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Járványon túl is legyen élet!
A Covid-19 rányomta bélyegét erre az évre, és ezzel sajnos nem lehet
vitatkozni. Augusztus derekán abban bízunk, hogy a „maszk” viselésénél
nem lesz komolyabb intézkedés járványügyben. Berekfürdő VSZ üdülőnk
is szépen beindult, a korábbi visszaesés után jelentősen növekedett a
vendégek száma. És az életünk más területén is igyekszünk magunkat
utolérni.
Az elmúlt héten megbeszélést tartottunk a Záhonyi Forgalmi Csomóponti
Főnökségen, ahol a szakszervezetek és a munkáltató megállapodtak
abban, hogy a tavasszal elmaradt munkavédelmi képviselő választások
szervezéséhez hozzákezdünk. A választási bizottságba történő
delegálások elkezdődtek, a bizottság hamarosan megkezdi munkáját.
Sajnos az idei Vasutasnapot a hagyományoktól eltérően nem rendezik meg, de mi bepótoljuk
saját rendezvényinket. Először is a mára már hagyományos, és nem utolsó sorban népszerű
területi horgászversenyünket rendezzük meg. Ezért már most szólok, hogy szeptember 26-án
(szombaton) joggal fognak rettegni a tiszabezdédi Kerek Holt-Tisza lakói, mert Vasutasok
Szakszervezetének záhonyi tagjai fogják megzavarni a nyugalmukat. És pótoljuk október 03án, ami szintén egy szombati nap, a remeknek ígérkező beregi buszkirándulásunkat is. Bár
még az év elején úgy terveztük, hogy októberben Szilvásvárad lesz a cél, de örömmel
tudatom, hogy ez az esemény csak tolódik egy hónapocskát. Terveink szerint a november 07én vesszük célba a környéket, és reményeink szerint nem lesz olyan megerőltető menet, mint
a tavalyi Zemplén-túra volt. De ki tudja? A túravezetőnk, Nagy Attila biztosan, de ő egyelőre
titkolódzik. Azonban hamarosan
erre is fény derül, hiszen a
plakátra rá fog kerülni a pontos
program. Addig is készítsétek a
túra cipőket!
És küzdjük le együtt a járvány
okozta nehézségeket, kezdjünk
újra élni! Akarattal és jó szándékú
együttműködéssel sikerülni fog.
Juhász Tiborné
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Óvakodj a hőségtől!
Itt ez a várva várt igazi nyár, nyakunkban a kánikulával, de valamiért
csak a vízparton kellemes. A mindennapi életben inkább megterhelő a
nagy meleg, testnek és léleknek egyaránt. Többek között zavaró lehet
a látásnak, talán még a fülnek is, de a gondolataink is könnyen
összezavarodhatnak. És, ha nem vigyázunk, a végén ránk sütik az
idétlen következtetést: csak arra jó a fejünk, hogy ne csússzon fel a
nyakkendő. Megoldás alig-alig, leginkább az, ha hallgatunk, illetve
mindent fenntartással kezelünk, légyen az írva, esetleg kimondva.
Ám el nem nagyon bújhatunk, hiszen dolgozni ilyenkor is kell sok
vasutasnak. Ami az irodában is nehéz ügy, ha nincs légkondi, a
vágányok között, vagy vonaton kimondottan próbatétel. De a műhelyekben is okozhat
zavarokat a hőség, ilyenkor még a kollégák is könnyebben összekapnak ezen-azon,
bűnbakokat keresnek, és persze, találnak is. Aztán, ha jön a lehűlés, vakarhatják a fejüket,
hogy mire is volt ez jó? Márpedig lesz még hűvösebb, addig inkább maradjunk csendben.
Az is előfordul ebben a hőségben, hogy mi magunk változunk egy kicsit, nem biztos, hogy
előnyünkre. Például valamiért megnő a lábunk, és nyomban magasabban hordjuk, mint illő
volna. Amiből aztán mindenféle galibák következhetnek, főleg, ha összevetjük magunkat
tőlünk sokkal nagyobbakkal és erősebbekkel. Mert természetesen mi ügyesebbek vagyunk,
gyorsabbak és rugalmasabbak mindenkinél és mindennél, még az Unió is csak kullog
utánunk, vasutasok után. No de, jön majd a lehűlés, hogy rájöjjünk, a dinnye is gyümölcs,
meg az alma is, de azért nem egyformán. Talán csendesebben bölcsebbek volnánk.
Ami valóban nem egyszerű dolog, főleg hangzavarban, esetleg ha hirtelen fordulat, változás
történik. Olyankor nehéz csendben maradni, akár azért, mert bezárnak valamit, akár mert
létrejön egy új technológia, netán váratlanul megváltoztatják. Véleménye van mindenkinek,
és talán igazsága is, ám az igazat nehéz megtalálni. Mint már annyiszor tapasztalhattuk, egy
jó módszer lehetséges, amikor minden érdekelt leül. Akár egy szép kerek asztalhoz, és
mindenki elmondja a magáét, tehát megbeszélik, mi volna a célravezető megoldás. Az
együtt hozott döntéseket mindig
könnyebb végrehajtani, és akkor
sem
kell
görcsölni,
amikor
megérkezik a hűsítő fuvallat –
tehát hosszú távon is működik.
Szóval nem jó ez a hőség, főleg
rossz
a
hangzavar.
Talán
maradjunk csendben? Szabadon
választható
gyakorlat,
hogy
egymás szavába vágunk, vagy
meghallgatjuk egymást. De ahhoz
kell egy kis csend, és a lehűlés is
jót tenne.
Dolhai József
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HORGÁSZVERSENY
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI
HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2020. SZEPTEMBER 26-ÁN (SZOMBAT)

HELYSZÍN:

TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA

A VERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB SZEPTEMBER 21-ig.
A NEVEZÉSI DÍJ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI
ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE
3.000.-FT/FŐ, CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ.
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
PROGRAM:
6.00 ÓRAKOR
6.00 – 6.30

GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN
HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA

6.30 – 7.00

ETETÉS

7.00 – 12.00

VERSENY

12.00 – 12.30
13.00 ÓRÁTÓL

MÉRLEGELÉS
EREDMÉNYHÍRDETÉS

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA!
TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ:
NAGY ATTILA TK VEZ. H.

TEL: 06-30-2786423

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar
Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek.
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HUMORSAROK
TALÁLÓS KÉRDÉS
– Nagymama! Miért olyan nagy a szád?
– Nagymama! Miért olyan nagy a szemed?
– Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?
– Jaj, Piroska, menj már a fenébe azzal a nagyítóval…!
GYANAKVÁS
Férj kérdezi a feleségét: Honnan van ez a gyönyörű nyakláncod, drágám?
Mire a feleség: A kocsi hátsó ülésén találtam, kedvesem…

OKTATÁS, KÉPZÉS
A falu kovácsa tanítja az inast a fogásokra: Mindjárt kiveszem a patkót a kohóból, és leteszem, ide
az üllőre. És amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal.
Az inas így is tett. Azóta ő a falu kovácsa…
ALKALOM
– Nilsson, ön nagyon jól végzett az elmúlt szezonban, ezért a vállalat költségén egy hétre
elutazhat Mallorcára a feleségével.
Nilsson rohan a telefonhoz, hívja a feleségét: Drágám, akarsz velem Mallorcán tölteni egy hetet?
– Igen! Kivel beszélek??
Balogh Attila
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