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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 28. szám 2013. december 9. 

Újra egy csapatban a Mikulással 
Ha december, tél, sőt még hó is, akkor Mikulás-Kupa! Múlt szombaton másodszor jöttek 
össze a küzdeni vágyó csapatok, hogy egymással és a Mikulással randizva mérjék össze 
kitartásukat, ügyességüket és tudásukat a Vasutasok Szakszervezete záhonyi területének 
sportnapján. Szurkoló kollégák és családtagok árgus szemei előtt a versenykiírás szerint 
teremfociban és ultiban gyürkőzhettek egymásnak azok, akik beneveztek a viadalra, de azért 
néha rá-rá néztek az öreg puttonyára is: Nem biztos, hogy túl jók voltunk a lassan elmúló 
évben, de ki tudja, hátha mégis kiérdemeltünk valamit. 

Juhász Tiborné, Területi Képviselet vezető üdvözölte a sportolókat és a 
közönséget, valamint Meleg Jánost, szakszervezetünk érdekvédelmi 
alelnökét, és Szabó Gyulát, a Forgalmi Szakmai Képviselet vezetőjét. 

„Ez a nap az együttlétről, a közösségről és az 
összetartozásról szól – hangsúlyozta Meleg 
János, aki a rendezvényt megnyitva néhány 
szóban aktuális kérdésekről is szólt, majd a 
közelgő ünnepek kapcsán jókívánságait kife-
jezve kívánt sok sikert a versengőknek. Ismét 
Juhászné Erzsó vette át a szót, elmondta a 
viadal menetét, kiemelve, hogy idén a már 
hagyománnyá lett Vezetők-Tisztségviselők mér-
kőzésen a három nagy vasutas-szakszervezet 
együttműködését követve a VASZ tisztségvi-

selői küzdenek meg a szolgálati vezetőkkel. Képviseletünk vezetője elmondta még, az 
„Egy csapatban focizunk!” szlogen változatlanul vezérvonala a sportnapnak, amivel 
természetesen a Mikulás is egyetértett, és szintén üdvözölt bennünket. Ezek után Balogh 
Sándor, a foci-bajnokság lebonyolítója és játékvezetője ismertette az induló csapatok 
számára a szabályokat. 

Az első mérkőzésen a Cargo küzdött meg a Vasútőrök csapatával, melyen Gyüre Sándor 
szerezte a derbi első gólját, megrezegtetve a cargos hálót, de ők sem voltak restek, így a 
végeredmény kettő-kettes döntetlenre sikerült. A Záhony-Port csapata már határozottabb 
volt ellenfelével, és nyolc gólt lőtt az Eperjeske Csomópont és Fényeslitke közös 
válogatottjának kapujába. Aztán vagy elfáradtak kicsit, vagy nem tudjuk, de kissé lelassult 
a Port, és beérte egy szintén kettő-kettes döntetlennel a Cargoval vívott összecsapáson. 
Igaz, ami igaz, a Cargo így egyenletes teljesítményt mutatott. Hasonlóan Eperjeske-
Fényeslitke csapatához, akik a második mérkőzésen is elkerülték ellenfelük kapuját, 
ezúttal a Vasútőrökét, akik viszont rúgtak nekik egy ötöst. 
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A Mikuláson végig látszott, hogy nagyon figyelt, bár a gondolatai leginkább 
akörül forogtak, vajon jut-e mindenkinek ajándék, a mienk meg azon, hogy 
milyen jól mutat a társaságban. Mármint a szép kerek puttonya. Kifigyelték ezt 
a gyerekek is, akik örömmel látogatták meg a sporteseményt, külön figyelmet 
szentelve a piros szerelést viselő, nagy szakállú „játékos” helyezkedésének. 
Nem csalódtak, ők már nem hiába várták a hóeséshez illő jóságos pillanatokat, 
mert az öreg igencsak megkönnyebbülve figyelte a következő mérkőzést, ami 
nem volt más, mint a VASZ-Vezetők derbi. 

Mit tagadjuk, hagyott kívánni valót mindkét fél játéka, hiszen hol a 
tisztségviselőink hagytak ki helyzeteket, hol meg a vezérkar engedte kicsúszni 
kezéből a vezetést. Utóbbit nem éltük meg nagy tragédiaként, de a mieinkhez 
még lehet pár szavunk 
legközelebbi hivatalos 

fórumokon. Egyesek szerint a tisztújítás lehetősége sincs 
kizárva, amennyiben ezek után sem állnak a sarkukra, 
jobb híján az ellenfelére. Mindkét csapat érdeme viszont, 
hogy igen udvariasan küzdöttek, míg kialakult a kettő-
kettes döntetlen. Úgy tűnik, ma a párosoknak kedvez a 
csillagok állása – szó, ami szó, ez sem csekélység. 

Mindeközben zajlott az ulti bajnokság, no meg a 
sakktábla is kopogott, hol csendes, hol zajosabb 
környezetben és hangulatban. Lehet, hogy azért, 
mert a küzdelembe Meleg Jani is beszállt? Nem 
tudni, mint ahogyan arról sincsenek információnk, mit 
tehetett a futó, amikor elfogták a piros ultit, arról 
viszont igen, hogy közben Eperjeske-Fényeslitke 
csapata négy gólt lőtt a Cargonak, így felrázva őket a 

döntetlenek egyhangúságából, a Port viszont a Vasútőrökkel szemben maradt alul, mert négy kettőre nyertek a 
katonás fiúk. 

Közben, amit kevesen láttak, volt tennivaló a rendezvény sikeréért a háttérben is. Például Gálné Éva, Pokolné 
Tünde és Szikoráné Inci segítségére is szükség volt ahhoz, hogy Juhászné Erzsó eredményt hirdessen, és a 
Mikulás segítségével átadja a jól megérdemelt okleveleket. Ezek szerint az ultiban Kátai József végzett a 
harmadik helyen, a mások helyezett Zubály Bertalan volt, a serleget pedig nem más vihette haza, mint Tóth 
Miklós. 
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A teremfoci bajnokság harmadik helyezése Eperjeske-Fényeslitke csapatának jutott, a második helyet a Záhony-
Port focistái szerezték meg. Tudni kell, hogy az előző két évben ők vitték el a vándorserleget, de szombaton át 
kellett adniuk, mégpedig a Vasútőrök csapatának. 
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Ezzel még nem ért véget az izgalmak sora, hiszen a 
Mikulás jóvoltából tombolasorsolás következett. A 
nyeremények „szakszervezeti ereklyék” voltak, de 
kisorsolta Mikulásunk a Papp Zoltán által küldött 
ajándékot is. Hogy szakszervezetünk elnöke mit küldött 
a titokzatos táskában, egyelőre titok, de megígérjük, a 
következő Mikulás-Kupára kiderítjük a rejtélyt. Ami 
viszont egyértelmű, azért, hogy megint egy csapatban 
focizhattunk, jókedvével és persze ajándékaival 
hozzájárult a nagyszakállú, vénséges, no ki is? Hát, 
Zakar Gyuri! 

Dolhai József 

 

HUMORSAROK 

VILÁGÍTÁS 

Paraszt bácsi kivilágítatlan biciklin teker az úton, Megállítja a rendőr: 

– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell! 

– Már kipróbáltam, akkor sem ég… 

KOR 

Két öreg székely beszélget: 

– Te Áron, szoktál te vizelni két szeretkezés között? 

– No, hallod! Hat hónapig ki az Isten se bírná visszatartani. 

RIZSA 

Mi a különbség a rizs és a rizsa között? 

– ??? 

– A rizs az, ami a szádon bemegy, fiam, a rizsa pedig az, ami ugyanott kijön. 

Balogh Attila 
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