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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 11. szám 2016. augusztus 15. 

Öt karika fényei és árnyai 
A Nyugatot semmi sem menthette meg a 
magyarok sportolóitól, sőt, kénytelenek odaát is 
tudomásul venni, hogy több sportágban is 
igényt tartunk mindenféle medálokra. 
Leginkább természetesen aranyos érmekre, de 
aki már küzdött valaha bármiért, tudja: Az 
ezüst, vagy a bronz, sőt, már az, hogy 
egyáltalán a legjobbakkal indulhatott valaki a rajtnál, lehet olyan értékes, mint az 
arany. És már a viadalok felénél kijelenthetjük, hogy nem hiába küzdöttek a 
magyar olimpikonok az elmúlt négy évben: Függetlenül attól, hogy ki miért, és 

mikor érdemelt ki Rióban egy sajtburgert, vagy csirkepörköltet, netán egy repülőjegyet haza. 
Mindeközben röpködnek az elemzések, vélemények sportolóktól, edzőktől és újságíróktól. 
Önkényesen válogatva ezekből következik néhány, amolyan gondolatébresztőként. 

Az utolsó öt méter már nagyon csípett, azt hiszem, a 
szívem vitt be. Hát azért elfáradtam, rám férne egy-két 
sajtburesz most. – Kenderesi Tamás, úszó. 

Valaki a magyar csapatból pont azzal viccelődött, 
hogy ugye azt tudod, hogy nem vidék bajnokságon 
vagyunk? – Hosszú Katinka, úszó. 

Minél mélyebben megyünk bele a huszonegyedik századba, a siker, az eredményesség 
annál kizárólagosabb mércévé válik, és e tekintetben a Katinka & Co. egészen elképesztőt 
alkotott. – Csurka Gergely, újságíró. 

Azt akarom, hogy érezzek. Az élet maga egy érzés. Akárhogy sikerül, érezni akarok mindent. 
Összességében tényleg köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon boldog vagyok, mert 
szabad vagyok! Kivívtam a szabadságom, és én vagyok Szilágyi Liliána, olimpiai hatodik 
helyezett – na jó, középfutamban, de nem baj, mindenki tehet egy szívességet, és folytatom 
a munkát, jövőre a budapesti világbajnokságon meglátjuk, mi lesz, mert most már egy kicsit 
tényleg elegem van ebből. – Szilágyi Liliána, úszó. 

Most megint nehéz időszakot élek. Világvége nincs. Ez a sport legszebb része: hogy az 
ember hogyan tud kimászni a gödörből. – Gyurta Dániel, úszó. 

…akivel a faluban beszélgettem ezekről, mindenkit agyonnyom az olimpia. Hallottam olyat, 
hogy csak súly a repülőn, akkor meg minek jön ki… Otthon senkinek nem felel meg semmi. 
…tudása legjavát szeretné szerintem mindenki kiadni, aki itt van. Nyilván van, akinek ez arra 
elég, hogy három-négy olimpiai bajnoki címet szerezzen, van, akinek arra, hogy kijutott... – 
Tóth Krisztián, cselgáncsozó. 

Persze épen, erősen, önazonosan, masszív hátországgal és tökéletes integritással ki lehet 
zárni az ilyesmit is. Csak van ez a történelmi trauma, amelyet a magyar 
(sport)közvéleménynek mindmáig nem sikerült feldolgoznia, miszerint eközben más 
országokban is léteznek sportolók. – Bálint Mátyás, újságíró. 
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Ez egy nagyon nehezen megnyert olimpiai arany volt, mind fizikálisan, mind mentálisan 
rettenetesen elfáradtam, kiadtam magamból a maximumot... Úgy érzem, hogy egy nagyon 
áldott ember vagyok, hogy ezt másodszor is átélhetem, elsőre is fantasztikus volt. – Szilágyi 
Áron, vívó. 

Nem hiszek a véletlenekben, egy saját nevelésű sportolónknak kellett megszereznie az 
ötödik napon, az ötödik aranyunkat, amely egyben az ötvenedik Vasas-aranyérem az 
olimpiák történetében. – Markovits László, klubelnök Szilágyi Áron győzelméről. 

Az bizonyos, hosszabb pihenő szükséges, most még sok minden fáj… – Imre Géza, vívó. 

Katasztrófa, ahogyan Imre Géza elveszítette az aranyérmet, ami komoly vezetői hiba 
következménye. Ha nem is szimpatikus, de elkezdek bekiabálni, hogy állj meg, kösd be a 
cipőfűződet, vedd le a sisakodat, vagy fogd meg a kezedet, mintha fájna. – Kulcsár Győző 
vívóedző. 

Ez csak olimpián jön elő nálam speciálisan, sajnos az ötkarika néha agyonnyomja az 

embert, de ahogy látom, nem csak engem. Vannak, akik sajnos hasonló sorsra jutottak. – 

Cseh László, úszó. 

Annak ellenére, hogy nem sikerült ma neki, fantasztikus úszó. Talán elkövette azt a hibát, 
amit én négy évvel ezelőtt Londonban, hogy túl sokat gondolt az aranyéremre. – Hosszú 
Katinka Cseh Lászlóról. 

Boldognak kéne lennem, hogy 40 női egyéni induló között én vagyok az egyik, aki kvalifikált. 
Aminek semmi köze a cipőm kölcsönadásához. Ez az én keresztem. – Sárosi Lura, 
tollaslabdázó. 

Egyetlen tizedmásodpercre hagyott ki a figyelmem, ő meg 
pont jókor ütött és jó helyen talált el. Én is találtam, ő is talált, 
igazából ez az egy ütése volt, amit pont jókor dobott el. Ez 
sajnos benne van az ökölvívásban. Egy életre elvette a 
kedvemet az egésztől, nagyon elkeseredett vagyok. Amióta 
kijutottam az olimpiára, illetve amióta edzőt váltottam, másról 
sem szól az életem, csak az edzésről, arról, hogy széthajtsam 
magam. – Harcsa Zoltán, ökölvívó. 

És azt éreztem, amit akartam. Hogy fáradok, ami jó, mert ez kell ahhoz, hogy nagy idő 
legyen belőle. Csak két tizedre volt az ezüst, de egyáltalán nem érdekel, nem zavar, mert 
amiért jöttem, azt hazaviszem, és ez fantasztikus érzés. – Kapás Boglárka, úszó. 

Dunaújvárosból Győrbe költöztem, otthagytam a családomat, a barátnőmet. Így utólag 
mondhatjuk, a semmiért. Aki azt látja, hogy 17. lettem, csak legyint. Ebben az országban a 
helyezéseket nem becsülik. – Takács Krisztián, sprinter úszó. 

Attól, hogy valamit feláldozunk, még nem biztos, 
hogy megajándékoz az élet. De az áldozat 
feltétlenül szép dolog. – Petrov Iván, Takács 
Krisztián edzője. 

Köszönjük, Szatmár! Multumim Satu Mare! – 
Simona Pop, a női román párbajtőrcsapat tagja. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Készenléti jellegű kifizetések 

A Munkáltatók kötelezettséget vállaltnak arra, hogy a 2013. április 1. és 2016. március 31. 
között készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára 
visszamenőlegesen bérpótlék-különbözet elszámolást, és az erre az időszakra vonatkozó 
összevont elszámolást készítenek. Ezeket augusztusban, a munkabérre vonatkozó 
elszámolással együtt a munkavállalók rendelkezésére bocsátják. 

Munkáltatók a munkavállalókat megillető, 2015. december 31. előtti időszakra vonatkozó 
bérpótlék-különbözeteket 2016. augusztus 31. napjáig egy összegben, a 2016. január 1. és 
2016. március 31. közötti időszakra vonatkozó bérpótlék-különbözeteket a 2016. 
augusztusra járó munkabérrel egyidejűleg fizetik ki. 

 
A következő számunk augusztus 29-én jelenik meg. 

HUMORSAROK 

A FÉRJ, A HALÁLOS ÁGYÁN 

– Drágám, be kell vallanom valamit. 

– Mit, drágám? 

– Megcsaltalak. 

– Tudom, drágám, azért mérgeztelek meg! 

 

MENNYI IDEJE VAGY HÁZAS? 

– Éppen öt éve! 

– És hogy álltok a családi örömökkel? 

– Jól! Tavaly temettük az anyósomat… 

SÖRÖZŐBEN 

– Tudod, haver, rettenetesen hasonlítasz az anyósomra. Leszámítva persze a bajuszt. 

– Nekem nincs is bajuszom! 

– De neki van! 

MI LENNE AKKOR… 

…ha minden gondolat valóra válna? 

– Az utcák tele volnának hullákkal, meg terhes nőkkel… 

Balogh Attila 
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