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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 47. szám 2014. április 28. 

Jog és gyakorlat 
Tanulni hasznos elfoglaltság, hiszen valóban a tudás talán 
az egyetlen, amit senki nem tud elvenni tőlünk, és sokak 
szerint jó is tanulni. De korántsem mindegy, hogy kitől tanu-
lunk, tanulhatunk, és fontos, hogy miképp tudjuk legköny-
nyebben magunkévá tenni azt, amit szeretnénk alaposab-
ban megismerni. Mindkettőnek nagy jelentősége volt április 
huszonharmadikán, a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (TÁMOP) keretében szakszervezetünk által szervezett 
konferencián. A nyíregyházi Korona Szállóban több mint 
száz, debreceni, miskolci és záhonyi területről érkező tiszt-
ségviselő hallgatta meg a hatályos Munka Törvénykönyvé-
ről szóló előadásokat. Záhonyból Juhász Tiborné képviselet 
vezető és tizenhét érdeklődő utazott a megyeszékhelyre. 

A rendezvény résztvevőit délelőtt kilenc órakor Suszter Csaba, a 
debreceni Területi Képviselet vezetője köszöntötte, majd átadta a 
szót Dr. Kotter Józsefnek, a Vasutasok Szakszervezete gazda-
sági társaságok érdekvédelmi alelnökének, aki elsősorban 
jogászként jött Nyíregyházára. Előadásában a munka világát 
szabályozni hivatott jogszabály előírásait a gyakorlatban elő-
forduló konkrétumokkal igyekezett bemutatni, kiemelve például 
azon paragrafusokat, melyek hatványozottan érintik a vasuta-
sokat, mint egy állami cég alkalmazottait. 

Mindannyian másképp szeretünk tanulni, van, aki kényelmesen 
hátradőlve, esetleg egy kanapén, lazán, de figyelmesen veszi 
kézbe, vagy hallgatja, amit meg szeretne ismerni, de olyan is 
van, aki feszült figyelemmel ülve, előrehajolva képes megje-
gyezni a tudnivalókat. A múlt szerdai előadások hallgatóira in-
kább az utóbbi volt a jellemző, hiszen a törvény fontossága, és 
bizony a jogi formulák, melyek igen távol álltak a pehelykönnyű 
megfogalmazásoktól, egyaránt intenzív koncentrálásra késztet-
tek mindenkit. Igaz volt ez természetesen az előadókra is, akik 
felkészülten és részletekbe menően tartották meg előadásukat. 
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A második előadó szintén jogász volt Dr. Kurucz Szilvia, a VSZ Vasútegészségügyi Intéző Bizottság 
titkárának személyében. A megváltozott munkajog rendszere címmel tartott előadásában a Munka 
Törvénykönyvét a tágabban értelmezett magyar munkajogban elhelyezve, annak összefüggéseit 
feltárva mutatta be. Természetesen volt lehetőség arra is, hogy ki-ki érdeklődésének megfelelően 
kérdéseket tegyen fel, amire az előadóktól azonnal elhangzott a válasz is. 

Aki végig figyelt, akár kényelmesen 
hátradőlve, akár feszülten előregör-
nyedve, az megtapasztalhatta, hogy 
a tanulásról alkotott eléképzelésünk 
akár változhat is, amikor saját szak-
területünktől távol eső ismeretekről 
akarunk képet kapni. A jog egyes 
részei könnyen érthetőnek tűnnek, 
de a jogszabályok egésze már sűrű 
és nehéz tudományt mutat. Olyan 
ez, mint télen a hópihék: Külön-külön 

könnyűek, és aki szereti a fehéret, annak szépek is, de összességében súlyos teherré válhatnak. Ezt 
a terhet szándékolták az előadók levenni a vállunkról, és segíteni abban, hogy elinduljunk a 
megismerés útján. A továbbiak a gyakorlat során derülnek ki. 

Dolhai József 
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Piros tojás, fehér nyuszi, májusi virág 
„Hogy azokból a régi jó dolgokból semmi sem maradt” – mondja a reklámban az öregúr, és 
talán van némi igazsága, amire a legjobb példa a Húsvét és a hozzá kapcsolódó szokások. 
Általános iskolában volt olyan osztálytársnőm, aki kisbetűvel írta be az emlékkönyvébe (a 
mai lányok biztos nem is tudják, hogy mi az az emlékkönyv) azt a fiú osztálytársát, aki nem 
ment el meglocsolni őt. A mai világban inkább a facebook-on gúnyolják ki azt, aki locsolkodni 
jár, és nem a virtuális világban intézi azt el. Már nem arról szól a Húsvét, hogy a közeli és 
távoli rokonok, barátok, ha máskor nem is, de húsvét hétfőn meglátogatják egymást, és pár 
szót váltanak egymással locsolás ürügyén. 

Bár mostanra már eltűntek a távolságok, legalábbis az információáramlás terén, hiszen 25-30 évvel ezelőtt a 
táviratnak is legalább egy napjába telt, hogy eljusson a feladótól a címzettig, nem beszélve a képeslapról 
(Tényleg! Létezik még?), levélről. A 70-es, 80-as években, ha az egyik ember akart valamit a másiktól, fel kellet 
keresnie személyesen, vagy szerencsés esetben csak a postára mennie (ha másiknak volt telefonja), és némi 
várokozás után tudtak beszélni – vagy nem. Ma a 4G korszakban ez már szinte elképzelhetetlennek tűnik, hiszen 
szinte bárhol, bármikor el lehet érni bárkit, már aki akarja. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb lett a kapcsolattartás, 
ugyanakkor személytelenebb is. 

A gyermekeimmel már többször vitatkoztunk azon, hogy kinek is könnyebb. Ők azzal érveltek, hogy többet, 
gyorsabban kell megtanulniuk és sokkal stresszesebb a világ, és nem nagyon fér bele az idejükbe az, hogy 
felkeressék az ismerőseiket. Az én érvem csak annyi, ha a mi időnkben gyorsan szükség volt valamilyen 
információra, nem volt más választása az emberfiának, mint iszkiri a könyvtárba, megkeresni azt a könyvet (ha 
benn volt egyáltalán) amire szükségünk volt, és még is át kellett lapoznunk, mire megtaláltuk azt az információt, 
ami miatt elindultunk. Most ezt három kattintással el lehet intézni. 

Így van ez a Húsvéttal is. Kör-SMS, körlevél a neten, és lehet menni hosszú hétvégén wellnessezni, 
vadasparkozni. Nem kell készülődni, sütni-főzni, tojást festeni. Elmaradnak azok az élmények, amit mi az 
iskolában egy hétig is meséltünk egymásnak, hogy melyik lány milyen hímes tojást adott, mennyi csoki tojás és 
hány forint volt a hétfő esti záráskor. Volt, hogy egyikünk bement meglocsolni a leányzót, és amikor az kikísérte a 
fiút, a többiek már vödörrel, szódásszifonnal várták. Másnap meg csodálkoztunk, amikor a nyakunkba zúdult a 
víz… Persze, az akkor volt, most meg ez van. Ami nem változott, az a Húsvét lényege: a feltámadás, a 
megújulás, az újjáéledés, a lehetőség az újrakezdésre. Ez akkor is úgy lesz, ha szokásaink teljesen 
megváltoznak, pedig fontos lenne, hogy az ünnep lényegét ne felejtsük el. 

Ja, és azok régi május elsejék. Nem igazán a felvonulós, piros zászlót lengetős, sör-virslis május elsejékre 
gondolok, bár valójában azoknak is megvolt a maguk bája, hangulata, még ha kötelező jellegűek voltak is. Sokkal 
inkább azokra, amikor a lányok fél éjen át leskelődtek ki az ablakon, vajon mikor érkeznek a fiúk a feldíszített 
fával, amit természetesen a kapu közepébe illet leásni, hogy másnap reggel semmiképp se lehessen kikerülni. No 
meg azoknak a lányos apáknak a felháborodására, akiknek majd azt a fát el kellet tüntetni (félig műfelháborodás 
volt, mert belül azért büszkék voltak a lányukra, hiszen megbecsülést is jelentett, ha már fát kapott a leányzó). 

A legmeglepettebbek mégis mi, legények 
voltunk, amikor a nappali fényben 
megláttuk a fákat, amiket közösen 
állítottunk, mert nem fért a fejünkbe, hogy 
mégis hogyan voltunk képesek azokat 
egyáltalán odaszállítani? És hogy oda 
vittük, az egy dolog, de felállítani? Igaz, a 
Durbints Sógor és némi cserkó sokat 
tudott lendíteni a dolgon, de akkor is, 
daru nélkül hogyan? Ezek kicsit hiányoz-
nak, mert manapság hiába megyek végig 
a falun május elsején, nem nagyon lehet 
látni a lányos portákon feldíszített fát. 
Mert ezek a szokások, akár a locsol-
kodás, akár a faállítás közösségteremtő 
erőként hatottak, amire a mai világban 
nagyon nagy szükség volna. 

Márta István 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
4 

 

HUMORSAROK 

MEGOLDÁS 

Doktor úr, nagyon fáj a lábam, mit csináljak? Mire a doktor : - Hát, bicegjen kérem, bicegjen... 

KÍVÁNCSI FELESÉG 

A feleség kérdezi a férjét: 

– Hé, drágám, miért nyírod szét azt az újságot? 

– Van benne egy cikk egy férfiról, aki feldarabolta a feleségét, mert az állandóan kutatott a 

zsebében. 

– Jó, értem, de minek neked az az írás? 

– Zsebre teszem... 

 

ÍZLELŐ 

Egy pasi bemegy a kocsmába, és kér három deci Unicumot. A kocsmáros persze megkérdezi, hogy 

mit ünnepel. 

– Az előbb estem át életem első orális szexén. 

– Gratulálok – így a kocsmáros, én is meghívom egy decire! 

– Hagyja csak, ha három deci nem mossa le az ízét, akkor a negyedik sem fogja... 

Balogh Attila 
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