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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 32. szám 2017. január 16. 

Májusban nyitás! 

Területünk tisztségviselőinek összefogásának, szorgos munkájának 
köszönhetően idén tagtársaink már Berekfürdőn is pihenhetnek. 

Amit az üdülőről érdemes tudni: 

A téliesített faház Berekfürdő egyik 
csendes utcájában, a strandtó kb. 
500 méterre található. Az üdülőben 
öt fürdőszobás apartmanban lehet 
megszállni, az apartmanokhoz egy 
két és egy három ágyas szoba 
tartozik. Mindegyik szobában 

hűtőgép van, a jól felszerelt közös konyhában főzhetnek 
a vendégeink, amit a tágas étkezőben lehet 
elfogyasztani. A kényelmes és nagy társalgó tv nézésre, 
beszélgetésekre kiválóan alkalmas. A hatalmas udvar 
mind a sportolni, mind a napozni vágyók igényeit 
kielégíti. Sőt, lehetőség van bográcsozásra, szalonna 
sütésre, amihez a szükséges eszközök megtalálhatók 
üdülőnkben. Az utcán ingyenes parkolási lehetőség van, 
a horgászat szerelmesei az üdülőtől ötven méterre fekvő 
horgásztavon élvezhetik hobbijukat. 

Amit Berekfürdőről tudni kell: 

Berekfürdő – „a Nagykunság aranya” – a Hortobágy és a 
Tisza-tó ölelésében fekszik. Itt található Magyarország 
második legjobb gyógyvize. A Strand az elmúlt években 
óriási felújításon esett át, már fedett meleg vizes medencében is fürdőzhetnek a víz kedvelői. 

Vendégszerető emberek, csend, nyugalom, tiszta levegő fogadják a pihenni vágyókat. 

Az üdülő egy hetes turnusokban vehető igénybe, mely péntek 14 órától következő hét csütörtök 10 
óráig tart. Szabad férőhely esetén eltérő foglalásokat is teljesítünk. 

A turnusbeosztásokat lapunk végén találja meg a kedves olvasó. 

A szálláshely foglalása jelentkezési sorrendben történik Területi Képviseletünkön. 

Jelentkezni lehet: Juhász Tiborné: 06-30-3866083 
Gál Ferencné:   06-1-513-3349, illetve 03-3349-es üzemi telefonszámon. 

Juhász Tiborné 
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Csendes várakozás 

Gyakran tesszük, például az 
állomáson, mert a következő vonattal 
várjuk valamely szerettünket, kedve-
sünket, vagy hétvégén a gyerme-
künket. Oly mindegy, a csendes 
várakozás izgalma mindenképp átjár 
bennünket, a várakozás izgalmas 
borzongása akkor is „jár” nekünk, ha 
mégsem jött össze a randi, vagy nem 
úgy, ahogy szerettük volna. Igaz, ha 

megérkezett, és kedvünkre, akkor hangosabbak leszünk, 
ha kevésbé volt szerencsés a toporgásunk, akkor 
halkabban vonulunk el – talán majd holnap. 

Másabb érzés reggelente vonatra várni, amikor szolgálatba megy a vasutas. Nap, mint nap teszi 
különösebb izgi nélkül, és többnyire ugyanazokkal fogja a helyet a peronon. Ez is lehet érdekes, 
sokszor már ilyenkor beindul a munka, okosságokat hallhatunk, és akár izgalmak is előkerülhetnek: 
Vajon észrevette valaki, amit elrontottunk tegnap, netán megint kettő helyett kell ma is húzni. Bár 
télvíz idején még a máskor hangoskodó vasutas nép is csendes reggelente, talán a hó, meg a hideg 
fogja vissza a kollégákat. Olyan, mintha már otthon is fárasztó lett volna az éjjel. Szó se róla, minden 
megeshet, no meg, van kellemesebb izgalom is annál, hogy késik-e a járat, és mennyit, főleg úgy 
mínusz tíz-tizenöt körül. 

Ám délelőttre kiolvadunk, megjön mindenkinek a hangja, 
csengőn-bongón, vagy épp borongósan, kinek hogy sikerült a 
várakozás éjjel, vagy reggel. Mindenféle dolog szóba kerül, és 
legyen bármilyen rutinszerű a nap és a kollégák, mégis gyakran 
ismerjük meg egyiket-másikat új oldaláról is. Ilyenkor 
elgondolkodunk, vajon helyesen voltunk-e jók vele, vagy éppen 
rosszak, de kicsit örülvén az okosodásunknak, megyünk tovább. 
És, persze ismét csendesülő várakozás következik, mikor lesz 
már vége a napnak. Főleg, ha nem rutinból kellett dolgozni, 
esetleg több jutott nekünk a melóból, mint a szomszédnak. 

De mostanság mintha megélénkültek volna a záhonyi vasutasok. Egyre többször látni, hogy a 
szokottól hevesebben beszélgetnek, vagy inkább vitáznak már reggel, a peronon is. Később meg 
folytatják munka közben, na meg a dohányzóban. Bár még nem nagyon van min viaskodni, mégis, 
többnyire ugyanoda lyukadnak ki: Mennyi lesz, mikor, és miért pont annyi? És neki miért annyi, vagy 
majdnem annyi, mint nekem, ha épp csak megmelegedett a vasútnál, én meg már száz éve. Kemény 
helyzet, aminek még nem látni a végét. 

Pedig még nincs is mit átbeszélni, nincs még 
konkrét szám, sőt, olyan nagyon igazi ígéret 
sincs. Ami meg van, az inkább borzolja a 
kedélyeket. Vajon tényleg az a legszegényebb, 
aki még ígérni sem tud? Hamarosan ki kell 
derülnie a mondás igazságának, vagy 
tévedésének, mindegyik fél számára előnytelen 
hónapokig rágódni azon, ami sokak szerint 
egyértelmű: Ki kell lépni az egy-két százalékok 

sehová nem vezető görcséből, és a jövőre gondolva elismerni a vasutasok munkáját. Hogy a 
várakozás csendes maradjon, és inkább az élet szép oldaláról beszélgethessünk, míg várunk. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

VITA 

Egy férfi megszólít egy nőt az utcán: Mondja hölgyem, lefeküdne velem egymillió dollárért? 

– Egy millió dollárért? Le. 

– Es húsz dollárért? 

– Na de uram, mit gondol, mi vagyok én? 

– Hogy ön micsoda, azt már megbeszéltük. Most már csak az áron vitatkozunk… 

INVITÁLÁS 

A repülőn egy gyönyörű nő utazik. Nézeget kifelé az ablakon, amikor megjelenik egy férfi 

ejtőernyővel, és így szól: Nem jössz velem, szivi? 

A nő sértődötten elfordul, és nem is vesz tudomást róla. Mire az ejtőernyős: 

– Kár, én vagyok a pilóta. 

 

KEGYES HAZUGSÁG 

A pályaudvaron a férfi a vonatablakból így búcsúzik barátjától: 

– Köszönök mindent! A feleséged isteni az ágyban! 

Amikor elindul a vonat, a kupéban ülő másik utas, aki fültanúja volt az esetnek, felháborodva 

kérdezi: 

– Maga ezt komolyan mondta? 

– Nem! Valójában csak átlagos, de nem akartam megsérteni. 

Balogh Attila 
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BEREKFÜRDŐN FOGLALHATÓ TURNUSOK 

7 nap 6 éjszaka (péntek 14.00 órától csütörtök 10.00 óráig) 

2017. május 05-től május 11-ig 

2017. május 12-től május 18-ig 

2017. május 19-től május 25-ig 

2017. május 26-tól június 01-ig 

2017. június 02-től június 08-ig 

2017. június 09-től június 15-ig 

2017. június 16-tól június 22-ig 

2017. június 23-tól június 29-ig 

2017. június 30-tól július 06-ig 

2017. július 07-től július 13-ig 

2017. július 14-től július 20-ig 

2017. július 21-től július 27-ig 

2017. július 28-tól augusztus 03-ig 

2017. augusztus 04-től augusztus 10-ig 

2017. augusztus 11-től augusztus 17-ig 

2017. augusztus 18-tól augusztus 24-ig 

2017. augusztus 25-től augusztus 31-ig 

SZABAD FÉRŐHELY ESTÉN A TURNUSOKTÓL ELTÉRŐ IDŐPONTOKBAN IS FOGLALHATÓ 
SZÁLLÁS! 

Alapszervezeti rendezvények (oktatások) megtartására április és szeptember hónapban 
van lehetőség! 
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