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Rendhagyó munkabeosztás
Négynapos munkahetet vezetett be egy gyergyószentmiklósi cég
• Négynapos munkahetet vezetett be a gyergyószentmiklósi székhelyű 
Tig-Rad System építőipari vállalat. Az újítástól csak előnyökre számít a cég-
vezető, és az alkalmazottak is. Őszig minden pénteken szünetel a munka.

GERGELY IMRE

M árcius 15-én, hétfőn úgy 
kezdhették el a munkát 
a Tig-Rad System alkal-

mazottai, hogy tudták, a szokott 8 
helyett 10 órát kell dolgozniuk, de 
cserében kapnak egy fi zetett sza-
badnapot, azaz mostantól késő őszig 
minden hétvégéjük háromnapos 
lesz. Az elmúlt időszakban tárgyalá-
sokat folytattak a cég munkaközössé-
gének képviselőivel, és a változtatási 
javaslatot a dolgozók nagy többsége 
örömmel fogadta, így meg is született 
erről a megállapodás. „Azt tapasz-
taljuk, hogy a legtöbb embernek sok 
feladata, dolga van, amit munkaidőn 
kívül kell elvégeznie, megoldania. 
Vannak, akik gazdálkodnak vagy 
szabadidejükben munkát vállalnak, 
kalákába mennek. Ezt eddig szomba-
tonként és vasárnaponként végezték, 

most, hogy ez áttevődhet pén-
tekre és szombatra, elérhető 
az, hogy a vasárnap tényleg 
pihenőnap legyen” – ismer-
tette a változtatás alapgondo-
latát Bajkó Tibor, a Tig-Rad 
System vezetője. Hozzátette, 
ezzel az is elérhető lesz, hogy 

a különböző ügyintézések miatt 
– amelyekre csak hétköznap van le-
hetőség – az alkalmazottaknak nem 
kell elkérezniük a munkából, mert 
pénteken ezt meg tudják oldani. Baj-
kó elmondta még, hogy a munkaidő 
nem csökken és nem is nő, hanem az 
történik, hogy a törvény által előírt 
heti 40 órát nem 5, hanem 4 nap alatt 
teljesítik. Ez 10 órás munkanapokat 
jelent. Ez egyaránt érvényes azokon 
az építkezéseken, ahol a Tig-Rad 
alkalmazottai dolgoznak, illetve a 

vállalat faipari üzemében, valamint 
a cég adminisztratív személyzete ese-
tében is. A változásról tájékoztatták 
az ügyfeleiket is. A négynapos mun-
kahetet késő őszig tartják, téli hóna-
pokra visszatérnek heti 5 napos, napi 
8 órás munkaidőre. Mivel télen koráb-
ban sötétedik, ez a 4 napos munka-
rend nem lenne fenntartható.

„Már korábban ki kellett volna 
ezt találni”

A munkaprogram megváltoztatásá-
nak ötletét közösen tárgyalták meg 
az alkalmazottak képviselőivel, be-
vonva a munkapontok vezetőit is, a 
közel 70 fős vállalatnál 11 személy 
vett részt ebben. „Ez mindenkinek 
csak jó. Aki tömbházban lakik, az 
délután amúgy is csak a tévét tudja 
nézni, aki lakóházban, vagy gazdál-

kodik, annak úgyis rövid a délután 
arra, hogy rendesen haladjon a ten-
nivalóival. Így pedig mindenkinek 
van egy plusz napja, amikor mindent 
el tud végezni, ahogy kell. A cégnél 
sok a szakember, kőműves, ács, akik 
munkájára nagy a kereslet, ők így 
könnyebben tudnak pluszmunkát 
vállalni és több pénzt keresni. Hát-
rány csak az lehet, hogy kevesebb 
idő marad a tévé vagy a számítógép 
előtt ülni” – összegezte az alkalma-
zottak várakozásait a tárgyalások-
ban a munkavállalókat képviselő 
„miniszakszervezet” vezetője, Por-
tik Hegyi Albert. A ditrói bentlakás 
építésénél dolgozó csoport munka-
vezetője, Gál András is ugyanezen 
a véleményen van. Leszögezte, ezt 
már korábban ki kellett volna találni. 
Az építkezésben dolgozók számára 
egyébként sem újdonság az, ha napi 

10 órát kell dolgozni, külföldön pedig 
ennél többet is. „A mi fajtánk bírja a 
strapát” – jelentette ki.

Majd kiderül, érdemes-e

Bajkó Tibor szerint nem ő találta fel 
a négynapos munkahét rendszerét, 
Európa fejlettebb részein már számos 
helyen alkalmazzák, de Székelyföl-
dön is van már minta: például a kül-
földi munkapontokon dolgozók há-
romhetes feszített munkatempó után 
egy hétig itthon vannak szabadsá-
gon. A cégvezető egyelőre csak remé-
li, hogy a változtatás beválik, de ő ar-
ra számít, hogy a munkahangulat is 
javulni fog. A teljesítmény nem csök-
kenhet, a változtatás csak akkor tart-
ható, ha 4 nap alatt is elérik azokat az 
eredményeket, amelyeket eddig 5 nap 
alatt valósítottak meg. Az előzetes 
számítási modellek mindenesetre po-
zitív fejleményeket ígérnek. Bajkó úgy 
gondolja, hogy ha kezdeményezésük 
beválik, a példát más cégek is követni 
fogják.

A cég ditrói munkapontján dolgozók is 
elmondták: örülnek a változtatásnak
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A románokkal vagyunk azo-
nos helyzetben, ők is próbálják 
oktatási rendszerüket megőrizni, 
gyakran együtt voltunk különbö-
ző európai szerveknél, egyeztetni 
szoktuk a nyelvi jogok megőrzé-
sével kapcsolatos stratégiánkat.

– Mit gondol, az a drámai 
folyamat, ami Ukrajnában 
történik a kisebbségi jogfosz-
tások terén, mit üzen az er-
délyi magyaroknak? Lehet-e 
valamiféle tanulsága a kár-
pátaljai történéseknek?

– Tudjuk, hogy az erdélyi ma-
gyarság is megélt sok mindent 
huszadik századi történelme 
során. De ez mindegyik határon 
túli magyar közösségre igaz. 
Nyilvánvaló, hogy az erdélyi 
magyarság rosszabb helyzetben 
volt Ceaușescu idején, mint a kár-
pátaljai magyar közösség Brezs-
nyev vagy Gorbacsov alatt. Most 
Kárpátalján vannak nehezebb 
helyzetben. A tanulság az, hogy a 
határon túli magyarok jogai töré-
kenyek. Ukrajnában a rendszer-
váltás idején, röviddel azután 
az akkor elfogadott nemzetiségi 
törvény, az ukrán alkotmány, a 
nyelvtörvény, ha nem is volt töké-
letes, de széles körű jogokat bizto-
sított a kisebbségek számára. És 
ne feledjük a kétoldalú államközi 
alapszerződéseket sem. Az Euró-
pai Tanácsban született nemzet-
közi szerződések – amelyekhez 
a térségbeli országok csatlakoz-
tak – úgyszintén biztosítottak 
bizonyos nyelvi, oktatási jogokat. 
Úgy tűnt, hogy ezek a dokumen-
tumok, jogszabályok kiszámítha-
tóvá teszik a jövőnket. Aztán ki-
derült, hogy ez egyáltalán nincs 
így, s egy állam nagyon gyorsan 
fel tudja számolni ezeket a jogo-
kat. Ráadásul ezzel kapcsolatban 
elmaradt a nemzetközi nyomás-
gyakorlás. Ezért is fontosak az 
olyan kezdeményezések, mint a 
Minority SafePack. Meg kell pró-
bálni abba az irányba terelni az 
európai közösséget, hogy teremt-
sen szilárd alapokat az őshonos 
nemzeti kisebbségek jogait ille-
tően. Ha ugyanis Kárpátalján fel 
lehet számolni a jogokat, akkor 
azt bármelyik Kárpát-medencei 
országban meg lehet tenni.
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K ét évvel ezelőtti, tömegeket 
megmozgató környezetvédelmi 

kezdeményezését kívánja megis-
mételni, sőt túlszárnyalni a Hargita 
Víz Közösségi Fejlesztési Társulás a 
víz világnapja és a Föld világnapja 
közötti egy hónapos időszakban: 
folyó- és patakmedreket szabadí-
tanak meg a szeméttől. A Hargita 
Víz Közösségi Fejlesztési Társulás a 
Harvíz Rt. regionális víz- és szenny-
vízszolgáltatóval, valamint a megyei 
és a helyi önkormányzatokkal part-
nerségben 2019-ben mintegy négye-
zer önkéntest vont be a Tiszta vizet 
érdemlünk elnevezésű akciójába. 
Huszonhét város és község terüle-
tén közel ezer köbméter illegálisan 
lerakott szemetet gyűjtöttek össze. 
A koronavírus meghiúsította a ta-
valyra tervezett eseményt, de idén 

újra megszervezik – számol be köz-
leményben Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala. A fejlesztési társulás 
harminckét tagot foglal magában, 
és a nagy többség bekapcsolódott 
az eseménybe. A járványhelyzet mi-
att kisebb csoportokra osztva, előre 
kijelölt partszakaszokat takarítanak 
meg. Huszonnégy város és község 
esetében a március 22–26. közötti 
időszakban bonyolítják le a környe-
zetvédelmi akciót, Csíkszereda áp-
rilis közepére tervezi a bekapcsoló-
dást. Csíkszereda hiányában is már 
összegyűltek több mint 3600-an. Az 
összegyűlt szemetet a hulladékgaz-
dálkodási vállalatok gyűjtik be. Ők 
biztosítják a zsákokat is, a szervezők 
továbbá kesztyűket, maszkokat és 
feliratozott hátitáskát adnak minden 
résztvevőnek.

Patak- és folyómedrek tisztítása
Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint 6118 fertőzöttet diagnosztizáltak tegnap 
Romániában, összlétszámuk jelenleg 868 799. Az ország területén 
eddig 21 698 elhalálozást jegyeztek, jelenleg összesen 11 096 beteget 
ápolnak az ország különböző kórházaiban, intenzív osztályon pedig 1226 
személyt kezelnek. Eddig 6 361 756 PCR koronavírustesztet és 451 560 
antigén gyorstesztet végeztek és dolgoztak fel országszerte. Románia 
területén jelenleg 54 612, koronavírussal fertőzött személy tartózkodik 
otthoni elkülönítésben, 14 757 beteg pedig intézményes karanténban. 
Hargita megyében 25 új koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, ezzel 
6567-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek szá-
ma. Emellett egy újabb haláleset is történt, így a járvány kezdete óta már 
287 beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható a koronavírussal. 
Gyógyultnak 32 személyt nyilvánítottak, így 5984-en győzték le eddig 
a fertőzést. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi 
kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók száma 141. Kovászna 
megyében 40, Maros megyében 52 új esetet vettek nyilvántartásba 
tegnap, előbbi helyszínen ezzel 6295-re, utóbbiban pedig 18 853-ra nőtt 
az eddigi esetszám. A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása 
szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma Hargita megyében 
0,87, Maros megyében 1,35, Kovászna megyében pedig 1,24 ezrelék.
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