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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 07. szám 2017. július 31. 

Titkok és (fél)igazságok 
Nap mint nap találkozunk titkokkal, amiket féligazságok alapján 
próbálunk megfejteni. Nem volt ez másképp az elmúlt héten sem, hiszen a 
felborult kamion esete beindította a féligazságok gyártását. Ha most azt 
gondolja az olvasó, hogy tőlem megtudja az igazságot, akkor sajnos ki 
kell ábrándítanom. Én magam is csak féligazságokat ismerek, fél 
információim vannak, vagyis a titkot nem áll módomban megosztani 
Önökkel.  

Csak azokat a tényeket ismerjük, amiket mi magunk is megtapasztaltunk. 
Nem közlekedtek a vonatok, lezárták az utakat a rakomány átfejtésének 
az idejére. Hogy mi volt a rakomány, aminek az átfejtéséhez állítólag 

külföldről érkeztek szakemberek nem tudjuk. TITOK. 

Ezért azt is csak találgatjuk, hogy valóban veszélyben voltunk-e, vagy sem. Bevallom az én 
fantáziámat is beindították az események, próbáltam tájékozódni, biztos infót megtudni. 
Okosabb nem lettem, mindenki mást tudott és mondott. Talán jobb is így, hogy nem tudjuk 
az igazságot, mert mi van, ha tényleg nagy veszélynek voltunk kitéve? Beindulhatott volna a 
pánik, és az ki tudja mit hozott volna magával.  

De ha nem tudjuk a titkot, akkor hajlamosak vagyunk stresszelni magunkat miatta. Így van 
ez a mindennapi életben, munkánk és magánéletünk során is. Tudni vélünk valamit, ami vagy 
igaz, vagy nem, és keressük az igazságot, hogy megfejtsünk egy titkot. Informálódunk, és fél 
információkat kapunk. Számtalan példát lehetne itt felsorolni, kezdve onnan, hogy megszűnik 
a munkahelyünk, folytatva azzal, hogy a kollégánk mennyit keres.  

De lecsapunk a facebookon felröppent hírekre is. 
Kommentálunk, véleményt cserélünk, okosságokat 
mondunk, s mindezeket az esetek többségében fél 
információk alapján tesszük. Aggódunk a nyugdíjunk 
miatt, lesz-e lehetőségünk 40 évvel nyugdíjba menni. 
És arra talán kevesebben gondoljunk, hogy azt a kort 
el is kell érni. Mert a stressz, a feszítő vélt vagy valós 
sérelmek felemészthetik egészségünket is. És mégis a 
titkokat akarjuk megfejteni, a fél információból 

tényeket gyártani. Talán jobb lenne, ha a mának örülnénk és hagynánk, hogy a titkok 
homályba vesszenek. 

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomóponti Főnökség Eperjeske 

A Csomóponti Főnökség üzemi tanácsának összetétele megváltozott. Olexa Imre lemondott tagságáról és 
elnöki tisztségéről munkahelyében bekövetkezett szervezeti változások miatt. Az üzemi tanácsba berekült 
Juhász István, elnökének pedig Furda Krisztina tisztségviselőnk került megválasztásra. Gratulálunk, és 
munkájához jó egészséget kívánunk.

TIZF Debrecen 

Július 24-én került sor az üzemi tanács és munkavédelmi képviselők választására a főnökségen. A 
választás részvételi aránya 69,28%-os volt. Az üzemi tanácsnál a VSZ a szavazatok 43,03%-át kapta meg, 
az 5 fős ÜT-ből egy fő VSZ-es. A munkavédelmi képviselői választásnál az öt fő megválasztott képviselőből 
kettő fő szakszervezetünk tagja, területünkről Lengyel Antal került be. Gratulálunk a megválasztott 
tagoknak. 

HUMORSAROK 

REÁLIS REKLAMÁCIÓ 

Egy ízig-vérig szőke nő teljesen kifakad a férjének: 

– Elegem van az egészből! Nem jössz haza időben, éjszakára mindig kimaradsz, megcsalsz fűvel-

fával. Ez így nem mehet tovább, már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja...

NYOLC ÓRA PIHENÉS 

Egy férfi rossz hírrel tér haza az orvostól, el is mondja a feleségének, hogy már csak 24 órája van. 

Miután letörölgeti a felesége arcáról a könnyeket, megkéri, szeretkezzenek. A nő nem tiltakozik, 

de hat óra múlva a férfi újra odafordul a nejéhez: 

– Tudod szívem, már csak 18 óra van hátra az életemből, nem szeretkezhetnénk újra?

A nő persze most sem mondott nemet, így újra egy vad szex következett. Kis idő múlva, amikor a

férfinak már csak nyolc órája volt hátra, gyengéden megbökte az alvó feleségét:

– Drágám, csak még egyszer utoljára, mielőtt meghalnék!

A nő ebbe is belement, majd az aktus után az oldalára fordult és elaludt. De a férfi négy órával a

vég előtt még egyszer szelíden megkocogtatta a felesége vállát:

– Kicsim! Már csak négy órám maradt! Nem lehetne esetleg...?

Erre a feleség hirtelen felült, és a férje felé fordulva így szólt:

– Na, ide hallgass! Nekem holnap reggel fel kell kelnem! NEKED MEG NEM...

Balogh Attila 
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