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Koleszár Díj, 2020
Mint ahogyan arról nemrég beszámoltunk, az ide Koleszár Napot – kivételesen – igen szűk
körben tartottuk meg. A Koleszár Díj átadására sem került sor, mert az idei díjazott sem
tudott részt venni a megemlékezésen. Pedig a szűk körbe belefért volna, hiszen a család
tagjai ott voltak. Igen, Kedves Olvasóink, a 2020. évi Díjat a Koleszár család egyik tagja
vehette át az idén, mégpedig ifjabb Koleszár István, aki a család elsőszülött fia. István 24 éves
korában vesztette el édesapját, de a rövidke apa-fia kapcsolat ellenére elég sokat kapott
ahhoz tőle, hogy tovább vigye mentalitását, a közösség iránt érzett felelősségtudatát.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Juhász Tiborné
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Nyelvünkben él a babona
„Mit jelent az ember számára a nyelve,
Min először szólal meg, ha megnő az értelme?
Mindenkinek másként jelenthet sokat,
De ezzel fejezheted ki minden gondolatodat.
Számomra azt jelenti nyelvem – a magyar,
Hogy ebben az országban kifejezhetem magam – hamar.
Akárhová megyek, megértik, mit mondok”
(Bereczki Gabriella: Magyar nyelv napja – részlet)
Azoknak adok igazat, akik szerint valójában gőzük sincs a babonás embereknek, miért félnek a
péntektől, tizenháromtól és társaitól. De a gyöngyszem nálam a komplett ókori egyiptomi
hadsereg, amelyik képes volt megfordulni, ha útját egy trágyagalacsint görgető kicsiny
szkarabeuszbogár keresztezte. Tény, sokan vannak, akik szerint balszerencse visszafordulni, ha
már becsuktuk magunk mögött az ajtót. Mindenesetre pénteken kora reggel úgy döntöttem, hogy
jó napom lesz. Voltak is tetszetős percek, de mi tagadás, jobbat vártam.
Mondjuk az, hogy nem lettem milliomos, nem meglepő, hasonlóan
alakult a helyzet, mint csütörtökön, vagy szerdán... Azt viszont
értékeltem, hogy még mindig vasutas vagyok. Utóbbihoz, persze,
kapcsolódnak baljós jelek is, mint az, hogy a határzárak, illetve az
amúgy áldásos, de néha rosszul szervezett pályafelújítások gyakran
szkarabeuszbogárként hatnak a forgalomra. És bizony az ilyen baj
előbb-utóbb mindenki baja lesz – kivéve a babonásabbját, neki elég, ha
otthon marad pénteken. Ilyen is akadt, de talán volt fontosabb dolga is,
mint babonásnak lenni.
Úgy tűnik, nagyjaink között is kerülnek bogaras,
vagy inkább babonás emberek, elég, ha beleolvasunk ebbe, meg abba. Megtudhatjuk például,
hogy továbbra is bogarasan ragaszkodnak ehhez,
vagy ahhoz. De az még nem derült ki, miért jó nekik,
vagy nekünk, vagy bárkinek. De az vesse az első
követ, aki tud kapásból jót nevetni, ha fekete macskák keresztezik munkahelyre vezető útját.
Ám nézzük mindennek a jó oldalát, mert dicséretes, hogy kormányokon és pártokon átívelő
története van a vasútnak, és a Vasutasok Szakszervezetének egyaránt csakúgy, mint a Magyar
nyelv napjának – ami azért nem apróság. Utóbbi 2001 óta létezik, idén pont péntek tizenháromra
esett, előbbiek majdnem egyidősek, és már matuzsálemi korban vannak. Előnyös is lehet kor,
például volt idejük megtanulni egymást nyelvét. A közös – magyar – nyelv segít, hogy megértsék
egymást, hogy megértsük egymást, már, ha mindenki akarja. Hiszen nyelvével is él a nemzet.
Természetesen mindazoknak igazuk van, akik szerint butaság a
babona, nem szabad félni például attól, hogy nem lesz szerencsénk,
ha valamiért visszamegyünk a reggeli indulás után. Legtalálóbban
alighanem Rejtő Jenő fogalmazta meg: „Nem vagyok babonás és
nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp
kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti megrontás". Rejtő
szellemében én is laza voltam pénteken: baj semmiképp nem
érhetett volna, hiszen miután valamiért vissza kellett fordulnom,
ültem pár percig egy ágyon, majd gyorsan „egy kőre léptem én”.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Ismét otthoni munkavégzés a VSZ-nél
A Vasutasok Szakszervezetének ügyvezetése az elmúlt héten döntött arról, hogy a járvány
gyors terjedése miatt elrendeli a területi képviseletek és a központ részére az otthoni
munkavégzést november 11-től harminc napra.
Területi Képviseletünk a tavaszi sémának megfelelően minden nap nyitva lesz, kétnaponta
váltjuk egymást az irodavezetővel. Természetesen telefonon elérhettek bennünket.
Megértéseteket köszönjük, vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!

HUMORSAROK
HELYEK
Családi beszélgetés: Kislányom, ülj le szépen az apád ölébe! – mondja az anya. Azt nem lehet –
feleli a lány.
– Miért nem, kislányom?
– Az a bébiszitter helye...

SZESZTESÓK
Egy csontrészeg fazon bekúszik a kocsmába: Hé, csapos, kérek egy korsó sört!
– Részegeket nem szolgálunk ki!
– Nem nekem kell, hanem a barátomnak.
– Igen, és hol van a barátja?
Kinn fekszik a kocsma előtt...…
Balogh Attila
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