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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 36. szám 2012. január 30. 

A remény hal meg utoljára 

Ezt a régi mexikói közmondást 
egyre többször halljuk, vagy mond-
juk, hiszen egy magyar átlagpolgár 
számára alig maradt más, mint a 
remény. Reménykedtünk a rend-
szerváltás idején, hogy jobbra 
fordul sorsunk, később megpró-
báltunk nagyot álmodni, bár 
kicsinek éreztük magunkat. Re-

ménykedünk most is, hogy a munkahelyünk megmarad, 
reménykedünk, hogy megérjük az egyre távolodni látszó 
nyugdíjas éveket. Sorolhatnám még, hogy mi mindenben 
reménykedünk, de nem férne el rövidke írásomban 
mindegyik reményünk. 

A reményüket vesztett devizahitelesek régóta remény-
kednek, a döntés végre meg is születet. Az országgyűlés 
jogszabályban rögzítette, hogy a munkaadók 7,5 millió 
forintig adómentes támogatást adhatnak dolgozóiknak a 
rögzített árfolyamú végtörlesztésre. Számokban nem 
határoznám meg, de nagyon sok kollégánk akart élni 
ezzel a lehetőséggel, és bízott abban, hogy megkapja a 
munkáltatói támogatást. A határidők szorításában, 
amikor nyilatkozni kellett a tartozásukról úgy érezték, 
hogy bízhatnak, mert bár a forrás még homályos, a 
szándék már egyértelműnek látszott. Teltek a napok, de 
a munkavállalókhoz senki nem szólt, aztán ismét egy 
rövid határidő következett. A hitelesek rohantak a 
bankokhoz, sorban álltak, idegeskedtek, mindent 
megtettek azért, hogy a szükséges igazolásokat 
leadhassák. Aztán ismét reményteli várakozás, hiszen az 
újabb határidő az újév első hónapjának vége volt. 
Pénteken jött a hír, kollégáink levelet vehetnek át a 
végtörlesztéssel kapcsolatban. A vasutasok zöme 
műszakos munkarendben teljesít szolgálatot, de be kell 
menni munkahelyre azért a bizonyos levélért. 
Szabadnapos kollégáink reménykedve utaztak a 
környező településekről Záhonyba, de a levél még 
Debrecenben volt, így türelmesen vártak. Türelmüknek 
meg is lett az eredménye, hiszen a kezükbe vehették a 
várva várt levelet. Olvasás közben többüknek meg-
fordult a fejében, hogy a kormány az eddigi 
gyakorlatától eltérően nem utólagos rendelkezést hoz, 
hanem valami furmányos észjárással az április tréfát 
hozta előre január végére. 

Mert a tartalmát még nem tudták, de a megszólítás és 
az aláírás kissé ellentmondásosnak tűnt: Miniszter-
elnökünk munkatársaimnak szólította a vasutasokat. Ő 
lett vasutas, vagy a hitelesek kormánytagok? Az utóbbi 
jobban tetszene, de az elsőre is kíváncsi lennék. 

Elemezhetnénk a levél tartalmát is, de mert az a vasutas 
kolléga, aki egy csúnya mondat kíséretében darabokra 
tépte nem tette meg, így én sem teszem. Azt azonban 
halkan megjegyzem, hogy aki decemberben úgy gon-
dolta lemaradt, annak csak egy ígérettel lett kevesebbje, 
a hitele akkor sem rendeződött volna. 

Tom Bodett, amerikai író szerint a földi boldogsághoz a 
következők kellenek: Legyen kit szeretnünk, legyen mit 
csinálnunk és legyen miben reménykednünk. Hát, ami a 
reményt illeti, jó úton járunk, hiszen a kormány feb-
ruárban megalkotja az új árfolyamgátról szóló törvényt, 
tehát kedves kollégák várjunk türelmesen, mert a 
remény hal meg utoljára. 

Juhász Tiborné 
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Nemzeti lovagok 
A vonat ülései hidegebbek 
voltak, mint valaha. A társaság 
tagjai toporogtak kicsit, mielőtt 
leültek volna, végül győzött a 
fáradtság. Büdöske telepedett le 
elsőként az ablak mellé, ahová 
szokott, és ahová most senki 
sem kívánkozott. Táskája lapos 
volt, semmi csörgés, amikor 
feldobta a csomagtartóra. 

– De bátran hajigálod az abrakos tarisznyádat, 
cimbora – szólalt meg harsányan kollégája – tán 
csak nem elfogyott a pénzed? 

A nevetgélés elmaradt, hiszen közel a fizetésnap, 
és a többiek sem dúskálnak. Persze az iszákos 
vasutas a legkevésbé, nehezére is esett válaszolni, 
de aztán mégis megszólalt. 

– Idefigyelj, te átok – kezdte mondandóját, és 
összébb húzta magán a kabátot – nem hogy 
pénzem nincs, de már tüzelőm is alig. Ráadásul az 
este felbosszantott Matyócsi, vagy ki – célzott a 
nemzetgazdasági miniszterre. 

– Matolcsy György az, mi dolgod van néked vele? – 
kérdezte a kolléga. 

– Szerencséje, hogy semmi! Mert lehet, hogy 
erősebb, mint én, de hogy nem szegényebb és nem 
dühösebb nálam, az biztos! – fejezte be, és úgy 
összehúzta magát, mint aki már azt is letagadná, 
hogy valaha járt ezen a világon. 

– Ha már belekezdtél, nyögd ki végre, hogy mi 
bajod van! – folytatta az „átok” feltűnően halkan. 

– Hát az – és látszott a piás vasutason, tényleg el 
van keseredve – hogy szerinte negyvenhétezer 
forintból meg lehet ma élni Magyarországon! 

Hirtelen nagyobb lett a csend, mint a hideg, még 
vacogni is elfelejtettek, és csendben méregették 
egymást. Négyen négy különböző egzisztencia, de 
valójában egyre kisebb a különbség közöttük. 
Egykor persze nagy volt, de mára közelednek 
Büdöskéhez, amit sehogy sem tudnak elfogadni. 

– Honnan veszed, hogy ilyet mondott, he – kérdezte 
most már hangosabban a kolléga – úgy tudtam 
eddig, hogy a pián kívül legfeljebb a foci érdekel! 

– Hát engem nem is érdekelnek, de a fiam szokott 
olvasni a számítógépen, tőle hallottam, na. Mit 
szóltok hozzá? – és kíváncsian nézte társait. 

– Mit, mit – szólalt meg elgondolkodva a főnök – 
azt, hogy jobban jársz, ha iszol inkább, akkor 
legalább nem jár az agyad – fejezte be, és végre 
kezdett felvidulni a társaság. 

– Csak nevessetek – morgott Büdöske – majd nem 
fogtok, ha megkapjátok azt a…na hogy is hívják, 
szóval valami új kártyát az ennikék helyett – és 
várta, hogy a kíváncsiskodó kérdéseket. De most 
mindenki inkább Okoska felé fordult. 

– Kevesebb helyen vásárolhatunk a SZÉP-
kártyával, és kevesebbet, meg drágábban, mint 
eddig. Mi van ebben újdonság? – nézett körül 
értetlenkedve. De a többiek kérdőn néztek rá, ezért 
folytatta: 

– Mert kevesebb helyen váltják be, ráadásul 
azokban a boltokban eddig is drágábban mérték 
Büdöske söreit, tehát később még drágább lesz ott 
minden, mint másutt. 

– Akkor mi ebben a jó? – kérdezte a főnök. 

– A nagyok szerint az, hogy ezek magyar üzletek…  

De Okoska nem tudta befejezni, mert Büdöske 
közbeszólt: 

– A fenét magyar! A fiam szerint a tulajdonos 
tulajdonosa valami cipromos, vagy milyen cég. 

– Akkor most citromos vagy narancsos? – és végre 
mindenki nevetésben tört ki. 

– Tőlem lehet citrom is meg narancs is, a lényeg, 
hogy kevesebb sört vehetek ezután – és 
kényszeredetten csatlakozott a nevetőkhöz. 

– A fiad azt mondta szerintem, hogy ciprusi a tulaj – 
szólt Okoska, de szerintem mindegy, akkor is 
józanabb leszel idén! – és még inkább hahotáztak. 
De ha ez a ciprusi dolog igaz, akkor az is biztos – 
folytatta elgondolkozva – hogy mi a lovagok 
országa lettünk. És ezek szerint vannak nemzeti 
lovagok is. 

– Na, akkor vitrin-
be tesszük őket 
Büdöskével, és 
alájuk írjuk, hogy a 
Nemzet Büszkesé-
gei – szólt kajánul 
a kiabálós kolléga, 
és örömmel állapí-
totta meg, hogy 
még hangosabban 
nevetnek. 

– Nem kell kap-
kodni – próbálta 
túlkiabálni őket 
Büdöske – szerin-

tem vannak itt lovagok bőven, csak még nem 
tudjuk. Javaslom, beszéljük meg, ki veszi a sört a 
héten! Aki vállalja, kinevezzük nemzeti sörlovagnak! 

Már megint csak én fáztam, szerencsére le kellett 
szállnom, így nem tudhattam meg, ki lett a sörlovag. 
De biztos, hogy az legalább tényleg magyar ember. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 
A mai nap folyamán aláírásra kerül a Záhony-Port Zrt 2012. évi bérintézkedéseiről és Béren kívüli 
juttatásokról szóló megállapodás a munkáltató és a szakszervezetek között. A megállapodás részleteit a 
munkáltató rendkívüli Hírmondójában olvashatják a munkavállalók. 

Területi hírek 
Területi Képviseletünk új alapszervezettel növekedett. A Vasútvill Kft. ez év januárjától visszaszervezésre 
került a MÁV Zrt-hez, szervezetileg a PVTK Debrecen Erősáramú Alosztályhoz tartozik. Az itt dolgozók új 
VSZ alapszervezetet alakítását kezdeményezték, melyhez a VSZ Elnökség 2012. január 25-i ülésén 
hozzájárult. Az alapszervezet tisztségviselőinek megválasztására várhatóan e héten kerül sor. 

 


