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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 42. szám 2019. május 06. 

Kampány 2 

Az április 23-án megjelent Záhonyi Vasutas 40. számában felhívást tettem 
közzé, hogy a tisztújító Kongresszusunk jelöltjei bemutatkozhatnak 
lapunkban. 

Azóta változott a helyzet, mert a Jelölést Előkészítő Bizottság május 02-án 
megtartotta utolsó ülését. Az ülésen egyik „kihívó” az esélyegyenlőség 
jegyében kérte, hogy a Magyar Vasutas májusi számában folytatódjon az az 
interjúsorozat, ami a hivatalban levő jelöltekkel még márciusban elkezdődött. 
Az interjúk leadási határideje szombaton volt, és információim szerint 
mindhárman éltünk a lehetőséggel. 

Személy szerint abban is reménykedem, hogy a lap (Magyar Vasutas) időben megjelenik, hogy a 
mi bemutatkozásainkat is olvashassák tagjaink, küldötteink. Persze, nagy rá az esély, hogy a 
Kongresszusunk előtt egy-két nappal fog csak megjelenni, a végekre pedig csak kb. a Kongresszus 
után egy héttel. Nem a rosszindulat, sokkal inkább a tapasztalat beszél belőlem, hiszen elég 
későn érkezik hozzánk az újság. Azt is megjegyzem halkan, hogy mostanság a honlapunkon is 
későn tudjuk elolvasni. Bízom benne, hogy most nem így fog történni, hiszen ígéretünk is van rá, 
hogy a Magyar Vasutas időben eljut mindenkihez, és 
elektronikusan is időben olvasható lesz. 

Milyen kár lenne, ha a tagságunk csak a Kongresszust 
követően csodálkozna rá az írásokra. Vagy azért mert tetszett 
a jelölt, és nem volt alkalma megismerni, vagy azért mert 
nem, de jó lett volna tudni, hogy vannak más elképzelések is a 
jövőt illetően. 

És íme, hivatalos lista a Vasutasok Szakszervezete XIX. Kongresszusán megválasztható vezető 
tisztségviselő jelöltekről: 

Vasutasok Szakszervezete elnöke: Hercegh Mária, Meleg János 
Vasutasok Szakszervezete szervezetpolitikai alelnöke: Horváth Csaba, Juhász Tiborné 
Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi alelnöke: Szabó Gyula, Zlati Róbert 
Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Dr. Pelle Ilona 
Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottság tagjai: Bekéné Csongrádi Katalin, Dr. Dienes 
Zsuzsanna, Nagyné Kurucz Katalin, Szmrekovszky András, Tarjányiné Elter Tünde 
Vasutasok Szakszervezete könyvvizsgálója: Pomozi Gyula 

Tehát, reméljük, időben élhet mindenki a lehetőséggel, hogy a legjobb döntéseket hozhassák 
meg a Kongresszus küldöttei! 

Juhász Tiborné 
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Örüljünk együtt 

Május első vasárnapjára beborult, szomorkás lett az ég és a föld. De talán 
csak azért, hogy megtanuljuk, hogyan lehet ilyenkor is vidámságot 
teremteni. Hogy kikutassuk, miképp lehet szeretettől ragyogó napsütést 
hozni azok életébe, akikről néha megfeledkeztünk. Nem sokáig, 
szerencsére, mert nekik olyankor is eszükbe jutottunk, amikor nekünk 
legkisebb teendőnk is fontosabb volt, mint ők. Pedig, ha belegondolunk, 
legtöbb dolgunk ráért volna holnap, némelyik a jövő héten. 

A legnehezebb azoknak volt talán, akiknek már nincs, bár azt mondják a 
tapasztaltabbak, nem arra kell gondolni, hogy elment, hanem arra, milyen 

volt, amikor még köztünk lehetett. Azoknak sem biztos, hogy könnyű volt, akik még 
átölelhettük, mert előfordulhatott, hogy volt mit megbánnunk. De ők ezt nagyon jól tudják, és 
annál jobban örültek nekünk, ha látták, hogy „nem úgy gondoltuk”, ahogyan akkor tettünk. 

Bárhogy alakult is a vasárnap, az igazi biztosan az volt, amikor nem a kereskedelmet akartuk 
fellendíteni, hanem őszinte érzéseinket kifejezni. Lehetőleg úgy, hogy mára nem felejtettük 
el, mi volt tegnap, és hogy bizony lesz még holnap is. Amikor jót fog tenni nekik, de nekünk 
is az a néhány jó szó, ami néha bennünk ragad. Nem beszélve arról, ha nemcsak akkor 
ugrunk be hozzá, amikor muszáj, hanem csak úgy, beszélgetni egy kicsit. Azért, hogy ne 
kelljen folyton aggódniuk értünk, mert erről már – szerencsénkre – nemigen fognak leszokni. 

Azok a gyerekek pedig, akik még tőlünk is fiatalabbak, húzzanak bele, mától nekik is újabb 
lehetőségük van a jóra. Sokaknak ez most az érettségit jelenti, de az is elmúlik egyszer. A 
szeretet nyoma viszont örökre megmarad, főleg, ha sikerül kimutatni azt, és nem csak 
májusban. Mert nem csak édesanyánk örül, ha érezheti, hogy szeretjük, jól fog esni az 
nekünk is. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

FEKETE 

Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy közeleg a föld? 

– Lazul a kutya póráza… 

 

TITOK 

Egy ember egyszer elmondta a fiának a hosszú élet titkát: 

– Minden reggel meg kell szórni egy kis puskaporral a kukoricapelyhet, amit reggelire eszel. 

A fiú ezt folyamatosan csinálta, és 93 éves koráig élt. Mikor meghalt, 14 gyermeket, 28 unokát, 35 

dédunokát hagyott hátra, és egy 15 láb átmérőjű lyukat a krematórium falában... 

Balogh Attila 
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