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Választás
A tavaszi járványhelyzet miatt nem került sor a záhonyi Forgalmi Csomóponti
Főnökségen a munkavédelmi képviselők megválasztására. Mint oly sok mindent,
ezt az eseményt is halasztani kellett. Bár helyzet most is van, veszély meg pláne,
mégis vannak olyan elmaradt dolgok, aminek a végére pontot kell tenni. Ilyen a
munkavédelmi képviselő választás is, hiszen a szabályok betartása mellett
(maszkos távolság) ez az esemény lebonyolítható. Ugyanis most nincs kijárási
korlát, illetve a home office sem divat mostanában. A megalakult választási
bizottság folyamatosan végzi a munkáját, kiírták a választások időpontját, a
jelölt állítás határidejét, ami mára már lejárt, így közzétették a jelöltlistát, és a
választások pontos idejét, helyszíneit.
A jelöltlista szerint tíz induló méreti meg magát,
és talán már a létszám is enged arra
következtetni, hogy közös jelölt állításáról szó
sem volt. Illetve szó volt róla, jelesül rákérdeztem
a kollégámra, aki akkor azt mondta, majd
meglátják. A jelek szerint nem látták meg, vagyis
nem törekedtek közös listára, így mi sem
erősködtünk. Ezért kell három VSZ jelölt, öt
VDSZSZ, kettő PVDSZ jelölt közül választani.
Én arra szeretném kérni a Kedves Olvasót, hogy szavazatával, vagy
jó hírük keltésével támogassa a Vasutasok Szakszervezetének
jelöltjeit, Pokol Istvánnét, Orosz Károlyt és Veres Csabát.
Juhász Tiborné
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Csalódásainkról
Most, hogy másodszor is elmaradt a hetvenedik Vasutasnap, mint
ahogyan számos szakszervezeti – közösségi – rendezvényünk, és a
kapcsolódó kitüntetési ünnepségek, lassan kezdhetünk izgulni. Ugyan
nem mindenkinek szíve csücske a vasutas ünnep, a kitüntettek is
megkapják megérdemelt jutalmukat, azért nem ugyanaz egy
„távkézfogás” az elnök-vezérigazgatóval, vagy a Vasutasok
Szakszervezetének elnökével, mint személyesen. Mondhatni, sokaknak
némi csalódást jelent ez akkor is, ha valamennyire várható volt egy
ilyen fordulat. Mert a csalódás az mindig csalódás, bármi, vagy bárki is
az oka.
Van, persze, rosszabb is a fentieknél, hogy tovább izgulhassunk. Különösen, ha valamely
szerettünkben, netán a szerelmünkben csalódunk – kemény dolog, mondja, aki már próbálta,
és vajon ki nem? Ám bármennyire is próbáljuk hárítani a magyarázatokat, előbb-utóbb
rájövünk, hogy többnyire valóban oka volt közeli emberünk tettének. És gyakran magunkban
(is) van a hiba, amiért a gyerek rosszabbul tanul, megvadul a kamasz, netán értetlenkedve
állunk az ősök megnyilvánulásai előtt. Furfangosabb okai lehetnek a szerelmi
csalódásoknak, és talán még nehezebb túltenni magunkat az ilyesmin, de utólag többnyire
belátjuk, mi okozta, hogy ismét harmadikká lettünk.
Akkor is bajban vagyunk, ha egy barátban, barátnőben csalódunk, főleg, ha nem szolgáltunk
rá. Valóban igaz lehet, hogy van az a pénz, beosztás, előremenetel, „csak” az érthetetlen
számunkra, hogy miért rajtunk átgázolva csörtet felfelé,
akit nemrég barátunknak tekintettünk. Miért minket árul
el, hogy másnak a kegyeibe férkőzzön, vagy a kegyeltje
maradhasson. Talán azért, mert mi nem vágytunk ilyen
kegyre, de oly mindegy, akkor is stresszben vagyunk
sokáig. És mire megemésztettük, sok erőnk rámegy,
főleg, ha még magunkat is hibáztatjuk kicsit.
Ám van olyan helyzet is, amikor nincs túl sok közünk a
másikhoz. Egyszerűen ismerjük, jó embernek,
intelligensnek és jó szándékúnak. Tudjuk, honnan jött,
tudjuk, hogy sokat tett önmagáért és talán másokért is.
Ezt elismerjük, kivívja valamelyest a tiszteletünket is, és ha lehetőségünk van rá, igyekszünk
jó hírét költeni. Aztán egyszer csak beüt a ménkő, elindul a föld, és kiderül, hogy korántsem
volt olyan jó, mint gondoltuk. Kicsit még a gyomrunk is összeszorul, hiszen nemrég még
állítottunk, hogy értékes ember. Hiába ő nullázta le az értékeit, számunkra is görcsöt okoz.
És ez már egy valóban olyan csalatkozás, amire
véletlenül sem találni magyarázatot, ő maga sem
próbálkozik ilyesmivel.
Mondják, a csapás azért jön, hogy kijózanítson, és
utána bölcsebbek legyünk. Próbáljuk hát elhinni,
hogy semmi sem örök, de az új nap új kezdetet is
jelent, ha mi is akarjuk. Kicsit bölcsebben,
tapasztaltabban talán könnyebb lesz átlátnunk
legközelebb a sötétségen.
Dolhai József
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HUMORSAROK
PIROSKA ÉS AZ IDŐTÉNYEZŐ
Piroska megy az erdőben, hirtelen előugrik egy farkas, és megerőszakolj, majd vigyorogva
megkérdezi az ordas:
– Na, mit fogsz otthon mondani, Piroska?
– Hát, hogy találkoztam a farkassal, és ötször megerőszakolt!
– Ötszöööör?
– Miért? Nem érsz rá…?

RÉSZÖRÖM
– Doktor úr! Álladó kényszert érzek, hogy betegyem a péniszem az uborkaszeletelőbe…
– Ember! Ne tegye! Írok gyógyszert, és hétfőn jöjjön vissza!
Így is történt:
– No, mi újság uram? Hogy van?
– Köszönöm, jól! Képzelje, a gyógyszer nem sokat ért, mégis betettem a péniszem az
uborkaszeletelőbe.
– Te jó ég! Akkor mitől van jól?
– Hát, mert én megúsztam egy fegyelmivel, de sajnos az uborkaszeletelőt elbocsátották…
Balogh Attila
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