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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 44. szám 2015. április 7. 

Fontos megállapodás született az RCH-nál 
Az elmúlt héten nagyon fontos megállapodás született a Cargoban, pedig az 
előjelek nem arra utaltak, hogy a felek meg tudnak állapodni. Aztán valami 
történhetett, a munkáltató szünetet kért, s utána minden úgy alakult, ahogyan 
azt a VASZ tárgyalói akarták. Csak feltételezések vannak, de akár telefon is 
érkezhetett Ausztriából, mely segíthetett a megállapodásban. Személy 
szerint megköszöntem Roman Heibenstreitnek, az Európai Üzemi Tanács 
elnökének a hathatós segítséget. 

Természetesen a két érdekvédelmi alelnök, Bárány Balázs (VDSZSZ), és Meleg János 
(VSZ), szinte minden tárgyaláson részt véve alaposan megdolgoztak a sikerért. Mert ez a 
rész siker, hiszen a munkáltató által bejelentett 91 fős étszám leépítési szándék jelentősen 
csökkent, a végrehajtásban ötven főt érintően zárult. Ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor a 
Záhony TÜK-nél a korábbi 62 főre tervezett leépítés kevesebb, mint egy harmadára 
mérséklődött, s az érintettek mindegyike valamilyen programban vehet részt. 

De nincs hurrá hangulat, mert a 
dolgos hétköznapok most 
következnek. A középtávú 
megállapodást meg kell tölteni 
tartalommal, amire egy hónapja 
van a tárgyaló feleknek. Nem 
lesz könnyű. 

Zubály Bertalan 
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Építsünk hidakat! 
„Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. 

Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” 
(Jm 13,1-15) 

Nem kell falakat építeni magunk, vagy mások köré ahhoz, hogy ne értsük egymást. 
Sajnos szigetlakók vagyunk, akik látják a szomszéd szigetet, talán még hallják is 
egymást, mégis értetlenül bámulnak ki a szigetükből. Ha netán háborog a tenger, 
akkor végképp olyanok egymásnak, mint az ufók, pedig alig van különbség közöttük. 
De valamiért úgy tesznek, mint akiknek különböző céljaik vannak, néha még 
ellenséget is látnak egymásban. Többnyire semmi okuk erre, csupán az a baj, hogy 
félnek a víztől, ráadásul nem tudnak hidat építeni. Elfelejtették, azok miatt, akik a 
tudatlanságból élnek. Akik szerint egy lábmosás elég ahhoz, hogy tiszták legyenek. 

Távoli szigetek között természetesek a nagy különbségek, 
és rendes állapot, ha lakóik egészen más nyelven beszél-
nek. Ráadásul nem tudnak elmenni egymáshoz, ám ha 
mégis sikerül, ők is találnak közös pontokat, ha akarnak. 
Vajon, ha csak kicsiny víz választja el a szomszédokat, 
miért nem kelnek útra? Érdemes volna, esetleg szót 
váltani, és nyomban kiderülne, hogy egy irányba tartanak, 
legfeljebb másképp. Ami nem baj, hiszen két jó barát, 
szerelmesek vagy házastársak között sem igazi, ha min-
denről ugyanaz a véleményük. Ám ettől még alkothatnak 
közös alapot, és a különbözőségek csak segítik a közös 
vágyak elérését. Igaz, előbb meg kéne tanulni úszni. 

Netán hidakat építeni, úgy nem kell 
hidegen borzongani, inkább egymást 
borzongtatni kellemesen új ötletekkel. 
Felvetődhet, minek a híd, ha eddig nem 
kellett, ki fog azon járni. Sok példa van 
erre, oly sok híd épült már, melyeken 
alig páran keltek át, amikor elkészült. 
Majd napról napra sokasodott azok 
száma, akik mégis nekiveselkedtek az 
ismeretlennek, és kiderült, hogy a túloldalon semmi különös nincs. Ott is a mifajtánk él, nagyjából úgy, 
ahogyan mi. De mégis átkelnénk holnap is, mert mindig van valami új, valami olyan, amit eddig nem 
értettünk, pedig milyen egyszerű. Csak győzzük le a háborgó tengert. 

Vagy önmagunkat. Mutassuk meg eszményeinket, hogy mások is lássák, kik vagyunk. Romboljuk le a 
gátakat, melyeket hatalomvágyók emeltek közénk, mossuk meg magunk lábunkat, majd „Építsünk 
hidat tiszta szavakból határok fölé, S elindulhatunk egymás felé!” 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

MEGÁLLAPÍTÁS 

Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek. Felállítják a sátrukat és elalszanak. Néhány óra 

múlva Holmes felébreszti társát: Watson, nézzen fel az égre, és mondja meg, mit lát! 

– Millió csillagot látok – válaszol Watson. És mit mond ez önnek? – folytatja Holmes. Némi 

töprengés után Watson: Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és 

a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében fél négy van. Teológiai szempontból 

bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható, és mi kicsik és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai 

szempontból holnap gyönyörű idő lesz. És önnek mit mond ez Holmes? – kérdezi végül a 

főnököt. Holmes egy ideig hallgat, majd megszólal: 

– Watson, maga egy idióta! Valaki ellopta a sátrunkat... 

 

JELZŐCSÍK 

Két hivatásos katona beszélget: Tudtad, hogy a rendőröknek más színű a nadrágjuk, mint a 

kabátjuk? 

– Nem, miért? 

– Azért, hogy meg tudják különböztetni egymástól. 

– És nekünk, katonatiszteknek miért egyforma? 

– Mert mi meg tudjuk különböztetni egymástól. 

– Akkor a tábornokok nadrágján miért van piros csík? 

– Biztos ami, biztos… 

GYÓGYÍTÁS 

A szőke férj szőke felesége súlyos balesetet szenved, kómába esik. Próbálkoznak az orvosok, de 

nem jutnak semmire. Napok múlva a nővér mosdatja a kómában levő nőt. Az intim területhez 

érve látja a monitoron, mintha változás történne, amikor simogatja. Behívják a férjét, és elmondják 

neki. Az orvos pedig a következő tanácsot adja: Szerintem a feleségének jót tenne egy kis orális 

szex, és talán felébredne a kómából. Kételkedik a férj, de belemegy. Elfüggönyözik a szobát, de 

pár perc múlva kiegyenesedik a monitor jelzése. Nincs pulzus, a szívverés is leállt. Az orvosok, 

nővérek rohannak, a férfi épp húzza fel a nadrágját. Látva a riadt tekinteteket megvonja a vállát, 

és halkan így szól: 

– Asszem, valamit félreértettem... 

Balogh Attila 
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