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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 24. szám 2015. november 16. 

Milyen péntek? Milyen tizenhárom? 
Azoknak adok igazat, akik szerint valójában gőzük 
sincs a babonás embereknek, miért félnek a 
péntektől, tizenháromtól és társaitól – az ijedtségre, 
netán meghátrálásra további sokat gyűjthetnénk 
össze. A gyöngyszem nálam az a komplett ókori 
egyiptomi hadsereg, amelyik képes volt megfor-
dulni, ha útját egy trágyagalacsint görgeti kicsiny 
szkarabeuszbogár keresztezte. Ők sem igen tudták 
félelmük okát, talán nem is volt, de az ilyesmivel 

érdekesebb az élet, és persze nehezebb is. Például Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok 
egykori elnöke sem ült le vacsizni tizenharmadiknak, ami azért okozhatott galibákat. De vannak, akik 
szerint balszerencse visszafordulni, ha már becsuktuk magunk után az ajtót. Mindenesetre pénteken 
reggel úgy döntöttem, hogy jó napom lesz. Voltak is tetszetős percek, de mi tagadás, jobbat vártam. 

Mondjuk az, hogy nem lettem milliomos, nem meglepő, hasonlóan alakult a helyzet, mint csütörtökön, 
vagy szerdán...azt viszont értékelem, hogy még mindig vasutas vagyok. Utóbbihoz már kapcsolódnak 
baljós hírek is, mint az, hogy a határzárak, illetve az amúgy áldásos, de néha rosszul szervezett 
pályafelújítások gyakran szkarabeuszbogárként hatnak a teherforgalomra. És bizony a cargosok baja 
előbb-utóbb mindenki baja lesz – kivéve a babonásabbját, neki elég, ha otthon marad pénteken. 

Úgy tűnik, nagyjaink között is kerülnek bogaras, vagy inkább ba-
bonás emberek, elég, ha beleolvasunk szakszervezetünk LV Hírnö-
kébe. Megtudhatjuk belőle, hogy továbbra is bogarasan ragasz-
kodnak többen is a tíz évvel ezelőttihez hasonló kiszervezősdihez a 
vasútőröknél és a takarító személyzetet is a vasúton kívül 
szeretnék látni. Nem derült ki, miért lesz ez jó nekik, vagy nekünk, 
vagy bárkinek, de az vesse az első követ, aki tud kapásból jót 
nevetni, ha fekete macskák keresztezik munkahelyére vezető útját. 

Péntekre az is kiderült, hogy ismét indul a szokásos menetrend mizéria. Persze, nézzük a jó oldalát, 
mert dicséretes, hogy kormányokon és pártokon átívelő történetről van szó, ami azért nem apróság. 
Hogy vannak-e az ügyben szakarabeuszok, nem tudni, talán csak az utasok száma emelkedik 
vészesen, vagy a kollégák leterhelését sokallják – mindkettőt a járatok számának csökkentésével a 
legegyszerűbb mérsékelni. Reméljük, nem jár úgy senki, mint a Templomos lovagok 1307. október 
(péntek) tizenharmadikán, amikor IV. „Szép” Fülöp, francia király egy csapásra megtalálta esetükben a 
végleges megoldást: Erre a napra datálják sokan a péntek 13 eredetét, bár írásban ezzel a babonával 
úgy kétszáz éve óta lehet csak találkozni. 

Természetesen mindazoknak igazuk van, akik szerint butaság a babona, 
nem szabad félni például attól, hogy nem lesz szerencsénk, ha valamiért 
visszamegyünk a reggeli indulás után. Legtalálóbban alighanem Rejtő 
Jenő fogalmazta meg: „Nem vagyok babonás és nem hiszek a 
badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna 
kavicsra, azt nem érheti megrontás". Rejtő szellemében én is laza voltam 
pénteken, mert baj semmiképp nem érhetett volna, hiszen miután 
valamiért vissza kellett fordulnom, ültem pár percig egy ágyon. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

HUMORSAROK 

IVÓCIMBORÁK 

Pisti és Laci baromira be akar rúgni, de nincs csak egy ötszázasuk. Azon törik a fejüket, hogy 

oldják ezt meg. Laci vesz egy hotdogot, kiveszi belőle a virslit, és a nadrágjába teszi. Így ülnek be 

az első kocsmába. Miután eleget ittak, Pisti letérdel Laci elé, és bekapja a virslit. Ezt látja a 

kocsmáros, és kihajítja őket. Úgy döntenek ezt minden kocsmában eljátsszák, és így fizetés nélkül 

megúszhatják a dolgot. El is jutnak a tizedik kocsmáig, amikor Pisti megszólal: Te, nekem már 

nagyon fájnak a térdeim! 

– Erre Laci: Te panaszkodsz? Már a negyedik kocsmánál elhagytam a virslit... 

 

LUKRA-FUTÁS 

Egy házaspár a 25 éves házassági évfordulóra készül. Az asszony azon gondolkodik, mivel lepje 

meg a férjét, aki nagy Brigitte Bardot rajongó. Kitalálja, hogy elmegy egy tetováló szalonba, és a 

feneke két oldalára tetováltat egy-egy B betűt. Mikor kész a mű, hazasiet, és izgatottan várja férjét: 

Gyere drágám, nagy meglepetésem van számodra! Ledobja ruháit, megfordul, terpeszállásban 

mélyen előrehajol, hogy jól látható legyen az "ajándék". A férj nézi, nézegeti, méregeti, majd 

csodálkozó arccal a következő kérdést teszi fel nejének: Te, ki az a B O B ??? 

Balogh Attila 

Folytatódtak a tárgyalások 

A múlt héten több alkalommal is tárgyalóasztalhoz ültek az RCH-nál a munkáltató, és a 

szakszervezetek képviselői a jövő évi bérfejlesztéssel kapcsolatosan. A tárgyalásokon 

többször elhangzott, hogy ez a 260 millió forint (2,4%) még kevés ahhoz, hogy az 

intézkedés már december elsejével életbe léphessen. Mert mindenképpen szerteágazó, s 

minden igényt kielégítő megállapodást szeretne kötni a VSZ. Úgy látjuk, van arra esély, 

hogy az álláspontok közeledjenek, és akár már az elkövetkező héten egy mindenki által 

elfogadott megállapodás szülessen. 

Zubály Bertalan 
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