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Összefogás
Iskolapéldaként is szolgálhatna a záhonyiak összefogása egy beteg gyerek,
TIBCSI gyógyulásáért. A „Ziccer”, a Záhonyi Ifjúságért Alapítvány január végén
indított gyűjtést Szabó Tibike, tíz éves záhonyi kisfiú külföldi gyógykezelésére. Az
adománygyűjtés híre futótűzként terjedt, amihez az oly sokszor bírált facebook
felület biztosította a legnagyobb teret. Felhasználók ezrei osztották meg az
Alapítvány posztját, ami rövid idő alatt megtalálta az adományozókat. A mai –
sokat emlegetett – közönynek nyoma sem volt a napokban a záhonyiak
szívében. Relikviák, kedves tárgyak kerültek licitre, jótékonysági koncert is
szerveződik a nemes ügyért, és az adománygyűjtő dobozkák sem hiányoznak a
boltok pultjairól. Tibcsiért nemcsak Záhony mozdult meg, hanem a vasutasok is,
köztük sok tagunkkal.
Nem tudok szabadulni a gondolattól, vajon mi, a VSZ tagjai össze tudunk, össze tudnánk fogni? Nem
betegségre gondoltam, az hál’ Istennek, Záhonyban is megy. Hanem saját céljainkért, önmagunkért?
Vajon ki tudnánk állni önmagunkért is? A jövőnkért, közös céljainkért, vagy már elszoktunk ettől a
fajta küzdéstől?
Kívánom, kívánjuk, hogy a kisfiú gyógyuljon meg! És kívánom, hogy mi, vasutasok tanuljunk az
összefogásból, értsük az összefogás erejét!
Juhász Tiborné
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Fokozódó izgalom
Január utolsó hete sem volt nagyon különb az előzőtől, hiszen semmi
nem történt. Vagy, ha igen, akkor nem tudhattunk róla. Voltak kósza hírek,
szállingóztak hírfoszlányok, de mihamar el is olvadtak, mint az a kicsiny
hó, amely beterítette Záhonyt pár órára. És, mire felocsúdtunk, eljött a
várva várt hétvége, no, meg a február. Utóbbi jó jel, hiszen a második
hónap már kifelé botladozik a télből, mint öreg vasutas a váltókörzetből –
épp ideje volna. Drága a fűtés, kevés a napfény, drága a gyógyszer, nem
beszélve a táppénzről.
De hagyjuk a betegséget, ránk talál az magától is, csakúgy, mint a kóbor
infók. Utóbbiak vegyesen jönnek, bizonytalanok, ezért kár volna mindenben a terjesztőkre
hagyatkozni. Már csak azért sem, mert a bizonytalanságból születnek a kósza, de szépnek
látszó mozaikok. De az is igaz lehet, hogy nem zörög a tányér, ha nem mosogatnak. Tehát
örüljünk, hogy zörög, ha mosogatnak, talán nem lesz nagy bűz. Na, ez kiderül előbb, vagy
utóbb, most éppen utóbb van – bár, akiknél igazán gáz van, nagyjából már tudják az árát.
Persze, mosogatni lehet így is, meg úgy is, segítőkész férjek tudnának erről mesélni. A vége
manapság gyakran a mosogatógép, ami jó találmány, de mégiscsak gép. Hol van az egy
szépasszony kezéhez, szívéhez, na meg a lelkéhez? A hölgyek – nagy szerencsénkre –
kevés dolgot tesznek gépiesen, különösen nem, ha dönteniük kell valamiről, hát még, ha
valakiről. Bízzunk benne, hogy rólunk is árnyaltan döntenek majd az illetések, és másra
hagyják a gépies mozdulatokat.
Mindenesetre hiába volt viszonylag csendes az átmenet januárból februárba, az izgi egyre
csak fokozódott. De itt van az új hónap, új hét, néha tavaszváró napsütéssel. Vége felé
járnak az időszaki vizsgák, sőt, nyakunkon a fizetés. Ami talán kevés, de jól fog esni – végül
is a mienk.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Területi Képviselet, Záhony
Január 29-én a záhonyi Területi Képviseletre látogatott Horváth Csaba, a Vasutasok
Szakszervezetének szervezetpolitikai alelnöke. A Képviselet irodájában szűk körű
megbeszélést folytatott, melynek központi témái a VSZ kommunikációja, illetve a
tagszervezés, tagmegtartás kérdései voltak.

Kirándulás
A Területi Képviselet autóbuszos körutat szervez a Beregbe, a kirándulás ideje április 18-a
(szombat). Az útiterv: Záhony-Vásárosnamény-Tákos-Csaroda-Szatmárcseke-TúristvándiPenyige-Túr-Bukó-Záhony. Programok: Beregi Múzeum, vízimalom, Csaroda református
templom. Tervezzetek, szervezzetek!

HUMORSAROK
VIDÁMSÁG
Sohasem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám munkahely. Először csak kedvesen
mosolyogtak, aztán, amikor meghallották, mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés...

SZERENCSÉTLEN
Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az első elhagyott, a második nem...
BOSSZÚSÁG
Pistike hosszasan leskelődik a szülei hálószobájának kulcslyukán... Egyszer csak elvörösödik és
mérgében öklével az ajtóba csap:
– És még ezek akarnak pszichológushoz küldeni, mert szopom az ujjam...
Balogh Attila
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