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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 15. szám 2022. december 05 

Finisben 

Finiséhez érkeztek az alapszervezeti választások Területünkön, ahol 
tizenöt alapszervezet működik, hol kisebb, hol nagyobb létszámmal. 
Szabályaink szerint négy évente tisztújításnak kell lennie, ilyenkor 
eldöntheti a tagság, hogy a 2018-ban megválasztott tisztségviselők 
megelégedésükre végezték-e munkájukat. De a tisztségviselő is 
dönthet úgy, hogy nem kíván a továbbiakban tisztséget ellátni. És az 
is előfordulhat, hogy bár szereti ezt a különleges munkát, de már 
nyugdíjazásáig nem fér bele egy újabb ciklus, mert 1-2 éven belül eléri 
az öregségi nyugdíjhoz szükséges életkort. 

December hónap elején már csak két alapszervezet választása van 
hátra. A tisztségviselőket többnyire a tagság, közvetlenül választotta meg, de volt két 
nagyobb létszámú alapszervezet, ahol küldöttek útján történt a választás. A lényeg, hogy 
mindeddig gördülékenyen, nagyobb fennakadások nélkül zajlott a tisztújítás, és a még 
függőben lévő választások előkészítése is rendben zajlik. 

Nos, nálunk három alapszervezetnél került sor váltásra a nyugdíj közelsége miatt, s bár 
mindhárom helyen sikerült jó utódot választani, azért a régiek nagyon fognak nekünk 
hiányozni. Igaz, nem a szakszervezetünket hagyták cserben, csak az éléről távoznak, és az 
új vezető munkáját odaadással segítik majd. Az új titkárok pedig reméljük, hogy tovább 
viszik, esetleg fejlesztik is elődeik csapatának eredményeit. 

Gratulálunk minden most megválasztott tisztségviselőnek! Reményeink szerint a jövőben 
e lap hasábjain keresztül ismerkedhetünk meg velük egy interjú keretében, ahol 
bemutatják majd alapszervezetüket, működésüket, közösségi rendezvényeiket. 

Juhász Tiborné 
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Mit hoztál? 

Ha mindenki túltette magát a Minden-
szentek, vagy Halottak napja temető-
járásán, emlékezésén – mindenkinek hite 
szerit – leginkább vidám, örömteli ünnepek 
maradtak. Nem biztos, persze, hogy 
mindenkinek, ám erre való az első adventi 
gyertya, a hit lángja: higgyünk abban, hogy 
nem ok nélkül, és nyom nélkül mentek el, 
akiknek muszáj volt. És hiszünk, remélünk a 
második lila gyertya szerint a jövőnkben, 

amit nélkülük, de talán nyomdokaikban élünk tovább. Mert 
bármit hozott, vagy vitt a sors, a mi dolgunk, hogy tovább 
vigyük, amit lehet, és elhagyjuk, amit kell, ám soha a hitet és a 
reményt. Bárkiben, bármiben és bárhogyan nyilvánul is az meg. 

Mit hoztál, kérdezzük gyakran, ma este például a Mikulástól. A válasz nyilván annyi féle, 
ahány kérdés, no és valószínű, hogy mindenki 
kapott valamit, mondjuk a szülinaposok biztosan. 

Aki mégsem, annak marad a remény, és az adventi koszorú az ajtón, 
a nappaliban, esetleg az iroda asztalán. A lényeg, hogy a hit gyertyája 
után a remény lángja is lobogjon, hátha hétvégére szeretetet 
adhatunk mindenkinek. Vagy legalább azoknak, akik szeretnek 
bennünket, és akiket szerethetünk. Mert miben, vagy kiben 
reménykednénk, ha nem hiszünk, és hogyan szerethetnénk, ha senki 
nem hisz bennünk? 

A tavalyi hó már rég elolvadt, új meg talán lesz majd, addig is marad 
emlékeinkben az az egy-két hóember, amelyeket szeretettel építettek 
alkotóik. És, persze a remény, hogy idén is lesz tél, és a hit, hogy 
legalább otthon lesz meleg és melegség. Hogy a hit, a remény és a 
szeretet gyertyája után mégiscsak vidáman gyújthassuk meg két hét 
múlva az öröm rózsaszínű gyertyáját is. Együtt, akikkel tehetjük, és 
lélekben azokkal is, akiktől már, vagy még messze vagyunk. És 
„csakazértis” örülhessünk egymásnak, felejtsük el a kisördögöket, és 
bátran kérdezzük: mit hoztál? 

Dolhai József 
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Évzáró a Kocsijavítóban 

A december beköszöntével elérkezett az évzárók ideje, amit már sok éve 
megtartunk Fényeslitkén. E szokásunk tovább él a tavalyi kiszervezésünk után 
is, hiszen a MÁV Vagon Kft. munkatársaival már rég együtt dolgozunk. A 
változás annyi, hogy a műszakokhoz kötődő két alapszervezeti csoportunkhoz 
kapcsolódott egy harmadik csoport is. 

A Kocsijavító A és B műszakja, így a két alapszervezeti csoportunk december 
harmadikán és negyedikén tartotta az évzáróját. A jó hangulatú rendez-
vényeken visszatekintettünk az elmúlt év eseményeire, felidéztük a kellemes 
emlékeket, történeteket. A rossz dolgokat nem azért hanyagoltuk, mert nem 
voltak kellemetlenségek, hanem azért, mert azok nem rajtunk múltak. 

A hagyományteremtés szándékával úgy dön-
töttünk, hogy idén a bizalmi csoportok szán-
déka szerint egy-egy kollégánkat megjutal-
mazzuk. Az A csoportban Kovács István, míg 
a B-ben Iski László kapta az ajándékot, 
kollégáik, tagtársaink véleménye alapján 
megérdemelten. Gratulálunk nekik, további 
sikereket, szép ünnepeket kívánva! 

Mindketten „régi motorosok” a Vasutasok 
Szakszervezetében, tevékenyen kiveszik 
részüket közösségünk életében. Kovács 
István 2009 óta VSZ-tag, és Alapszerve-
zetünk elnöke, Iski László pedig igazi veterán, 
1980-ban lépett közénk. A harmadik alapszer-
vezeti csoportunk december 16-án tartja az 
évzárót, amiről szintén beszámolunk majd. 

Szanyi József 
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HUMORSAROK 

EGYÜTTÉRZÉS 

A pap érzékletesen beszél arról, milyen bűnhődés vár azokra, akik a pokolra kerülnek, majd így 

szó a hívekhez: álljon fel az, aki a mennyek országába akar jutni! Erre mindenki feláll, aztán leül. 

– Most álljanak fel azok, akik a pokolra akarnak jutni! – folytatja a pap. 

Percnyi néma csend után az egy hívő feláll. 

– Te tényleg a pokolra akarsz jutni? – kérdezi a pap. 

– Nem atyám! Csak megsajnáltam, hogy egyedül áll… 

 

CSIBEGOND 

Szalad a csibe a tyúkudvarban, a felhevült kakas utána. Rohannak, rohannak, közben a csibe 

latolgatja a lehetőségeit: 

– Ha most megállok, azt fogja hinni, hogy prosti vagyok…ha még sokáig szaladgálok előle, 

frigidnek fog tartani…na, akkor én most megbotlok… 

Balogh Attila 
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