
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 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 13. szám 2019. október 14 

Tisztségviselőinkre emlékeztünk 

Október 12.-én, szombaton újra találkozott egy kis létszámú társaság. Ennek a 
társaságnak 2005 óta van egy olyan napja, amely arról szól, hogy megemlékezzenek 
azokról a Vasutasok Szakszervezetének záhonyi területén dolgozó elhunyt 
tisztségviselőiről, akik sajnos már nincsenek közöttünk. 

Ezen a gyönyörű 
szép napon a temetői 
látogatás Újkenézben 
kezdődött, Koleszár 
István sírjánál. A 
következő megemlé-
kezések helyszínei 
már a záhonyi teme-
tőben voltak, Vass 
Károly és Pöhacker 
Attila sírhelyeinél. 
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Meleg János, a Vasutasok Szak-
szervezetének elnöke meg-
emlékezett István, Károly, Attila 
munkásságáról, tevékenységéről, 
emberségéről. 

Mindhárom helyszínen elhang-
zottak szakszervezetünk elnöké-
nek és Juhász Tirbornénak, 
képviseletünk vezetőjének mélta-
tó szavai az elhunytakról, és 
elhelyeztük a sírokon az emléke-
zés virágait. 

A megemlékezések zárása 
Záhonyban, a Protokoll teremben történt. Itt egy ebéd kíséretében került volna sor a 
Műszaki Kocsiszolgálat SZB által alapított Koleszár István Díj átadására. A Díjat 
Koleszár István családtagjai adták volna át egy arra érdemes személynek, akit egy 
testület Gyüre István vezetésével választ ki. Ez a személy idén Szabadi László. 

A szakszervezetünk berkein belül jól ismert, nagyra becsült, igazi "régi vágású" 
nyugdíjas tisztségviselő sajnos egészségügyi állapota miatt nem tudta személyesen 
átvenni a díjat. Erre egy későbbi, alkalmas időpontban kerül sor. 

Köszönöm Meleg János, Zlati Róbert, Király Árpád, és Juhász Tiborné aktív 
részvételét a VSZ központja és a záhonyi Területi Képviselet részéről. És köszönöm 

a Koleszár család tagjainak, Koleszár 
díjazottaknak valamint a szervezésben részt 
vállalók segítségét, amely nélkülük nem 
jöhetett volna létre. 

Úgy gondolom erre a napra is illik ez az 
Alyson Noel idézet: "Eleget tudok már a 
gyászról, hogy felfogjam, sosem szűnik meg 
a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó 
űrrel, amit maguk után hagynak, akik 
elmennek." 

Balogh Attila 
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Csendesedő ősz 

Elmúlóban a nyár tüze, és a hölgyek egyre többet takarnak 
bájaikból. Visszavonhatatlanul vége a pajzán heteknek, amikor csak 
közelről volt különbség a nap és a szépasszonyok forrósága között. 
De a kiadósabbá vált öltözködésnek vannak előnyei, hiszen a 
terebélyesebb ruhadarabok nem csak melegítenek, de takarnak is. 
Többek között ezért izgalmas ősszel is a nők öltözködése. 

A fiatalabbak még nem adták fel, alig hisznek a takarás izgalmában, 
de a tíz-húsz évvel előrébb járók már tudják, hogy nem feltétlenül a 

viselet miatt kedvelnek egy nőt a férfiak. Tekintetük maga lehet a csábítás, és a 
leleményes férfifantáziára bízzák a titokzatos valóságot. Eltűnnek a meztelen tarkók, 
de még sejlik a csábító dekoltázs varázsa, amit egészen izgatóvá tesz néhány 
hiányzó gomb és a rejtett halmok villanása. 

A csinosabbak ragaszkodnak a rövid kabátokhoz, a teltebb formáknak viszont 
kimondottan előnyükre válhat néhány, a szekrény mélyéről előkerült hosszabb darab. 
Akik sokallják a gömbölyűségüket, most feltűnés nélkül préselhetik magukat kedvenc 
ruháikba, még a kis pocakok is visszahúzódnak valamelyest. Számukra mostanában 
nincs veszélyes testhelyzet, hiszen véletlenül sem mutatnak meg olyasmit, amit 
inkább csak félhomályban tennének. Ettől persze még vonzóbbak lettek. 

Ismét előtérbe kerülnek az élet tükrei, 
a beszédes arcok is. A villanó 
tekintetek, érzéki ajkak és a megértő 
szemek szólnak a múltról, az álmokról 
és a vágyakról. A sok összecsengő 
mondanivalót teszi változatossá és 
hitelessé a női hajviselet, legyen az 
buján dús, szerényen csábító 
egyenes vagy tüzesen vörösbe hajló. 
Attól szép vonalú és beszédes a női 
arc, ha minden hajlatát, árnyékát és 
ragyogását képesek vagyunk 
felfedezni. A csendes beletörődést és 
az izzó érzelmeket semmivel sem 
lehet eltakarni. 

Lassan elfelejtjük a nyár szabadságát, és ha beletörődtünk a változásba, akkor 
megérezzük, hogy az ősz a csend ideje. A csendes, érett álmok évadja, és a 
megfontolt tetteké. Amikor eljön a bölcs gondolatok és az érett asszonyok ideje. Ők 
tudják, hogy a nyár suhan, az ősz viszont révedezve bandukol. Nem kapkod, maga a 
nyugalom. A hosszan tartó, végtelennek hitt szenvedély hava, amikor a cél nem a 
győzelem, hanem részvétel a csodában. Az élet kínálta érzékek csodájában. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

VEZÉNYLÉS 

Két vasutas megbeszéli, ha egyikük meghal, visszajön kísérteni, hogy elmondja, van-e ott vasút, 

és ha van, hogyan működik. Nos, az egyik meghal, és az ígéretét betartva visszajön kísérteni a 

barátjához: 

– Képzeld, vagy egy rossz hírem, és egy jó. 

– Kezd a jóval! 

– Szóval van ott is vasút, ezer meg ezer kilométereken futnak a sínek, kétszázzal mennek a 

vonatok, és gombnyomásra működik minden. 

– Hát, ez nagyon tetszik! És mi a rossz hír? 

– Megnéztem a vezénylést, hétfőre be vagy osztva mellém… 

Nagy Attila 

 

BÍZTATÁS 

– Anya, ha nem engeded, hogy a Jánoshoz menjek feleségül, a Dunába vetem magam! 

– Csak bátran, lányom, minden liba tud úszni! 

INFORMÁCIÓ 

Barátnők beszélgetnek: 

– Képzeljétek, a férjem zakójában találtam tíz óvszert! 

– És mit csináltál? 

– Kilyukasztottam egy tűvel mindet! 

– Júúúúúj…. 

Balogh Attila 
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