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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 47. szám 2016. április 25. 

Mi és ők 

Sokszor menekülünk előle, máskor meg habzsoljuk, mint valami kívánatosat, 
és alig van ember e hazában, aki ne értene hozzá. Tehát mindenki érintett a 
kérdésben, és többségünk örökre a partvonalon kívül marad, hiszen nem 
akarjuk, és nem is igen fogjuk főállásban gyakorolni. Ezért bátran lehetünk 
okosak, sosem bukunk meg, mint az egyszeri ember, aki csak a pályán nem 
tudott focizni. Vagy mint az a szerény férfiú, aki addig dicsekedett a 
kocsmában, mígnem a felsége nyilvánosságra nem hozta a valót. Szóval 
bátran járhat a szánk, amíg csak az ívóban leszünk okosak, vagy mint 
mostanság dívik gyakran, hogy a spájzban, nem kell félnünk a kontrolltól. De 
mit tegyenek azok, akiket egy óvatlan pillanatban, vagy egy sötét sikátorban 
megkísért az igazi? No, nem az, akit már régóta várt, hanem az a sokszor 
vágyott, máskor utált közéleti macera, a politika. 

Amikor egy halandó kap ajánlatot, netán lehetőséget, 
csak önmagára van gondja, szabadon dönthet, beáll-
e valamelyik sorba, vagy marad a pálya szélén. De mi 
van akkor, ha egy érdekvédőt kísért meg a politika, 
jöjjön az fekete ördög, vagy ennivaló sellő képében. 
Oly mindegy, melyik formátumban, biztosan ugyanazt 
akarja, és nem ingyen. Segítséget ajánl, vagy 
legalábbis sejtet, és az ár valamiféle „összeborulás”: 
Lám, velünk vannak ők is. Az összeborulás mindig 
nagy kérdés, ha a politikával kéne, még nagyobb. 
Kikerülni nem lehet, hiszen a törvényeket, 
jogszabályokat a politikusok hozzák, de ha 
szorosabbá válik a viszony, az bizony 
elkötelezettséget is jelenthet. Ami nem volna baj, ha 
biztosak lehetnénk abban, hogy az kölcsönös, mint 
egykor, a kezdetekben. 

Durván száz éve a szakszervezetek szorosan 
együttműködtek baloldali pártokkal, elsősorban a 
szociáldemokratákkal. Amire nem volt lehetősége a 
szakszervezetnek, abban lépett a párt, tehát a 
törvényhozásban, vagy a kormánynál. Viszonzásul a 
szakszervezetek népszerűsítették a szocdemeket, 
kampányoltak mellettük, sőt, sok szakszervezeti tag, 
illetve vezető tagja is volt a pártnak. A 
körülményekhez képest eredményesek voltak együtt, 
és egyiküknek sem volt túl magas az ár, mert az 
alapértékekben sok volt a közös, mint például a 
szolidaritás. És az ellenfél is közös volt, akkoriban 
úgy hívták, hogy a tőke, légyen az magán, vagy 
állami. 
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Bár az óta sok víz, meg más is lefolyt itt-ott, a lényeg nem 
változott: Az érdekvédelem szeretné befolyásolni a 
munkájára, tagjainak foglalkoztatására vonatkozó 
jogszabályokat, a politikusok meg szeretnének a 
szakszervezeti tagok körében is érvényesülni. Igen ám, de 
kérdéses, van-e olyan párt, amelyiknek az értékrendszere 
nagyrészt megegyezik valamely szakszervezet értékeivel. Ez 
két ok miatt aggályos. Az egyik, hogy manapság a pártok 
ideológiájában keverednek a jobb- és baloldali eszmék. A 
másik pedig az, hogy a szakszervezetek tagsága a 
legkülönbözőbb világnézetű kollégákból verbuválódik, mert 
ők a munkahelyi érdekeik védelmét várják el, ha politizálni 
akarnak, azt a munkahelyen kívül teszik. Ezért is 
méltánylandó, hogy szakszervezetünk az Alapszabálynak 
megfelelően sem 2006-ban, sem 2010-ben, sem máskor 
nem írt alá semmilyen politikai formációval semmilyen 
megállapodást. Mindez nem kell, hogy kizárja az 
alkalmankénti együttműködést, ha sikerül megtalálni a 
kölcsönösséget. 

Például semmi rossz nincs abban, amikor egy szakszervezet 
tájékoztatja a törvényhozókat olyan szakkérdésekről, 
amelyeket ők legfeljebb felületesen ismernek. Az új 
ismereteik alapján megfontoltabban szavazhatnak a 
választóik széles körét érintő jogszabályok meghozatalánál, 
ami már őket minősíti. Vagy ez csupán álom? 

Nehéz feladat, de talán megoldható. Csupán a szolidaritás fogalmát kell mindkét oldalon tisztázni, no 
meg ama bizonyos tőke természetét. 

Dolhai József 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2016. MÁJUS 28-ÁN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: KISVÁRDA (PONTYOS) 

A HORGÁSZVERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB május 14-ig. 

A NEVEZÉSI DÍJ VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY 

ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE 

3.000.-FT/FŐ. CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ. 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 11.00  VERSENY 

11.00 – 11.30  MÉRLEGELÉS 

12.00 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHÍRDETÉS,  

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  TK VEZETŐ        TEL: 33-49, 06-30-3866083 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 
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HUMORSAROK 

CSALÓDÁS 

Két barát beszélget: Képzeld, tegnap fent volt nálam egy igazi bomba nő. És mi történt? Hát, a 

legforróbb pillanatban megszólalt a büszkeségem! Na, ne már! Mit mondott?  

– Csütörtököt... 

NINCS BOCSÁNAT 

A hűtlen feleség két hónap távollét után visszatér a férjéhez, és bocsánatot kér. Nézd Rózsi – szól 

a férj – azt, hogy elmentél egy másik férfival, megbocsátom. De azt, hogy visszajöttél, azt soha!!! 

 

MINDENT VISSZA 

Az öreg zsidó a tengerparton sétál egyetlen unokájával. Hirtelen jön egy óriási hullám, és 

elragadja az unokát. Az öreg felnéz az égre és így szól: Óh, Uram, ő volt az egyetlen unokám, 

hogy vehetted el tőlem, ily szörnyű módon? A fiam és a felesége soha nem fogja túltenni magát 

ezen a veszteségen! Jön egy újabb hatalmas hullám és visszalöki az unokát az öreg lábához. A 

nagypapa felnéz az égre és így szól: 

– Volt rajta kalap is!!! 

Balogh Attila 
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