hogy ez aggályos, javasoljuk felülvizsgálni szakmailag.
Szintén a BRFK-n merült fel, hogy
átszervezéskor nagy terület maradt orvosi ellátás nélkül. Hogy képzelik ennek
a jövõjét? A BRFK-n a humánigazgatási
szolgálat egy számomra értelmezhetetlen utasítást adott ki, miszerint a közalkalmazottak fizikai felmérését is teljesíttetni kell az idén, az õsz folyamán.

Fiz
etni kkell!
ell!
Fizetni
Lajtár József:
A BRFK bevetési fõosztály állományának 14 250 túlórája gyûlt össze májusjúniusban, amit nem fizettek ki, és a
BRFK-nak nincs is rá pénze. Mivel 60
nap letelt, szabadnapban sem válthatják
meg a kollégák, amiért szolgálati panaszt
nyújtanak be. Talán nem lenne erre szükség, ha az ORFK tudna segíteni a BRFKnak a probléma rendezésében.
A határõrségi volt üdülõk vagy pihenõházak esetében is elmondható, hogy
„nincs gazdája”, felelõse. Ebben a hónapban visszaállítjuk az eredeti ORFKutasítás szerinti rendszert, azaz központi kezelésbe kell, hogy kerüljenek, központi irányítással, központi beutalási
rendben. Köszönöm a felvetést Dobogókõ-Lelle ügyében, nem mi vagyunk
az illetékesek elsõsorban, de levélben tájékoztatjuk miniszter urat, hogy mi a
szakszervezetek megfontolt igénye, kérve, hogy nem muszáj rendõrségi keze-
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lésbe venni, jó belügyminisztériumiban
is. Mivel vagyont a BM nem tud kezelni, ezért mást nemigen tud kijelölni,
mint az ORFK-t, az ORFK pedig a
GEI-t, és visszakerül abba a rendszerbe az egész, amit korábban a KGF csinált, háttérintézményi kezelésbe, gyakorlatilag miniszteri fennhatóság vagy
felügyelet alatt, miniszteri beutalási lehetõséggel, valamennyi a belügyminiszter által felügyelt szervre kiterjedõen lehetõséget teremtve. Ezt lehetõleg még
ezen a héten felterjesztjük miniszter úrhoz. Bízom benne, hogy fogadókészséggel fog találkozni.
A hibás jármûvekkel kapcsolatos felvetés teljesen jogos. Valaha a Belügyminisztérium úgy mûködött, hogy a gépjármûvekre vonatkozóan minden tavasszal kötelezõ volt a szemle, ami alaki
szemlével volt összekötve. Ott nemcsak
szemrevételezéssel, hanem mûszaki megfelelõség ellenõrzésével vizsgáztak az autók. Ebben a pillanatban felelõssé tehetõ, aki nem készítette fel. Úgy kezdtük
el tavasszal az esztendõt, hogy tudtuk,
minden jármûvünk alkalmas a feladat
végrehajtásához megfelelõ mûszaki felkészültséggel rendelkezésre állni. Ugyanez vonatkozott a téli átállásra is. Tekintettel erre miniszter úr azt rendelte el,
hogy szeptember 15-éig készítsük elõ a
szemlerendszer teljes hátterét, a kötelezõen vizsgálatokat. Elkészítjük a munkalapot, amit ki kell tölteni, amikor a
szemle megtörténik. Ezekre kötelezõen
úgy kell választ adni, hogy a bizottság
felelõsséggel tartozik azért, amit megállapított. Ez természetesen nem rontja és
nem helyezi háttérbe az éves, hároméves
vagy négyéves mûszaki vizsgát, attól
függ, a mûszaki vizsgákat ugyanúgy végre kell hajtani. Korábban ha valamelyik
jármûnek abban az esztendõben lejárt a
mûszakija, akkor a tavaszi szemlénél a
mûszaki vizsga is megtörtént. Ennek a
feltételrendszere ma is adott. Ez vissza
fog állni. Miniszter úr úgy döntött, hogy
õszig tételes gépjármûszemlét kell végrehajtani. Mi szeptember 15-ig letesszük
a terv mûszaki és szakmai tartalmát. Ezt
követõen mindenkinek végre kell hajtani, amit tavasszal kellett volna, majd el
fogjuk rendelni a téli átálláskor is, hogy
még egyszer tessék meggyõzõdni. Kö-

telezõvé tesszük, hogy mit kell a gépjármûvet használóknak naponta szolgálatba lépéskor ellenõrizni. De nemcsak ezt,
hanem a parancsnoki ellenõrzési kötelezettséget is meg fogjuk határozni, mert
ilyen, hogy elkenjük, jelentette is meg
nem is, intézkedtünk is meg nem is, ilyen
nincs. Hogyha egy gumi annyira kopott,
mint amilyen kopott volt KomáromEsztergom megyében, azzal nem papolni, könyörögni kell, hanem intézkedni.
Az intézkedés pedig semmiféleképpen
nem az, hogy üljél rá ahhoz képest, hogy
rossz, menjél el Tatabányára, és Tatabányán majd szálljatok át az autóba. Nem.
Errõl szó nem lehet.
Amikor átvettük a stafétabotot, az
utolsó fõkapitányi értekezleten azt
mondtam, a hitvallásunk nem változott:
valamennyi jogos járandóságot ki kell
tudni fizetni december 31-éig. Nem érdekel, hogy lesz-e számítástechnika,
mindenféle jogos járandóságot ki kell fizetni. Ebbe beletartozik a túlszolgálat is.
A BRFK-nál nem ez lenne az elsõ elszállás. Ennek megfelelõen, ha nem
ésszerûen próbálunk szigorítani, az
visszaüt az alaptevékenységre. Létjogosultsága van a szigorú gazdálkodásnak,
az ésszerû feladat-meghatározásnak, de
nem arról szól a történet, hogy megkezdtem egy munkát és abbahagyom délután
16 órakor, mert lejárt a munkaidõm.
Amit be kell fejezni, azt be kell fejezni,
és ehhez adottak a feltételek .

Lesz ffolytatás
olytatás
Dr. Bárdos Judit:
A BRFK budai részlege ellátatlan maradt. Korábban két belgyógyász volt a
XII. kerületben, az egyik a TEK-hez
ment, a másikat berendelték a Teve utcába. Jelen pillanatban az a rész teljesen
ellátatlan belgyógyászati szempontból.
Lajtár József:
Ahol alapellátás sérült, akár vidéken is,
azt mondtuk, hogy szerzõdéssel foglalkoztassanak orvost, de ne maradjon ellátatlanul az állomány. A XII. kerületi állománynál vagy egész Budán meg lehet oldani.
Az sem probléma, ha itt vannak meg az
orvosi feltételek, akkor ide kell hozni a Teve
utcába a rendelést, de hogy megoldatlan
legyen szervezetlenség miatt, nem fordulhat elõ.
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Új állománytáblája lesz december 31-éig
az Országos Rendõr-fõkapitányságnak.
Miniszter úr úgy határozta meg, hogy szeptember 1-jéig mindenki gondolja át, amin
változtatni kell, majd december 31-éig mi
az, amit végre kell hajtani. Ez korrekt határidõ, ne vagdalkozás, hanem megalapozott átalakulás történjen. Egyértelmû, miniszter úr meghatározta a legutolsó eligazításon is, hogy a létszám nem bõvülhet,
nem változhat az Országos Rendõr-fõkapitányságon, de ésszerû és célszerû szervezet kell, hogy kialakuljon úgy, hogy a
feladathoz rendeljék a személyi állományt,
ott legyenek az emberek, ahol a feladat
jelentkezik.
A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet január 1-jétõl vélhetõen az ORFKhoz kerül vagy az ORFK háttérintézményeként lép be a rendszerbe. Szóba
jöhet a NEBEK helye, szerepe, át kell
gondolni, hogy ez a létszám kell-e ehhez a feladathoz, vagy más kell.
Dr. Bárdos Judit:
Az egészségpénztári cafetéria elemeket
nem utalják át. A MÁK felülbírálja a rendõrség illetve a munkavállalók döntését. Ezt
nem teheti meg, mert szolgáltató szervezet, nem feladata, hogy bíráljon.
Az árvízi védekezésben résztvevõ
rendõrök túlórapénze az utolsó felvetésem. Miniszter úr ígéretet tett, hogy eljár a kormánynál: akik konkrétan az árvíznél voltak, és abban a szutymóban
dolgoztak a gáton, picivel többet kapjanak túlórapénz gyanánt, mint azok, akik
bent helyettük dolgoztak. Ez nem történt meg, ezért szeretnénk a következõ
RÉT-ülésen megtudni, hogy számíthatunk-e a kompenzációra.
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Kártérítést kaphatnak
a rendõrök is
Amint arról a T-MA legutóbbi lapszáma
beszámolt, a BRDSZ nyáron a rendõrök
kártérítése érdekében a 2006. õszi eseményeket vizsgáló bizottság vezetõjéhez, Balsai István országgyûlési képviselõhöz, valamint
Pintér Sándor miniszterhez fordult. Felkérték õket, vizsgálatukat terjesszék ki a 2006.
õszén megsérült több száz rendõrre is. Megírtuk: 399 személy szenvedett sérülést, 4156
napot töltöttek betegállományban.
A BRDSZ tehát méltányos kártalanítást
kezdeményezett a kormánytól a munkájukat végzõ megsérült rendõrök részére is.
A BRDSZ fõtitkára levelében konkrétan
azt kérte a 2006. õszi eseményeket vizsgáló bizottság vezetõjétõl, hogy „a kártalanítási összegek kerüljenek összehasonlításra
és megállapításra az ugyanezen események
kapcsán megsérült civil sebesülteknek kifizetett vagy kifizetendõ kártérítésekkel”.
Hivatkozott arra, hogy „kollégáik esküjüket teljesítve, parancsra a munkájukat
végezték, a közrend és a közbiztonság
fenntartása közben szenvedtek komoly fizikai és mentális sérüléseket”. Ezért a
BRDSZ többek között azt javasolta, hogy
az elszenvedett történések elégtételeként
legalább olyan mértékû kártérítésben részesüljenek, mint azok a személyek, akik a
mûveleti területen, távozásra felszólítás
után (nem kötelezettség teljesítés közben!)
szerezték sérüléseiket.
A BRDSZ bízott abban, hogy az illetékesek méltányoljál kérésüket, mérlegelni

fogják azokat a dokumentumokat is, amelyek a rendõrök sérüléseirõl, valamint azok
kialakulásának körülményeirõl szóltak, a
rendõrségi és kórházi irattárakban fellelhetõk és alátámasztják a BRDSZ felvetéseit.
Kérésükre nem kaptak választ az államigazgatási törvények szabta határidõn belül, ezért augusztus 24-én újabb levelet írtak, most már a miniszterelnöknek címezve. Megfogalmazták, hogy tudomásunkra jutott, megkezdõdött a 2006. õszi eseményekben megsérült állampolgárok kárpótlási ügyeinek konkrét vizsgálata, de
nem született döntés arról, hogy a szolgálatuk ellátása közben, a közrend helyreállítása során megsérült rendõrök is kapnának kártérítést.
A T-MA értesülései szerint a 2006 õszi
atrocitások során megsérült rendõrök kártérítésének ügye szeptember 20-án talán
szerencsés fordulatot vett. A 2002 és 2010
közötti jogsértéseket vizsgáló parlamenti
albizottság ülésén ugyanis Révész Máriusz (Fidesz) képviselõ felvetette: „meg
kellene fontolni a székházostromkor megsérült rendõrök kártalanítását”, mert nem
tehettek róla, hogy megfelelõ védõfelszerelés nélkül vezényelték ki õket az MTV
épületéhez 2006 szeptemberében.
Reméljük, hogy az illetékesek hamarosan felszámolják a jogos kártalanítási
igények kielégítésének útvesztõit, és pontot tesznek a rendõri sérelmek ügyének
végére is.
(dl)

Gyûjts és n
yerj!
ny
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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KEDVES ISMERÕSÖM TÁBORI ÉLMÉNYEI ÉS EGY RÉGI DAL ALAPJÁN

Hova rejtselek?
Mottó:
„Ékszer a lelked,
Gyermek, hova rejtselek?
Ékszer a lelked,
Félek, eltöröm fényedet.”
(Kimnowak: Gyémánt)

Végre itt van, mennyit vártátok, mennyit izgultatok,
mennyit találgattatok... Kezében már ott a világ, apró talpa
alatt a Föld, szemébõl gyémántszikrát csillogtat a remény... Már most látod, ahogy
kúszik, ül, elindul, Zorro az
oviban, kidugott nyelvvel
próbálkozik a bonyolult, lassan
betût formáló vonalakkal, esikkel, zakózik a bringával...
milyen ügyes, okos, eleven az
enyém. És aztán?...
Belegondoltatok? Belegondoltatok
milyen szerencsétek van, hogy egészséges? Mennyi ragtapasz, gyógypuszi, simogatás, mese, összebújás, apró ajándék,
hány kiló gipsz, fásli fogy el, mire a horzsolások, szúrások, ütések, lila foltok
meggyógyulnak? A lelki horzsolásokat,
foltokat is puszilgatjuk? Arra mennyi és
milyen gyógyírt használunk?
Félelmetes, rémisztõ ütemben növekedik, fejlõdik a világ, környezetünk, társadalmunk. Vajon mi, emberek a létünk,
testünk, érzelmünk, értelmünk
korlátainak tudatában, vajon mi irányítjuk a fejlõdést, vagy már túlnõtt rajtunk?
Van-e még mentsvár, ház, kuckó, zug
ahova bebújhatok, ahol szusszanhatok,
ahol jól érzem magam. Az otthon az és
a család.
Ez az a bázis, ami nem szûnhet meg.
Ez az a bázis, ami alapot ad, erõset, hogy
amikor rakódnak a téglák, és épül a fal,
kibírja a terhet, sõt, legyen ereje igazítani
a rosszul beékelõdött elemen. Legyen erõs
alap, amely nem engedheti meg hogy egyszínû, szürkés, a többihez teljesen hasonló fala legyen. Legyen árnyalt, ívelt, érdekes, színes és egyedi és értékes.
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Az a daráló, amelyet mindennapi életnek nevezünk, válogatás nélkül pépesít.
Vagy ha azt nem is, jól megrág, megcsócsál..., s amíg azzal foglalkozol, hogy
helyre- meg visszarázódj... valami elsurran, valami elmegy.
Ha pénzbõl kevés van, idõbõl még
kevesebb. A kettõ valahogy összefügg...,
mert minél kevesebb a pénzed, annál
többet foglalkozol azzal, honnan lehetne több, pluszmunkát vállalsz, másodsokszor harmadállást. Ha kölcsönbõl van
pénzed, belezavarodsz a kamatba meg a
törlesztésbe, ideges és dühös vagy. Kedvetlen. Elmegy ezekre az idõd, nem marad másra, másokra. Nem marad a bázisra, nem marad a bázison élõkre, nem
marad idõd az alapozásra.
Vannak persze helyettesítõ termékek,
ha nincs pénzed puccos üdítõre, van
„kannás”. Nem olyan, mint az igazi, de
hasonló. Ha nincs idõd megpucolni a
krumplit, kockára vágni, sós vízbe feltenni, leszûrni, tejjel-vajjal kikeverni és
krumplipürét készíteni, ott a dobozosporos, ami hasonló de nem ugyanaz. Ha
nincs elég idõd, türelmed, figyelmed, és
nincs elég szereteted a bázison élõkre,
elsõsorban a gyerekekre, milyen helyettesítõ terméket találsz? Az iskola nevelése helyettesíti a tiédet? A szomszéd figyelme helyettesíti a tiédet? A nagyobb
testvér által készített ebéd, ugyanolyan,
mint amit te teszel elébe? A nagyinak
elmondott, olvasásért kapott piros pont,
olyan, mint amikor neked mondja el?
A több zsebpénz, a méregdrága cuccok nem helyettesítõ termékek. A te bûntudatodat próbálják csökkenteni. Hasonló, ha azt mondogatod, azért dolgozom,
hogy megmaradjon, nekik jobb legyen,
erre is teljen, oda is jusson.
Jó a mobil, de a hangod csak. Nem
látja a szemed, ahogy cirógatnád vele,
nem látja a mosolyodat..., ahogy téged
sem, csak az éteren a hangod. A számítógépes csetelés nem ugyanaz, mint amikor élõszóval beszél, és keresi szavakat,
hogy a gondolatai hallhatóvá váljanak.

A virtuális játék nem helyettesíti a társasjátékot, mint ahogy a számítógépes
póker sem a pakli kézzel keverését. Személytelen, magányos, idegen. Fura, mint
a kötelezõ olvasmány helyett a film, fura,
mint a készen kapható olvasónapló, fura,
mint amikor a tanárok örülnek, hogy van
a Harry Potter, mert legalább azt elolvassák a gyerekek.
Taposómalom, mókuskerék, daráló,
kurva élet..., ez mind igaz, és piszok nehéz. És ha nem vigyázunk, ilyenné tesz
bennünket és gyermekeinket is. Meg kellene egy kicsit állni!
Egy hét gyerektáborból sok mindent
le lehet szûrni és semmilyen megállapítást sem lehet tenni belõle. Egy biztos,
legalább tudod, hogy az egy hét alatt hol
van, nyár van: nem otthon szenved, mert
a világon egy munkahely sincs, ahol két
és fél hónap nyári szabadság áll a dolgozó rendelkezésére.
Nincs én gyerekem, más gyereke.
Nincs tûzoltó, rendõr, volt határõr, közalkalmazott gyereke, nincs alezredes meg
tiszthelyettes gyereke. Csak GYEREK
van. Gyerek, akire figyelni kell, akivel tisztázni kell a tábor szabályait, akinek el kell
mondani a programot, a minimális elvárásokat, a fürdés, az étkezés szabályait.
Nézem az ismerõsöm arcát, ahogy mint
felvillanó diaképek idézi hol vigyorogva
hol felbõszülve az emlékeit. Egyszerre
nem tudom, melyik érzés erõsebb bennem, az irigység, kár, hogy nem voltam
ott, vagy az, de jó, hogy nem voltam ott,
mert nem hiányzik ez nekem! Megmutatott egy új dolgot, hogyan lehet a hármat mutatni a kezeden: érintsd össze a
hüvelyk és a gyûrûs ujjad. Zseniális, ezt
valami kiskrapektól tanulta (azóta én is
így mutatom, ki is verem a biztosítékot a
családomban).
Converse, Keyo, Mayo, ez mind menõ,
oké. Minél több mindent tud a telcsid,
annál menõbb vagy. Fura egy kilencéves
kis pasinál a több ezres telefon. Legalább
annyira, mint a tizenkét éves kislányon a
push-up melltartó, és 14 éves lányon a
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csináltatott, hegyes mûköröm. Megdöbbentõ volt hallgatni is a felségjelzés nélküli gárdasapkát és a hangos megjegyzést: az lenne csoda, ha kiirtanák az
összes cigányt meg zsidót. 2010-ben gyerektáborban, körülbelül 13 éves gyermek
szájából. Rossz volt hallani, hogy már
nem hülye meg barom, meg b...meg a
káromkodás, hanem buzi, zsidó, cigány.
Ezt fiúk és lányok egyaránt.
Õrjöngve – szokásához híven – erõs
káromkodással mesélte, hogy horogkeresztes mintát kértek tõle valami csipeszes bizbaszhoz. Hozzátette, ha innentõl kezdve ez lesz a módi, itt befejezi a
táboroztatást. Nehezen képzelem el, sõt,
úgy ismerem, hogy inkább kezét töri el,
mint a sablont legyártsa.
Sejtem, illetve hallottam úgynevezett
tömegszellemrõl – direkt nem csordát
akartam írni, de talán így érthetõbb, hogy
átveszik a gyerekek a vezér által diktált
dolgokat, mert nem akarnak kilógni, nem
akarnak a nem menõkhöz tartozni, stb.
Ez itt egy kis idõ után is kiderült..., akkor
mi lehet a suliban, ami elvileg a második
otthonuk, mert irtó sok idõt töltenek ott.
A barátnõm azt mondta, a világ minden kincséért sem lenne most gyerek.
Mert már nincs idejük a gyerekeknek sem
gyereknek lenni. Mini felnõttek, ahogy
kinéznek, amilyen szófordulatokat használnak, ahogy leképezik az elõttük lévõ
mintákat. Jó vagy rossz mintát. Anélkül,
hogy kialakult volna bennük a helyes
döntéshez szükséges gyakorlat, tapasztalat, a koruknak megfelelõ érettségû személyiség, amely persze tovább érik majd.
A rossz vagy a jó minta után.
A suli meg a család együtt kellene, hogy
elkezdjék újra megkeresni az értékeket.
A pénz napjainkban betöltött istenségérõl kár is vitát nyitnom. Arról is, hogy
kétségbeesetten próbáljuk az eddigi életszínvonalunkat, komfortunkat megtartani. Nem szabad, hogy elkeseredjenek a
szülõk, mert nem a legújabb a kocsijuk,
és azért sem, mert nem tud mindennap
étkezdében kajálni a kollégákkal. Okoze az anyákban némi tüskét, hogy nem
tud minden két hétben mûkörmöt töltetni, és hetente frizurát száríttatni? Bizonyára igen, csakúgy, mint a cipészhez
elvitt tavalyi, idén még jó cipõ. És ha nem
telik Keyora meg Converse-re milyen
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szekálást kaphat a gyerektõl, milyen értékcsökkentnek – nem menõnek – érezheti magát. Mert álértékekkel besorolódik egy olyan osztályba, aminek soha
nem volt tagja. Csak úgy érzi és annyira,
hogy el is hiszi... Ilyenkor kellene az a
bizonyos idõ, meg élõbeszéd, meg figyelem, talán az anya megnyugtató keze, apa
szúrós-borostás arca.
A fõtt kaják többségére nem szeretem,
anya nem szokott ilyet fõzni volt a válasz. Ismerõsöm elgondolkodott, lehet,
hogy idõ hiányában zacskós leves, mélyhûtött, csak sütésre váró hasábburgonya
kerül a tányérra? Milánói makaróni, esetleg pizza, mert hamar megvan…kóla,
chips…, rendes fõtt étel meg csak hétvégén? Elõfordulhat.
Nem tudom kinek a feladata megtanítani a gyerekekkel az étkezés elõtti kéz-

mosást, meg a pisilés utáni, uram bocsá
esetleg elõtti kézmosást. Hogy a szülõ
vagy a tanár feladata-e elmondani, semmit nem ér a márkás pólón a márkás
dezodor, ha nem tusolsz minden nap.
Sajnos sem az ismerõsömnek, sem nekem nem elég indok, hogy fürödtem a
Balcsiban.
De az jó, hogy sok gyerek szájában volt
fogszabályzó. Rá is kérdezett lökött barátnõm: nem ciki, hogy rávigyorogsz a
lányra, oszt ott egy darab fém a szádban? Kiakadt a válaszon: de egy kicsit,
viszont a csámpás fog cikibb.
Valahogy úgy megy ez, hogy a kezdeti
napokon mindenki egy kicsit más, egy
kicsit több, és mint egy kupac véletlen-

szerûen összehordott kõ, mindenki minden élével ér a másikhoz. Ahogy telik az
idõ, alakulnak, formálódnak, csiszolódnak a helyzethez, egymáshoz. Talán mégis, mégis csak lehetséges?
Ha félrerakják a felvett szerepet, elõbújik belõlük a gyerek. Milyen fura... gyerekbõl gyerekké válnak.
Nincsen tippem, hogyan lehetne a
pénzhajhászást, az adósságcsapdát, a máról holnapra élést megszüntetni. Nincs
tippem arra se, hogy az egész napi feszült
munkahelyi légkör után hogyan lehet varázsütésre megnyugodni és angyali mosollyal csak a családra figyelni. Arra sincs,
hogy lehetne meggyõzni a gyerekeket a
munka értékérõl, a becsületes munka fontosságáról, mikor azt látja, hogy aki dolgozik: számol, tolja a számlákat egyik
hónapról a másikra, aki meg nem annyira
dolgozik Merdzsóval furikázik, és a nyolc
éves kislány nyaka kajakra elferdül a fuxtól.
Nincs tippem arra, hogy lehetne meggyõzni a gyerekeket: jó olvasni. Mert eljuthatsz egy csomó helyre, egy csomó új
szót megismersz, és nemcsak tündér lehetsz, hanem varázskalap, sõt, még sárkány is! Csak remélem, hogy minden gyerek életében akad egy olyan ember, mint
az enyémben volt, aki rávezetett az olvasás éltetõ erejére.
Nincsen tippem, hogy lehetne lelassítani a rohanó valamit, amit életnek, mindennapoknak hívunk. Hogy lehetne
megmókolni, hogy jusson elég idõ beszélgetni, tanulni a gyerekkel, figyelni rá.
Több idõt tölteni együtt, laptop, mobil
meg efféle kütyük nélkül. Ha elcsámpázik visszaszeretni a jó útra, megadni neki
azokat az értékeket, amelyeket nem írja
felül semmi haveri banda, sem egy barát
vagy barátnõ. Nem zavar meg sem rádió, sem netes vagy televíziós hír. Nem
szippantja be a sok egyforma, egysíkú
fal, idõt álló, értékes és színes marad.
Addig is, amíg megkeresem a módokat, válaszokat arra, amire most még
nincs tippem: nektek most kell elkezdeni!. Nincs még késõ. Még nincs késõ!
Tessék visszavenni mindent, ami akarva-akaratlan eltûnt, elvették, kevésbé lett
fontos. Higgyétek el nekem, most van
szükség igazi szeretetre, igazi szóra, igazi értékekre, igazi emberekre.
MÉHÉSZ JANKA
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Érdekvédelem, érdekképviselet

Figyelmeztetõ demonstráció

(Folytatás a 4. oldalról.)
hogy ez a szabály vonatkozzon az országgyûlési és önkormányzati
képviselõkre is, hogy hivataluk betöltése alatt és után õk se tölthessenek be pozíciót gazdasági társaságoknál; „ez valóban a korrupció visszaszorítása elleni intézkedés lenne”, szögezték le.
A megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatban a szakszervezetek kifogásolták, hogy az ellenõrzést végzõk akár bûncselekményeket is elkövethetnének, nincs, aki ellenõrizze õket; ezért
szeretnék, ha bírói engedélyhez lennének kötve ezek a vizsgálatok, és azokat kiterjesztenék a politikusokra is. A BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a HM Katonai Biztonsági Hivatal jelenleg is vizsgálja a hivatásosok „megbízhatóságát”, de az új szabályozás kiterjedne a családtagokra is.
Ezt nem vállalták a hivatásosok, amikor beléptek a testületekbe. Amint elhangzott, a szakszervezetek viszont azt elfogad-

16

hatónak tartanák, ha a C típusú nemzetbiztonsági vizsgálatot
terjesztenék ki a hivatásos állományra.
Aggályosnak tartják ezzel szemben a tervezetben szereplõ,
a kifogástalan életvitel ellenõrzésére vonatkozó pontot is,
amelynek alapján, állítják, bárkit el lehetne küldeni a testületektõl, ugyanakkor nincs a tervezetben rögzítve, megfogalmazva, mit kell érteni kifogástalan életvitelen. A rendezett anyagi
körülmények számonkérése pedig azért visszás, mert az állam
például több milliárd forinttal tartozik a tûzoltóknak a ki nem
fizetett túlmunkáért. Amíg az állam nem tud tisztességes munkáért tisztességes bért adni, addig ne szabja meg „a rendezett
anyagi körülmények” kritériumát.
A SZÉF munkavállalói oldala szerint a javaslat morális válságot és feszültséget okozhat a fegyveres és rendvédelmi szerveknél. Félelem alakulhat ki a „folyamatos provokációtól”, ami
akadályozza a közös munkát, és egymással szemben bizalmatlanokká válnak, akiknek együtt kellene dolgozniuk, akik egymásra bízzák az életüket is. Kónya Péter, a demonstrációs bizottság vezetõje végezetül közölte: ha nem sikerül megegyezni
a vitás pontokban a kormányzat képviselõivel, akkor október
2-án a Belügyminisztérium elõtt figyelmeztetõ demonstrációt
tartanak.
D. L.
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