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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 44. szám 2014. április 07. 

Megalakultak az RCH-nál az üzemi tanácsok és a munkavédelmi bizottságok 

A Munka Törvénykönyvében meghatározott, a választást követő 15. napon belül mindenhol 
megalakultak az Üzemi Tanácsok és a Munkavédelmi Bizottságok, természetesen így történt 
ez Záhonyban is, március 31-én. Az alakuló üléseken a választási bizottság elnöke, 
Szikoráné Rinkács Irén mellett részt vett a TÜK vezetője, Gáncsos István. Megválasztásra 
kerültek az elnökök és elnök helyettesek is, ezek a következők: 

TÜK Záhony Munkavédelmi bizottság elnök: Balogh Attila 
Bizottság elnök helyettes:  Kopjákné Kovács Zsuzsanna 

Üzemi Tanács elnök: Zubály Bertalan 
Elnök helyettes:  Kovácsné Székely Valéria 

A választáson Záhonyban a részvételi arány 85,2%-s volt. Összehasonlítva a többi választási egységekkel, ezzel 
a középmezőnybe végeztünk. Úgy gondoljuk, hogy ezért semmiképpen nem kell szégyenkeznünk, hanem 
köszönet illet meg mindenkit, aki elment, és leadta szavazatát. A megválasztottak nevében pedig köszönjük a 
bizalmat, szeretnénk a munkánkat közmegelégedésre jól végezni, s tudjuk azt is, hogy ez nem lesz egyszerű. 

Zubály Bertalan 

 

Tobzódik a Tavasz 
Már több éve tervezem, hogy a ház elől kivágom a tuját, de még eddig a legtöbb, amit 
elkövettem ellene, az volt, hogy gyalázatosan megmetszettem. Tettem mindezt azért, hogy a 
család is rájöjjön végre, semmi keresnivalója nincs azon a helyen. De a perspektíva sok 
minden megváltoztat. Amit alulról-oldalról csúfnak látunk, az szemmagasságból-szemből 
majdnem szép. Miért is próbálkoztam ily galád módszerrel szegény örökzöld életére törni? 

Alapvetően semmi bajom nem volna vele, ha természetes életterében élne, ott, ahol a 
cédrusféléknek élnie kell. Ő viszont itt van a ház előtt, és műveli azt, amit a természetes 
élőhelyén szokott: gyökeret ereszt, terjeszkedik, fává nő, virágzik, magot hoz, menedéket ad 
a kismadaraknak. Na, az utolsó három tulajdonságával nagyon kihúzta nálam a gyufát. 

A virágzásával még nem is lenne baj, hiszen alig észrevehető apró sárga vagy piros virágfüzérek vannak az ágak 
végén. Nem feltűnő, még azt is rá lehetne fogni, hogy szép. De amikor egy csiripelő kis veréb rászáll az ág 
végére, és kiporolja a tollait, olyan pollenfelhő szabadul fel, hogy az összes gyógyszerész összedörzsö li a 
markát, mert holnap az allergia ellenes dolgoknak nagy keletjük lesz. 

Aztán jön a magérés, amit ugyebár nem egy EU-szabvány szerinti háromnapos periódusban bonyolít le, hanem, 
hogy nagyobb legyen a madarak között a népszerűsége, heteken át. Ami azzal jár, hogy több a madár, mint a 
mag, tehát csivitelés-veszekedés, az ablakod alatt, ha netán éjszakai műszak előtt, vagy után egy kicsit aludnál. 

És igen, elérkeztünk a harmadik lépcsőhöz. A madarak. A tuja sű-
rű, örökzöld, nagyon jó rejtekhely.(Akár egy néppárt. A szerkesztő 
engedélyével.) A madaraknak védelmet nyújt az időjárás viszon-
tagságai ellen, jó fészkelő hely lehet (ha más meg nem előz), 
eleséget biztosit, ha nem túl sokan akarnak ugyanott megélni. A 
probléma ott kezdődik, hogy nem minden madár egyforma, és 
nem mindegyik ugyanazon a szinten él, tehát vannak köztük 
súrlódások, veszekedések, amik akár nagyon hangosak is le-
hetnek. De könyörgöm, miért az én ablakom előtt, miért vasárnap 
hajnali pirkadatkor, ami a havi egyetlen hosszú hétvégém lenne. 

Miután fél órás forgolódás és visszaalvási kísérlet után rájöttem, ez a természet rendje: a fa azért van, hogy a 
madár menedéket, lakóhelyet találjon rajta, és visszavonhatatlanul itt a Tavasz. És most már mindennap 
hamarabb, és hamarabb fognak a madarak ébreszteni, hát ilyen hangulatban mentem én el szavazni. 

Szerintetek kire? 
Márta István 
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Zsákbamacskáink 
Biztosan sokan emlékszünk még, amikor búcsúkon, templomok környékén a bazárok kínálatának 
alapvető eleme volt a zsákbamacska nevű valami. Gondosan becsomagolták, jó sok, szép papírba, 
szerettem is nagyon. Kissrác koromban volt némi kellemes izgalom, amíg megtudtam, hogy mi az, 
ami felét sem éri az árának. Amíg csak tapogatni tudtuk, kedvünkre fantáziálhattunk, vajon mi van a 
csinos és tetszetős külső mögött, de ha csalódtunk, akkor sem volt pánik: Gyakorolhattunk 
kedvünkre, és nem tartottunk a jövőtől, hiszen előre megfizettük a döntésünk árát. 

Választék bőven volt, és a zsákbamicsodát büntetlenül ismételhettük, nem úgy, mint életünk 
későbbi döntéseit. Ráadásul a mai valamikért utólag kell fizetnünk, talán ezért van, hogy keményeb-
ben vasalja be rajtunk a sors az árat. Persze, mindhiába, a „drágaság” csak addig számít, amíg 
nem találkozunk a következő talánnyal, addig úgy gondoljuk, így a legjobb nekünk, ahogy van. De 

amikor szembe jön velünk, szépen becsomagolva, nyomban kíváncsiak leszünk, mit rejt a külső. Legalábbis a szemünk-
kel végigtapogatjuk, és fantáziálunk, milyen volna kibontani, aztán, ha némi, vagy éppen sok utánajárással lefejtettük a 
csomagolópapírt, kezdhetünk örülni. Vagy nem, amit még nem tudunk, csak akkor, amikor megkaptuk a számlát. 

Előfordul természetesen, hogy számlával is jó a portéka, és 
elégedetten hümmögünk, de jó vételt csináltunk. De valljuk be, 
legalább olyan gyakori, hogy még számla nélkül is megreme-
günk, mikor már tudunk róla valamit, és előre görcsölünk, vajon 
mennyibe fog ez fájni nekünk. Mégis, újra és újra megpróbáljuk 
a járatlan utat, hátha most bejön, amire annyira vágytunk. 
Emberi dolog, hiszen attól nem haladunk előre, ha nézegetjük a 
félresikerült zsákbamacskáinkat, és attól sem lesz szebb az 
életünk, bár talán nyugodtabb, ha belesüppedünk a 
kényelmesnek látszó semmibe. Rakjuk csak szépen a macse-

kokat a polcra, kedvenc könyveink mellé, vagy helyett, azokat is, melyek nem hoztak nagy örömet. Persze, szelektíven 
emlékezzünk, hátha egyszer kiderül, az volt – lett volna? – a legjobb, ha nem ijedünk meg a hirtelen látványtól. 

Bizony, nem könnyű jól döntenünk, előfordul, hogy már akkor tudjuk, rossz helyen kapiskálunk, amikor még messze 
nem a mienk, amit választottunk magunknak. Ez is emberi teljesítmény, a tévedés jogán. De a legemberibb, amikor 
képesek vagyunk azt újraszeretni, amelyik a jövőnktől foszt meg bennünket. 

Mert az embernél a macska is sokkal messzebbre lát. 

Dolhai József 

 

HUMORSAROK 

VIBRÁLÓ KAPCSOLAT 

Egy nő bemegy a bárba, leül az egyik bárszékre és hangos koppanással letesz egy vibrátort a 

pultra. A bár közönsége elcsitulva követi az eseményeket, a csapos pókerarccal megkérdezi: 

– Mit adhatok? 

– Nekem egy gin-tonikot, a barátomnak pedig négy ceruzaelemet... 

 

A BICIKLI, AZ BICIKLI 

A kisgyerek nézegeti a kirakatokat az anyukájával. 

– Anyu! Vegyük meg azt a biciklit! 

– Nem vesszük meg, mert nagyon drága. 

A gyerek elkezd üvölteni a kirakat előtt, mire az anyukája így szól: 

– Ha abbahagyod a hisztit, akkor azt csinálunk otthon, amit akarsz. 

Abbahagyja a gyerek. Hazaérnek és az anyuka megkérdezi a fiát, mit szeretne játszani. 

– Menj a szobába, vetkőzz meztelenre, feküdj hanyatt az ágyon, mindjárt megyek én is! – adja ki a 

parancsot, majd felveszi az apja kalapját, kabátját, benyit a szobába és ráordít az anyjára: 

– Itt mereszted ahelyett, hogy annak a gyereknek megvennéd azt a rohadt biciklit... 

Balogh Attila 
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