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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 43. szám 2019. május 13. 

Útközben 

Azt mondják, az elménk állandóan dolgozik, gondolatok jönnek-mennek, 
némelyek tovább maradnak, míg mások csak röpke ideig tartanak fogva. Ez 
talán természetes, de van egy határ, amikor már úgy érzed, ideje volna 
kikapcsolni. Nem könnyen sikerül, mert ha valami befúrta magát a fejedbe, 
nagyon nehezen szabadulsz tőle. Vajon ha elölről kezdhetném, mit csinálnék 
másképp, a mai tudásommal hogyan döntenék? De maradjunk inkább a 
jelenben, és nézzünk előre! 

Amikor kilépünk a megszokottságból, az emberi kapcsolataink válságba 
kerülhetnek, barátok ellenünk fordulhatnak, minden összeomolhat, amit eddig 
felépítettünk. De egy új világ csak akkor tárulhat fel előttünk, ha akarjuk is a 

változást. Mert az eddigi életünk állomásai csak azért voltak, hogy valódi álmunkat elérjük. 

Ha az álmainkban hiszünk, és hittel teszünk a megvalósításért, megteszünk érte olyasmit is, ami 
kibillent bennünket a megszokott rutinból. Ilyenkor a körülöttünk élők rácsodálkoznak tetteinkre. 
Talán ők bölcsebbek és jobban tudják, hogy mi jó nekünk, mi szolgálja jobban a javunkat? Vagy csak 
jobban rálátnak valamire, amire mi nem, és látják a veszélyeket? 

Netán így akarnak letéríteni utunkról, megingatni a hitünket? Megkérdőjelezni mindent, amiben 
eddig hittél, amit eddig tettél, magadért, másokért. Egyikünk sem mindenható, nem látunk a jövőbe, 
bár sokan hisszük, hogy tévedhetetlenek vagyunk, csak mi ismerjük a helyes utat. Ami igaz is, mert 
mindenkinek az a helyes út, amin éppen jár. Van, hogy zsákutca a vége, van, hogy sugárútra vezet. De 
mindenképp végig kell mennünk rajta, mert az a mi utunk. 

Ha zsákutca, akkor nincs más, mint irányt 
változtatni, és tapasztalatokkal megedződve 
továbbmenni egy másik úton. Ha viszont a 
sugárútra érünk, bármi göröngyös volt is az 
odáig vezető út, elégedettek leszünk, mert 
megérte a fáradozást. 

Lassan az elménk lecsitul, gondolataink 
lelassulnak, álommanó megérkezik, és a napi 
pörgést felváltja a nyugalom. Nyugalom és 
békesség, hogy reggel kipihenten menjünk 
tovább az úton. 

Juhász Tiborné 
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Célegyenesben 

Egyre nagyobb a zsongás szakszervezetünk háza táján, ami nem csoda, 
hiszen pénteken és szombaton Kongresszusunk lesz. Mégpedig 
tisztújító, és valódi választási lehetőségekkel, mert mindhárom hivatalban 
levő ügyvezetőnek akadt kihívója. És természetesen folynak a 
találgatások, hogy a hat jelölt milyen támogatással bír. Nem könnyű 
feladvány, mert például a mai napig titok övezi, melyiküket hányan, 
honnan javasolták jelöltnek, és elmaradt a szimpátiaszavazás is. Ezek 
némi támpontot adtak volna a választási totóhoz, de így legalább 
nagyobb az izgi. 

Ami már csak azért is kezd csúcsra járni, mert 
a választás nem csupán személyek, emberek 
közötti lehetőséget jelent. A sokszor görcsös 
és fárasztó kampány során egyértelművé vált, 
hogy a választásra jogosultak az változat-
lanság és az újító szándék között őrlődhetnek. 
Már legalábbis azok, akik igyekeznek figyelni a 
jelöltek meg-nyilvánulásaira. Ami nem mindig 
volt egyszerű, néha a pálya is meg-megbillent, 
de aki figyelt, már látja a különbségeket. A hithű kolléganőknek és kollégáknak meg 
mindegy, hiszen ők már négy éve tudják, kire adják voksukat. 

Mindent összevetve a választást megelőző folyamat demokratikusnak mondható, egyrészt, 
mert megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak. Másrészt a jelölései javaslatok néhány 
félresikerült megnyilatkozás ellenére jelöléssé váltak. Továbbá, ha nehézkesen is, de a 
kampányban sikerült legalább részben kompenzálni, hogy a startpisztoly hangját bizony nem 
mindenütt lehetett időben hallani. És természetesen minden okunk megvan bízni abban, 
hogy maga a Kongresszus, és péntek délután a választás hagyományainknak megfelelően 
jogszerű és demokratikus lesz. 

A cél egyre közelebb, már csak a küldötteknek kell 
kiegyezniük önmagukkal, elveikkel, és lassan eldönteni, 
melyik irányvonalat választják. Tanácsot nehéz adni, 
melyik az üdvös választás, hiszen például a változatlanság 
megnyugtató, a változás viszont izgalmas. Érdemes talán 
megfontolni, mire jutottunk, amikor saját nyugalmunk 
érdekében kihagytunk életünk során egy-két lépést, aztán 
irigykedtünk a bátrakra, akik már rég leköröztek bennünket. 

Tehát csendes nyugalomban üldögélni a 
tóparton, vagy becsobbanni a vízbe, majd 
felfrissülve új lehetőségek után nézni – 
péntek estére már tudni fogjuk, küldötteink 
merre kormányozzák patinás és jó sorsra 
érdemes szakszervezetünket. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Horgászverseny 

A Területi Képviselet idén is megrendezni a népszerű horgászversenyt 2019. június 22-én. A helyszín a 
már jól ismert Tiszabezdéd, Kerek Holt-Tisza. További részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is 
készüljetek, várnak a halak minden horgászt! 

 

HUMORSAROK 

FELISMERÉS 

Pistike hosszasan leskelődik a szülei hálószobájának kulcslyukán. Egyszer csak elvörösödik és 

mérgében öklével az ajtóba csap: 

– És még ti akartok pszichológushoz küldeni azért, mert szopom az ujjam... 

 

PARANCS 

A rendőrök körében felmérést végeznek. A feladat: Különböző alakú lyukakba különböző 

formákat kell beilleszteni. Felmérés végeredménye: 

A rendőrök 5%-a ügyes, 95%-a viszont nagyon erős! 

Balogh Attila 
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