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Együtt, vagy külön?
Mondják, egy kutató afrikai gyerekeket akart versenyeztetni, akik erre nem voltak
hajlandók. A versenyfeladatokat sorra közösen oldották meg, ami számukra
természetes volt, a tudósnak már kevésbé. Civilizáltnak mondott társadalmunk
arcára pedig valószínűleg mosolyt is fakaszt ez a gondolkodásmód. Persze, az
afrikai gyerekek tisztában vannak azzal, hogy csak magukra számíthatnak. Ez
számukra a közösségüket jelenti. Azon kívül nincs, aki megvédje őket, csak
együtt, egymást segítve van esélyük felnőni. Együtt érnek valamit – ahogyan
egyébként mi is, bár gyakran elfelejtjük.
A világnak ezen a felén a közösség ereje nélkül próbálunk élni, jobban is élünk,
mint a közösségükre támaszkodó természeti népek, mégsem érezzük jobban
magunkat. Az okok valószínűleg sokfélék, az egyik az lehet, hogy csak igen szűk körben vagyunk
szolidárisak másokkal, így nem ismerjük, nem ismerhetjük a kölcsönös elismerés örömét sem.
Sajnos a társadalom szervezetei között is ritka az együttműködés, kivétel, amikor sok a közös érdek,
hasonlóak a célok. Tehát együttműködésre vannak ítélve, külön-külön legfeljebb részeredmények
születhetnek. Összefogás nélkül semmiképp nem érhetik el céljaikat, a részsikerekről is mindig
kiderül, hogy átmenetiek. Ráadásul komoly árat kell értük fizetni, amit soha sem tud „kigazdálkodni”
egyetlen szervezet sem.
Az együtt küzdés különösen fontos az érdekvédő
szervezetek körében, mert nekik a legnehezebb eredményeket felmutatni. Számtalan példa bizonyítja, hogy
például egy szakszervezet soha sem lehet tartósan barátja
azoknak, akikkel szemben védenie kell tagjait. Viszont az
együttműködésük a feltétele annak, hogy tartós és komoly
eredményeket érjenek el. Ami nem zárja ki, hogy részkérdésekben eltérő véleményük legyen, inkább arról van
szó, hogy felismerjék közös érdekeiket. Ha ez sikerül,
közelebb kerülhetnek céljaikhoz és egymáshoz is anélkül,
hogy bármelyiküknek fel kelljen adni sajátos elveiket. A
lényeg az, hogy együtt versenyezzenek, és egymásért.
Ne egymás ellenében akarjanak elsők lenni, mert sosem volt
igaz, hogy a szakszervezeti verseny majd jobbítja a hatékonyságot. Az érdekvédelem nem üzlet,
győztes legfeljebb a közös ellenfél lehet, aki egy jót nevet közben is, meg a végén is. Azért, mert látja,
hogy egymást gyengítik, a „versenyzők”. Például, az, aki a közösen végig vitt küzdelem végén fordít
hátat a társ szervezeteknek. Hiába végig egyetértő részese volt az oda vezető útnak, mégsem adja a
nevét hozzá, megbontva az egységet, inkább gyengíti közössége erejét.
Sokan tanulhatnának az afrikai gyerekek sokatmondó felfogásából. Szemléletük nagyon egyszerű, de
nagyon helytálló, bár furcsának tűnhet azoknak, akik csak magukra tudnak gondolni. De ha megértjük,
hogy az egyéni érdekeink is könnyebben érvényesíthetők együtt, akkor már nem csak emberivé,
hanem logikussá is válik.
Egyébként gondolkodásmódjuk értelme valahogy így hangzik: „Vagyok, mert vagyunk!”.
Dolhai József
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HORGÁSZVERSENY
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI
HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2021. JÚLIUS 24-ÉN (SZOMBAT)

HELYSZÍN:

TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA

A VERSENYRE HÁROM FŐS CSAPATOK NEVEZHETNEK A NEVEZÉSI LAP LEADÁSÁVAL JÚLIUS 19-ig.
RENDEZVÉNYÜNKRE A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK TAGJAIT, ÉS CSALÁDTAGJAIKAT VÁRJUK!
PROGRAM:
6.00 ÓRAKOR

GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN

6.00 – 6.30

HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA

6.30 – 7.00

ETETÉS

7.00 – 12.00

VERSENY

12.00 – 12.30

MÉRLEGELÉS

13.00 ÓRÁTÓL

EREDMÉNYHÍRDETÉS

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA!
TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ:
NAGY ATTILA TK VEZ. H.

TEL: 06-30-2786423

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar
Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek.
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HUMORSAROK
HELYEK
Családi beszélgetés: kislányom, ülj le szépen az apád ölébe! – mondja az anya. Azt nem lehet –
feleli a lány.
– Miért nem, kislányom?
– Az a bébiszitter helye...

SZESZTESÓK
Egy csontrészeg fazon bekúszik a kocsmába: hé, csapos, kérek egy korsó sört!
– Részegeket nem szolgálunk ki!
– Nem nekem kell, hanem a barátomnak.
– Igen, és hol van a barátja?
– Kinn fekszik a kocsma előtt...…
Balogh Attila
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