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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 9. szám 2015. augusztus 3. 

Gyűjtögetünk 
Hosszas huzavona után végre elkezdődhetett az aláírásgyűjtés az egyenlőség 
érdekében. Mármint, hogy ne legyen különbség férfi és nő között a nyugdíjba 
vonulhatóság terén. Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy a „közmédia?” a lehető 
legtöbb oldalról támadást indítson ellene. Jogi, közgazdasági, pénzügyi, 
foglalkoztatási, politikai - és még ami az eszükbe jut – oldalról akarják 
megmagyarázni, hogy ez mennyire rossz lesz az országnak. Egy dolgot azonban 
valami módon nem akarnak észrevenni: az emberek, a DOLGOZÓK ezt szeretnék! 

Minap egy betelefonálós műsorba futottam bele, ahol a páciens szinte szégyenlősen 
mesélte el, hogy 46 év munkaviszony után a 60. születésnapján a főnöke közölte, hogy nem kell 
tovább dolgoznia. No, nem nyugdíjba mehet, csak cégtől el. A nyugdíjhatóságnál pedig közölték, hogy 
majd 63 és fél éves korában számíthat arra, hogy nyugdíjas lesz, addig éljen meg 27500 Ft-ból, vagy 
ha szerencséje lesz, elmehet a 18 éves pályakezdő közmunkásokkal árkot takarítani. Elcsukló hangon 
kérdezte a műsorvezetőt: rendjén van ez így? Azt hiszem, mindannyian tudjuk a választ! 

A történetben az a szép, nem ennek a szegény embernek esetében, hanem globálisan, hogy bármely 
oldalról támadják is a kezdeményezést, lehet racionális, logikus érveket felhozni a védelmére. Jogi 
érvek: ma Magyarországon csak egy embernek kell rábólintani a dologra, azt másnap a parlament 
elfogadja. Közgazdasági: ha valaki negyven év szolgálati idő után nyugdíjba akar menni, csak 
munkahelyről tudja megtenni, tehát a helyére valakit fel kell venni, ergo lesz, aki fizeti az ő járulékát, 
vagyis munkahelyet teremtettünk. Pénzügyi: ha hinni lehet a hivatalos statisztikáknak, ma négy millió 
dolgozó tart el két millió nyugdíjast, a négy millió befizet átlag 88000 Ft-ot havonta, míg az 
átlagnyugdíj 107000 Ft. (forrás internet). /Feltehetnénk a kérdést, a maradék hová is megy? 
Feltehetünk ilyen kérdést?/ Politikai: ez az igazán nehéz dió. Nehogy már a többség mondja meg, 
hogy mit akar. Hiszen aki nem tud megélni 47000Ft-ból, az ne magyarázza meg, hogy mitől megy a 
villamos. Főleg ne okoskodjunk, ha egy gázszerelő állami pénzből kikötőt és kisvasutat épít magának. 

A végére hagytam a legnehezebbet, amit régóta próbál a szakszervezet megértetni a hatalmasokkal. 
A Foglalkoztatás. Ahogy az egyik kolléga szabad stílusban megfogalmazta: „… meg, az utódomnak 
már mellettem kéne dolgoznia, hogy mire nyugdíjba megyek, önállóan is képes legyen rá”. 

Nem akarok világmegváltó lenni, hiszen elég nekem a magam baja, de ha van rá mód, tegyünk, 
tegyetek érte, hogy mihamarabb meglegyen a 200000 aláírás és győzzük meg az embereket, hogy 
igennel szavazzanak majd. Nemcsak azért, hogy a vasutasok ne rettegve menjenek a 29-esre, hanem 
azért is, hogy ne kelljen annyi gyereknek, unokának külföldre mennie dolgozni. Sajnos, ahogy a 
vasutas béreket és munkakörülményeket ismerem, nem fognak tolongani az utódaink. 

Márta István 
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Egy-két sorban 

Celebritás (celebritas, lat.) – Ünnepelt híresség, előkelőség, az első valószínűleg 

Kleopátra volt. 

Celeb – A celebritás módosult változata. Ritkán alkot, elég, ha néha villant, és 

nagyokat mond. 

Profi celeb – Például a politikus. 

Celeb villantás – Építsünk valamit! Falakat, vagy legalább kerítést, az olcsóbb. 

Kerítés – A törvényeinkhez hasonlóan kijelöli a cél eléréséhez vezető legrövidebb kerülőutat. 

Vasfüggöny – Többnyire megkerülhetetlen, ezért a legdrágább kerítés. 

Nemzeti konzultáció – Drágább, mint a kerítés, sőt, mint egy vasfüggöny, többe kerül, mint idén a 

menekültek, de olcsóbb, mint az óriásplakát-háború. 

Menekült – Szerencsétlen, aki eleinkhez hasonlóan (1849, 1929-33, 1944, 1948, 1956, ?) menekül a 

fegyverek, vagy a nyomor elől. Igaz, mostanság sokan pénzzel, sőt, tudással jönnek. 

Menekülttábor – Menekültek olyan gyűjtőhelye, ahol kevesebb a 

bűncselekmény, mint a munkásszállókon. De ez nem tart örökké, 
ha elég kitartóan össze-vissza terelgetünk. 

Bevándorló – Menekültek azon töredéke, akik itt szeretnének 

tartósan letelepedni. 

Bevándorlás-politika – A politika egyik zavarosa, az Európai 

Unióban a politika azon része, amely mostanában kezd 
működésképtelenné válni. 

Szimbiózis – Amikor szervezetek kölcsönös előnyök mentén, 

egymást kiegészítve együttműködnek. 

Szimbiózis Európában – Például az Unió pénzel bennünket, elnéz ezt-azt, mi pedig végvárként 

próbáljuk elijeszteni a betolakodókat. Jártunk már így régebben, akkor Mohácsnál ért véget az álom… 

Alvás – Módosult tudatállapot, a külső ingerekre adott reakciók minimálisra csökkenése is jellemzi. 

Ébredés – „Ez az ország addig él, amíg alszik. S jaj annak, aki felébreszti.” (Jókai Mór: És mégis 

mozog a föld) Vagy inkább az országnak jaj, ha felébresztik? Mostanában rosszul alszik… 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Terület Képviselet 

Csütörtökön villámlátogatást tett Képviseletünkön Halasi Zoltán, a Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezete Szolidaritás elnöke. Beszéltünk a jelenről és bizakodóan szakszervezeteink jövőbeni 
együttműködéséről. Hogy ez milyen formában és keretek között valósulhat meg, az még a jövő titka, 
de világossá tette, hogy a VDSZSZ Szolidaritás nem fordul el az együttműködés lehetőségétől. 

 

HUMORSAROK 

KERESZTREJTVÉNY 

Tisztelt Szerkesztőség! Mélységesen felháborodtam az Önök által közölt keresztrejtvény obszcén 

megfejtésén! A "szerelemnyílás" négy betű – és ezt most nem írnám le. Ez egyszerűen felháborító! 

Nyilvános bocsánatkérést követelek az igaz hitűek nevében! 

Tisztelt Püspök Úr! Elnézését kérjük, ha ez Önt felháborította, de szeretnénk felhívni a figyelmét 

néhány apróságra. Az Ön megoldása a "pina" volt, amit sajnos nem fogadtunk el. A feladvány 

ugyanis "A szerelem nyilasa" volt, így a megoldás Ámor. Összesen 24563 megoldás érkezett és 

mindössze kettő volt rossz. Az Öné illetve az Érsek úré a másik, akinek a megoldása "segg" volt... 

FEDÉLZETI ÉLVEZET 

A repülő felszálláshoz készülődik, amikor a mikrofonban megszólal a pilóta: Hölgyeim és Uraim! 

Üdvözlöm Önöket a fedélzeten! Kérem, kapcsolják be a biztonsági öveiket! – és miután úgy 

gondolja, hogy kikapcsolta a mikrofont, odafordul a másodpilótához: Most jólesne egy bögre kávé 

meg egy forró punci! Meghallja ezt az utastérben egy csinos stewardess. Rögtön elindul, hogy 

figyelmeztesse a pilótát, amikor megszólal egy idősebb hölgy: 

– Ne siessen kedveském! Legalább a kávéját hadd igya meg... 

 

EZ NEM VICC 

Kovács az elhunyt felesége, Bözsi sírjánál zokog: Jaj, kedvesem, miért hagytál el? Ha csak egyszer, 

még egyszer láthatnálak! Ebben a pillanatban megmozdul a sírhalmon a márvány, mire Kovács 

gyorsan ráteszi a lábát: Ejnye, Bözsi, hát még mindig nem érted a tréfát... 

DUPLA 

Egy szőke felhívja a szőke barátnőjét egy új számról… 

– Halló! Szia, én vagyok. Na, mi ez az új szám? 

– Miért, zenét hallgatsz... 

Balogh Attila 
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