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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 05. szám 2019. augusztus 21 

Lezárult 
Az elmúlt héten ismét lezárult egy jelölési határidő. Mint ahogyan arról már korábban hírt adtunk, a 
Területi Képviselet Záhony tisztújító értekezletére szeptember 13-án került sor. A Jelölést Előkészítő 
Bizottság felhívásban tette közzé, hogy mely tisztségekre, illetve milyen határidővel lehet jelöltet 
állítani. A határidő augusztus 15-e volt, és értesüléseink szerint a jelöltállítás elég nagy 
népszerűségnek örvendett, vagyis sokan jelöltek a meghirdetett tisztségekre. 

A területi képviselet vezető tisztségre egy fő kapott jelölést, Juhász Tiborné. A képviselet vezető 
helyettesi tisztség sokkal népszerűbbnek tűnik, területünk tagsága négy személyt is szívesen látna 
ebben a pozícióban. Jelölést kapott Balogh Attila Műszaki Kocsiszolgálat alapszervezeti SZB titkára, 
Grunda Zsolt Fényeslitke SZB titkára, Korbács Sándor GRF alapszervezeti titkár és Nagy Attila a 
Tengelyátszerelési Főnökég SZB titkára. Nagy Attilát ezen túl jelölték az újonnan felálló VSZ 
Elnökségébe is. Információink szerint minden jelölt elfogadta a jelölést. 

A jelöltek listáját a napokban közzé teszi a JEB, ami a jövő heti számunkban meg fog jeleni, illetve egy 
rövid bemutatkozót is olvashatunk majd hasábjainkon a jelöltekről. 

Segítség a viharkárosultaknak 

Mint arról már beszámoltunk és sokan megtapasztalhatták tagjaink közül, június 27-én 

komoly vihar és jégeső sújtotta Kisvárdát és térségét. Számtalan lakóházban jelentős kár 

keletkezett, tagjaink segélykérelemmel fordulhattak szakszervezetünkhöz. Megszülettek a 

döntések és megérkezett a pénz is: területünkön 28-an kaptak, összesen majd’ kétmillió 

forintot a helyreállításhoz. 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
2 

 

Huszonegy 

Vannak számaink, bár nem mindig vesszük komolyan azokat. De azt 
biztosan, hogy mennyi fizetést szeretnénk, mikor lett volna jó kelni ezen a 
hétfő, bocsánat, szerda reggelen. Egykor a hatost választottam 
szerencseszámomnak, mert már mindenkinek volt körülöttem. Hát, mit 
mondjak, nem sok sikert hozott, mert még a suliban is távol álltam mindig 
a hatostól, és a lottóban is kevés voltam – kellett volna még másik négy 
jól sikerült választás. 

Tény, szabadon választott gyakorlat, ma például kedvükre 
gyakorolhatnak, akiknek közük van a huszonegyhez. Nem fontos, hogy 

ez legyen a szerencseszámuk, elég, ha huszonegyedikén születtek ők, netán akit szeretnek, 
akár ma, akár egy másik hónapban. Vagy ez a szám szerepel a házassági anyakönyvben a 
nevük mellett, esetleg huszonegyedikén köröztek fel a nagy magyar vasúthoz. Nekem 
mindkettő besikerült, mármint élő mindkét kapcsolat. A körözésnek ráadásul ma van az 
évfordulója, nem mondom meg hányadik, így is túl sokan teccikelnek már. A lényeg, 

izgalmas lehet abban hinni, hogy szerencsés lesz a 
napjuk legalább azoknak, akik valamiért 
összekapcsolhatják magukat a huszoneggyel. 

Vannak, persze, egyéb szerencseszámok is, 
valószínűleg azok is épp annyi szerencsét hoznak, 
mint a mai nap száma, igaz, nem biztos, hogy a 
számmisztikusok is így gondolják. Mert a huszonegy 
– bár egyáltalán nem kerek – többek között a 
teljességet is jelképezi. Reméljük, ez nem azt jelenti, 
hogy mától teljes, épp elég volt ennyi. Tehát a 
huszonegyre fogadók sikerrel járjanak ma! 

Talán még az álmaik közül is valóra válhat némelyik, hiszen a fáma szerint egységesnek és 
teljesnek érzik magukat. Mindennek valószínűleg a vágyaktól eltérő okai lehetnek, leginkább 
az, ha el tudnak fogadni mindent, amiben részesítette a sors őket, és megpróbálnak a 
világgal kibékülni, elégedetté válni. Mert aki elégedett, azt nem érdeklik szerencseszámok, 
sem holmi horoszkópok, elég, ha reggel ránéznek a körülöttük élőkre, a világra, és álmosan 
is szívesen látják magukat a tükörben – hát még a másikat, vagy az őt. A siker nem számít, 
elég, ha érzi az ember a szándékot. 

Hátradőlni akkor sem érdemes, ha összejött 
az álom, mert van még egy apróság: fenn kell 
tartani a szívünknek kedves állapotot. Persze, 
ez már kellemes, sőt édes elfoglaltság is 
lehet, hiszen csak egy lépéssel kell előrébb 
járnunk a másiktól az adás örömeiben. Mit 
mondjak, volt elég időm adni, ideje, hogy a 
cég is érezze az adás örömét. Ám azt hiszem, 
erre még gyúrnom kell, viszont ezután is 
türelmes leszek. És véletlenül sem mondom, 
hogy nekem már huszonegy. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

FIGYELEM 

Pisti bámulja a tanárnőt. 

– Mit nézel, Pisti? 

– A tanárnő…blúzát… 

– Mindjárt kapsz egyet a szádra! 

– És a kezembe…? 

 

ÁGYBAN 

Lány: Mond nekem, hogy szeretlek, angyalom! 

Fiú: Szeretlek angyalom. 

Lány: Most mond, hogy imádlak, egyetlenem! 

Fiú: Imádlak, egyetlenem. 

Lány: Most mondj valamit magadtól! 

Fiú: Miért nem maradsz csendben? 

Balogh Attila 
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