
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 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 48. szám 2019. június 17. 

Előszezon 
Érik, lassan és biztosan, de bizony még az elején jár. Ráadásul kemény 
nyárelőn pirultunk a múlt időkben – pedig hol van még az igazi, alig 
vagyunk túl júniusnak idusán. De vannak már jelek, mégiscsak érik, csak 
a végkifejletre muszáj várni még kicsinyt. Ám előbb-utóbb elérkezik, akkor 
majd kovászolhatunk is. És, ha el jő végre az uborkaszezon, nyugodtan 
hátradőlhetünk: csend, béke és nyugalom honol majd, és jöhet a 
csobbanás, nyakig a hőn áhított semmittevésbe. 

De amíg odaérünk, lehet elmélkedni a kovász mibenlétén, hiszen anélkül 
nincs kovászos, nincs semmi. A kovász komoly összetartó erő, és nem 

csak az üvegben, a mindennapi életben is. Ezért nem mindegy, hogy a szeretet vagy 
gyűlölet adja az erőt, netán a legrosszabb, a képmutatás. A 
képmutató – biblikusan farizeus – ember a legalattomosabb, mert 
bár nem szeret, nem is gyűlöl. Kedvesen köszönt, még a kovászos 
uborkát is szereti, de amint hátat fordítasz, máris szétkürtöli, ha 
nem ízlése szerint sikeredett. Alakoskodik, megjátssza a 
törvénytisztelő embert, és ha teheti, új és újabb szabályokat állít 
fel: gúzsba köt, hogy szabadon táncolhasson a maga képére 
formált világban. 

Tehát vigyázzunk a kovászra, mert ha megromlik, bizony megmérgez mindent. Olyankor újat 
kell készíteni, amíg nem késő, lehetőleg mindenki szájíze szerint. Ez az, ami nem fog 
könnyen menni, úgyhogy nyugodjunk bele, elég, ha pár embernek megfelelünk. És 
természetesen önmagunknak, ha ez összejön, az már fél siker. A másik fele majd csak 
megérkezik.  

Kovászolni lehet így, vagy úgy, lehet 
keresztbe, vagy fordítva, a lényeg, hogy 
eltaláljuk az arányokat. Amikor minden 
csillag a legjobban áll, hogy sokak 
számára kellemes legyen az íz. Nem 
árulom el a receptet, de miként alkalom 
szüli a rossz embert, úgy nincs jobb, 
mint a pillanat diktálta, zsigerből jött 
harmónia. A gondolkodás és írott recept 
nélkül alkotott álom. Jót tesz, ha van 
hozzá tüzes nedű, vörösen izzó, vagy 
aranylóan selymes. A lényeg, hogy 
meglássuk benne a jövőt, és kevésbé 
legyen fontos a múlt. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ICE, ICE BABY 

Két részeg üldögél a kocsmában, és egyszer csak megszólal az egyik: 

– Hé, öregem, láttál te már jégkockát lyukkal a közepén? 

– Persze, haver. Máááár tizenöt éve nős vagyok... 

SZÜLŐI TAPINTAT 

A fiatal anya tanácstalanul áll síró csecsemője előtt: 

– Nemrég tettem tisztába. Teát is adtam neki, a mesét még nem érti. Próbáljak meg énekelni neki? 

A férj meghallva ezt csendesen megjegyzi: 

– Szívem, kérlek ne, még nem elég erős hozzá... 

 

VERSENYSZELLEM 

Két szőke démon ül egy pazar szórakozóhelyen. Megszólal az egyik: 

– Tudod, hogy holnap rendezik a városi szépségverseny döntőjét? 

– Persze – mondja a másik – tegnap éjszaka már meg is nyertem... 
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