
NYÍLT LEVÉL  

AZ MKKSZ TAGSÁGÁHOZ ÉS LEENDŐ TAGJAIHOZ. 

A közösségnek ereje van. Vigyázzunk közösségeinkre! 

 

Minden év végén visszatekintve zárjuk az Óévet és új reményekkel kezdjük az Újévet.  

Mi, akik több évtizede különböző tisztségekben dolgoztunk és dolgozunk a közösségért, annak 

érdekében, hogy eredményes és sikeres legyen az előttünk álló út az új évben is, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a visszaemlékezést és azt a csodát, ami meghatározta a közösségért való több 

évtizedes tenni akarást. Sokan mondják, hogy a régmúlt időben könnyű volt. Van benne 

igazság, hiszen a munkahelyeken a bizalminak, a szakszervezeti vezetőnek volt beleszólása a 

bérfejlesztésbe, jutalomosztásba, sőt az igazgatói állás pályázati bizottságban is részt vehetett. 

 

A szakmai munkában a jó ötletek meghallgatásra kerültek, amik aztán hasznosultak a 

munkahelyeken.  A vezetők partnerek voltak a közösségi rendezvények megtartásában és 

finanszírozásában is. Mindez jó munkahelyi légkört teremtett, és pozitív hatással volt úgy az 

egyénre, mint a kollektívára. Persze volt olyan is, amikor nehéz csatákat kellett megvívni pl.   a 

rugalmas munkaidő, a különböző juttatások  bevezetéséért vagy a törzsgárda elismeréséért   és 

még sorolhatnánk. A   sikereknek örültünk és soha nem csüggedtünk.   

 

Sokat változott a világ, így az érdekképviselet is. Nem könnyű megélni, ha az erőfeszítések 

nem, vagy csak részben hozzák meg a kívánt eredményt. Az MKKSZ és jogelőd szervezetei 

szakmailag mindig megalapozott, a tagsága érdekeit szem előtt tartva, a jobbítás szándékával 

juttatta el a törvényhozókhoz javaslatait, észrevételeit. 

 

Manapság, amikor a pandémia miatt is nehezebb a közösséget, a tagságot mozgósítani, akkor 

is azt mondjuk, hogy nincs lehetetlen. Tapasztalatból tudjuk, hogy az informatika világában is 

meg tudtuk szólítani szervezetünk tagjait. Láss csodát! Örültek a megkeresésnek, és nem egy 

új taggal bővült mind az aktív, mind a fiatal és nyugdíjas korosztály. A kapcsolatfelvételhez 

természetesen szükséges a saját email cím és telefonszám. Senki nem vette zokon és   nem 

hárította el azt a tájékoztatást, amit megadtunk. Így az MKKSZ Honlap elérhetőségét, az 

Alapszabályunkat, híreket a nemzetközi kapcsolatunkról, információkat a kormánnyal történő 

tárgyalásokról és a napi eseményeket, ami a szakszervezet munkájába enged betekinteni, 

ügyelve a pártsemlegességre. 

 

Miért nyílt levélben, éppen az MKKSZ Nyugdíjas Országos Tanács, mint rétegszervezet fordul 

Önökhöz, Hozzátok, jelenleg is aktív és leendő tagjaihoz, fiatalokhoz, idősebbekhez, 

nyugdíjasokhoz? Azért, mert az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a 

közösségi lét, a közösségben való létezés. Idézve Jean Vaniert: 

„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. 

Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: 

minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.” 

A kommunikációval aktívan hozzájárulunk a megújuláshoz. A közösségért folyamatosan tenni 

kell! Ezért  fontos egy olyan közeg, ahol tenni  és cselekedni lehet,  mert szervezetünk olyan 

lesz, amilyenné a tagjai teszik! A jó közösség lényege az összefogás és a szolidaritás   a közös 

célok érdekében. A közös programok összekovácsolják és összetartják szervezetünkben a 

tagokat, új ismeretekkel, élményekkel gazdagodhatnak.  



Az MKKSZ új székhelye (1149 Budapest Róna utca 87.) is alkalmas lesz olyan programok 

megtartására, mely a jövőben még aktívabb szakszervezeti életet eredményez, mint a 

továbbképzések, sport és kulturális rendezvények, hogy csak néhányat említsünk. A 

közösséghez tartozás azonban az eredményeken túl, óriási érzelmi támaszt is adhat tagjai 

számára, különösen, ha a közösség el - és befogadó, alapszervezeti és megyei szinten is, hiszen 

csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé. Egy közösség erősebb, mint ezer ember külön-

külön. Minden út - jó út, ami elvezet valahova. (Popper Péter) 

 

Várunk benneteket sorainkba. Új alapszervezeteket, új tagokat. Lehet egyéni tagként is 

gyarapítani szervezetünket egy kis jutalomért is (TAP5 pályázat). Minden fontos tudnivaló az 

MKKSZ Honlapján) megtalálható (https://www.mkksz.org.hu/10-rovatok/253-felhivas-

tagtoborzasi-palyazaton-valo-reszvetelre) és további információ is, a Letölthető 

nyomtatványok (SZÜB) (https://www.mkksz.org.hu/bemutatkozunk/bemutatkozunk2/mkksz-

ov-szub ) link alatt, mint a belépési nyilatkozatok különböző formái. (Ezek  küldhetők a megyei 

titkárnak vagy a dr.marosi48@gmail.com és gozmanne.kati@gmail.come-mail címekre is, akik 

az MKKSZ országos tagnyilvántartást felügyelik.) 
 

Tegyük közösen a honlapot is színessé a helyi szervezeti élet bemutatásával, az ifjúsági és 

nyugdíjas szervezetek programjaival, melyek ötleteket adhatnak a tagoknak a szervezeti életben 

való aktív közreműködésre. Erről cikkek, képes hírek elküldhetők az mkksz@mkksz.org.hu 

címre. Törekszünk arra, hogy tapasztalatainkat átadjuk a fiataloknak, további hasznosításra. Ez 

is a generációk közötti együttműködés pozitív példája. 

 

Ne feledjétek! Az Irodalmi pályázatunkra várjuk a további alkotásokat a megadott 

határidőig.  A kiírás itt ismét megtekinthető. 

 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/709-kreativ-gondolatok-mkksz-palyazat 

 

 

Békés, boldog és sikeres új évet kívánunk 2022-re  
az MKKSZ jelenlegi és leendő tagjainak.  

Várunk benneteket sorainkba! 
Tisztelettel: 

MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács Elnöksége 
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