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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 48. szám 2016. május 2. 

Út a semmibe 
Emberi természetünknél fogva mindig többre és többre vágyunk, hiszen ki ne 
szeretne jobb munkát több fizetésért, szebb és nagyobb házat, vagy akár 
megnyerni a lottó főnyereményt. Alapvetően helyes is, mert mondták már 
nekünk, hogy merjünk nagyot álmodni és egyre többet hallunk a pozitív 
gondolkodásról is. Azonban elfelejtjük megbecsülni azt, amink van, természetes 
részévé válik az életünknek. Felkapcsoljuk a villanyt, és világos van, megnyitjuk a 
csapot és folyik a víz. Sorolhatnánk ezer hasonló dolgot. 

Gyakorta így van ez tagtársaink körében is, akik egy-egy sikertelennek ítélt 
megállapodás után úgy döntenek, hogy nem érdemes szakszervezeti tagnak 
maradni. Közben elfelejtik azokat a szakszervezetek által kivívott eredményeket, 

amik a minden napunk részévé váltak. Csak egy egyszerű példát említve, gondoljuk végig, mi volna, 
ha nem lenne kollektív szerződésünk. A munkáltatás még a mostanitól is kiszámíthatatlanabbá válna, 
például most a készenléti jellegű munkakörökben foglalkoztatottak vezénylése így is elég kaotikus. 

Valahogy így jártak a Fényeslitkén dolgozó kollégáink is. 
Évtizedeken keresztül használták munkába járáshoz a 
megszokott utat, fel sem tűnt, hogy a pályaudvart két 
irányból is meg lehet közelíteni. Aztán hopp: volt út, nincs 
út. Persze út az van, szép is, új is, de hová vezet? Egy 
fantom ipari parkhoz, oda azonban nem, ahová eddig 
eljutottak. Mert a nagy felüljáró építése közben egy 
aprócska út megszűnt. Pedig ezen az aprócska, megkopott 
és megszokott úton Komoró felől lehetett megközelíteni a 
pályaudvart. Aki a Kocsijavítóba, vagy az I. őrhelyre, vagy 
akár a Fogadóra akart eljutni megtehette rövidebben. 
Nem kellett kilométereket kerülni a falu irányába, hát 

most kell, mert volt út, nincs út. Megszüntették, felszámolták. Tudom, az nem sok embert zavar, hogy 
kerülő úton mennek munkába kollégáink. Persze őket biztosan, mert ugye korábban kell elindulni 
szolgálatba, és több üzemanyagba is kerül megközelíteni ezeket a szolgálati helyeket, no meg később 
érnek haza. 
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Azt csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy a munkáltatót azért zavarhatná más okból: Nem 
szeretem az ördögöt a falra festeni, de előfordulhat katasztrófa helyzet is. Mondják erre az 
illetékesek, hogy Kisvárda felől jön amúgy is a segítség. Mi tudjuk, hogy ez nem teljesen így van, mert 
Záhonyban is van tűzoltóság, mentőállomás és még rendőrség is. Próbáltam utána járni, hogy kinek 
az ötlete volt az üzemi út megszüntetése, de akiktől érdeklődtem mossák kezeiket. Szóval csak úgy 
eltűnt, pedig megszoktuk, használtuk. Az érintettek a bőrükön tapasztalták meg mit jelent elveszíteni 
azt, ami egyszer az övék volt. 

Gyakran gondolok arra, hogy 
mi is tesz bennünket igazán 
elégedetté. Az biztosan nem, 
ha kihagynak olyan dönté-
sekből, melyek nagyrészt a 
munkahelyünket, minket érin-
tenek. És az sem jó, amikor az 
illetékesek úgy tesznek, min-
den így jó és szép, pedig ők is 
tudják, hogy nem. 

Juhász Tiborné 
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Szentségtörő gondolatok 

Itt van újra, előttünk a május, mindenféle nyiladozások ideje. Például 
lehetőségeké, alkalmaké, amiket nem csak kihasználni érdemes, de jól 
meg is kell ünnepelni. És ha már május, akkor mindezeket jobban esik a 
szabadban, kellemes társaságban tenni, ha lehet, az egyre illatosabb 
éjszakába nyúlóan. Amihez tartozhatnak egyéb szépségeken túl 
mindenféle főzőcskézések, no meg a finomságokat le is kell öblíteni 
valamivel, amiben sehogy sem vagyunk kezdők. Gyakran óvatosak sem, 
pedig korántsem mindig jó, ha az egész égboltot egyben látjuk. 
Természetesen a talajgyakorlat minden formája szabadon választott 
műsorszám, de időben célszerű gondolni a másnapra is. 

Ha túl jól, avagy túl rosszul sikerült a csillagászati mutatványunk, reggel igen fájdalmas lehet 
az ébresztőnk megszokott ricsaja, nem beszélve arról, ha belénk hasít a tudat, hogy 
szeretettel vár a munkahelyünk is. Ami alaphelyzetben akár jó dolog is lehet, ám ha még 
mindig módosultnak érezzük tudatunkat, nem csak az éjszaka miatt fognak összekoccanni 
térdeink. Mert bizony második otthonunkban előfordulhat, sok helyen mindennapos, hogy be 
kell számolnunk arról, milyen kapcsolatunk volt éjjel a tudatmódosítókkal. Mondjuk, az elmúlt 
hat, esetleg tíz órában. 

Netán tizenkettőben, mert ha valami jóféle 
borral öblögetünk, akár ennyi óra is eltelik, 
mire teljesen tiszta lesz tudatunk mellett a 
vérünk is. És, ha kellően bátrak voltunk a 
pálinka-sör kombináció sem biztos, hogy 
sebesebben távozik szervezetünkből, de 
ha még bor is keveredik a menübe, máris 
lemondhatunk a szonda után kérhető 
véralkohol vizsgálatról – ha már buktánk 
van, legalább kevesebbe kerüljön. 
Felvetődik a kérdés, mit tegyünk? Már 
azon túl, hogy teljesen absztinenssé 
váljunk alkoholilag. Meg akárhogyan is. 

Ha szeretnénk áldozni a tudatmódosító 
szerek oltárán, figyelni kell a naptárat és a 
poharak számát, ami bizony nem mindig 
egyszerű mutatvány. De az igazi válasz 
szinte csak vérlázító lehet, bár nagyon 
egyszerű: víz, víz, víz. Előtte, közbe-közbe, 
és zárásként úgyszintén, ráadásul bőven 
fogyasztva. Mert egyrészt hígítja, amit 
megittunk, de főleg segíti a lebomlását, és kevésbé leszünk szomjasak reggel, hiszen 
szervezetünk nem lesz kénytelen az amúgy is komoly munkára fogott sejtjeinkből elvonni a 
szükséges vizet. Tudom, elolvasni sem öröm, hát még gyakorolni, de annál hasznosabb 
lehet. A legszerencsésebb megoldás az igazi szentségtörés, le se merem írni… 

Végre itt van sokak kedvenc hónapja, akiknek hétvégén elmaradt, ideje próbát tenni! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TÉVEDÉS 

A házaspár autóbalesetet szenved. A feleség az intenzív osztályra kerül, de a férjének csak kisebb 

sérülései keletkeznek. Amikor a férj bemegy meglátogatni az asszonyt, az orvos odavezeti a 

felesége ágyához és így szól: Sajnálom uram, de sok jóval nem tudom kecsegtetni. A feleségét nem 

sikerült visszahozni a kómából, félő hogy már sosem nyeri vissza az eszméletét! A férj felzokog: – 

– De miért? Hiszen még csak 45 éves volt! 

Erre egy elhaló hang megszólal az ágyból: Csak 38, szívem!!! 

RAJZ 

Az iskolában a gyerekek az uborkáról tanulnak, ezért a tanárnő felrajzol egyet a táblára. Ekkor 

azonban az osztály hangosan röhögni kezd. A tanárnő dühösen kérdi Pistikét: Miért nevetsz? 

Szerinted mit rajzoltam? Egy férfi nemi szervet! – hangzik a válasz. A tanárnő teljesen elképed, 

rohan az igazgatóhoz, és odahívja. 

Az igazgató bemegy az osztályba: Gyerekek! Mi ez a hangos kacagás? És ki rajzolta ezt a nemi 

szervet a táblára??? 

 

TÉVES RIASZTÁS 

A hosszú repülőút közepén a stewardess, miközben kávét hoz a pilótának, elkezd rémültem 

sikítani: Ó, Istenem! Nézze a jelzést kapitány! Kifogyott az üzemanyag! Mindannyian szörnyet 

fogunk halni! 

– Julcsi, fogd már be! Ez a lámpa csak azt jelzi, hogy az utasok hallanak minket… 

Balogh Attila 
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