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Korlátozó pandémia
Fogyóban a kételkedők, mára mindenki tudomásul vette, hogy baj van. Kiki másképp, de a túlnyomó többségnek már nincsenek kétségei afelől,
hogy intézkedésekre, első körben kormányzati intézkedésekre van
szükség. Március huszonhetedikén, múlt pénteken kormányrendeletbe
foglalva jelent meg az eddigi intézkedések, illetve javaslatok, tanácsok
összesítése, néhány szigorító ponttal kiegészítve. Az április
tizenegyedikéig elrendelt kijárási korlátozás némelyek szerint kevés, ők
kijárási tilalmat szeretnének. Mások szerint sok, legalábbis az
mindenképp, hogy egyelőre vége a kocsmázásnak. Ez nem vicc, mármint
az italozó helyek bezárása miatti méltatlankodás, igaz, hallani rosszabb megnyilvánulásokat
is. Elrettentésként jó tudni, ötezer forinttól félmillióig terjedhet az ellenszegülők büntetése.
A lényeg, ami egyébként nem újság, hogy minimális szintre kell csökkenteni a másokkal való
személyes – a rendelet szerint szociális – érintkezést, és ha muszáj összefutni, akkor is
tartsunk legalább másfél méter távolságot. Természetesen kivételek a közös háztartásban
élők, de nem kivétel a tömegközlekedés, sőt, az egyik legfontosabb, hogy ne szoruljunk
össze utastársainkkal. Hozzáteszem, akkor utazzunk vonattal, ott könnyebben ülhetünk
ritkásan (nem mindenki teheti, hogy autózzon). Ha a fentiek összejönnek, már eleget is
tettünk minden elvárásnak, önmagunkkal és embertársainkkal szemben egyaránt.
Csakhogy! Mert, ugye az ember már csak olyan,
hogy bármennyire is igyekszünk, könnyebb
tökéletlennek lenni, mint tökéletesnek. No, hát
ezen segít valamelyest a kijárási korlátozás: ha
nincs templom, nincs kocsma, mozi, nincs
vendéglő (kivéve készétel elvitelre), nyomban
könnyebb jónak lennünk. És, ha még azt is
komolyan vesszük, hogy vigyázzunk az idősebbekre, máris közelebb jutunk a járvány megfékezéséhez, de legalább elviselhetővé lassításához. Mert bizony ők fokozottan veszélyeztetettek, a legbiztosabb, ha nem ugyanakkor
megyünk patikába, boltba. Mert mehetünk, az élet végül is nem áll meg, de menjünk kilencig,
vagy délután, ők meg a kettő között. És meg is látogathatjuk őket, sőt, sokuknak kell is a
segítségünk, de továbbra is csak a szemünkkel fejezzük ki, hogy szeretjük őket.
Kimehetünk az utcára is, például egészségügyi sétára, futásra, és aki lakásban tart kutyust,
nyugodtan vigye sétáltatni. De ki kell mozdulniuk a gyerekeknek is, csak arra vigyázzunk,
ötnél kevesebben legyünk egy helyen. És tartsuk a távolságot: akinek helyén az esze, most
nem fog megsértődni, ha csak intünk, és nem ölelkezünk. Alapos indok természetesen a
munkába járás, amit nem kell külön igazolni, és ki lehet menni a földekre is dolgozni, mert az
életnek mennie kell tovább, csak másképp, mint eddig. Valójában mindenhová mehetünk,
ami nyitva van, de körültekintően, vigyázva önmagunkra és egymásra.
4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440,
E-mail: zhtk@vsz.hu

1

Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony
Lehetnek, persze, problémák, értelmezési nehézségek, ilyen esetekben mindenképp
érdeklődjünk a polgármesteri hivatalok, a rendőrség, illetve munkánk kapcsán a
munkahelyünk illetékeseinél – ha lehet, telefonon, e-mailban. Vita esetén kereshetjük a
Vasutasok Szakszervezetének tisztségviselőit is, mert a VSZ sem állt meg, csupán kisebb
létszámmal működik, de működik!
És minden nehézség ellenére működik a vasút is, csakúgy, mint eddig, ha mindannyian
akarjuk, működni is fog! Nem kell más, „csupán” elfogadni, megérteni végre, hogy nem csak
„én” vagyok, hanem „mi” vagyunk. Én is lehetek fontos, de csak annyira, amennyire mások.
Mert az igazán fontos az, hogy ha egyszer elmúlik a veszély, mindazokkal együtt lehessünk
távolságtartás nélkül, akikkel most csak távolabbról értékelhetjük egymást.
Dolhai József

Ugocsa non coronat!
A latin mondás magyarul annyit tesz: Ugocsa nem koronáz!
A történet háttere az, hogy a legkisebb magyar vármegye követe
a királyválasztáson nem járult hozzá, hogy a jelöltet királlyá
válasszák. Az, hogy ez a király Habsburg Ferdinánd, vagy Mária
Terézia volt, a történészeknek most is örök vita tárgya. A
legvalószínűbb az, hogy II. Lajos halála után Habsburg I.
Ferdinánd pályázott I. Mária királynénk ellenébe.
De talán nem is olyan fontos ma már, hogy ki mikor és miért.
Most, amikor az egész világ egy vírus ellen küzd, nem a nevek
számítanak. Hanem az, hogy a világon senki ne akarja kihasználni a helyzetet semmi
rosszra.
Akármennyire kicsik vagyunk, sokkal kisebbek, mint Ugocsa, azért mondjuk ki:
Ugocsa Non Coronat!!!!!
Márta István
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HUMORSAROK
OTT A FARKA
Napóleon mustrálja a katonáit, majd úgy dönt, hogy a kiálló testrészeket levágja. Odalép az egyik
katonához és levágja a fülét.
– Fájt? – kérdezi ordítva Napóleon.
– Nem, mert Napóleon katonája vagyok! – válaszol a harcos.
Odalép a másikhoz és annak az orrát vágja le.
– Fájt? – ordítja újra.
– Nem, mert Napóleon katonája vagyok!
Odalép a harmadik katonához, akinek a farkát vágja le.
– Fájt? – kérdezi a katonától.
– Nem, mert a mögöttem állóé volt!

ALTERNATÍV GYÓGYMÓD
A pösze és a sánta elmennek a kuruzslóhoz, hogy gyógyítsa meg őket. A kuruzsló rájuk olvas
néhány varázsigét, majd így szól:
– Sánta, dobd el a botot! Pösze, beszélj!
– Eleszett a szánta!
Balogh Attila
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