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ZÁHONYI VASUTAS 
V. évfolyam, 10. szám 2015. augusztus 10. 

Tikkasztó hőség 

Már nem számoljuk hány napja és 
azt sem, hogy az idei nyáron 
hányadik alkalommal tesz ben-
nünket próbára a kánikula. 
Mindenesetre embert próbáló 
időjárás, amit még irodában is 
nehezen viselünk, nemhogy a sínek 
között. Kánikula ide, forróság oda, 
az események zajlanak körülöt-

tünk, mi pedig megpróbáljuk figyelmünket a 
bennünket is érintő eseményekre fókuszálni. Mert események azért vannak, mert van 
menekült-helyzet, van 40 éves aláírásgyűjtés, van a levegőben vasúti átalakítás, és ami nincs, 
vagy kevés, az a Záhonynál belépő áru. 

Ezt persze többen is vitatják, hogy kevés-e a munka vagy sok, mert ugye aki a számokat nézi, 
az keveselli, aki az állásidő helyett több ember munkáját is végzi, annak bizony sok. Az 
igazság talán valahol középtájon helyezkedik el, bár én azoknak adok igazat, akik 
többszörösen is leterhelve érzik magukat. Minden esetre félidőben jár az RCH TÜK 
csökkentett munkaidős megállapodása, a Záhony-Portnál pedig szinte az elején. A hőség 
ellenére tagjaink fölös energiáit lekötik a találgatások a jövőnket illetően. Van, aki bizakodik, 
van, aki teljesen pesszimista ez ügyben. Sajnos az utóbbiak vannak többségben, s ők azok, 
akik még a jelen helyzettől is sötétebbnek látják a jövőt. 

A tutit sajnos én sem tudom megmondani, de igyekszem optimistán tekinteni a jövő felé. 
Egyszer vége lesz a kánikulának is, a fesztiválok ideje is lejár, s remélem egy frissítő szél 
nemcsak a kánikulát söpri ki, hanem a Záhony felett tornyosuló sötét felhőket is. 

Juhász Tiborné 
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Plagizálom magamat 

De csak egy kicsit. Az történt, ami tavaly, 
mármint hogy rendesen nyár lett, és ilyenkor 
egy rendes újságírónak valami uborkásat 
kéne írnia. Persze, a legegyszerűbb, ha 
plagizálja önmagát, előkeresi, mit írt tavaly 
ilyentájt a kovászos uborkáról, de szabad 
bármi komolyról is pár sort, például a 
szépasszonyokról, akkor talán jobban lesz, 
aki elolvassa ebben a hőségben. Akár úgy, 

hogy egyik kezében egy ital, a másikban meg valami hozzávaló. 
Mármint az italhoz, nem az ubihoz, de végül is az olvasónak 
mindent szabad, kénye-kedve szerint bele is javíthat a cikkbe. 

Szóval ismét plagizálnám 
magamat, tehát maradok az 
uborkánál, mert az lehűtve jó 
és kellemes tud lenni ebben 
a melegben, és még a 
pajzánság vádját sem 
süthetik rá senkire, aki 
zöldségekről ír. Igaz, volna éppen más lehetőség is, például, hogy 
milyen jó álmodozni. Mondjuk arról, hogy előbb-utóbb azzá válunk, 
amivé szeretnénk, úgy, mint balett táncos, milliomos, ilyesmi, de 
tartok tőle, senki nem hinné el. Pedig volt már, akinek sikerült, talán 
mert kellő bátorság és akarat szorult belé, miután felmérte, hogy a 
valóság melyik szegletébe fér bele az álom. 

Nem úgy, mint ez a jómadár 
fakormányos, aki bátran besorolt 
oda, ahol esélye sem volt 
babérokra, legfeljebb néhány 
falevélre. No, de lelke rajta, 
hiszen az is kétkerekű remény, 
és kis fogyasztású álom volt. 

Tehát, ha önmagamtól akarnék szellemi terméket orozni, most ismét le kéne írnom a kovászos 
rejtelmeit, de az már unalmas volna, meg aztán bárki elolvashatja, ha netán kedve van kutakodni a 
múltamban. Ki-ki találhat a szájíze szerint valamit, ami nyilván koránt sem igaz. Úgyhogy 
belenyugszom, elég, ha pár embernek megfelelek, és persze önmagamnak, az már fél siker. A másik 
fele majd csak megérkezik. 

Addig is össze kéne már hozni egy jóféle kovászost, kitalálni hozzá egy ütőképes kovászt, lehűteni és 
jól érezni magunkat. Ha jól sikerült, akkor megint lesz miről írni a következő uborkaszezonban. Ha 
rosszul, akkor még inkább. Mert ok és kifogás mindenre van, csak legyen, aki végigolvassa. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

NAPILAP 

Két férfi búsong a kocsmában két sör mellett. Megszólal az egyik: Te, tudod, hogy az én anyósom 

pont olyan, mint egy újság? Komolyan mondod – így a másik – annyi újdonságot tud? 

– Nem, azt nem, de minden nap megjelenik... 

AZ ÍRÁS JELENTÉSE 

A süketnéma férj írja a nászéjszakán az újdonsült feleségének: Ha van kedved szeretkezni, húzd 

meg kétszer. Ha nincs, akkor negyvenkétszer… 

 

ÉVJÁRAT 

Két neves, ismert nőcsábász borász késő este beszélget: Te, miről tudnál lemondani könnyebben, a 

nőkről vagy a borról? – kérdezi az egyik. 

– Hmm...háát, az az évjárattól függ... 

FELVÉTELI 

Bemegy egy részegen támolygó, dülöngélő ember a rendőrkapitányságra. Így szól az 

ügyeleteshez: Én most azonnal rendőr akarok lenni! Az ügyeletes ránéz és foghegyről odaszól: 

– Maga hülye? 

– Miért? Itt az feltétel??? 

Balogh Attila 
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