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Tisztségviselő kerestetik !
Benne vagyunk már az új évben, indulnak a képzések.
Sok olyan képzés lesz ami fiataloknak szól. Rögtön
említem az április 2-tól 4-ig tartó ifjúsági tagozat első
féléves képzését Balatonszemesen. Reméljük, hogy idén
nagyon sokan leszünk ! Tavaly tavasszal a jelenlevők
érdeklődése jó volt, de a létszám kiábrándító – most
szeretnénk, ha a tagszervezeteknél komolyan vennék
ennek a rétegtagozatnak a létjogosultságát, szerepét.
Kérünk mindenkit, aki egy kicsit is úgy gondolja, hogy
érdekelné a dolog jelentkezzen az alapszervi titkáránál.
Mi szíves látunk minden 35 évnél fiatalabb érdeklődőt.
Ősszel elindult valami – először az EGIS-nél, azután idén
a RICHTER gyógyszergyárban teszik meg az első
lépéseket az ifjúsági tagozat megalakítására – ami egy
folyamat kezdete lehet. Ez örömmel tölt el bennünket,
már csak az fáj, hogy ezen a két alapszervezeten kívül
még sok helyen lenne lehetőség erre - csak nem
használják ki ! Persze ennek az okát már ismerjük.
Sok képzésre küldenek fiatalokat, ez tény. Csak azt kell
elérni, hogy a saját rétegtagozatuk képzésére is
„elengedjék” őket.
A képzési lehetőségek sorában itt van a SZIA. Többször
is írtunk már róla, most itt a ragyogó alkalom, csak
jelentkezni kell. Ebben az évben kettő biztos lesz.,
amelyet a SZakszeervezeti Ifjúsági Szövetség szervez.
Az ÉTOSZ által megtartott akkreditált képzés is indul
újra. Igaz, hogy fel kell áldozni érte néhány hétvégét – de
megéri (Budapesten tartják a HVDSZ 2000 székházában
bentlakási lehetőséggel)! És nem utolsó sorban még egy
hivatalos oklevelet is ad – jól fest a szoba falán. A képzés
minőségének a garanciája az ÉTOSZ felkészült előadói.
Sokan biztos találkoztatok már velük más képzéseken, de
így három napig összezárva velük azért más.

Keress minket az megújult
honlapon:

www.vdsz.hu
MÁS-KOR

A viccet félretéve az ott szerzett tudás, és a kapcsolat más
ágazat fiatal tisztségviselőivel egy olyan tőke, amit
máshol nehezen lehet megszerezni. Az idáig végzettek
közül mai napig sokan tartják a kapcsolatot a „civil”
életben is. Rengeteg információt, módszert lehet így
könnyen szerezni. Manapság amikor még a
szakszervezetek sem tudnak mindig közösen dolgozni –
kinek mi az érdeke – fontosak az ilyen kapcsolatok, ahol
attól függetlenül ki milyen területen dolgozik
(közalkalmazott, versenyszférában, stb) tudnak együtt
dolgozni.
Bár még nagyon távolinak tűnik, de ősszel
megrendezésre kerül a 8. ECC konferencia. Amit idáig
leírtunk – ágazatok egymás közötti munkája, stb. – na
erről van szó csak nemzetközi szinten.

Az az érdekes, hogy sokszor könnyebben szót értünk
egymással és hasonlóan tudunk gondolkodni, mint
Magyarországon. Lehet, hogy ezért „sikeresebb” ez a
projekt? (Azért ne ostorozzuk magunkat, el kell ismerni,
hogy a kormányzat megszorító intézkedései közelebb
hozták a szakszervezeteket egymáshoz. Lehet, ha évekkel
ezelőtt van ilyen intézkedés sorozat, ma már egységes
szakszervezeti mozgalomról beszélünk?)
De vissza az eredeti témához. Szóval felhívással
fordulunk minden fiatal (35 évnél fiatalabb)
szakszervezeti taghoz, hogy próbáljon kapcsolatban
kerülni velünk. Ha „lepattanna” a saját szakszervezeti
irodájuk ajtajáról, keressen minket. Írjon nekünk egy
e-mailt (mail@vdsz.hu az ifjúsági tagozatnak
címezve), hogy ő van, csak mi nem tudunk róla. Hátha
így sikerül…
Reméljük, hogy minél több ilyen kollégánkkal
találkozunk most április 2-án Balatonszemesen.
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Az internet nem csak a fiataloké
A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már
beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a
WWW.VDSZ.HU megújult. Most itt a MÁS-KOR
hasábjain adunk némi eligazítást a használatról.
A honlap felépítése nem sokban változott a korábbihoz
képest, csak néhány szolgáltatással és megjelenéssel
bővült. Az egyik legfontosabb újdonság az oldalon, a
VDSZ rendezvényeinek megjelenése és közvetlen
jelentkezési lehetősége. A honlap főoldalának bal oldalán
lévő naptáron a keretezett dátumok mutatják az egyes
rendezvények időpontjait. Amennyiben az érdeklődő
rákattint a kívánt napra, megjelenik az adott program
témája, helyszíne. Vannak olyan programok, amelyekre a
jelentkezést is itt kell elvégezni. Ha a program leírása
mellett van jelentkezési lap akkor azt ki kell tölteni, és a
rendszer regisztrálja a jelentkezést.
Ez a lehetőség ez egyes szervezeti egységek ( szakágak,
rétegtagozatok, bizottságok ) esetén az egyes aloldalakon
is megtehető.
A lap másik újdonsága, hogy a rendszer sokkal bővebb
lehetőséget biztosít az egyes ágazatok, rétegtagozatok,
szövetségek, és bizottságok részére. Ehhez a látogató a
főoldal felső részén ( VDSZ tagszervezetek ) a nyílra
való kattintás után fér hozzá. Amennyiben a kis fekete
lefelé mutató nyílra ráklikkel, legördül a kiválasztható
aloldalak menüpontja. Az aloldalakból a lap jobb felső
részé elhelyezett főoldal gombjára kattintva lehet
visszatérni.
Amennyiben regisztrál Hírleveleinkre, úgy az Ön által
kijelölt hírleveleket a megadott e-mail címre a
megjelenés pillanatában elküldjük.
A rendelkezésünkre álló Vegyipari Dolgozókat
folyamatosan helyezzük ki az internetre. Sőt amikor az
újság elkészül, már a nyomdába kerüléskor olvasható.
Szeretnénk, hogy a 2006-ban indított régi lapok
megjelenését is biztosítsuk a weboldalon. Jelenleg
dolgozunk a lapok digitalizálásán és mihamarabb a
Vegyipari Munkás is olvasható lesz
A www.vdsz.hu új szolgáltatása továbbá a szakszervezeti
tagok számára biztosított SANOMA lapok előfizetésének
regisztrációja. Ez a szolgáltatás csak az interneten
keresztül biztosítható, mert a kiadó számára így tudjuk
garantálni - az adatvédelmi előírásoknak megfelelően – a
gyors és naprakész adatokat.
A szolgáltatások részben a VDSZ tagjai számára
biztosított további szolgáltatások leírásai adatlapjai
találhatóak meg.
A weboldal nagyon sok információt tartalmaz. Napi
frissítéssel készül - Margittai Péter összeállításában - a
nagysikerű Sajtófigyelő, amely a főoldal hírei között
található.
Külön figyelmet fordítunk azon érdeklődő internetező
kollégáink számára, akik kifejezetten a speciális
információkra kíváncsiak. Ezeket a HASZNOS
menüpontban gyűjtöttük össze. Itt találhatóak a

különböző juttatásokról szóló összefoglalónk, vagy az
üdülési csekk felhasználásáról szóló összeállításunk. Az
oldal mindenki számára nyitott. Ezért kérünk mindenkit,
hogy ha valamilyen igénye vagy kérdése van akkor azt
tegye fel és mi minden rendelkezésre álló információt
kihelyezünk.
A régi weboldalunk egyik sokat látogatott oldala a
FÓRUM volt. Nagyon sok vélemény, kritika, kérdés és
felvetés került fel a fórumunk oldalaira. A megújult
weboldalunk a legmodernebb fórumrendszert kapta. Ezért
a korábbi fórumozóknak is újra kell jelentkezniük. De
várjuk új jelentkezőinket is. A regisztráció során egy
adatlapot kell kitölteni, amelyet a rendszer bejegyez és
engedélyez. Ezt az engedélyt a regisztrált levélben
visszakapja. A bejelentkezéshez az e-mail cím és a jelszó
kell. A rendszer teljesen biztonságos és titkos. Adat nem
kerül sehova. A moderáció is új, de a tapasztalatok
alapján nem kellett eddig használni.

