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  ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 15. szám 2020. november 09 

Nézzünk szembe! 
A zord indulás után kellemessé vált a nyár, így aztán még akkor 
is sokan hitték, hogy visszatért az élet a megszokott 
kerékvágásba, amikor egyre inkább őszbe hajlott a napsütés. 
Pedig akkoriban már látszott, volt, aki szólt is, bár halkan, hogy a 
kertek alatt a második menet. Azt még ma sem tudni, három 
fordulós lesz a bokszmeccs, vagy profi módon kell sokaknak 
megküzdeni az elemekkel. Az viszont biztos, hogy már a 
második menetben téblábol a vasutas nép, és gőze sincs 
senkinek, merre volna jó menni. Utóbbi azért valószínű, mert az 
első attakot lezáró gongütés is nagy tévedésnek látszott, a 

másodikat megnyitó pedig tétovára sikeredett. 

Tehát az ősz kellemesen indult, bár a Vasutasok Szakszervezetének több nyilvános 
programja is elmaradt. De legalább a fagy sokáig váratott magára, és reméljük, 
ahová már megérkezett, ott is megvan még legbelül a meleg emberség. Az a régi, 
amit az elmúlt télen még bátran éreztettünk személyes kapcsolatainkban bárkivel, aki 
rászolgált jóindulatunkra. De talán még azokkal is, akik kevésbé szerettek bennünket 
mindennapjainkban, mint mi őket. 

Aztán változott sok minden, 
ám a vágy a régi, az 
úgymond normális életre 
tovább él bennünk. Kérdés 
lehet, valóban mindenben 
normális volt-e az életünk. 
Mindenesetre újabb hóna-
pokat „kapunk”, hogy átgon-
doljuk, biztosan érdemes 
volna-e visszatérnünk a 
régebbi mindenhez. Akár a 
magánéletben, akár a vas-
úton, vagy az érdekvéde-
lemben. Ám egy valami 
biztosan fontos, hogy újjá-
éledjen szakszervezetünk 

közéletében is. Mégpedig azok a bizonyos személyes kapcsolatok, a személyesség, 
amit semmi nem pótolhat. 
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Jó dolog a cset, az elektronikus levél. Az meg pláne, hogy a technika lehetővé teszi 
az on-line partikat, fizikai érintkezés nélkül is létrehozható, fenntartható távoli 
kapcsolatokat. De vajon meddig tart ki így a közös lét érzése, a közösségi értelem és 
érzelem? Kire néz a videókonfin a főnök, a cimbora vagy épp a barát, barátnő? 
Mondhatni, persze, mindenkire, aki benne van a rendszerben. Valójában ránk pont 
nem, hanem csak a kamerába. Kár, hiszen kapcsolatainknak csupán kicsiny része a 
beszédünk. Szavaink hitelessége múlhat azon, amit az arckifejezésünk, 
testtartásunk, hadonászó, vagy nyugodtan pihenő kezünk árul el rólunk, nem 
beszélve szemünk „villanásairól”. Mindenesetre, a valódi szembenézés sokszor 
teljesen kizárt, nem beszélve az azonnali reagálás nehézségeiről. 

Márpedig szembenéznünk fontos egymással is, meg a gondjainkkal is. Amelyek 
vannak, és a jövőben is létezni fognak, legfeljebb átalakulnak, esetleg mások 
lesznek. Tegyünk hát a magunk módján azért, hogy élőben is szembe nézhessünk 
egymással. És ne csak monitoron láthassunk jót, napi szépet, hasznosat. Hogy ne 
csak tudjuk, lássuk is egymás mindennapjait. Miközben természetesen vigyázunk 
magunkra, egymásra, vigyázzunk az élő kapcsolatainkra is. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Meghallgatások 

Az elmúlt héten több tagtársunk meghallgatására is sor került a Területi Biztonsági 
Igazgatóságon. Fényeslitke Kocsijavítóból három főt hallgattak meg kocsileesés miatt, míg 
egy forglami kollégát váltófelvágás ügyében. Tagjainkat mind a négy esetben Területi 
Képviselet vezető helyettesünk, Grunda Zsolt képviselte. 

Kitüntettünk 

A Vasutasok Szakszervezete november negyedikén tartotta központi kitüntetési ünnepségét 
Budapesten. A járványhelyzet miatt a szokásostól eltérően, szűk körben, az Elnökség és az 
Ügyvezetés jelenlétében zajlott a rendezvény, amelynek záhonyi vonatkozása is volt: 

Zakor György, az RCH kocsivizsgálója, aki a Műszaki Kocsiszolgálat Alapszervezetét 
erősíti, Arany Jelvény kitüntetésben részesült. 

Gratulálunk Gyurinak, és további sikereket kívánunk az élet minden területén! 
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HUMORSAROK 

A BOLT, AZ BOLT 

Egymás mellett van Kohn és Grün boltja. Egyik alkalommal Kohn egy rakás szardíniát vásárol 

Grüntől. Másnap felháborodva nyit be hozzá: 

– Te, az összes szardínia romlott volt, egyiket sem lehetett megenni! 

– Megenni? Azt hittem, eladni akarod... 

 

BUSINESS 

Arab-izraeli háború. Az izraeli tank üldözi az arab géppuskást. A géppuskás az összes lőszerét 

elhasználja, de a tank csak közeledik. Nincs mit tenni, megáll, és várja, hogy mi fog történni. A 

tank is megáll. Felnyílik a teteje, kiszáll belőle az izraeli katona, és így szól: 

– Na, mi van, nincs lőszered? 

– Allah akbar, sajnos nincs – feleli az arab katona. 

Az izraeli lenyúl a tankba, aztán így szól: 

– Na, és veszel??? 

Balogh Attila 
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