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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 06. szám 2020. szeptember 07 

Csapatépítés Berekfürdőn! 
Mára már hagyománnyá lett, hogy a záhonyi cargós kollégák évente 
csapatépítőn vesznek részt, amit második éve Berekfürdőn, a VSZ 
Üdülőben tartottak. 

Mind az alkalom, mind pedig a helyszín remek lehetőség volt arra, hogy a 
munkahelyi kollektíva kicsit kötetlenül beszélje át az aktualitásokat, a 
teljesítmények alakulását, a napi munkával kapcsolatos esetleges 
nehézségeket. Az idén a szervezést az új TÜK vezető, Balogh Sándor 
bonyolította, de Gáncsos István sem maradt otthon. Mint ahogyan Zubály 
Bertalan és jómagam is részesei voltunk az értekezletnek. 

Balogh Sándor új hagyományt is teremtett: ünnepélyes keretek között köszönte meg 
Borbélyné Anitának és Bíróné Áginak a 25, Mester Bélának és Lippai Lászlónak a 35, Lakatos 
Tibornak pedig a 45 éves vasúti szolgálatba eltöltött éveket, és adta át az okleveleket. 

Juhász Tiborné 
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Magyarázzuk meg! 

Az emberek mindig kíváncsiak voltak, mi hogyan, és miért történik 
körülöttük, főleg velük. Persze, nagyon régen nagyon egyszerű volt a 
világ, könnyű volt felismerni, és megérteni például az oroszlánt: ő is enni 
akart, meg az őseink is. A nagyobb katasztrófákat meg ráfogták az 
istenekre, jobb híján. De nem volt bonyolultabb a szomszéd barlang, törzs 
vagy éppen várbéliek szándékát sem felfogni, az is megegyezett az 
övékkel. Aztán győzött az erő, a ravaszság, később a jól értesültség. No, 
ekkor már egyre bonyolultabb lett a világ, egyre csak szaporodott a 
megérteni való. És eljött az idő, amikor már az egyszerű halandó is többre 

volt kíváncsi, mint amennyi tudás kellett mindennapi életéhez. Sőt, kevesellni kezdte az 
istenek szándékát, és még több ismeretre vágyott. 

A tudáshoz hírek, információk szükségesek, amik bizony gyakran hiányosak voltak, vagy 
bonyolultak a megértéshez. Nem vitás, ma is gyakran előfordul, hogy a könnyen 
hozzáférhető, és főleg mindenki számára érthető infóknak híján van a kíváncsi közönség. 
Ilyenkor nincs más hátra, mint kitalálni, amit nem értenek, kipótolni a hiányzó részeket. 
Netán bűnbakot keresni, másképpen 
ráfogni valakire a következményeket. Ez 
lehet a fekete bárány, a falu bolondja, 
vagy például a gyerekek közelmúltbeli 
kedvenc bűnbakja, a nyuszi. 

De a nyuszira sem lehet ráfogni 
mindent, hiszen az élet nem csak 
kakaóból áll, no meg hiányzik ebből a 
módszerből a kreativitás. Márpedig 
alkotókészségben nincs hiány, ha az 
ember számára valami homályos az 
események sodrában. Így aztán marad a kitaláció, és a nép kipótolja egy-egy történetben a 
hiányzó kockákat, mozaikdarabokat. Természetesen úgy, ahogy a legszimpatikusabb, és 
még mindig érthető számára. Amihez kerül néha „segítség” is – nehogy már egyedül érezze 

magát az istenadta – magyarul 
terelgetik az alkotást, ki-ki a maga 
érdeke szerint. És mielőtt észbe kapna 
a vasutas, máris megvan a számára 
kellemes magyarázat az akármire: az 
egész lényege, ha mindig más a hibás, 
akkor máris elfogadható. 

Előfordul az is, amikor a kétkedés 
magvát ültetik az ember fejébe 
valamely kérdés kapcsán. Itt van 
például ez a járványmizéria. Komoly, 
veszélyes, sőt, jelentős részben 
ismeretlen probléma, hiszen rég volt 
már igazán komoly járványveszély az 

úgynevezett fejlett világban. Születtek is intézkedések, szabályok és korlátozások, és hál’ 
Istennek, mindeddig nem lett belőle a régmúltból ismert pusztítás. 
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Így a nép zöme sosem találkozott 
a vírussal, vagy nem tud róla, 
ami kiváló lehetőség mindenki 
számára, hogy megvillantsa alko-
tókészségét. Mondják is egyre 
többen, hogy lehet, nincs is 
járvány, csak kitalálták. Valakik a 
háttérben, a nagyok, a hatalma-
sok, és ez sokaknak tetszik. Az 
már részletkérdés számukra, 

hogy azért is lehet a vártnál kevesebb komoly beteg, mert például a többség igyekezett, 
netán kénytelen volt így, vagy úgy betartani az új szabályokat. 

Természetesen a lehetőségek tárháza a végtelenhez közelít akkor is, ha nincs kedv alkotni. 
Az interneten bárki kedvére találhat mindenre neki tetsző magyarázatot, elméletet. Még 
összeesküdni sem kell, elég elhinni mások magyarázatát, legfeljebb némi fazonigazításra 
van szükség. Egyéni ízlés szerint, attól függően, hogy a vágyakat, netán a félelmeket volna 
jó igazolni. A megtévesztésnek igen kifinomult formáival lehet találkozni, ügyesen 
összerakva az igazságokat a sokaknak szimpatikus, ám kétes elemekkel. A kotyvalék 
fogyasztásával elkerülhető az utánajárás, netán alaposabb kutatás. Még hasmenést, vagy 
másnaposságot sem okoz, és megnyugtató, ha tudja az illető, hogy ő is a legkiválóbb 
fajtából való. 

Csupán a tudatlanság nő, de nagyon, és azoknak a száma is, akik fogékonyak az ilyesfajta 
megtévesztésre – mert anélkül bizony nem működne. No, és ezzel arányosan csökken azok 
hitelessége, akik megalapozott véleményt, kellően körüljárt híreket tesznek közzé. A 
választás lehetősége mindenki számára adott. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ŐRSÉGBEN 

– Állj! Ki vagy? 

– Anyád a demizsonnal! 

– Anyám állj! Demizson tíz lépést előre!! 

 

JEAN, HALLOTT ARRÓL… 

…hogy már az állatok is lövöldöznek? 

– Nem uram! Miért kérdezi? 

– Csak mert azt írja az újság, hogy agyonlőtte a menyét… 

ÁRMÁNYKODÁS 

– Azt hallottam, Zsuzsi, téged nagyon nehéz kielégíteni… 

– Á, ezt csak a rossznyelvek mondják… 

Balogh Attila 
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