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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 50. szám 2016. május 17. 

Pünkösd igazsága 
Május, pünkösd hava, néhány helyen „veresünnep”, többek között a szövetség 
hónapja is. De akár a szövetségek, vagy szövetségeink hónapjának is 
nevezhetjük, már ha van kedvünk bárkivel bármilyen szövetséget kötni 
mostanában. Mert ugyan a szövetségek nem feltétlenül a virágillatú májusban 
köttetnek, ám nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a legtöbb szövetkezés, vagy 
a gondolata – legyen az egy tartós kapcsolat vagy sok ember életére kiható jogi 
aktus – az éltető tavasz lelkesedésében fogant. A lényeg az, hogy igaz legyen, 
ami a szövetségünkben foglaltatik. No meg, a mások szövetségében is. 

A történelem első szövetségéről az Ószövetségben 
olvashatunk, ami a zsidók és Isten kötött Mózes „közvetítésével” jött 
létre. A Sínai-hegyen, a kőtáblákba vésett tíz parancsolat megtartásá-
ban egyeztek meg, amit aztán több-kevesebb sikerrel igyekeztek 
megtartani. És amire néha mi is törekszünk, bár leginkább mindenki 
mással szeretnénk betartatni. Ebből aztán mindenféle bonyodalmak 
származnak, de a mai napig nem találtunk ki olyan törvényt, ami 
büntetlenül felül írhatná azt az elsőt, így aztán kénytelenek vagyunk az 
első alapján szervezni életünket. Hol igazán, hol kevésbé igazan. 

Már az is valamiféle szövetkezés, ha csupán tagjai leszünk egy társaságnak, hiszen a belépésünkkel 
„aláírtuk” a szerződést, miszerint egyetértünk azokkal, akik befogadtak. És, persze, bízunk abban, 
hogy vezetőink jó felé visznek bennünket, tudják, hogy a rész érdekei csak az egészséges egészben 
érvényesülhetnek, és kerülik a kétes értékű magánérdekek uralmát. Hiszen azt is tudják, hogy 
erdőben nőnek a legszebb, legmagasabb és egyenes fák. Az igaziak. 

Előfordulhat, hogy a legjobb indulat sem elég a szövetség jó működéséhez, kopottas, netán idejét 
múlttá lesz, ilyenkor meg kell újítani! Az Újszövetség, amit piros pünkösd napjaiban ünnepel a nyugati 
világ, a katolikus egyház szülinapja mellett az új törvény ünnepe is, ami a mózesi szövetség 
megújítása. Igaz, világunkban egy közös lét megújítása nehezebb feladat, mint a létrehozása volt, 
pedig ha sikerül, jobb, tartalmasabb is lehet, mint egykor. A megújuláshoz ismét együttes szándék 
kell, és valami olyan kötődés, az összetartozás érzése, ami bizalmat és áldozatkészséget feltételez a 
szövetségesek között. 

Manapság már ritkán hiszünk a csodákban, némelyiken mégis érdemes volna elgondolkodnunk. 
Pünkösd havának előzményeihez kacsolódik egy történet, mely szerint, amikor a tanítványokra leszállt 
a Szentlélek, a különböző nyelveket beszélő hallgatóság mindegyike a saját nyelvén hallotta az 
apostolok tanítását, tehát megértette azt. Ezt hívják a nyelvek csodájának, ami nem a nyelvek 

különbözőségének megszüntetését jelentette, hanem a 
különböző nyelveken beszélők közös hitben, 
gondolkodásban történő egyesítését. 

Tény, hogy nem vagyunk apostolok, és már nem is igen 
leszünk, de szeretünk néha csodákra várni, ami nem baj. 
Mert a csodavárás nyugalmában megtalálhatjuk pünkösd 
igazságát, az életünk szépséget adó sokféleségünk 
mellett a közös célokat hirdető közös nyelvet. 

Dolhai József 
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Vasutasból kancellár 

A hír új, bár nem szenzáció, hiszen régóta beszéltek róla vasutas-berkekben a 
Lajtán túl, és innen egyaránt: Christian Kern, az Osztrák Szövetségi Vasutak 
(ÖBB) vezérigazgatója Ausztria kancellárja lesz, no meg az Osztrák 
Szociáldemokrata Párt (SPÖ) új elnöke is egyben. Tehát mára valósággá lesz a 
mende-monda, vagy már az is lett: Ma dönt róla az SPD, és mert ellenjelölt nincs, 
formális döntés várható. Mondhatnánk, na és akkor mi van? Az osztrákok dolga, 
van nekünk sajátunk bőven.   

Igaz, ami igaz, de az is valóság, 
hogy az osztrák állami vasútnak van 
egy árufuvarozó vasútvállalata, a 
Rail Cargo Austria (RCA). És annak 

is van egy ilyen cége, a Rail Cargo Hungária (RCH), ami 
máris érdekesebbé teszi a magyar vasutasok számára 
is a hírt. Hogy ezen kívül miért érdekes, még senki nem 
tudja, mert nem tudni, ki lesz az utóda, és mit gondol 
majd a vasúti áruszállításról. Amit tudni lehet, az 
egyelőre az, hogy Kern úr mit gondolt mindezekről. 

Azt tudjuk, hogy az osztrák szakszervezetek teljes 
mellszélességben támogatták Kern kancellári ambícióit, 
hiszen nagyon szoros a kapcsolat köztük, jól ismerik őt. 

Kern többször járt Magyarországon is, találkozott 
szakszervezetünk akkori elnökével, és a cargosok 
tisztségviselőivel is, és az Európai Üzemi Tanács (EÜT) 
üléseinek állandó meghívottja és előadója is volt. 
Jómagam, az RCH KÜT elnökeként többször is 
tárgyaltam vele, mint például a tavalyi középtávú 

megállapodás megkötése előtt. Legutóbb idén február kilencedikén találkoztunk az EÜT soros ülésén, 
Bécsben, ahol többek között az ez évi tervekről, és a középtávú elképzelésekről volt szó. Külön 
kiemelte, hogy az RCH munkavállalói jó munkát végeztek a múlt évben, amiért dicséret illet mindenkit. 
Akkor megbeszéltük, hogy májusban egy újabb személyes találkozóra is sort kerítünk, ami így már 
nem jön létre. 

Az biztos, hogy Kern 
személyében egy távolságtartó, 
de korrekt és szavatartó tárgyaló 
felet ismerhettünk meg, a 
munkavállalók szociális 
érzékenysége pedig mindig 
prioritás volt nála. A záhonyi 
térséget is jól ismeri, érdeklődő 
volt irántunk, és én igyekeztem 
minden találkozón képbe hozni. 

Az ÖBB (egykori) vezérigazgatójára az is jellemző, hogy az előre megbeszélt találkozóink mindig 
hosszabbra nyúltak a tervezettnél. Bízok abban, hogy Kern személyében az új kancellár akár egy 
irányváltást is hozhat a magyar-osztrák kapcsolatokban, no meg a MÁV és az ÖBB kapcsolatában is, 
például az árufuvarozás terén. És természetesen bízok abban, hogy az utódjában is hasonló kvalitású 
vezetőt ismerhetünk meg. 

Zubály Bertalan 
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Forgalmász derbi Tuzséron 

Évtizedes hagyománya van már annak, hogy a záhonyi és az eperjeskei 

forgalmi csomópont sportszerető dolgozói focibajnokságban mérik össze 

tudásukat, ügyességüket. Később csatlakoztak a baráti találkozóhoz a 

nyíregyházi kollégák is, így május tizedikén már három csapat, és persze a 

lelkes szurkolók és segítők találkoztak. Ezúttal a záhonyiak látták vendégül a 

másik két csomópontot, és Tuzséron mérkőztek meg a játékosok. 

A körmérkőzések Eperjeske Forgalmi Csomópont és Nyíregyháza Forgalmi 

Csomópont összecsapásával kezdődött, és öt-öt góllal döntetlen volt az 

eredmény. Utánuk a nyíregyháziak és a Záhonyi Forgalmi Csomópont 

játékosai küzdöttek meg, és 7:3 arányban a nyíregyházi vendégek bizonyultak jobbnak. Végül a 

záhonyi és az eperjeskei kollégák léptek pályára, a végeredmény 6:4 lett. 

A győztes egy vándorkupát őrizhet egy évig, ami idén már másodszor a nyíregyházi csapatnál maradt, 

hiszen tavaly is ők bizonyultak a legjobbnak. 

Szigorúan titkos, ezért kiszivárgott, hogy a foci izgalmas és egészséges ugyan, de inkább jó kifogás 

arra, hogy a csomópontokon dolgozó vasutasok ne csak munkájuk révén találkozzanak egymással. 

Sőt! Egyik legjobb lehetőség a kollegiális és baráti kapcsolatok ápolására, aminek jótékony hatása 

gyakran megmutatkozik a mindennapi munka során is. Ezért az izgalmas meccsek után vacsorával 

várta a záhonyi csomópont a vendégeket, és természetesen a kötetlen és jó hangulatú beszélgetések, 

szórakozás koronázták meg a napot. 

Deregi Balázs 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet 

Az elmúlt héten lelkes csapatunk ismét Berekfürdőn járt. Folytattuk a felújítást, hétfőtől 
péntekig váltott turnusokban, hogy maradjon meg az erő mellett a lelkesedés is. A 
leghosszabb ideig (hétfőtől-péntekig) Grunda Zsolti és Szatmári Béci bírta, ők már kivívták 
maguknak a képzeletbeli "VSZ festői" címet is. Ne feledkezzünk meg azonban a többiekről 
sem, hiszen ismét odatette magát Juhász Laci és Nagy Attila, akik az előző etapban is 
Berekfürdőn voltak. Továbbá köszönet a munkáért Szenes Zsoltinak, Lengyel Antinak, 
Gáspár Zolinak és Votyku Lacinak is. A csapat munkájának gyümölcse, hogy gyakorlatilag 
két apartman kivételével Berekfürdő lakhatóvá vált. 
 

HUMORSAROK 

KIJELENTÉSEK 

Egy amerikai, egy német és egy orosz nő beszélget. Az amerikai: Amikor férjhez mentem, 

kijelentettem, hogy nem fogok mosni! Nem láttam a férjem egy napig, majd megjelent egy 

automata mosógéppel. A német: Amikor férjhez mentem, kijelentettem, hogy nem fogok 

mosogatni! Nem láttam a férjemet két napig, aztán hozott egy mosogatógépet. Az orosz: Amikor 

férjhez mentem, kijelentettem, hogy semmit nem fogok csinálni! Nem láttam egy napig, két napig, 

harmadnapra már kezdtem látni az egyik szememre... 

DIAGNÓZIS 

Kovács nagyon ideges, azért mert egy ideje nem működik a szerszáma. Elmegy egy vizsgálatra, 

ahová elkíséri a felesége. Ő benn van, az asszony pedig a váróban ücsörög az ajtó mellett. Az 

orvos a vizsgálatok után a következőket mondja: Önnek krónikus mértékű gátlása van, amely 

megfosztja minden életörömtől. 

– Csak csendesen doktor úr! Kinn ül a váróban, az ajtó mellett!!! 

 

MÓDSZEREK 

Pistike éjszaka benyit a szülei hálószobájába, és látja, hogy a mamája meztelenül lovagol a 

papáján. Másnap megkérdezi az anyjától: Anya, miért ugráltál a papán? Tudod, papának van egy 

kis pocakja – válaszol az anya – és azt próbáltam lelapítani! 

– Ugyan anya, teljesen feleslegesen fáradozol! Amikor nem vagy itthon, mindig átjön a szomszéd 

néni, és az felfújja... 

Balogh Attila 
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