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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 38. szám 2019. április 15. 

Ezt behúztuk! 

(ÜT=3:2, MV=3:1:1 a javunkra, közel 82%-os részvételi arány mellett!) 

Területünk egyik legizgalmasabb választásán vagyunk túl, mert valljuk be, 
közös listában indulni nem akkora kockázat. Azokon a szolgálati helyeken, 
ahol az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra közös 
listában állapodtunk meg a VDSZSZ-el és a MOSZ-al, hoztuk az 
eredményeket: a közös jelöltjeink rendre befutottak. Az izgalmat és a 
várakozást számunkra Eperjeske Forgalmi Csomóponti Főnökség választása 
jelentette. 

Korábban már többször is elmondtuk, hogy itt nem tudtunk a létszámokban 
megegyezni, ezért az öt-öt helyre 11-11 jelölt indult. Három állomásról 

lévén szó, bármi történhetett volna, de nem történt, mert jött 
a papírforma. Mert győzelmet csak az a csapat tud elérni, akik 
többségben vannak. S mi abban vagyunk és voltunk akkor is, 
amikor mást állított a VDSZSZ. Mi ezen a választáson 
mindenképpen nyertünk, mert a megállapodás kedvéért 
hajlandóak lettünk volna a munkavédelmi bizottságba 
átengedni a többséget a jelöltállításnál. De erre sem volt vevő 
a társ, mi meg ott is behúztuk a három főt, míg ők kettő helyett csak egyet. Az eredmények 
ismeretében nem lehet kérdés, hogy a két testület elnökét a Vasutasok Szakszervezete adja. 

Nos, az elmúlt héten már vontam le tanulságot a kampány fontosságáról, most a tanulságot nem 
nekem (nekünk) kell levonni, hanem azoknak, akik ragaszkodtak álláspontjukhoz – megmásítva 
ezzel egyik tisztségviselőjük ígéretét is – de mégsem nyertek. Még póttagságot sem! 

Mit mondhatnék mást: Hajrá VSZ!! 

Juhász Tiborné 
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Májusra várva 

Tavasz van, de úgy tűnik, valamit elrontottunk. A meleg alig mutatta még 
meg magát, és máris a bolondos áprilisban járunk. Kellett nekünk 
huncutkodni – ki-ki maga tudja a valóságot – de bárhogy van, az április 
akkor is a május előhírnöke: hamarosan kinyílnak a virágok, a 
gondolatok, talán még új szerelmek is. És már az sem számít majd, mit 
rontottunk el, amiért büntibe tettek az égiek. De vajon mit ronthattunk el? 

A lehetőségek száma a végtelenhez közelít, kezdve a hirtelen 
felindulástól az alaposan megfontolt, ártó szándékú megnyilatkozásig. 
Kétségtelen, sokszor hajlamosak vagyunk a meggondolatlan szólásra, 

amit később már nehezünkre esik visszavonni. Meg aztán a tavaszi szél nem csak vizet 
áraszt, de bizony érzelmeket is. Ami korántsem baj, amíg a jóindulat késztet beszédre, és 
nem az önnön felsőbbrendűségünkbe vetett hitünk. Amíg el tudjuk fogadni, hogy másoknak 
is lehetnek tavaszi érzelmeik, sőt, értelmes gondolataik. 

Az izgalmas májusi kikeletre várván is érdemes 
megfontolni a régiek tanácsait. Egy bibliai 
gondolat szerint „legyen minden ember gyors a 
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a 
haragra”. Magyarán legyünk figyelmesek 
másokra, de óvatosan beszéljünk, és kerüljük a 
haragot, még az idegenekkel is, egymással 
meg végképp. No, van kivétel a hirtelen 
felindulásra, de az már május pajzán 
kavalkádjára, színeire és illatára tartozik. A jóra 
és szépre mindig szabad rácsodálkozni, 
belehabarodni, kicsit eltévedni a sűrűben. 

Ám vigyázzunk, ne legyünk önzőek, 
és tartsuk kordában a hiúságunkat is! 
Mert egy másik biblikus tanács szerint 
„alázattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál”, ami bizony 
nem könnyű. Mert, hogy jön ő ahhoz, 
meg ilyesmi. De azért próbáljuk meg! 
Biztosan vesztünk azoknál, akik az 
égiekhez sorolják magukat, viszont 
lesz egy előnyünk: tudjuk, honnan 
jöttünk, és tudjuk, egyszer hová kell 
visszamenni – mert ezt bizony ritkán 
lehet megspórolni. 

Még tévedjünk el egy kicsit, találjuk ki a magunk húsvétját, és örüljünk a tavasznak, 
bármilyen is. Most épp kisütött, ráadásul közel a buja és színes május, ahová érkezzünk 
vidáman, büszkén, és egy kicsit szeressük egymást. Hogy megbékélve gondolatainkkal, 
tudjunk egyetértőleg nyilatkozni arról, amit mindannyian szeretnénk. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ŐSZINTESÉG 

Az újságíró kérdezi a politikust, mondaná meg, mi volt élete legjobb döntése? 

– Mi, mi – szól a politikus – hát, amikor beléptem a pártba! 

– Jó, jó – mondja az újságíró – de mikor, melyikbe? 

– Ó – így a politikus – hát mikor melyikbe? 

 

BÁTORSÁG 

Toporog a székely a háza előtt a nagy hidegben, arra jár a komája: 

– Hát te mit csinálsz itt hajadonfőtt ebben a jeges szélben? 

– Hát, az előbb ráncba szedtem az asszonyt, oszt most kéne egy bátor ember, aki 

bemenne a sipkámért meg a ködmönömért… 

Balogh Attila 
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