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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 08. szám 2019. szeptember 09 

Vontatási Kupa negyvenötödször 

Vénasszonyok nyara, szeptemberi délelőtt, záhonyi vasútállomás: itt vártuk hetedikén az 
északkeleti régió négy gépészeti területéről érkező csapatokat. A reggel kissé 
borongósan indult, de a hónapok óta gondosan tervezett sporteseményre meg volt 
rendelve a jó idő! A vonat is pontosan érkezett, így a vendégeink jókedvvel, az évről évre 
újra látott ismerős arcoknak örülve közelítettek az érkezési oldal bejárata felé, ahol Holló 
Tivadarral, a helyi JBI vezetőjével fogadtuk őket. 

A régi és új ismerősök, kollégák kedélyes 
beszélgetésbe elegyedve indultak el a ZVSC 
sporttelep felé, miközben ott a kora reggel óta 
folyó előkészületek lassan a végéhez értek. 
Részemről kis kitérő következett, hiszen a 
meghívottak között szerepelt Meleg János, a 
VSZ elnöke, Suszter Csaba, a debreceni területi 
képviselet vezetője valamint Zubály Bertalan, az 
RCH KÜT elnöke, akit Balogh Attila kísért el. 
Őket pedig méltó módon Juhász Tibornéval, a 
záhonyi terület képviseletének vezetőjével 
együtt köszöntöttük. Rövid beszélgetés után 

együtt indultunk az azóta már célba ért csapatok nyomán. A ZVSC telepen találkoztunk 
Száraz Józseffel, a miskolci terület újdonsült vezetőjével. 

Holló Tivadar köszöntötte a jelenlévőket és 
ismertette a rendezvény menetrendjét! Tíz 
óra után megkezdődtek a mérkőzések, a 
műfüves pályán egyszerre két meccs 
zajlott. Az első gólt záhonyiak rúgták, majd 
záporoztak a találatok, összesen 46-szor 
rezegtek a hálók. Mindez a közönség, főleg 
Suszter Csaba (hang)erőt nem kímélő 
bíztatása mellett. 

Mindenféle eszmecserék folytak közben a 
VSZ vezetők illetve a JBI vezetői között. 
Ott volt Kiss László vezérigazgató-
helyettes, Bujdosó János Debreceni és 
Zelenák Zoltán Miskolci JBI vezető, Katona Sándor, debreceni TSZVI igazgató, Bakos 
Csaba, miskolci TSZVI részéről, valamint Lovácsi József, a Tengelyátszerelési 
Főnökség vezetője. 
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Miközben a meccsek értékelése 
folyt, a vezérigazgatóság csapata 
megütközött az egyesített régiós 
erőkkel. Közben Ignéczi Józsefnek 
és Legény Mártonnak köszönhe-
tően elkészült a finom ebéd, iskolát 
nyitva a sertéspörkölt kategóri-
ában. A tálalás szintén nem hét-
köznapi látvány volt a múlt 
szombaton. 

Ebéd előtt Kiss László ismertette az eredményeket. A legsportszerűbb csapat 
Nyíregyháza, gólkirály Sajtos Roland, legjobb játékos Kökényesi Tibor, a legjobb kapus 
Mester Csaba volt. 

Negyedik helyezett Nyíregyháza lett, harmadik Miskolc, a második Debrecen, és a 
vándorkupa tulajdonosa egy évre a Záhony csapata! Gratulálunk mindannyiuknak! 

Zárszóként Kiss László meghívta az egybegyűlteket a következő Vontatási Kupára, ami 
2020-ban Nyíregyházán lesz. 
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Végre következett az ebéd, melyet 
nótázásba hajló kötetlen beszél-
getés követett. 

Majd eljött talán a nap 
legnehezebb pillanata, 16 óra körül 
a táborbontás, de hát kegyetlen a 
menetrend, a vonat indul. 

Köszönet a szervezőknek és a 
segítőknek, akik jó vendéglátók 
módjára kedvesen és odaadóan 
teljesítették feladataikat, és a 
záhonyi JBI dolgozóinak, akik felé-
pítették és elbontották a helyszínt. 

Nagy Attila 
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FSZK Küldöttértekezlet 

A Forgalmi Szakmai Képviselet szeptember ötödikén tartotta beszámoló- és tisztújító 
Küldöttértekezletét, melyen 38 küldött és a VSZ meghívott vezetése vett részt. 

Az ülést Szabó 
Gyula FSZK veze-
tő nyitotta meg, 
majd a napirend 
elfogadása és a 
határozatképes-
ség megállapítása 
után megtartotta 
beszámolóját. 

A beszámoló vitáján volt, aki a beszámoló ellen, és volt, aki a beszámolót tartó személy ellen 
szólt. Miután a szakmai képviseletünk vezetője mindenkinek kielégítő választ adott a 
felmerült kérdésekre, a Küldöttgyűlés elfogadta a beszámolót. 

Ezek után a Jelölőbizottság elnöke, Nagy Tamás tett jelentést az elvégzett munkáról. 
Elmondta, hogy a VSZ Forgalmi Szakmai Képviselet vezető tisztségre két jelölés érkezett, 
Szabó Gyula s Kondor Norbert személyében. Mindkét jelölt elfogadta a jelölést. 

FSZK vezető helyettesnek 
Kondor Norbert kapott jelö-
lést, amelyet viszont nem 
fogadott el. Ezek után a 
Küldöttgyűlés döntött arról, 
hogy csak FSZK vezetőt 
választanak, a helyettes sze-
mélyéről a képviselet Intéző-
bizottsága dönt majd. 

A választás előtt mindkét jelölt lehetőséget kapott két percben elmondani, hogyan képzeli a 
jövőt, majd következett a titkos szavazás. 

Végül a Szavazatszámláló Bizottság kihirdette az eredményt: a VSZ FSZK vezetője Szabó 
Gyula lett 24 szavazattal, melyhez ezúton is gratulálunk, munkájához kitartást kívánunk! 
Kondor Norbert 14 szavazattal a második helyen végzett. 

A Küldöttgyűlés a továbbiakban néhány módosítással elfogadta az SZMSZ-t, és ezzel véget 
ért az ülés. 

Grunda Zsolt 
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Kis madártan 

A kibic egy madár, lehet szép is, meg kevésbé, ízlés dolga. De az biztos, 
hogy nagy zajt tud csapni, mintha mindenbe bele akarna szólni. Németül 
Kiebitz, talán ebből lett a magyar neve, talán nem, és szokás bíbicnek is 
nevezni. A lényeg, hogy ő az a jómadár, akinek ugye semmi sem drága, 
véletlenül sem fáj a szíve, ha rossz tanácsot ad. Így már ismerősebb, 
mitől lett ilyen híres, vagy inkább hírhedt, hasonlóan sok embertársunk-
hoz. Aztán, ha zavarba jövünk tőle, mármint a jómadár embertársunktól, 
nyomban feszelegni kezdünk. 

Akár úgy is, mint Sándor, a Rózsa a kocsmában, már ha igaz. De 
kocsmában már biztosan sokan feszelegtünk, lehet, épp azért, mint ő, merthogy mennénk 
már nagyon. Vagy azért, mert kibicünk beszólt: ilyenkor mindegy, hogy rá hallgattunk, vagy 
sem, ha nincs szerencsénk, feszelegni fogunk. Ja, hogy Sándorunk inkább feszelögni 
szeretett? Hát, a szegediek talán úgy jobban szeretik, de a lényeg ugyanaz, ha nem érezzük 
jól magunkat a társaságban. 

Például olyan emberek között, akik más hajójának farvízén 
eveznek be a jóba, utána is haloványak, és még büszkék 
is rá. Másképpen feszelegnek, mert a szónak olyan 
jelentése is van, hogy valaki, többnyire érdemek nélkül 
kelleti magát. Csakúgy, mint a potyautasok, akik, mintha 
vonaton bliccelnének, a pálya széléről osztják az észt a 
szervezetnek, kibic módjára. De semmi kincsért nem 
lépnének be, ami egyik-másiknál nem is olyan nagy baj, 
mert követvén a példákat, ők bent is potyautasként 
feszelegnének. 

Ám úgy vélem, a többség 
bátran feszeleghet, hiszen már 
a tagságával is hozzájárult a 
jövőjéhez, a közös jövőhöz. És 
az sem baj, ha közbe-közbe 
beszólogatunk, vagy legalábbis 
jóindulatú megjegyzéseket te-
szünk a humor keretein belül. 

Ha nem észt akarunk osztani, és nem várjuk el, hogy kedvünkre mozduljanak a 
társaságunkban, nem leszünk kibicek, se bíbicek. Sőt! De ne feledjük, a jómadarak ellen is 
csak közösen lehet tenni. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

AJÁNLAT 

Esküvői vacsora után egy férfi sutyorogva a vőlegényhez férkőzik, és súgva kérdezi: 

– Nincs véletlenül egy aktképe a feleségéről? 

– Nincs! Mit képzel? – hangzik a felháborodott válasz. 

– És akar vásárolni egyet…? 

 

ISMERŐSÖK 

Két ismerős fiatal pár találkozik az erdőben. 

– Hogy vagy – kérdi az egyik. 

– Köszönöm, megvagyok. És te? 

– Én pedig meg leszek… 

Balogh Attila 
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