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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 41. szám 2020. május 04 

Virtuális Anyák napja 
Maradj otthon (1.0 sokadik) 

Amióta az eszemet tudom, május első vasárnapja sok pénzt 
hozott a virágárusoknak (főleg, ha az a ballagásokkal is 
egybeesett). Nos, 2020-ban ez nem igazán jött össze, 
köszönhetően a koronavírusnak. 

Nagyon sok Nagyi, Dédi hiába sütött-főzött, hiába várta a 
gyerekeket, unokákat, dédunokákat. Hiába reménykedtek, hogy 
most, amikor hosszú hétvégére esik Anyák napja, találkozhatnak 
azokkal, aki a legfontosabbak számukra. Remélem, többségüknek 
csalódni kellett, ami azt jelenti, hogy a gyerekek felelősségteljesen 
viselkedtek és nem szegték meg a szabályokat. 

Rengeteg módja van ma már a kapcsolattartásnak, szinte fel se lehetne sorolni, hogy 
a technika segítségével mennyi lehetőség van arra, hogy valakit felköszöntsünk. 
Ugyanakkor tudjuk, hogy egy Anyának, Nagymamának gyereke, unokája puszija, 
ölelése mindennél többet ér, de most ennek kell elmaradnia azért, hogy a jövőben 
még nagyon sok puszi és ölelés lehessen. 

Használjuk hát a technikát, még akkor is, ha elmarad a Nagyi isteni sütije, 
kacsasültje, és megpróbáljuk az első adandó alkalommal bepótolni. 

Márta István 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

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 

 
2 

Digimajális 

Sokan szeretik a változatlanságot, állandóságot, hiszen az 
kiszámíthatóságot jelent, talán még biztonságot is áraszt. Mások 
inkább osztják a latin szállóigét, miszerint a változatosság 
gyönyörködtet, és mit tagadnánk, van benne valami. Ám az is igaz, 
hogy a változás nem mindig kellemes, akár nagyon rossz felé is vihet 
bennünket. Sajnos mostanában is nehéz jó irányba mutató 
változásokat fellelni, sokszor örülhetünk, ha nem rosszabb, mint tegnap 
volt. Nincs ez másképp a május elsejével sem, hiába az egyik, vagy 
talán legszebb hónap kezdete, és egyben a munkások ünnepe, néha 
az anyák napja is. 

Május első napja Magyarországon 1890-től munkásünnep, és igen viszontagságos a 
története. Mert volt, hogy hatalmi-rendőri felügyelet alatt, sokszor tiltva és kardlapolással 
sújtva „ünnepeltek”, majd kicsi felszabadultság után megfordult a trend: ismét az erő keretei 
között, ám kötelezően vonulhatott a melós vagy negyven éven át. Végül évtizednyi lazuló 
időszak végkifejleteként minden munkásember, köztük a vasutas maga dönthetett arról, 
akar-e ünnepelni, vagy inkább strandra megy, esetleg a kertben dolgozik. És ha ünnepelni 
akart, eldönthette hogyan, kivel, hol és mit ünnepel. 

A sok-sok helyi majális mellett az igazi mindig is a budapesti felvonulás volt a Hősök terén át 
a Városligetbe. Komoly kérdésekről való beszédek, megnyilvánulások után indult a menet, 
amely a vidámság mellett az erőt is volt hivatott megmutatni. A Napozórét megtelt a 
legkülönbözőbb szakszervezetek, köztük a Vasutasok Szakszervezetének tagjaival, 
vezetőivel, vasutasokkal és minden, 
az országban megtalálható jelen-
tősebb cég, szakma munkás 
képviselőivel. Sok sátorban szóltak 
ott is az ünneplőkhöz, majd a 
hangulatról és a programokról a 
jókedv döntött, melynek részei vol-
tak a már-már jelképpé vált sör és 
virsli mellett a lufik, zászlócskák és 
emléktárgyak egyaránt. 

Aztán megint változás következett, 
különböző, részben anyagi, szerve-
zési gondok miatt sorra elmaradtak 
a felvonulások. A Liget szélén 
található emlékkőnél találkozhattak, 
akik odáig zarándokoltak, hogy 
megemlékezzenek az első munkás 
majálisról. Miközben el lehetett 
gondolkozni, vajon mi változott, 
mennyivel mások ma a követe-
léseink? 
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Ha jól meggondoljuk, alig-alig, a körülmények változása csupán hangsúlyeltolódásokat 
okozott. Amint a három nagy szakszervezeti tömörülés meg is fogalmazta, például a 
vészhelyzet miatt senki ne maradjon jövedelem nélkül, kapjanak állami segítséget a 
munkanélkülivé lett munkások, vállalkozók, a munkaidő-keretet (munkaidőt!) csak kollektív 

szerződéssel lehessen módosítani, 
erősítsék meg az érdekérvényesítés 
fórumait, rendezzék minden 
közalkalmazott státuszát, legyenek 
érdemi béremelések a közszférában is.   

Tehát május elseje, köszönhetően a Mércének is mégsem maradt el, de 
az idén amolyan virtuális, digitális volt a munkásünnep. Kicsit 
karanténos hangulatban, kicsit lehalkítva létezett a neten, közösségi 
oldalakon. Sokak által kicsit elfeledve, mások által mellőzve, elhallgatva 
– de a szívében ünnepelt, aki akart, csakúgy, mint sokan az anyák 
napját. Ám jó volna újra üzenni az utókornak is, például, hogy őrizzük a 
közösség erejébe vetett bizalmat, és a válságban is fontos a szolidaritás 
egymásért, önmagunkért. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

AIRPORT 

A repülőn elromlik az egyik hajtómű, ezért a pilóta arra kéri az utasokat, hogy üljenek le, csatolják 

be magukat, mert kényszerleszállást hajtanak végre. A bejelentés után megkéri az egyik 

stewardesst, ellenőrizze, hogy az utasok végrehajtották-e az utasítását. 

– Mindenki leült és bekötötte magát? – kérdezi a pilóta. 

– Igen, majdnem, csak egy ügyvéd osztogatja a névjegykártyáját... 

 

HÁZASSÁGI JUTALÉK  

A rabbi mosolyogva meséli egyik barátjának: 

– Képzeld, ma hét szívet tettem boldoggá! 

– Hogyan? 

– Összeadtam három jegyespárt! 

– Az nem csak hat szív? 
– Miért? Mit gondolsz, ingyen tettem? 

VIBRÁLÓ KAPCSOLAT 

Egy nő bemegy a bárba, leül az egyik bárszékre és hangos koppanással letesz egy vibrátort a 

pultra. A bár közönsége elcsitulva követi az eseményeket, a csapos pókerarccal megkérdezi: 

– Mit adhatok? 

– Nekem egy gin-tonikot, a barátomnak pedig négy ceruzaelemet... 

Balogh Attila 
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