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A TARTALOMBÓL

Voltak, akik
tüntettek

Vélemények 
a megszorításokról
A kormány gondoskodott arról, hogy le-
gyen témája és fôleg tennivalója a szak-
szervezeteknek. Természetes tehát, hogy a
VDSZ elnökségének napirendjére is az az
új egyensúly program került, amely min-
den munkáltatót és munkavállalót érint.

Beszámolónk a 2-3. oldalon

Felülemelkedni 
a részérdekeken
Egyesek szerint még soha nem volt
olyan paprikás a hangulat az Országos
Érdekegyeztetô Tanács ülésén mint jú-
nius 15-én. Nem véletlen, hiszen sokak
szerint most minden eddiginél nagyobb
a tét. Meg kell ôrizni, illetve visszaállíta-
ni az ország gazdasági stabilitását még-
hozzá úgy, hogy a kormány kénytelen
egy nagyot húzni a nadrágszíjon.

Tudósításunk a 4. oldalon

Konföderációk
Brüsszelben
Mi a különbség a tíz új és a tíz régi kö-
zött? Alapvetôen erre a kérdésre keres-
te a választ az az integrált európai uniós
program, amely valójában azt hivatott
feltárni, hogy melyek azok az elmúlt
másfél évtizedben történt gazdasági vál-
tozások, amelyek meghatározzák a tíz
újonnan csatlakozott nemzet képét.

Írásunk a 6. oldalon

Hagyományteremtô
program
A régi szakszervezetis szakik gyakran
mondogatják: régen még volt élet a
mozgalomban. Ez a „bezzeg a mi
idônkben!” szöveg általában igaz is, an-
nak ellenére, hogy a múlt az emlékek-
ben mindig szebb. A Michelinnél azon-
ban már senki sem mondhatja, hogy ré-
gen milyen volt. Itt ugyanis tudják, ho-
gyan kell kovácsolni a közösséget.

Képriportunk a 14-15. oldalon

Sokan voltak. Hogy pontosan mennyien, azt persze aligha lehet
megbecsülni. A szombat délelôtt az Olimpiai parkban rendezett
szakszervezeti tüntetés, amely a kisembereket megsarcoló Gyur-
csány csomag ellen szervezôdött, sokkal inkább emlékeztetett
egy politikai nagygyûlésre, mint érdekképviseleti demonstrációra.
Ennek megfelelôen a két politikai oldal is másként ítélte meg a de-
monstrálók számát és az akció sikerét. Az ellenzék sokkal többnek
látta az elégedetleneket, mint a kormányzati oldal, ennek ellenére
az elôbbieknek kissé csalódást okozott az, hogy a tömeg nem
özönlötte el a parlament és képviselôi irodaház közötti területet.
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Állásfoglalás
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A munkáltatók könnyebben vették az új
egyensúly programot, míg a szakszervezetek
nem tudják elfogadni – tájékoztatta Paszternák
György a VDSZ elnöke a testületet, összefog-
lalva mindazt, ami az érdekegyeztetô fórumon
elhangzott. A legutóbbi OÉT ülésen látszott va-
lami alku lehetôség, de ennek ellenére a szak-
szervezet vezetôje nincs arról meggyôzôdve,
hogy ez jót jelent a munkavállalók számára.

Az elnök természetesen hangsúlyozta, hogy
a VDSZ nem az egyensúly megteremtése ellen
van, hanem az ennek zászlaja alatt a munkavál-
lalókat sújtó intézkedéseket tartja elfogadhatat-
lannak. A szakszervezetek egyszerûen nem te-
hetnek mást, nem fogadhatnak el olyan alkukat,
amelyek még nehezebbé teszik a dolgozók
mindennapjait. Nem igaz az sem, hogy csak az
iparban vannak még tartalékok. A foglalkozta-
tás e területen az elmúlt másfél évtizedben foko-
zatosan csökkent. Jelenleg alig 780 ezer ember
dolgozik a szférában. Ôk termelik meg a köz-
szférában dolgozók jövedelmének egy jelentôs
részét. Ezekbôl a dolgozó emberekbôl többet
kisarcolni már nem lehet.

Paszternák György arra is felhívta a figyel-
met, hogy az elnökségi ülésen állást kell foglal-
niuk a demonstrációval kapcsolatban. Jelesül el
kell dönteni, hogy a VDSZ csatlakozik-e a júli-
us 8-ára tervezett megmozduláshoz, vagy sem.

Az elnökségi ülésen természetesen töb-
ben ôszintén és leplezetlenül mondták el vé-
leményüket a kormány szándékairól, és per-
sze a szakszervezetek felelôsségérôl. Varga
Virgil a MOTIM Szakszervezet titkára sze-
rint az alapprobléma az, hogy szûk az a réteg,
amelynek a jövedelmébôl el kell tartani az
országot. Ezeknek az embereknek a kerese-
te is kevés, így közterheket is csak keveseb-
bet tudnak fizetni. Ráadásul, akik elköltik a
pénzeket, azok sem sáfárkodnak valami jól.

A VDSZ elnöksége 2006. június

29-i ülésén megtárgyalta a kor-

mány új egyensúly programját és a

Parlamentnek már benyújtott tör-

vénytervezeteket és az alábbi állás-

pontot alakította ki. 

A VDSZ elnöksége: 
Megállapította, hogy az Új

Egyensúly program megfogalmaz-

za az államháztartás egyensúlyá-

nak megteremtésére irányuló in-

tézkedéseket, amelyek alapvetôen

bevétel-orientáltak, és nagymér-

tékben hátrányosan érintik a mun-

kavállalókat, a nyugdíjasokat és a

nagycsaládokat. A VDSZ elnöksé-

ge a fentiek alapján elutasítja a

munkavállalók és a lakosság ter-

heinek növelését célzó kormányza-

ti javaslatokat. 

Tisztában van az államháztartás

egyensúlya megteremtésének

szükségességével, a hiány újrater-

melôdésének megakadályozására

javasolt intézkedések ugyanakkor

igen jelentôs terheket rónak a

munka világára. 

Javasolja az egyes pénzügyi tárgyú

törvényjavaslatok átdolgozását,

mert a jövedelemtulajdonosok közti

terhelés aránya csak az igazságos

közteherviselés elve alapján fogad-

ható el; a tervezetben szereplô arány

a munkavállalókat közvetlenül és

méltánytalanul érinti (~ 30%), ezért

meg kell vizsgálni egy igazságosabb

teherelosztás lehetôségét. 

Tiltakozik: 
– az adó- és járulékemelések

(ezen belül a munkavállalói és

az egyéni egészségbiztosítási

járulék) következtében bekö-

vetkezô inflálódás miatti reál-

bér csökkenése ellen, amely

elodázza az EU-s bérfelzárkó-

zást 

– a Társadalombiztosításról szó-

ló törvény módosításában ter-

vezett 125 000 Ft-os járuléka-

lapnövelés ellen, 

– a természetbeni juttatások

(10%) adónövelése ellen, mert

ez ellehetetleníti a jól bevált

kafetéria-rendszereket, és a

kollektív szerzôdések jóléti jut-

tatásait, 

– a munkáltató által a dolgozó ja-

vára történô önkéntes kölcsö-

nös biztosító pénztárba történô

befizetés adómentes határának

csökkentése ellen 

Szorgalmazza: a szakszervezetek

közös fellépését a munkavállalók

érdekeinek képviseletére, és közös

érvényesítésére 

Ezért felhívással él tagjai és tag-

szervezetei felé, hogy minél többen

vegyünk részt a 2006. július 8-án 11

órai Tiltakozó nagygyûlésen Buda-

pesten a Képviselôi irodaház elôtt.

(Budapest Széchenyi rakpart az

irodaház mellett.) 

Budapest, 2006. június 29. 

VDSZ ELNÖKSÉG 

A VDSZ elnöksége
Á L L Á S F O G L A L Á S A
a kormány új egyensúly programjáról és

az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatokról
A kormány gondoskodott arról, hogy legyen témája és
fôleg tennivalója a szakszervezeteknek. Természetes
tehát, hogy a VDSZ elnökségének napirendjére is az az
új egyensúly program került, amely minden munkáltatót
és munkavállalót érint. Most dôl el, hogy mekkora több-
letterheket kell vállalniuk a bérbôl és fizetésbôl élôknek,
jóllehet a kormány szándéka igazságosabbá tenni a
közterhek viselését. Ha úgy tetszik, a szakszervezetek
feladata nem más, mint rákényszeríteni a kormányzatot
arra, hogy ez sikerüljön is.

A munkavállalók még további terheket is
vállalnának, ha látnák, hogy ez eredményre ve-
zet, ha éreznék, hogy ezzel az áldozattal valóban
segítenek és ezeket a forrásokat valóban jól
használná fel a költségvetés. Ezt azonban nem
érzik, ezért komolyan kell demonstrálni.

Margittai Péter az Oltóanyag-termelô és
Gyógyszergyártó Dolgozók Vegyész Szakszer-
vezetének titkára már árnyaltabban érzékeltet-
te a helyzetet. A kormány is nehéz helyzetben
van, amikor el kell fogadtatni elképzeléseit.
Mert az nem megy, hogy legyen reform, de ha
van, akkor ennek terheit számon kérik a kor-
mánytól. Emlékeztetett arra, hogy három hó-
nappal ezelôtt az érdekképviseletek még lelke-
sen kötöttek együttmûködési megállapodást a
kormányzattal, pedig már akkor is tudni lehe-
tett, hogy szükség lesz megszorításokra. Ugyan-
akkor megemlítette azt is, hogy jelentôs az álla-
mi pazarlás, a közalkalmazottakat a verseny-
szféra tartja el, de ha le akarják építeni az állami
alkalmazottak egy részét, úgy más érdekek sé-
rülnek, amely ugyancsak ellenérzéseket vált ki.
Hangsúlyozta azonban, hogy semmifajta adó-
emelést vagy bármit, ami a munka világát sújtja,
a szakszervezet nem fogadhat el.

Szabó János a Petrolkémiában, Mûanyagfeldol-
gozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszerve-
zetének elnöke egy másik irányból közelítette meg
a kialakult helyzetet. Ôk az elnökségi ülés elôtti na-
pon megvitatták a programot. Tudomásul kell ven-
ni, hogy az elkövetkezendô években a szakszerve-
zeteknek fel kell készülnie a konfliktusokra. Az
egyensúly megteremtése egy hosszabb folyamat.
Nem olyan, mint a vihar, amely jön és elmegy, majd
utána következik a boldogság. A szakszervezetek-
nek folyamatosan kell vállalnia az összeütközése-
ket és erre fel kell készülni. Például úgy, hogy a
VDSZ szólítsa fel a konföderációkat a közös fellé-
pésre. Végre egységet kellene teremteni, mert csak
így lehet befolyást gyakorolni a hatalmi tényezôkre.
Csakis így javulhat a szakszervezetek társadalmi
megítélése. Az érdekképviseleteknek meg kell
újulnia, és ez a jelenlegi helyzet erre olyan lehetôsé-
get teremt, amelyet nem szabad elmulasztani.

Szabó János szerint igen is demonstrálni kell.
Csodáljuk a nyugatot, az ottani szakszervezetek
egységét és hatékonyságát, de ott tettek azért,
hogy legyen súlya az érdekképviseletnek. Ki
kell harcolni, hogy a törvényes rend helyreáll-
jon. Fel kell lépni a szürke és fekete gazdaság el-
len, hiszen a VDSZ is a legális dolgozókat kép-
viseli. Tiltakozni kell minden ellen, amely ennek
a rétegnek a terheit növelné.

A DOLGOZÓKBÓL 
többet kisarcolni már nem lehet

Demonstrálni 

márpedig kell!
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Napirenden

A kormányfô is elég keményen és inge-
rülten lépett föl az OÉT ülésén, ahol az a
bizonyos emlékezetes mondata elhangzott.
Nevezetesen, hogy “el lehet menni Szlová-
kiába, itt lehet hagyni Magyarországot, de
a nyugdíjasokat akkor is az államnak kell
kifizetnie!”. Mondta mindezt akkor, ami-
kor Demján Sándor, a VOSZ elnöke, majd
Széles Gábor, az MGYOSZ feje is Szlová-
kiával példálózott. Hozzáfûzve azt is, hogy
amennyiben nem kezdôdik el a fizikai
munkások bérfelzárkóztatása adócsökken-
tés révén, akkor elôbb-utóbb külföldön ke-
resnek munkát, csakúgy, mint a magyaror-
szági cégek.

Eredetileg a különadók és egyes pénz-
ügyi törvények módosításának megvitatá-
sa szerepelt az ülés napirendjén, ám a szo-
ciális partnerek kívánsága szerint végül az
Új egyensúly programot vitatták meg a
kormány, a munkaadók és a munkaválla-
lók képviselôi. 

Gyurcsány Ferenc azt kérte a felektôl,
hogy ha akár a munkaadók akár a munka-
vállalók a megszorító csomag egyes eleme-
inek megváltoztatását követelik, úgy rög-
tön tegyenek „helyettesítô” javaslatot is.

Végül egyetlen konkrét, érdemi javaslat
sem hangzott el. 

A kormányfô szerint már nem kellenek
újabb kiadásmérséklô és bevételnövelô in-
tézkedések ahhoz, hogy az államháztartás
hiánya csökkenjen. Leszögezte, hogy a
nyugdíjakhoz és a családtámogatási rend-
szerhez nem kívánnak hozzányúlni, de a
gáz-, az energia- és a gyógyszerár-támoga-
tás változik. Megkezdôdik az egészségügy
átalakítása, a nyugdíjreform elôkészítése, a
tömegközlekedés finanszírozási rendszeré-
nek megváltoztatása.

A kormányfô azt kérte a szociális part-
nerektôl, próbáljanak fölülemelkedni az
általuk képviselt “részérdekeken”, mert
lehet, hogy azok teljesülnek, de az ország
egésze rosszul járhat. Emlékeztetett arra,

hogy a 1998 és 2006 között a jövedelmek
és a nyugdíjak vásárlóértéke 50 százalék-
kal nôtt, a gazdaság növekedése viszont
csak 30-35 százalékos volt. A jelenlegi ne-
hézségek java pedig most éppen ebbôl
adódik. Közölte, hogy a szociális partne-
rek pontosan tudják az általuk követelt
hatásvizsgálatok nélkül is, hogy ha elma-
radnak a megszorító intézkedések, “kön-
nyen sokkal rosszabb helyzetben találhat-
juk magunkat”. Gyurcsány leszögezte: ak-
kor is végigviszi az átalakítást, ha a végén
egyedül marad.  

Wittich Tamás, a munkavállalói oldal so-
ros elnöke visszautasította azokat az állítá-
sokat, amelyek szerint a jelenlegi helyzet a
jelentôs bérnövekedés, a munkavállalók-
nak adott kedvezmények sora miatt alakult
volna rosszul. Elfogadhatatlannak tartotta,
hogy a megszorítások elsôsorban a munka-
vállalók amúgy is nagy terheit növeljék,
majd határozottan leszögezte: ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a minimálbér adómentes
maradjon, a megszorítások csak átmeneti-
ek legyenek. Elvárják, hogy a gázáremelés-
hez kapcsolódó kompenzációs rendszer be-
vezetésével ne várjanak 2007-ig.

Továbbra sincs eredmény. Rö-
viden ennyiben foglalható össze
mindaz, amely az OÉT követ-
kezô, június 27-i ülésén történt. A
munkavállalói oldal szerint a
pénzügyminiszter már az elôzô
egyeztetésen is korlátozta az

egyeztetést, amikor világossá tet-
te, hogy az adómódosításokhoz
kapcsolódó szakszervezeti javas-
latokat, például járulékemelés
csúsztatását vagy az szja-kedvez-
mények megôrzését nem támo-
gatja a kormány. Szabó Endre

Szakszervezetek Együttmûködé-
si Fórumának elnöke az ülés elôtt
még azt nyilatkozta, hogy tovább-
ra is keresik a kompromisszumos
megoldásokat, de a közigazgatás-
ban dolgozók nominálbérének
befagyasztását elfogadhatatlan-
nak tartják. Ebbôl pedig nem en-
gednek – jelentette ki a fórum el-
nöke. Ha a tárgyalások nem ve-
zetnek eredményre, attól sem ri-
adnak vissza, hogy demonstrálja-
nak. Adóügyekben a SZEF to-
vábbra is a munkavállalói teher-
növekedés csökkentését, az áfa
emelés mérséklését, a természet-
beni juttatásokat érintô megszorí-
tások és az üdülési csekk-felhasz-
nálás szûkítésének elkerülését
tartja fontosnak.

Borsik János Autonóm Szak-
szervezetek Szövetségének elnö-
ke sem, várt sokat az egyezte-
téstôl; hiszen a pénzügyminiszter
már jó elôre egyértelmûvé tette,

hogy érdemi változtatásra nincs
lehetôség. Az autonómok többek
között a munkavállalói járulékok
növelése ellen, a multinacionális
nagyvállalatok és a bankok foko-
zott adóztatása mellett érveltek
az ülésen. Borsik János szerint a
nominálbérek befagyasztása mi-
att nem kerülhetô el a demonst-
ráció. Hangsúlyozta viszont an-
nak fontosságát, hogy a hat nagy
érdekvédelmi szervezet együtte-
sen lépjen fel.

Foggal-körömmel kell védeni 
a dolgozók érdekeit

BORSIK: Fontos az együttes fellépés

Téves értéksorrend
Nem ért egyet a munkavállalókat és a lakosságot sújtó

kormányzati döntésekkel az Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége – derül ki a szervezet állásfoglalásából. Az OÉT
munkavállalói oldalának résztvevôje szerint a tervezett in-
tézkedések a családok átlagos fenntartási költségét több
mint tízezer forinttal emelik havonta. Az Autonómok szerint
a kormányzati elôterjesztés téves értéksorrendet tartalmaz,
mert a társadalmi értékrend szerint a szolidaritás és az igaz-
ságosság az elsô a piac és a hatékonyság csak a második
lehet. Kifogásolják azt is, hogy a kormány kész helyzet elé
állította az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalát, ám
azok kritikájára a miniszterelnök sértôdéssel reagált. A szer-
vezet szerint nagy az esélye annak, hogy a munkavállalók,
a lakosság terhei igazságtalanul tovább nônek.

Idôpont Intézkedés-döntés mértéke Megjegyzés
2006. augusztustól gáz fogyasztói áremelkedés 30%

villamos energia lakossági áremelkedés 10-14%

2006. szeptembertôl ÁFA kulcs 15%-ról 20%-ra nô 5%-kal

egyéni egészségbiztosítási járulék 4%-rôl 6%-ra nô 2%-kal

munkavállalói járulék 1%-ról 1,5%-ra nô 0,5%-kal

bevezetik a kamatadót 20%

bevezetik az árfolyamnyereség adót 20%

bevezetik a vállalkozónak a szolidaritási külön adót 4%

az adóköteles természetbeni juttatás utáni adó 44%-ról 54%-ra nô 10%-kal

a nyugdíjas vállalkozók az 5%-os baleseti járulék helyett egészségügyi hozzájárulást fizetnek 15% 10%-kal

a cigaretta jövedéki adója nô 5,7%-kal

bor kivételével a szeszesitalok jövedéki adója nô 7%-kal

2006. októbertôl az EVA kulcsa 15%-ról 25%-ra nô 10%-kal

2006. novembertôl nem szûnik meg a tervezett egészségügyi hozzájárulás 1.950,- Ft marad

2007. januártól bevezetik az elvárt adót (társasági adóátalány) a nettó árbevétel 2%-a

bevezetik a házipénztár adót 20% az átlagos napi záró egyenlegének üzletileg indokolt összegen felüli része

bevezetik a szolidaritási különadót a 6 MFt feletti jövedelmek esetében e feletti rész 4%-a

megszûnik a szellemi tevékenység kedvezménye 100 eFt

megszûnik a felnôttképzés számítógép vásárlás jövedelemkorláthoz kötött adókedvezménye 60 eFt

megszûnik a lakáshitel törlesztéshez biztosított, jövedelemhatárhoz kötött adókedvezmény aki 2006. december 31-ig jogosultságot szerzett, még további 5 évig érvényesítheti

csökken az összesen 100 eFt-ig igénybe vehetô kedvezmények jövedelem korlátja 6 MFt-ról 3,4 MFt-ra

szûkül az adómentes bevételek köre

bevezetik a hitelintézetek pénzügyi vállalkozások és biztosítók különadóját nem ismert

elmarad a tervezett munkáltatói tb járulékcsökkentés 3%

az egyéni egészségbiztosítási járulék nô 6%-ról 7%-ra 1%

a nyugdíjas vállalkozók egészségügyi hozzájárulása 15%-ról 16%-ra nô 1%

csökken a munkáltató által a dolgozó javára befizetett összeg önkéntes biztosító pénztár adómentes határa 50%-kal

2007-ben 10 ezer vagyonosodási vizsgálatra kerül sor

a külföldön lévô vagyonok hazautalási lehetôsége 10%-os adóteher mellett 10%

emelkedik a gépjármûvek utáni illeték

a gépjármû súlyadó teljesítményadóra változik

2007. áprilistól a cigaretta jövedéki adója 2,7%-kal nô

2008. bevezetésre kerül az ingatlanadó nem ismert az átlagos értéket meghaladó lakás és üdülô ingatlanok esetében differenciáltan

TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ az Új Egyensúly program bevételnövelô tervezett döntésérôl

Egyesek szerint még soha nem volt olyan paprikás a hangulat az Országos Érdekegyeztetô Tanács
ülésén mint június 15-én. Nem véletlen, hiszen sokak szerint most minden eddiginél nagyobb a tét.
Meg kell ôrizni, illetve visszaállítani az ország gazdasági stabilitását méghozzá úgy, hogy a kormány
kénytelen egy nagyot húzni a nadrágszíjon. A legnagyobb felelôsség persze a munkavállalói oldalra
hárul. Nem lehet kerékkötôje a reformoknak, ugyanakkor foggal-körömmel kell védeni a dogozók ér-
dekeit, akik több terhet már képtelenek elviselni.

NETTÓ BRUTTÓ

HAVIDÍJ 2000 2400

BESZÉLGETÉSI DÍJAK

hálózaton belül csúcsidôben 17,3 20,76

hálózaton belül csúcsidôn kívül 8,6 10,32

hálózaton kívül csúcsidôben 25,9 31,08

hálózaton kívül csúcsidôn kívül 17,3 20,76

SMS ( 20 db ingyenes ) 17,3 20,76

Kékszám 8,6 10,32

Csúcsidô: Hétfô-Péntek 8.00-20.00 

A Vodafon Magyarország Rt és a VDSZ megállapodása alapján számított kedvezô percdíjak:

Gyurcsány: 

felül kell emelkedni 

a részérdekeken
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Ez történt 100 éve

FELSÔ ISTVÁN
1974 óta dolgozom 2 év meg-
szakítással a MAL Zrt.-nél, ill.
elôdjénél. A kalcinálóban kezd-
tem dolgozni lakatosként, jelen-
leg a Hidrát gyártás div.-nál gé-
pészeti területfelelôs vagyok.

HEIZER FERENC 
1981 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Hígító-ke-
zelôként kezdtem, majd cso-
portvezetô, területfelelôs,
mûvezetô lettem. 2005 szep-
tembere óta szakszervezeti tit-
kárként dolgozom.

KOVÁCS BÉLA
1971 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Szûrôke-
zelôként kezdtem az T1 gyár-
ban. Jelenleg a Hidrát gyártás
div.-nál Fehérüzemi mûvezetô
vagyok.

PAD FERENC
1972 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Az akkori T1
elôkészítôben kezdtem dolgoz-
ni. Jelenleg a Finom-temék div.-
nál az értékesítést irányítom
2005 szeptemberétôl a szaksz.
elnöke vagyok.

PAKSA RUDOLF 
1972 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Az akkori ko-
hó öntödében kezdtem
minôségellenôrként. Jelenleg
az Alufém div.-nál minôségügyi
megbízottként dolgozom.

SIPOS JÓZSEF
1984 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Karbantartó
lakatosként  kezdtem, jelenleg
a Hidrát feldolgozó div.-nál te-
rületfelelôs vagyok.

TAKÁCS GYULA
1971 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. Elôször vil-
lanyszerelô, majd  csoport ve-
zetô lettem. 1998-tól szerelési
irányítóként dolgozom.

VÉBER FERENCNÉ 
1975 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. A laboratóri-
umban kezdtem, és azóta is itt
dolgozom. 1992 óta szakszer-
vezeti fôbizalmi vagyok.

WEINHARDT JÓZSEF
1971 óta dolgozom a MAL Zrt.-
nél, ill. elôdjénél. A kalcináló-
ban kezdtem el dolgozni, majd
1985-tôl mûvezetôi megbízást
kaptam. Jelenleg is ebben a
munkakörben dolgozom.

Az ajkai alumíniumipari üt. megválasztott tagjai

A kutatási program záróakkordjaként
Európai Szakszervezeti Szövetség és az
Európai Munkáltatók Szövetsége egy a
szociális partnerekkel is kibôvített konfe-
renciát rendezett. A június 26-27-i
Brüsszelben megtartott eseményen az Eu-
rópai Bányaipari, Vegyipari és Energia-
ipari Szakszervezetek Szövetségének
(EMCEF) delegáltjaként Székely Tamás a
VDSZ alelnöke is részt vett. A kutatás so-
rán a szakemberek azt próbálták feltárni,

hogy a tíz legutóbb csatlakozott, közép- és
kelet-európai országban milyen gazdasági
és társadalmi struktúra változás ment vég-
be, hiszen a nemzetek jelenlegi helyzete,
már közvetve és közvetlenül is befolyásol-
ja az egész európai közösség életét.

Magyarországot a munkáltatók részérôl
a MAGYOSZ valamint a STRATOSZ
képviselte, míg a munkavállalók oldaláról
a hat konföderációtól az MSZOSZ, a Li-
ga, a Munkástanácsok, a Szakszervezetek
Egyeztetô Fóruma és az Értelmiségiek
Szakszervezeti Tömörülése küldöttei is
részt vettek a konferencián.

A projekt elsô lépéseként a tíz országról
külön-külön elkészült az elmúlt 15 év vál-
tozásairól szóló tanulmány. Ez érintett
szinte minden a társadalmi berendezke-
dést és a gazdasági átalakulást érintô terü-
letet. A munkaerôpiac átalakulásától, a
munkanélküliség helyzetén és a világcé-
gek megjelenésén át egészen a szakképzé-
si rendszer sajátosságáig. Ez utóbbiról pél-
dául megállapították, hogy a legtöbb
„friss” eu-s országban a régi szovjet iskola-
típus és képzési felfogás nem tudott lépést

tartani, illetve igazodni az új igényekhez,
így a szakképzési rendszer ezekben az or-
szágokban, így hazánkban is sürgôs átala-
kításra szorul.

Az országok helyzetét a nemzetek kö-
zötti „verseny” is befolyásolja, hiszen a
modernizáció területén, a jobb versenyké-
pességért és az eu-s támogatásokért egy-
fajta küzdelem alakult ki a nemzetek kö-
zött. Ez szinte folyamatos, hiszen most ép-
pen az Euró-zónához való mielôbbi csatla-
kozás miatt folyik a „versenyfutás” a tíz le-
gutóbb csatlakozott ország között.

A projekt keretén belül született nem-
zeti tanulmányokat természetesen
összegzik majd. Az anyag az Európai Bi-
zottság elé kerül, amely a testületet segíti
eligazodni ezen országok között. A kon-
ferencia, valamint az egész program hasz-
nát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy
ezen tapasztalatok alapján ezt a projektet
elvégzik majd a tizenöt ország gazdaságát
és társadalmi változásait feltérképe-
zendô, így alkalom nyílik arra, hogy tudo-
mányos alapon is összehasonlítható le-
gyen a tíz a tizenöttel.

Folyamatos versenyben 
a tíz nemzet Konföderációk Brüsszelben

Mi a különbség a tíz új és a tíz
régi között? Alapvetôen erre a
kérdésre kereste a választ az az
integrált európai uniós program,
amely valójában azt hivatott
feltárni, hogy melyek azok az
elmúlt másfél évtizedben történt
gazdasági változások, amelyek
meghatározzák a tíz újonnan
csatlakozott nemzet képét.
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Ez történt

A Farmakológia tanácstermében gyûl-
tek össze május végén a budapesti és a do-
rogi Szakszervezeti Bizottság bizalmi tes-
tületének tagjai. Posztós Endre titkár rövid
történelmi visszaemlékezéssel nyitotta
meg a programot, majd átadta a kiemel-
kedô munkásságért járó, a századik évfor-
duló alkalmából kiadott emlékérmeket. 

Elmondta: a VDSZ összesen tizenegy
emlékplakettet adott át központilag a
gyógyszeripari szakszervezetiseknek.
Ebbôl kettôt richteresek kaptak, mellyel
Tóth Ferencné, volt SZB titkár és dr. Eck
Gáborné, SZB tag, az analitika fôbizalmi-
jának, az SZB tagjának több évtizedes
munkásságát ismerték el.

A gyógyszeripari ágazati kollektív
szerzôdést folyamatosan jegyzik ellen a cé-
gek, mára csupán egyetlen aláírás hiányzik
a dolgozóknak járó minimumokat rögzítô
általános, országos megállapodásról –
emelte ki az eredményt Posztós Endre. A
titkár nagy elôrelépésként értékelte, hogy
az ágazati párbeszédbizottságon belül a
gyógyszergyári alágazat hivatalosan elfo-
gadottá vált, mára már be is jegyezték.

A visszaemlékezés, az elismerések és
eredmények ismertetése után az esemény
munkával folytatódott. . 

Kis híján szûknek bizonyult a Petôfi Sán-
dor Mûvelôdési Ház nagyterme június 14-
én, közel kétszázan voltak ugyanis kíváncsi-
ak a VDSZ születésnapi ünnepségére. Ezút-
tal is Posztós Endre, titkár nyitotta meg a
centenáriumi megemlékezést: megköszönte
Bogsch Erik vezérigazgatónak, hogy megje-

lent az eseményen, s köszöntötte a nyugdí-
jas, volt szakszervezeti tisztségviselôket,
SZB tagokat, a még aktív, volt SZB tagokat,
fôbizalmiakat, a 40 év feletti szakszervezeti
tagsággal rendelkezô kollégákat, a jelenlegi
SZB és Bizalmi Testület tagokat, a dorogi
meghívott szakszervezeti kollégákat és az
üzemi Tanács megjelent tagjait.

– Nem sok olyan szakszervezet van ma
Magyarországon, amely elmondhatja magá-
ról, hogy 100 éve harcol a munkavállalók jo-
gaiért. Nyugodtan állíthatjuk, hogy amióta
Magyarországon létezik vegyipar és ezen
belül gyógyszeripar, közel azóta létezik a
vegyipari munkások összefogása is. Az el-
múlt közel 15 év igencsak mozgalmas
idôszak volt számunkra. A gyógyszeripar-
ban privatizációk, kiszervezések, leépítések,
racionalizálások, portfolió-tisztítások, több-
szörös tulajdonosváltások követték egy-
mást. Ez az idôszak három szakaszra osztha-
tó, amely mindig más-más stratégiát, priori-
tást követelt meg tôlünk: az elsô szakaszra a
privatizáció elsô hulláma volt jellemzô,
amelyben a szakszervezetek legfôbb felada-
ta a munkahelyek védelme, az alapvetô vív-
mányok megtartása volt. A második szakasz
a stabilizáció idôszaka volt, amikor a privati-
záció elsô hulláma véget ért és kialakultak a
mai idôszakra jellemzô tulajdonviszonyok, s
a szakszervezetek is rendezték soraikat.

Mindent elmond a szakszervezetek helytál-
lásáról az a tény, hogy a gyógyszeriparban a
kollektív szerzôdés lefedettsége közel
100%-os. A harmadik szakasz reményeink
szerint az építkezés, a fejlôdés idôszaka lesz.
Kevés iparág mondhatja el magáról, hogy –
ha kismértékben is, de – nô az iparágban
foglalkoztatottak létszáma. A gyógyszeripa-
ri cégek teljesítménye, árbevétele és nyere-
sége is folyamatosan emelkedik.

A VDSZ mindig is „tárgyaló szakszer-
vezet”-ként határozta meg önmagát. Nem
ráztuk az öklünket, nem a hangerô növelé-
sével kívántunk célt érni. Ám mindig kö-
vetkezetesen, határozottan kiálltunk a
munkavállalók érdekeiért, a szakszervezet
elé kitûzött céljainkért. Úgy gondolom, az
alapító szaktársak üzenete: az összefogás, a
szolidaritás eszméje ma is ugyanannyira
aktuális, mint 100 éve – zárta ünnepi beszé-
dét Posztós Endre SZB titkár.

Utána Bogsch Erik vezérigazgató meg-
köszönte a szakszervezet munkáját, majd
biztosította az érdekvédelmi képviseletet,
hogy továbbra is számít munkájára, s a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelôen eztán is
partnerként tekint rá.

A beszédek után a Mandala Dalszínház
négyese dalslágereket adott elô, ôket a
richteres ovisok mûsora követte.

-chi-

100 éves érdekvédelem
A VDSZ idén ünnepelte mega-
lakulásának 100. évfordulóját. A
centenáriumot a Richter Ge-
deon Rt.-nél mûködô szak-
szervezeti tagok is megünne-
pelték. Ez alkalomból két meg-
emlékezést is tartottak. A Far-
makológia tanácstermében,
kevésbé hivatalos körülmé-
nyek között, a Bizalmi Testületi
tagok vehették át munkássá-
gukért az érdekvédelmi szer-
vezet születésnapja alkalmából
kiadott plakettet. A hivatalos
ünnepséget a Petôfi Sándor
Mûvelôdési Házban rendezték,
melyen Bogsch Erik vezérigaz-
gató is megjelent.

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Felelôs kiadó: Paszternák György • Szerkeszti a szerkesztôbizottság
ISSN-0230-2934
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VÉRÉT VETTÉK
három tucat dolgozónak

Terveznek 
a nyugdíjasok

Nem csak a szakszervezeti vezetôk és a fi-
atalok, de a nyugdíjasok számára is rendeze-
tek továbbképzést Balatonszemesen. Ez azt
is jelzi, hogy azok, akik már nem aktív korú-
ak, ugyan úgy részesei az érdekvédelemnek,
és kiveszik részüket a VDSZ munkájából.

Az eseményen értékelték a jubileumi
megemlékezést, és köszönetet mondtak a
szervezôknek, hogy róluk sem feledkeztek
meg, hiszen a Nyugdíjas Tagozat is meghí-
vást kapott a 100 éves ünnepségre.

A találkozó résztvevôi javaslatokat is
tettek. Így például felvetették, hogy az em-
léktábla-koszorúzásra az elkövetkezôkben
az Ifjúsági és Nyugdíjas Tagozat mellett
hívjuk meg az értelmiségi, mûszakos és
nôtagozatot. Tervezik, hogy még az idén
ôsszel egy kis emléktáblával ellátott 100
éves jubileumi fa ültetése a balatonszeme-
si üdülôben. Több nyugdíjas klub vezetôje
is felvetette, hogy amennyiben készült
DVD a 100 éves évforduló mûsoráról, azt

kikölcsönözhessék a klubok, és lejátszhas-
sák a klubnapokon.

A továbbképzésen elôadások is elhang-
zottak. Bauer István tagozatvezetô a tago-
zatuk kapcsolatrendszerrôl számolt be.
Szeretnék, ha a jövôben az Autonóm
Nyugdíjas Bizottság egy tagja is részt ve-
hetne az Idôsügyi Tanács munkájában. So-
kan támogatták azt az elképzelést is, hogy
még az idén ôsszel alakuljon meg a Senior
Klub a már nyugdíjban lévô szakszervezeti
vezetôkbôl, hogy szakmai tapasztalataik
felhasználhatóak legyenek.

A második napon dr. Kocsis Ferenc bel-
gyógyász fôorvos úr és dr. Bereczki Edit
fôorvosnô tartott elôadást az idôsek helyes
életmódjáról, a megfelelô táplálkozási szo-
kásokról, a gyógyszerszedésrôl, valamint
idôskorúakra leselkedô baleseti veszé-
lyekrôl. Ez után vetôdött fel, hogy a nyug-
díjas klubok is kérjenek fel elôadókat,
hogy klubnapjaikon tartsanak elôadást. 

Á L L Á S F O G L A L Á S
a korkedvezményes 

nyugdíjrendszer 
átalakításáról

A VDSZ elnöksége 2006. június 29-i
ülésén megvitatta a korkedvezményes
nyugdíjrendszer átalakításának jelenle-
gi állását és az alábbi megállapításokat
tette:

A VDSZ ELNÖKSÉGE 
• sajnálattal állapítja meg, hogy a két

évvel ezelôtti elnökségi ülés állásfog-
lalásában tett megállapításai jelenleg
is érvényesek, így például

– nem jött létre a balesetbiztosítási ág,
– az OÉT szakbizottságaiban, illetve

Plenáris ülésén nem született megállapo-
dás sem a felülvizsgálat módszerére, sem
a finanszírozási kérdésekre;

• ismételten leszögezi – ismerve az
Európai Unióban használatos
„szakmai korhatár” rendszert -,
hogy Magyarországon a jelenlegi
helyzetben szükség van a korked-
vezményes nyugdíjra jogosító mun-
kakörök törvényi szabályozására,
mert csak így látja biztosítottnak a
jogok érvényre jutását;

• támogatja az orvosi szakbizottság fe-
lülvizsgálati szempontjait, különösen
fontosnak tartja, hogy a szempont-
rendszerbe bekerült: a megszakítás
nélküli több mûszakos munkarend, a
hosszú munkaidô, és figyelembe ve-
szik azt is, hogy megváltoztatható,
vagy megváltoztathatatlan munkakö-
rülményrôl van-e szó.

A VDSZ elnöksége határozottan kéri
a kormányt, gyorsítsa fel a munkálatokat,
és határozza meg az új határidôket a
munka elvégzésére, hiszen a korkedvez-
ményes munkakörökre vonatkozó szabá-
lyok 2006. december 31-ével hatályukat
vesztik.

Ha nem történik meg az új szabályozás
a jelenleg érvényben lévô törvényi helyek
határidejét további évre/évekre meg kell
hosszabbítani.

Budapest, 2006. június 29.
VDSZ ELNÖKSÉGE

Önként adták vérüket a dolgozók. Persze
nem kell valami forradalmi tettre gondolni,
a szolidaritáshoz azonban mégis köze van
annak, amit a Szegedi Gumigyár Szakszer-
vezetének alapszervezete tett. Július 5-én a
munkáltatóval közösen szerveztek véradást
a cégüknél, ami ugyan nem tûnik túl nagy ál-
dozatnak, mégis – állítják az egészségügyi

szakemberek – minden csepp vér óriási se-
gítséget jelent a kórházaknak, ráadásul soha
nem lehet tudni, hogy magunknak vagy sze-
retteinknek mikor lehet szüksége erre a bár
kicsinek tetszô, mégis fontos áldozatra.

Szegeden a gumigyárban 42 véradó je-
lentkezett, akik közül 36 volt alkalmas ar-
ra, hogy valóban kezelésbe vehessék a

békéscsabai kórház nôvérei, akik erre az
alkalomra „kitelepültek” a gumigyárba.
Aki hagyta magát „megcsapolni” az ötszáz
forintos vásárlási utalványt és egy belépési
kedvezményt kapott a gyógyfürdôbe. 

Nem kell már tartani a „zöldek” haragjá-
tól Dunaújvárosban, hiszen nemrégiben ál-
dásukat adták a Hankook beruházásra.
Pontosabban bizonyos feltételek mellett
megígérték, hogy nem gördítenek akadá-
lyokat az építkezés elé. Hazánkban ugyanis
sok beruházás – lásd M0-ás híd építése –
sokszor érthetetlen módon csak zök-
kenôkkel épülhet a környezetvédôk vétója
miatt, akik sokszor hajlamosak megfeled-
kezni a közérdekrôl.

Ezúttal a Levegô Munkacsoport megáll-

apodást kötött a koreai céggel. A Hankook
vállalta, hogy Dunaújvárosban megépülô
gumiabroncs-gyára lényegesen szigorúbb
környezetvédelmi feltételeket teljesít majd,
mint amelyeket a környezetvédelmi enged-
élyben kikötött a hazai hatóság. Ezért a Le-
vegô Munkacsoport nem fog bírósági kere-
setet benyújtani a beruházás engedélye el-
len. A Hankook már a gyár 2007-es üzembe
helyezésétôl kezdve kizárólag olyan gumi-
abroncsokat állít elô, amelyek nem tartal-
maznak rákkeltô hatású adalékanyagokat.

Díj a szakképzésért
Ma napság, amikor egyre többször kerül szóba a szakképzés fontossága,

különös súlya van annak, ha egy cég kiveszi részét az oktatásból. Ez ugyan-
is a megfelelô munkaerô utánpótlást is garantálja, de csökkentheti a térség
munkanélküliségét. Így nem csak önös érdeke egy-egy munkáltatónak, hogy
teret nyisson a szakmunkás utánpótlás erôsítésének.

Szegeden jó példával járt elöl a gumigyár, ezért nemrégiben átvehették a dí-
jat amely e tevékenységük fontosságát hivatott elismerni.

Új utakon a Bridgestone
Egy újabb gyár építése kezdôdhet meg a tatabányai ipari parkban. A tervek

szerint a világ legnagyobb gumigyára a Bridgestone 2008 elején kezdené meg
termelését a lehetô legkorszerûbb gumiabroncsgyárában, amelynek alapkövét
június 8-án már el is helyezték. Az üzem körüli infrastruktúrát is bôvíteni kell.
Például megkönnyíteni a közlekedést, hiszen a gyár létesítése növekvô forga-
lommal jár. A város úthálózatának tehermentesítése csak egy új út építésével
oldható meg, amely a parktól a Környét Tatával összekötô közútba csatlako-
zik. Így az M1-es autópálya tatai csomópontja lakott terület érintése nélkül ér-
hetô el. A 280 millió forint költséggel épülô másfél kilométeres új út kiemelt
szegélyekkel és egyméteres útpadkával épül.

Elôadás 

az életmódról

Áldásukat adták a környezetvédôk
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Munka után

A régi szakszervezetis szakik gyakran
mondogatják: régen még volt élet a mozga-
lomban. Ez a „bezzeg a mi idônkben!” szö-
veg általában igaz is, annak ellenére, hogy a
múlt az emlékekben mindig szebb. A Mi-
chelinnél azonban már senki sem mondhat-
ja, hogy régen milyen volt. Itt ugyanis tud-
ják, hogyan kell kovácsolni a közösséget.

Végy egy hajót, jelölj ki egy kellemes
uticélt, szervezz egy jókedvû kompániát,
találj ki szórakoztató programokat, fûsze-
rezd valami értelmes elfoglaltsággal és
máris elhallgattattad a múltba révedôket.

Ezt a receptet követte Pálvölgyi Ri-
chárd a budapesti Taurus Abroncsgyártó
Szakszervezetének elnöke is, amikor ha-
gyományteremtô céllal megszervezte a mi-
chelines hajókirándulást. Július 1-én igazi
családi programként 215 gumigyári dolgo-
zó és hozzátartozóik reggel felszálltak a
Vigadónál a Dömös nevû sétahajóra és el-
indultak Visegrád felé. Hamar kiderült,
hogy a szervezôk számítása bevált, hiszen
annál jobb csapatépítés és közösség erôsí-
tés aligha képzelhetô el, mint amikor a Du-
na közepén egy kishajón vannak összezár-
va a kollégák, akik „civil” környezetben
egymással csak ritkán találkoznak. Min-
denki bemutatkozhatott új oldaláról, hi-
szen szellemi és ügyességi vetélkedôkkel,
sôt táncversennyel múlatták az idôt Viseg-
rád felé. A gyerekeknek külön programot
szerveztek, akik a vakáció ideje alatt külö-
nösen örültek egy kis hajókázásnak.

Visegrádon idegenvezetô kalauzolása
mellett megnézték a felújított királyi pa-
lotát, kicsit kipihenték a vízen ringató-
zást és indultak vissza, hogy aztán a va-
sárnap feldolgozott élményeket hétfôn
feleleveníthessék ott, ahol többnyire
csak a munkáról esik szó.

Michelinesek Dömössel Visegrádra 
Csapatépítés egy sétahajón összezárva

Hagyományteremtô családi program

Tájékoztató a VDSZ és az Invitel 
kedvezményes ADSL
elôfizezésének megkötésérôl

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Ro-
kon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VDSZ) és az Invitel Távközlési
Szolgáltató Rt.  (Invitel) közös megállapodás
kötött a VDSZ tagjai számára biztosított ked-
vezményes ADSL elôfizetésre. Az ADSL lé-
tesítésének technikai feltétele a település el-
helyezkedésétôl és nem az aláíró felektôl
függô tényezô. Az ADSL kapcsolat létesíté-
sének technikai feltételérôl a www.invitel.hu
oldalon a szélessáv-keresôben lehet a telepü-
lés és az utca (helyrajzi szám) beírásával ráke-
resni. Az ADSL elôfizetés két csomagra köt-
hetô. Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák !

A SZERZÔDÉS KÖTÉS MENETE:
1. A szerzôdést töltse le a www.vdsz.hu

honlapról az Invitel ADSL cikkbôl.
2. Töltse ki a szerzôdést (a kitöltés egy-

szerûsítése érdekében színnel jelöltük a ki-
töltendô mezôket ! ) 

3. A kitöltésnél ne felejtse megjelölni a
csatlkozás sebességét a NetPartner melletti
kipontozott részen 512/96 vagy 1024/128 )

4. A szakszervezettel igazoltassa le a tag-
sági viszonyát a szakszervezet vezetôjével

5. Az aláírt szerzôdést és mellékleteket fa-
xolja le Alföldy Dóra részére a 06-1-801-
1571-es faxszámra vagy küldje el postán  In-
vitel Rt. Alföldy Dóra 2040 Budaörs Puskás
T. u. 8-10

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Általános kérdések Inviel Rt információs

vonal: 1288
Szerzôdéssel kapcsolatos kérdések:
Alföldy Dóra 06-20-6693265 – Invitel Rt.
Székely Tamás 06-1-461-2429 – VDSZ
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Lapzárta után

VDSZ-es alapszervezetek a szakszerve-
zeti egység jegyében képviseltették magu-
kat a tüntetésen. Összesen csaknem ötszá-
zan érezték úgy, hogy jelenlétükkel kell
nyomatékot adni elégedetlenségüknek. A
cégek többségégtôl 10-20 dolgozó szánta rá
szombat délelôttjét a demonstrálásra. Vi-

dékrôl– például Inotáról – busszal érkez-
tek harmincan. A legtöbben a Chinointól
vettek részt, ahonnan negyvennégyen gon-
dolták, hogy tüntetni kell a Gyurcsány cso-
mag ellen.

A megmozduláson valamennyi konfö-
deráció képviselôje felszólalt. Borsik Já-

nos, az Autonóm Szakszervezetek elnöke
úgy vélte, hogy a kormány igazságtalan
döntésre készül, mivel a intézkedéseket
sem a társadalom, sem a szakszervezetek
nem támogatják.

A demonstráció végén felolvasták a
hat szakszervezeti konföderáció által ko-
rábban elfogadott állásfoglalást. Ez egye-
bek mellett kimondja, hogy az Országos
Érdekegyeztetô Tanácsban folytatott
tárgyalások eredménytelenségének a
kormány merev, formális egyeztetések-
ben kimerülô magatartása volt az oka. 
A szakszervezetek állásfoglalásukban
visszautasították „a közszféra reformnak
álcázott tönkretételét” és a szakszerveze-
tek törvényben garantált jogainak sem-
mibevételét. 

…és akik nem
„Aki most nem jön el tüntetni, az

indirekt módon a csomagot támo-
gatja” – nyilatkozta Borsik János az
Autonóm Szakszervezeti Szövet-
ség elnöke. Ez volt az a mondat,
amely sokakat eltántorított a tünte-
tésen való részvételtôl. Volt, aki azt
mondta: – Nekem senki ne írja elô,
hogy mit tegyek, engedje meg,
hogy saját véleményem legyen.”

Borsik szavai így, vagy úgy, de
mindenkit gondolkodóba ejtettek.
Például aligha érheti az érdektelen-
ség vádja azt, aki mûszakosként
éppen letette vagy felvette a mun-
kát vagy, aki éppen nyaral, esetleg
a szombat délelôttöt családjával
akarta tölteni. Az sem biztos, hogy
a megszorításokra szavaz, aki in-
kább gyereke diplomaosztásán
akart részt venni, kiment a strand-
ra és az sem, aki nem volt kíváncsi
a valójában árpád-sávos zászlók-
kal és radikális ellenzéki „civil”
szervezetekkel tarkított kormány
elleni demonstrációra. És persze
azok sem voltak ott, akik ha nem is
értenek egyet a megszorítások
minden elemével, de tudták mire
számíthatnak, amikor áprilisban le-
tették voksukat a kormányoldalra.

A szakszervezeti egység még
várat magára. De nem biztos,
hogy a megosztásért éppen azok
a felelôsek, akik szombaton otthon
maradtak.

Sokan voltak. Hogy pontosan mennyien, azt persze aligha lehet
megbecsülni. A szombat délelôtt az olimpiai parkban rendezett
szakszervezeti tüntetés, amely a kisembereket megsarcoló Gyur-
csány csomag ellen szervezôdött, sokkal inkább emlékeztetett
egy politikai nagygyûlésre, mint érdekképviseleti demonstrációra.
Ennek megfelelôen a két politikai oldal is másként ítélte meg a de-
monstrálók számát és az akció sikerét. Az ellenzék sokkal többnek
látta az elégedetleneket, mint a kormányzati oldal, ennek ellenére
az elôbbieknek kissé csalódást okozott az, hogy a tömeg nem
özönlötte el a parlament és képviselôi irodaház közötti területet.

Tüntetés szombat
délelôtt Akik ott voltak…


