Kedves Kollégák!
Két hónapja írásban beadtam a felmondásomat - egyáltalán nem volt könnyű döntés.
A tegnapi nappal az összes külföldi szakmai és tanácsadó bizottsági delegált
tagságomról is hivatalosan lemondtam.
Az elmúlt közel hat év rengeteg jó értelemben vett szakmai és emberi kihívás elé
állított, voltak nagyon jó és voltak nagyon rossz pillanatok is. Volt olyan időszak,
amikor szó éjjel- nappal dolgoztam egyedül vagy kollégákkal, hogy rendben
menjenek az általam hozott és vezetett nemzetközi projektek, korrekten és
szakmailag magas színvonalon el legyen végezve a "A munkáért" elnevezésű projekt
rám eső része. Az évek alatt több száz szakmai cikket, állásfoglalást, szakmai
véleményt és konferenciabeszámolót írtam, valamint megszámlálhatatlan éjszakát
töltöttem távol az otthonomtól külföldi kiküldetés vagy hazai rendezvények, oktatások
miatt.
Ezúton is köszönöm, hogy megismerhettelek benneteket, együtt dolgozhattunk - én
szakértőként - ti gyakorló érdekvédelmi szakemberekként - egy olyan közös cél
érdekében, amelyben változatlanul őszintén hiszek: a munkavállalók védelméért, a
kiszolgáltatottságuk csökkentéséért, a tisztességes és jobb munkafeltételekért.
Büszke vagyok azokra a dolgokra amiket elértetek, elértem!
A továbbiakban - mint ahogy a LIGA előtt is hosszú évekig - független kutatóként,
szakértőként tevékenykedek tovább. 2018. december 31-e után már sem a LIGA-s
telefonszámomon, sem az e-mailen nem értek el, viszont kérlek forduljatok
bizalommal a kollégákhoz.
Kedves Elnökök, Tisztségviselők!
Nagyon fontos feladat a tietek és nem kevés felelősség nyomja a vállatokat,
különösen a "végeken", a vállalatoknál. Az emberek bizalmat szavaztak nektek,
megválasztottak titeket, önként vagy felkérés alapján végzitek ezt a kihívásokkal teli
hivatást. Kérlek ne adjátok fel, még akkor sem, ha alkalmanként úgy érzitek néha,
hogy nem bírjátok tovább, nincs elismerés vagy a munkátokért cserébe még egy
köszönetet sem kaptok. (..és persze ha mégis úgy döntötök, hogy átadjátok a
stafétabotot, ne felejtsétek el az utánpótlás- nevelést időben elkezdeni, a
szakszervezeti mozgalom örök) .
Köszönöm és ezúttal kívánok minden jót és kitartást a munkátokhoz és Kellemes
Ünnepeket természetesen.
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