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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 22. szám 2015. november 2. 

Kicsi fények útján 
Egykor az ablakokban kicsi fények gyúltak október-november fordulóján. Falun és 
városon egyaránt sok ablakban emlékeztek azokra, akik végleg elmentek. Vannak, akik 
úgy gondolják, az ablakba tett emlékezés külsőség volt csupán, hiszen azt is legalább 
annyian láthatták, mint a sírokon égő gyertyákat. Nem hinném, hogy rosszra kell 
gondolnunk, hiszen akkoriban még nagyjából egyformák voltak a gyertyák, mégis, 
legalább annyira merengésre késztett sötétedés után a temető, mint manapság az 
egymással versengő, virágtenger közé tett mécsesek fénye. Meg aztán senkiről sem 
tudni, mi lakozik legbelül, még ha hűen követi is a gyakran megszokássá vált 
hagyományokat. 

Majd’ hatvan éve annak, hogy az ablakban égő gyertyák nem csak az elhunytakat gyászolták. Leginkább a 
fővárosban és a nagyobb városainkban mást is jelentettek november másodikán az ablakok kicsi fényei, 
ami mára keveseknek maradt fontos. Lassacskán azok a gyertyák is elhalványultak, illetve kiköltöztek a 
temetőkbe. Sok nagy, és még nagyobb – „szebb?” – mécses közé, így nem csoda, hogy vannak, akik 
inkább estefelé mennek oda, akkor kevésbé látszik, hogy nem csak emlékezni, és netán csak 
megszokásból ment ki a nép. 

Mostanában az ima is fogyóban, mint azok száma, 
akik még egyedül is el tudják mondani valamelyiket. 
Ettől, persze, még lehet őszinte az emlékezés, talán 
még akkor is, ha két vidám trécselés közé szorult. 
Mondhatni, a lényeg belül van, onnan kell jönnie a 
kicsi, de messzire látó fénynek. Annak a fénynek, 
amely a múlton túl a jövőbe is világít, arról is 
elgondolkodtat, amit még nem ismerünk, bár folyton 
az jár az eszünkben. És közben bízunk a 
gyertyafény erejében, legalábbis, amikor már nincs 
más okunk reménykedni. 

Pedig kár volna megvárni a reménytelenséget, hiszen számtalanszor tapasztalhattuk, akkor jön a 
megváltás, amikor a legrosszabbat várjuk. Mint ahogyan nagyot csalódtunk párszor, mert biztosak voltunk 
abban, hogy már csak jó következhet. Bízzunk inkább a sok kicsi fény erejében, mert azok mi vagyunk. 

Dolhai József 

Kezd alakulni 

A múlt héten többször is tárgyalóasztalhoz ültek a felek az RCH-nál a jövő évi bérfejlesztéssel 

kapcsolatban. A szakszervezetek kemény kritikával illették a munkáltatót a korábbi méltánytalan 

ajánlat miatt, ebből kifolyólag a VSZ-VDSZSZ-MOSZ közös levelet küldött az RCH vezetésének. 

A levél nyomán az ajánlat is változott, a munkáltató elmozdult, és az ajánlatát 2%-ra változtatta. Ez 

közel 220 millió forint, felosztásának a vitája már elkezdődött, a nyugdíjpénztári munkáltatói 

támogatás is 1,25%-ra emelkedne. A VSZ-VDSZSZ új javaslattal állt elő, és egy 400 millió 

forintos bérfejlesztésre fordítható keret összeget kér, amely elegendő lehetne akár a 

bérfelzárkóztatásra, valamint a bérfeszültség kezelésére is. A tárgyalások hétfőn folytatódnak. 

Zubály Bertalan 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

Október 31-én, pénteken közös ülést tartott a Port Szakszervezeti Bizottsága és 
Központi Üzemi Tanácsa. Az ülésen Farkas József vezérigazgató elköszönt a két 
testülettől, és bemutatkozott Gubik László, a vezérigazgatói tisztség várományosa. 

Gubik Lászlót Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 2015. november 
elsejével kinevezte a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatójának. 

Tengelyátszerelései Főnökség 

A Főnökség 2016. évi tervezett munkarend-módosítási javaslat ellen 
kezdeményezett konzultációra október 27-én került sor. A munkáltató részéről Nagy 
Krisztián területi igazgató, Kántor Tamás gazdálkodási igazgató-helyettes és Balázs 
Tibor tengelyátszerelési főnök, a VSZ részéről Juhász Tiborné TK vezető és Nagy 
Attila TK vezető-helyettes vettek részt. A konzultáción megállapodás született – 
tekintettel a jelenlegi teljesítményekre – hogy az állandó nappalos munkarend helyett 
a jelenlegi létszámmal nyújtott nappalos munkarendet alkalmaznak a következő év 
első negyedévében. A teljesítmények csökkenése esetén újra vizsgálják a 
munkarendet, ami megfelelő indok esetén módosulhat. 
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HUMORSAROK 

RÖPKE RÖPTE 

A feleség kibérel egy szobát a szeretőjével. Megy a menet, ám egyszer csak valaki őrülten verni 

kezdi az ajtót. Úristen! Ez biztos, hogy a férjem lesz. Ugorj ki gyorsan az ablakon! – mondja 

kétségbeesetten a nő. Erre a férfi: Na de drágám, a 13.-ik emeleten vagyunk! 

– Jaj hagyjál már, nincs most idő foglalkozni a babonáiddal!!! 

MADÁR? 

Apa és gyereke beszélgetnek: Apa! Mi az a kolibri? Az? Hmm, egy...egy...egy különleges hal – 

válaszol bizonytalanul az apa. De itt azt írják róla, hogy virágról virágra száll – replikázik a 

gyerek. 

– No, akkor már azt is tudod, milyen ügyes... 

 

HÁTSÓ FERTÁLY 

A prosztatavizsgálat, mint tudjuk, nem a legnagyobb öröm. Bár...néhány vidám paciens elengedi 

magát közben: 1. Óvatosan doki, ott jár, ahol eddig még ember nem járt! 2. Megérkeztünk már? 

Megérkeztünk már? 3. Tudja, dokikám, mi Arkansasban már törvényes házasok lennénk! 4. 

Aúúú, most már tudom, mit éreznek a guminők! 5. Hé, doki! Maga nem APEH ellenőr volt 

korábban? 6. Kérem, írjon egy igazolást a feleségemnek, hogy nem ott hordom az agyam! 

Balogh Attila 
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