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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 42. szám 2013. március 11. 

Nőnap után….. 

Az elmúlt hét zsúfolt mindennapjainak eseményei nem sok időt 
hagytak elmerülni saját gondolataikban. Volt alkalmam találkozni 
cargos kocsivizsgálókkal, részt vettem a Műszaki Kocsiszolgálat 
bizalmi testületi ülésén, titkári értekezletet tartottunk és még 
sorolhatnám a mögöttünk hagyott hét elvégzett és el nem végzett 
dolgait. Az utolsó munkanapon viszont a szürke hétköznapok 
helyett ünnepi hangulat lengte be perceinket. Igen, a Nőnapra 
gondolok, ami mindig különleges érzéseket kelt bennünk, nőkben. 

Gyakran elgondolkodom, vajon amikor megköszöntenek minket, azt csak kötelességből 
teszik férfitársaink? Biztosan akad ilyen is, de legtöbben tényleg a Nőnek tisztelegnek 
ezzel. Itt azonban rögtön felmerül a másik kérdés, hogy március nyolcadika előtt és után hogyan éreznek 
irántunk? Megbecsülik tetteinket más napokon is? Kedvesek velünk? Azon női társaim, akik e kérésekre igennel 
tudnak válaszolni, szerencsésnek érezhetik magukat. S bevallom, én is ebbe a csoportba tartozónak érzem 
magam. De tudjuk, sokan vannak, akik nem ilyen szerencsések. 

Biztosan mindenki ismer legalább egy olyan nőt, akit bántalmaznak, 
akivel tiszteletlen a társa, akit elnyomnak a magánéletében, vagy az 
élete más területén. Kíváncsi lennék, ők hogyan élik meg a nők 
napját. Persze, az is elképzelhető, hogy ezen a napon megkapják azt 
a megbecsülést, amit máskor nem. Szeretném hinni, hogy az 
agresszív férfiak jelentős része szelíddé válik, a mogorva tekintet 
helyett mosoly ül ki az arcukra, kezüket simogatásra használják, nem 
pedig ütésre. Szeretném hinni, hogy egyszer mindenkivel 
megtörténik az a csoda, hogy Nőként fogják tisztelni, értékelik 
fáradozásaikat, amit családjukért, társukért tesznek.  

Tudom, hogy sok férfi gondol ránk tisztelettel, és tud szeretettel 
viseltetni irántuk. Kijár nekik a köszönet a segítőkészségükért, a 
jóindulatért, amivel baljós időkben fordulnak felénk. És 
szeretetükért, amiből persze sosem elég, szerencse, hogy nekik 
sem. Végül a köszönet után kérésem van, talán nem túlzok, hogy 
nőtársaim nevében is: Mindezeket a jókat nem csak Nőnapon 
tegyétek, hiszen annyi hétköznap van a mi életünkben is. 

Juhász Tiborné 
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Eltévedt álmok 
A médiumok vasárnap is kedvükre válogattak a borzongtató események között, 
szinte a történéssel egy időben zúdítva ránk azokat. Például, hogy mi újság a 
nemzeti együtt nem működés frontján, hányan haltak meg a hétvégi bale-
setekben, no meg vajon melyik szomszédos országban menőbb most magyar-
ellenesnek lenni. A miértek többnyire váratnak magukra, de az nem újság, és 
miután beleolvastam a hírekbe, úgy döntöttem, a szokottnál rövidebbre fogom 
barangolásomat a hírportálokon. Elég a rémségekből vasárnap reggel. 

A szomszédok a tél romjait takarítgatták a kapuk előtt, hogy 
a kora tavaszi szürkeség ellenére ünnepi, amolyan 
vasárnapi hangulata legyen az utcának. Közben próbált 
előbújni a Nap is az összesereglett felhők mögül, és én 
bíztatóan néztem fel, hátha sikerül végre, hiszen mégis 
csak tavasz van. Amúgy nyugalom és csend, mindenki 
lustálkodik, úgy látszik, ez az álmok és vágyak ideje. Az 
óvatos ébresztőm sikere is várat még magára, pedig 
mosolyogva tettem, hátha az is áthallatszik. Végül 
kiballagtam az utcára, ahol ugyan nem volt dolgom, épp 
azért mentem, és talán azért volt jó. De ismét kihalt a 
környék, az emberek már a templomba készültek, ahogy 
vasárnap délelőtt szokás errefelé. 

A Nap még küzdött, de a felhők nem mozdultak. Persze, 
holnap is nap lesz, és ami még nem volt, akár jó is lehet. 
Lassacskán mégiscsak benépesült az utca, messziről 
köszöntötték egymást az ünneplőbe öltözött ismerősök, és 
fel sem ötlött bennük, hogy az ország távolinak tűnő és 
hideglelős eseményeiről elmélkedjenek. Miközben az autók óvatosan kerülgették őket az út 
közepén, itt-ott hóvirágok mutatták a népnek az utat, néhányuknak, főleg mise után a kocsma 
felé. Ott már hamar előkerült a politika is, de csak úgy falusiasan, mert sokan úgy vannak vele, 
mint a bölcsebbje az esővel: Ha történnie kell, hát történni fog, a dolgok manapság sem mifelénk 
dőlnek el. De nem sokáig maradtak, várt mindenkit a vasárnapi ebéd. 

Este még borongósabbra váltott az időjárás. Hűvös és csendes lett az 
utca, számolni lehetett a tavaszi eső cseppjeinek kopogását. 
Kinéztem, de sehol senki, csak egy kutya loholt, ő sem tudta, hová. 
Még az az egy szem hóvirág is zavartan húzta össze magát, 
amelyikről már én sem tudom, hogyan lett, és mivé lesz. 

A szemben lévő ház ablakán kiszűrődött a televízió fénye, de el-
hessegettem a gondolatot, hogy híradót nézzek, és tétován a 
számítógép felé indultam. Bennem volt még a nyugodtság érzése, 
nem kéne elrontani a rossz hírekkel, döbbenettel, rémségekkel. 
Különben is álmos lettem, jó volna korán lefeküdni, hadd jöjjenek 
ismét az álmok. Hát igen, mindjárt vége a hétvégének, új hét 
kezdődik régi-új álmokkal és vágyakkal. Ekkor azonban fülsiketítő 
zajra rettenek, vége a nyugalomnak, mondja a vekker. 
Hétfő reggel van. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomópont Záhony 
Kezdeményeztük a Csomópont Helyi Függelékének módosítását. Javaslatunk, a térfőnök munkakör 
készenléti jellegűvé minősítését, és hogy a munkakör kerüljön felvételre az 1. számú mellékletbe. 

A munkáltató még nem válaszolt a levelünkre. 

Műszaki Kocsiszolgálat SZB 
Bizalmi Testületi ülést tartott az alapszervezet, ahol elfogadásra került a 2013. évi költségvetés is. Az 
alapszervezet titkára beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról, illetve aktuális kérdések megvitatására 
is napirenden volt. 

Területi hírek 
A Területi Képviselet megtartotta soros titkári értekezletét. A napirendi pontok között szerepelt a 2013. évre 
megkötött megállapodások értékelése, a képviselet 2013 évi területi oktatása, valamint tagszervezési, 
tagmegtartási feladatok megbeszélése is. 

HUMORSAROK 

TELITALÁLAT 

A munkahelyén beront a fickó a főnök irodájába, szidja, anyázza, mindenféle durva dolgot 
mondd neki, majd ráborítja az asztalt. Ekkor futva megérkeznek a fickó kollégái: 
– Sanyi, Sanyi csak vicceltünk, nem nyertél a lottón…! 

TISZTA ÉRZELEM 

Az FBI új ügynököket képez ki. Az utolsó próbára hárman maradtak, két férfi és a szőke nő. 
Behívják az első férfit, és azt mondják neki: 
– A felesége itt van a mellettünk lévő teremben egy székhez kötve. Menjen és a pisztollyal lője le! 
A férfi feláll és így szól: 
– Én erre képtelen vagyok, befejezem a képzést. 
Behívják a második férfit, neki is elmondják a feladatot. Bemegy a szobába, de tíz perc múlva 
kijön és így szól: 
– Én ezt nem tudom megtenni, inkább befejezem a kiképzést. 
Végül behívják a szőke nőt, és mondják neki is, hogy végezzen a benn ülő férjével. A nő bemegy, 
majd néhány perc dulakodás, kiabálás után kiront a szobából: 
– Maguk idióták! Miért nem mondták, hogy a pisztolyban vaktöltények vannak? Tudják milyen 
nehéz volt a szék lábával agyonverni???? 

Balogh Attila 


