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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 45. szám 2019. május 27. 

Ismét együtt, ezúttal Aggteleken 

Május 25-ére kirándulást szerveztem VSZ tagoknak és 
családtagjaiknak az Aggteleki Nemzeti Park területén található 
cseppkőbarlangba. Szinte valamennyi szakma képviseltette 
magát, összesen negyvennyolcan indultunk útnak. 

Először Károlyfalvánál állt meg a busz, ahol a merészebbek 
felkapaszkodtak a meredeken, köztük én is. Szemünk elé tárult a 
Megyer-hegyi Tengerszem, ami egy csodálatos mesterséges 
képződmény, a XVI századtól bányásztak itt malomkövet. Akik 
nem vállalkoztak a mere-
dek hegymenetre, azok 

megnézték a magán múzeumot, kávéztak, 
söröztek. 

Végül két és fél órás utazás után 
megérkeztünk úti célunkhoz. Az aggteleki 
cseppkőbarlang – egész pontosan Baradla-
barlang – hazánk egyetlen természetes 
mészkőbarlangja, és Magyarország egyetlen 
Világörökség része. Hossza magyar területen 
eléri a húsz km-t, a szlovák résszel együtt 24 kilométer hosszú. Mi az egy órás, 
rövidebb túrán vettünk részt, amelyen különböző elnevezésű termekben jártunk, 
köztük a hangversenyteremben is, ahol kellemes zenével mutatták meg a terem 
különleges akusztikáját – csodálatos volt. Ebéd után utunkat egy finom nedűvel 
zártuk Tarcalon, ahol a borász négy féle borral és borkorcsolyával várt bennünket. 

Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és egy tartalmas napot tölthettünk együtt! 

Pokolné Tünde 
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Füstölgő május 

E hónapban már legalábbis háromszor szállt fel ama bizonyos 
füst. No, nem pápaválasztás volt, ilyen nem is lesz mostanában, 
Magyarországon biztosan nem. Még akkor sem, ha előfordulnak 
kis hazánkban olyanok, akik pápábbak a rómainál is. A helyzet 
egyszerűbb, először szakszervezetünk háza táján „láthattuk” 
képletesen a fehér füstöt, a múlt hét keddjén pedig a társ 
szakszervezetnél is füstölgés 
volt. Nálunk is, náluk is 
tisztújítás történt, és mindkét 

szervezetben a változatlanságra szavaztak a 
tisztelt küldöttek. 

Ezt szakszervezetünkben alátámasztja, hogy az 
ügyvezetés is változatlan maradt, náluk viszont 
lecserélték az alelnököt. De ott ez a csere és az 
elnök változatlansága mutat az eddig irányvonal 
továbbvitelére. Az, hogy ez jó, vagy sem, csillagjóslás helyett döntse el az idő, 
mindenesetre van mit tenniük külön-külön is. Ám jó volna, ha együtt is tudnának 

haladni néhány fontos kérdésben. 

Ezzel még koránt sem volt vége a 
füstölgésnek, tegnap, az uniós vá-
lasztáson már nem küldöttek útján, 
hanem személyesen huzigálhattuk az 
ikszeket. No, meg aki úgy látta jónak, 
az oroszlán bajszát is, bár tegnap is ők 
voltak kevesebben. Ami önmagában 
nem nagy csoda, sőt, várható volt. 

Mert szakszervezeteink valószínűleg 
leképezik társadalmunkat is. Egyrészt 
földrajzilag lefedjük az országot, 
másrészt valószínű, hogy tagjaink 
különböző nézetei is tükrözik a 
társadalom nézeteit, a problémákra 
adott válaszait. Márpedig régi igazság, 
hogy egy rendszeren belül az 
alrendszerek nem lehetnek nagyon 
különbözőek sem egymástól, sem az 
egésztől. Vagy, ha nem egy tőről 
fakadnak, lehetnek különbözőek, de 
akkor már béke sem lesz, nemhogy 
békesség. 

Dolhai József 
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HORGÁSZVERSENY 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ZÁHONYI TERÜLETI KÉPVISELETE TERÜLETI 

HORGÁSZVERSENYT RENDEZ 2019. JÚNIUS22-ÉN (SZOMBAT) 

HELYSZÍN: TISZABEZDÉD, KEREK HOLT-TISZA 

A HORGÁSZVERSENYRE 3 FŐS CSAPATOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK, LEGKÉSŐBB JÚNIUS15-ig. 

A NEVEZÉSI DÍJ, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A NAPIJEGY ÁRÁT ÉS A VERSENY ALATTI 

ELLÁTÁST (EBÉD, ÜDÍTŐ STB.) VSZ TAG ESETÉN 1.500.-FT/FŐ, NEM VSZ TAGOK RÉSZÉRE 

3.000.-FT/FŐ, CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE 500.-FT/FŐ. 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

PROGRAM: 

6.00 ÓRAKOR  GYÜLEKEZŐ A HORGÁSZTÓ PARKOLÓJÁBAN 

6.00 – 6.30  HORGÁSZHELYEK ELFOGLALÁSA 

6.30 – 7.00  ETETÉS 

7.00 – 14.00  VERSENY 

14.00 – 14.30  MÉRLEGELÉS 

14.30 ÓRÁTÓL  EREDMÉNYHIRDETÉS 

FONTOS: A VERSENY ALATT KIFOGOTT HAL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN VIHETŐ HAZA! 

TOVÁBBI, BŐVEBB INFORMÁCÓ: 

  NAGY ATTILA TK VEZ. H.  TEL: 06-30-2786423 

A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, melyek a Záhonyi Vasutasban/Magyar 

Vasutasban/a VSZ honlapján és a facebookon lesznek megtekinthetőek. 
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HUMORSAROK 

CSAK KETTŐT 
– Na, papa, két dolgot kell hozni a boltból – mondja a nagymama – tejet és kenyeret, itt a pénz. 
Eltelik tizenöt perc, a nagypapa megérkezik, és így szól: 
– Meghoztam a fogkefét. 
– Óh, te vén hülye – így a nagymama – nem megmondtam, hogy két dolog kell? Hol van az a 
fogkrém…? 

 

POZÍCIÓK 
Két barát azon verseng, hogy ki ismer több szeretkezési pózt. Felírják, majd megkérdezik 
egymástól, ki mennyit írt össze. – Kilencvenkilenc – mondja az egyik, száz, szól a másik! 
– Nem létezik, hogy százat ismersz, sorold fel! 
– Hát először is rendesen… 
– Jól van, jól van, te nyertél! 

Balogh Attila 
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