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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 09. szám 2020. szeptember 28 

A jó vasutas mindenhez ért 
Szerintem ez igaz, de ha a Vasutasok Szakszervezetének tisztségviselője, pláne még záhonyi 
vasutas, akkor mindenhez IS ért. 

Ezt a lenti (fenti) képek is alátámasztják. Minden-
esetre Berekfürdőn a VSZ Üdülő teraszát megál-

modni volt a legkönnyebb, a megvalósításhoz bizony kemény meló kellett. Ha tavasszal nem 
jön a járvány, akkor ezen már régen túl vagyunk, de ha szintén a járvány miatt nem kellett 
volna a Területi Oktatást lemondani, akkor viszont még hozzá sem kezdtünk volna. 

De a munka jelentős része az elmúlt hét első három napján elkészült, köszönet ezért a 
"kőműveseknek", Balogh Attilának, Nagy Attilának és Zakor Gyurinak, az asztalosnak Balogh 
Ferencnek, és nem utolsó sorban Grunda Zsoltnak, a "brigádvezetőnek". 

Juhász Tiborné 
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Helyzetünk kulcsa 

Szeretjük a csodás helyzeteket, sőt, sokak szerint kimondottan csodaváró 
nép vagyunk, még azok is, akik egyébként nem hisznek azokban. Ők az a 
többség, akiknek Záhony összes fényjelzője kevés volna, hogy elismerjék, 
mástól várják ilyen-olyan gondjaikra a megoldást, a maradék meg simán 
bevallja. Nincs ezzel baj, hiszen ki ne szeretné, ha manócskák nyírnák le a 
füvet, festenék ki a konyhát, nem beszélve arról, amikor valakinek fel kéne 
libbeni, és csinálni valamit azzal a nagyon magas tűzfallal. Persze, csak 
óvatosan merészkedjünk, lépésről lépésre, mert arról a szintről még a manók 
is nagyot tudnak zuhanni. 

Voltak azért mindig emberek, akik megpróbálták saját kezükbe venni a sorsukat, netán még 
csodákat is produkáltak: Ma van pont akárvalahány éve annak, hogy valaki tett valami rendkívülit. 
Nincs csodálkozni való ezen sem, hiszen sokan voltak a történelem során, akik olyan sokat 
tettek, ami manapság is több, mint ami megvalósult belőle. Ami bárkivel előfordulhat néha. Kár, 
hogy óhaj marad minden, amiről csak beszélni tudunk. Akár nagyot álmodtunk, akár kicsit. 

Persze, legalább álmainkban legyünk bátrak, kerüljön akár váltózár- vagy szakaszkulcs a 
kezünkbe. Mentségünk lesz, hogy csupán a helyzet kulcsát kerestük álmunkban is. Mert a jó 
vasutas álmában is dolgozik, csak egy kicsit másképp. De vajon mi a kulcs a helyzetünkhöz? 
Gyanítom, semmiképp sem az, hogy várjuk a csodát, mert közben talán észre sem vesszük, és 
elsuhan mellettünk, mint egy intercity, és csodálkozhatunk, hogy mi késtünk helyette. 

A kulcs mi magunk vagyunk, vagy lehetünk, a másra, újra való nyitottságunkkal. Azzal, ha inkább 
befogadóak vagyunk, mint elutasítók. Kezdeményezők mindabban, amit szeretnénk, és nem 
passzív szemlélői saját életünknek. Ám ha feltétlenül kulcsra vágyunk, nézzünk alaposan körül. 
Valahol a közelben van, talán ő is keres, csak még nem ismertük fel. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KÉRDÉS 1 

– Kislányom, elment már a villanyszámlás? 

– Még nem, de már nagyon liheg… 

KÉRDÉS 2 

Presszóban egy nő Éva-kosztümben kér egy kávét, és a pincér mozdulatlanul bámulja. 

– Na, mi van? – csattan fel a vendég – nem látott még meztelen nőt? 

– Dehogynem! – válaszol a pincér – de vajon hogyan fog így fizetni?? 

 

KÉRDÉS 3 

– Te, Jancsi! Biztos, hogy elsüllyedek, ha kihúzod…? 

KÉRDÉS 4 

– Lehúzhatom a maszkodat? 

– Persze, csak vigyázz az új szoknyámra… 

Balogh Attila 
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