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Egy újév kezdetén
Ilyenkor, év elején mindenki számadást készít a mögötte hagyott
évről, de természetesen minden gondolata inkább már az
újesztendőre irányul. Én is azt teszem, mivel a szakszervezetünk
nagy események elé néz 2015-ben.
A múlt év végén az
alapszervezeti választásokkal elkezdődtek a Vasutasok
Szakszervezeténél a tisztújítások. Ez évben
a választások folytatódnak, és mindjárt az
év első hónapjaiban az országos szakmai
képviseletek és a területi középszervezetek
vezetőit választjuk meg. Majd májusban a
kongresszuson eldől, kik vezetik a
következő ciklusban a szakszervezetünket.
Végezetül a Vasutasok Szakszervezete
Választmánya az a testület, amely a kongresszus után megválasztásra kerül, és a
két kongresszus között a VSZ-nek vetető testülete lesz.
Mi, tagok pedig azt várjuk, hogy a VSZ azt az utat járja, amit évtizedeken keresztül
járt. Azt az utat, melyet elődeink tapostak ki, és helyes vágányra tették a szervezetet.
Ez egy sajátos út, mely mindeddig a tagság közmegelégedésére szolgált. Ehhez
természetesen megfelelő vezetők is kellenek, akik a körülöttünk történő változásokat
is figyelembe véve tudják vezetni szakszervezetünket.
Zubály Bertalan
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Kezdjünk hát élni!
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni…”
(Anna and the barbies – Márti dala)

A fáma szerint több, mint kétezer évvel ezelőtt az a bizonyos angyal nem az írástudókhoz,
hanem a mezei pásztorokhoz sietett az újszülött hírével, egyenest a betlehemi éjszakába.
Mint mostanában, úgy akkoriban sem hitte mindenki el az „örömhírt”, de van más tanulsága is
az ódon történetnek. Például az, hogy a régmúltban sem a nagyok láttak és hallottak igazán,
és talán manapság is figyelmesebb a világ valóságára a halandó ember, mint a fentebb
tanyázók többsége. Ahogyan az ünnepek alatt hallhattuk: „A fényt nem látták meg az önteltek,
gőgösek, azok, akik a törvényeket saját személyükre szabják és önmagukba zárkóznak.”
(Erdő Péter)
Mit tagadnánk, velünk is előfordul, hogy nem látjuk meg a fényt,
és nem halljuk a hangot, amit mások küldenek hozzánk, pedig
lehet, még gőgösek sem vagyunk, igaz, talán kicsit bezárkózunk.
És közben csak a minimumot adjuk a körülöttünk élőknek, azaz
önmagunknak. Mondhatni, elfelejtünk élni, hiszen azzal, hogy
reggelente felkelünk, dolgozunk, egy-két emberrel szóba állunk,
még nem sokat tettünk sem a világért, sem önmagunkért. Pedig
a kettő nagyon közel van egymáshoz, csakúgy, mint mi,
emberek, kérdés, hogy észrevesszük-e a másikat, vagy csupán
elvárjuk, hogy minket észrevegyenek.
Karácsonykor mégis túlléptünk önmagunkon, nem csak azt vártuk,
hogy kapjunk, de többségünk adott is. Kivételesen a saját
puttonyunk mellett a másokéra is gondoltunk, és igyekeztünk
telerakni azokét, akiket becsülünk és szeretünk. Azt, persze, nem
mindig tudjuk, ki mennyire örült, és lehet, hogy mi sem örültünk
mindennek, ami a puttonyunkba került, de hát az ember már csak
ilyen: Mindig másnak örülnénk, mint ami van, és a végén
csodálkozunk, ha üres marad a puttony. Pedig amíg nem lépünk ki
önmagunkból, üres is marad, légyen bármilyen sok, amit benne
hiszünk. Mindaddig értéktelenek maradunk, míg egymással
viaskodunk ahelyett, hogy egymásért küzdenénk. Mert az élet
inkább az utóbbit jelenti, meg aztán valamit mégiscsak kell
mesélnünk, ha majd megkérdeznek, mit is tettünk annyi év alatt.
A magasban is kevesen látják a fényt, ritkán hallják a hangokat, a hangunkat,
sokuknak leginkább saját puttonyukkal és egymással telik az idejük. Közben
elfelejtik, hogy általunk emelkedtek fel, mi akartuk pajzsként magunk fölé
tartani őket. Mindezt gyakran „cinkos csend” kíséri, és azon kevesek hangja,
akik látnak és hallanak, alig jut el hozzánk, a mienk még ritkábban hozzájuk.
Ideje volna hangoskodnunk, ha nem akarunk pajzs nélkül maradni, de ahhoz
élni kellene. Élni egymással, élni a lehetőségeinkkel.
Az új esztendő ritkán jelent új
életet, és biztosan nem lesz idén
sem új ember belőlünk. De kicsit
változhatunk,
megújulhatunk,
kizárhatunk magunkból olyasmit,
amit
nem
szeretünk,
és
befogadhatjuk mindazt, amitől
eddig féltünk. Kezdjünk hát újra
élni, félelem nélkül, bízva abban,
hogy sokan mások is ezt teszik.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Értesítem tagjainkat, hogy a Záhony Területi Képviselet tisztújító küldöttértekezletére
2015. január 23-án 10.00 órakor kerül sor. A küldöttértekezleten az alábbi
tisztségekre kell jelöltet állítani:






területi képviselet vezető
titkárhelyettes
irodavezető
FEB tag
PEB tag

1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A jelölést előkészítő bizottság megkezdte munkáját, melynek tagjai:








Török János
Záhony Állomásfőnökség SZB
Dobos Károly Eperjeske Állomásfőnökség SZB
Kátai József
Személyszállítási Főnökség SZB
Gyüre István
Műszaki Kocsiszolgálat SZB
Csuha Lajos
RCH Kereskedelmi alapszervezet
Halász Tibor
GRF SZB
Korbács Sándor GRF SZB

A fenti tisztségekre a jelöltállítás határideje: 2015. január 12. 12.00 óra.

A tisztújító küldöttértekezlettel lezárjuk az elmúlt évek munkáját,
a választási eredmény pedig a következő négy évre
meghatározza területünk működését. Ezért kérem, hogy
mindenki legjobb tudása szerint, felelősséggel lássa el vállalt
feladatait az előkészítésben, és az értekezlet lebonyolításában
egyaránt. A küldötteket pedig kérem, hogy lelkiismeretükre
hallgatva, tagságunk közös jövőjét szem előtt tartva éljenek
jogaikkal
Juhász Tiborné
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HUMORSAROK
KULCSKÉRDÉS
Két űrhajós egykedvűen áll a Marson. Egymásra néznek, ezután lepillantanak a Földre. Majd
ránéznek az űrhajóra megint a Földre és megint az űrhajóra majd végül egymásra.
– Ne nézz rám így, ba' meg! Nem én zártam be a kulcsot...
TÖRÉSTESZT
Egy reggel Szabó összetörve találja a kocsiját az utcán. Döbbenten nézegeti, és észrevesz rajta egy
cédulát. Ez áll rajta: Legalább húszan figyelnek, mikor ezeket a sorokat írom. Azt hiszik, hogy a
nevem, címem, a jogosítványom számát és a biztosítóm adatait írom. Hát, tévedtek…

ARA-KIRI
Tömegverekedés volt egy lagziban, a rendőrségen kihallgatják a tanúkat. Épp azt a sérült férfit
kérdezik, aki a menyasszonytáncot járta, amikor megtörtént az incidens:
– A verekedés akkor kezdődött, amikor tánc közben a vőlegény a menyasszony lába közé rúgott.
– Úúúúúúú! Az nagyon fájhatott!
– Nekem mondja! Három ujjamat törte el egyetlen rúgással…
Balogh Attila
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