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ZÁHONYI VASUTAS 
IV. évfolyam, 43. szám  2015. március 30. 

Reménykeltő tárgyalások az RCH-nál 
A mögöttünk álló héten sem unatkoztak a tárgyaló felek, hiszen volt olyan nap, 
mikor két alkalommal is tárgyalóasztalhoz ültek. Amióta kiderült, hogy Bécsben 
2014. november 26-án elfogadták az RCG 2020-ig terjedő stratégiáját, más irányt 
vett az Cargoban folyó kollektív munkaügyi vita is. Mint ismeretes, a cégnek 2020-
ig kilencvenkét fős leépítési kötelezettsége van, a létszám pedig 1858 főnek lehet. 

A szerdai nap mindenképpen kiemelendő, hiszen Christian Kern, az ÖBB holding 
vezérigazgatója fogadta az Európai Üzemi Tanács (EÜT) magyar delegációját, 
melyen részt vett Roman Heibenstreit, az EÜT elnöke is. Az egy órára tervezett 

találkozó végül több mint két órán át tartott, melyen a magyar munkavállalói oldal egy jól felépített 
prezentáción keresztül világította meg az elmúlt hetek problémáit. Szóba került többek közt a 
csoportos létszámcsökkentés megalapozatlansága, valamint annak túlzó mértéke is. Felajánlottuk 
segítségünket, valamint kompromisszumkészségünket egy 2020-ig kötendő középtávú megállapodás 
megkötése érdekében. A megállapodásnak tartalmaznia kell a foglalkoztatáspolitikát, melynek 
alfejezeteiben a fiatal munkavállalók helyzetét, az idősebb kollegák méltányos programmal való 
ellátását, valamint a pontos létszámadatokat. Ezt követően meg kell tervezni a középtávú 
jövedelempolitikát is. A megállapodásnak rögzítenie kell még a munka- és egészségvédelem 
helyzetét, stratégiáját, valamint külön fejezetben kel kitérni a munkaügyi kapcsolatokra. Ennek 
érdekében a jövő hét végéig a kollektív munkaügyi vita lezárása után a felek egy 
szándéknyilatkozatban rögzítik a megállapodást, melyet legkésőbb május 31-ig megkötnek. 

Kern úr felajánlotta, hogy május végén újra találkozunk, és azt követően pedig a találkozások 
rendszeressé válnak. Azt gondolom, hogy bizakodóak lehetünk, hiszen az már szinte biztos, hogy a 
bejelentett leépítendő létszám jelentősen csökkenni fog. A fenti célok elérése érdekében következő 
hétnek is sűrű lesz a programja. 

Zubály Bertalan 
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Bontsunk falakat 

Az ember mindig szeretett falakat építeni, hol azért, hogy megvédje magát, hol azért, 
hogy bezárjon, vagy elzárjon másokat. Ezek a falak sokszor hasznosak voltak, de 
nagy részükkel soha nem ért célt az építője, vagy csak átmenetileg. Ez manapság is 
így van, építgetjük falainkat, aztán görcsölünk, hogyan bonthatnánk le azokat, ha 
előbb-utóbb rájövünk, bármi volt is a cél, csak önmagunkat zártuk falak közé. Akkor is, 
ha védekezni akartunk, akkor is, másokat szerettünk volna megvédeni. Akkor meg 
végképp, ha rosszindulatból álltunk kőművesnek. 

A kínaiak majd’ kétezer évig falaztak vagy tízezer 
kilométernyit, hogy védekezzenek a hunok 
támadásai ellen. Jó kis közmunka volt két aratás 
között, csak éppen a nomád törzsek inkább 
megkerülték, mintsem a falra másztak volna. Mert a 
falak legtöbbször megkerülni valók, amíg nem tudjuk 
lebontani. Gyermekkorunkban mi is azt tettük azzal 
a fallal, amit a szüleink emeltek, majd csodálkoztunk 
a mieinken, hogy milyen ügyesen kerülgetik otromba 
építményeinket. Igyekeztem is mihamar lebontani 
azokat, találhatnak eleget, bármerre járnak. 

Voltak persze a kínainál szerényebb építmények, például 
a berlini. Ez csupán száz kilométert kóstált, az elvtársak 
jóvoltából 1961-ben gyorsan felépült, három és fél méter 
magasra. Feladatát kevés híján harminc évig profi módon 
teljesítette, ám a budapesti Szigeten található reinkarnáci-
ójával ellentétben korántsem volt vicc tárgya. Mert bizony 
Berlinben sokan odavesztek, míg eljött a falbontás ideje, a 
virtuális sebek gyógyulása pedig még sokáig eltart majd. 
Hiszen a fal nem csak fizikális, de érzelmi és szellemi 
választóvonal is volt, talán több kárt okozva, mint a valós 
építmény. A mi falaink sem múlnak el, ha lebontjuk, 
szívünk és eszünk sokáig a „mű” árnyékában marad, akár 
győztesként, akár vesztesként szabadultunk meg tőle. 

Békés, az érintettek számára célszerű okból is épülnek falak. A közelünkben is található ilyen, egyik 
kedves ismerősöm komorói Nagy Falnak nevezte, talán arra gondolva, hogy ez sem tölti be hivatását. 

A vonatból kinézvén valóban látszik, 
hogy bármilyen jó szándékkal is épült, 
mindeddig haszna nemigen volt, mert túl 
nagy a csendesség a túloldalon. Mégis 
üdítő kivétel, hiszen sok másikkal 
ellentétben kár volna lebontani, inkább 
reméljük, hogy előbb-utóbb lesz értelme 
a létének. Ám ne higgyük, hogy a 
magunk köré emelt virtuális falak elnyerik 
valaha is értelmüket. 

Bontsuk le inkább falainkat, vagy kerüljük meg, például, ha más építette körénk. Keressük azokat, akik 
már túl vannak ezen, és nem akarnak bezárkózni olyanok kedvéért, akik eldöntenék azt is, hogy kivel 
falazzuk be magunkat. Igaz, kerülő, vagy bontás helyett akár át is mászhatunk a falon, de csak 
óvatosan, hiszen a magasban túl jó célpontjai leszünk jótevőinknek. 

Dolhai József 
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Mint pásztortűz… 
Visszavonhatatlanul tavasz van. Ezt leginkább onnan lehet tudni, hogy a kertekben késő 
délután, vagy estefelé felgyulladnak a tüzek, igyekszik mindenki a felesleges dolgoktól a 
tűz által megszabadulni. A minap én is összetakarítottam a kertben (persze csak azokat, 
amiket a kazán nem szeret) és miközben a lángokba bámultam, mindenféle gondolatok 
játszottak a fejemben. 

Vajon az első emberek is így néztek a tűzbe? Nekik is eszükbe jutott, hogy mekkora 
hatalom is tűz birtoklása, kordába tartása? Szerintem ők megelégedtek azzal, hogy 
meleget ad és a hús puhává válik általa. De biztos volt köztük olyan is, aki közben 

felnézett az égre és kereste az összefüggéseket a csillagok és a tűz között. Ha nem lett volna, akkor 
valószínűleg az emberiség nem tartana ott, ahol most. 

Közben beugrott egy régi Piramis nóta: Égni kell annak, aki gyújtani akar... 

Az a legfőbb baj a mai Magyarországban, hogy akik gyújtani 
akarnak, azok nem hajlandók égni, annál inkább égetni másokat. 
Volt nyolc évünk, hogy jól csináljuk, elkúrtuk. Volt öt évünk, hogy 
helyrehozzuk: nem valljuk be, de még jobban el... Ez nem volna 
túl nagy probléma, ha nem mi munkavállalók innánk meg a levét. 
De sajnos, hogy jól mutasson a statisztika, csak azokon lehet 
szorítani, akiket leginkább meg lehet zsarolni. Vajon a tűz tisztító 
ereje nem segíthetne ezen? 

Most éppen arra gondolok, hogy mi legyünk a tűz, és amikor alkalmunk adódik, mi égessük el azokat, akik 
csak gyújtani akartak, de közben eszük ágában sem volt égni. 

Ja, most már belocsolom a hamut, biztos, ami biztos, nehogy azzal vádoljanak, hogy gyújtogatok és közben 
én nem égek. 

Márta István 

HUMORSAROK 

MAJD, HA FAGY 

A matróz sétál a kikötőben. Odaszól neki az egyik ablakból egy nagyon csúnya nő: Gyere fel 

hozzám, szépfiú! Oké! – válaszol a matróz – majd ha egyedül leszel! 

– Most épp egyedül vagyok... 

– A világon??? 

 

BOLDOG HÁZASSÁG 

Két horgász ül a folyó partján. Egyszer csak arra megy egy halottas menet. Az egyik horgász 

feláll, leveszi a kalapját, maga elé bámul, elmereng, mormol egy imát, majd visszaül a botja elé. A 

másik ránéz: Hé, nem is tudtam, hogy ilyen együtt érző vagy! 

– Hát tudod, azért mégis harminc évig volt a feleségem... 

GOLF 

Találkozik a golfpályán két játékos. Egyikük dicsekszik, hogy az övé a legjobb golflabda a világon. 

Egyszerűen nem lehet elveszíteni – mondja – ha az erdőben landol, fütyül, ha magas fűbe esik, 

sípol, ha vízbe gurul, lebeg a felszínen, sötétben pedig világít. 

– Ez tényleg nagyszerű! Hol szerezted? 

– Találtam... 

Balogh Attila 
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