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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 28. szám 2012. december 03. 

Mikulás-fórum 
Mikulás-Kupára hívtam a Vasutasok Szakszervezete vezetőit, Papp Zoltán elnököt, Meleg János 

alelnököt, és mihamar egy Mikulás-fórum is bekerült a szombati nap programjába. Vezetőink úgy 

gondolták, ha már ilyen messzire eljöttek, szeretnének minél több kollégával találkozni, és ugyan 

voltunk bőven a sportnapunkon, egy verseny inkább szabad beszélgetésekre alkalmas, no meg nyilván 

vannak, akik ilyenkor is dolgoznak. Bevallom, kicsit izgultam, hiszen sok ember sok szervezőmunkája 

volt a szombat előkészítésében, és szerettem volna látni élőben is a végeredményt, de kötélnek álltam, 

mert a tájékoztatás és kapcsolattartás szerintem is fontos egy szervezet életében. 

A cél Fényeslitke Kocsijavító, és Záhony Gépészet 

Mozdonyjavító műhelyek voltak, tehát Fényeslitkén 

kezdtünk, ahol Szanyi József, a javítósok titkára volt 

segítségemre. Számomra ismerős vidékről van szó, és 

Meleg János is többször járt már itt, de az elnökünk 

most először. A bemutatkozás után megkérdezte, kik 

tartoznak tagjaink közé, de nagyon egyszerű volt a 

helyzet, talán egy-két kivétellel mindenki vsz-es volt. 

A záhonyi mozdonyjavítósoknál Zolcsák Katalin főbi-

zalmi segített a szervezésben, és az épp dolgozók 

többsége szervezetlen volt, néhányan tartoztak hozzánk, 

vagy más szakszervezethez. 

Ilyenkor elgondolkodom, vajon mi a jobb, ha tagjaink között 

járunk, vagy azokkal beszélgetünk, akik még kívül állnak a 

szakszervezeteken. De azt hiszem, egyszerű, mindenkihez 

szólnunk kell, akkor talán többen felismerik – Papp Zoltán 

szavaival élve – hogy az első lépés az, minél többen éljenek a 

tagság lehetőségével, akkor több esélyünk lesz az érdekeink 

megvédésére, mert csak együtt lehetünk erősek. Hiszen „nem 

mi gyártjuk a munkásruhákat, de mi vagyunk azok, 

elmondhatjuk, és el is mondjuk, ha rossz”. 

Meleg János részletes tájékoztatót tartott mindkét fórumon, 

majd a megoldásra váró problémák széles körét átfogó 

kérdések, és válaszok következtek. Ezek közül kiemelném a 

menetkedvezményt, ahol továbbra is várható, hogy a kormányzat szűkíteni próbálja majd a lehetőségeinket, különösen, ami 

a családtagi jogosultságokat illeti, vagy a nyugdíjakkal kapcsolatos aggodalmakat. Utóbbiról megtudhattuk, egyelőre nem 

várható változás. 

A kissé hosszúra nyúlt fórumok után siettünk vissza, de kiderült, jó kezekben volt a lebonyolítás, mert a hírek szerint rendben 

zajlott a program, igaz, mint utólag kiderült, lemaradtunk néhány izgalmas meccsről. De mindentől függetlenül a részvevőké 

az utolsó szó, tehát várom a visszajelzéseket, hogy legközelebb még jobban sikerüljenek a terveink. 

Juhász Tiborné 
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Beszállt a Mikulás is 
Igaz ugyan, hogy a tél első napja volt szombaton, de 
valahogy mégis itt maradt az őszies idő. Valószínű, 
hogy még a vénséges vén, és nagyon öreg Mikulás 
sem bánta, pedig így hiába rázta fehér szakállát, 
egyetlen hópihe sem hullott róla. Szerencsére hozott 
magával például ősziesen jóleső borzongást, no meg 
ajándékot mindenkinek, aki megérdemelte. Meg annak 
is, aki nem annyira érdemelte meg, de lelkesen 
szurkolt a versenyzőknek, mint jómagam. Meg is 

kaptuk a magunkét szaloncukor képében Kisvárdán, szakszervezetünk 
záhonyi területének idei sportnapján. Persze, később előkerült még ez-
az a puttonyból, kinek-kinek aszerint, milyen eredménnyel küzdött a 
Mikulás-Kupa helyszínéül szolgáló arénában. 

A megnyitóra épp időben 
érkező a nagyszakállú ki-
tartásra bíztatta a társaságot 
csakúgy, mint Juhász Tibor-
né, a Vasutasok Szakszer-
vezete záhonyi területének 
képviselet-vezetője, és Papp 
Zoltán, szakszervezetünk 
elnöke, Meleg János alelnök 
támogatásával. Mikulásunk a 

sportszerű küzdés mellett arra is buzdított, hogy kérjünk tőle valami fontosat, ő teljesíteni fogja. Hogy 
mikor, arról nem szólt, de azért bízunk, hogy minél előbb, feltéve, hogy addig kitaláljuk, mit 
szeretnénk. Papp Zoltán pedig lelkünkre kötötte, hogy bár van elég gondunk, ez a nap a sport mellett 
a szórakozásé legyen, a gondokkal máskor foglalkozzunk. 

A teremfoci baj-
nokság lebonyo-
lítása Balogh 
Sándor érdeme 
volt, aki röviden 
ismertette a 
szabályokat, és 
megkezdődött a 
viadal. Döngött a 
tornaterem fala, 
remegtek az ablakok és rezegtek a hálók, miközben a 
szellemüket tornáztatók csendesebb szobákban osztották a 
kártyát, és halkan kopogtatták a sakktáblák kockáit. Mert 
december elsején a teremfoci mellett ultiban és sakkban is 
összemérték kitartásukat és rafinériájukat a kollégák, 
megcélozva a puttony tartalmából leginkább vágyott kincseket. 

A nyitómeccsen a Cargo és Eperjeske focistái csaptak össze 
egy pörgős, eseménydús mérkőzésen. A kezdő rúgás László 
Attilának jutott, sőt, a bajnokság első gólját is ő varrta be a 
Cargo kapujába, és bár Balogh Sanyi két kapufa után 

szépített, végül Eperjeske nyerte a meccset. Hasonló ritmusban zajlottak a sorra következő, kétszer 
tíz perces mérkőzések is, a lelátó közönsége pedig összehasonlíthatta a fiatalosabb, energikus játékot 
a tapasztaltabb, rutinos taktikával. 
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Az szinte már természetes, és 
lassan hagyománnyá válik, hogy 
sportnapunkon részt vesznek a 
Záhony térségében működő 
vasútvállalatok vezetői, és a 
vsz-es titkárok csapatával is 
megküzdenek egy barátságos 
mérkőzés erejéig. Mert 
mindannyian tudjuk, hogy akik 
vasúton és a vasútért 
dolgoznak, azok egy csapatban 
kell, hogy „focizzanak”, hiszen 
az érdekeink mentén sok közös 
pontot találhatunk. 

December elsején is volt Vezetők-Titkárok 
találkozó, és öt-öt arányú döntetlen volt a végeredmény. Ebéd 
után szakszervezetünk és a vasútvállalatok vezetői lehetőséget 
találtak kötetlen beszélgetésre is, melynek tartalmáról nem adtak 
ki közleményt. Lehet, hogy a döntetlent szerették volna dűlőre 
vinni? No, ez kiderül majd a hétköznapokon, mindenesetre 
bízunk abban, hogy kiegyensúlyozottak lesznek a hivatalos 
viadalok is. 

Eközben zajlott a bajnokság, amikor kellett, a Mikulás is 
besegített, és délutánra megszületett a végeredmény. A célratörő 

játékosok és lelkes közönség mellett köszönet a három játékvezetőnek, Balogh Sándornak, Frindik 
Józsefnek és Juhász Tibornak, akik sportszerű helytállásukkal segítették, hogy a játék maradjon játék 
a feszültebb percekben is. 
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A Mikulás-Kupát a 
Záhony-Port csapata 
nyerte meggyőző 
előnnyel, így idén is 
őrzik a vándorserleget. 
Második lett a Vasút-
őrök legénysége, har-
madik helyre utasítva 
a tavaly még második 
helyen végzett Cargo 
focistáit, tehát ideje 
gyúrniuk a következő 

bajnokságra. 
Az ultiban 
idén Dajka 
Sándor lett a 
győztes (saj-
nos nem tud-
ta átvenni a 
serleget, he-
lyette Ju-
hászné tar-
totta ma-
gasra), má-
sodik helyre 
Frindik János 
„futott” be, aki 

már az országos ultibajnokságon is jól szerepelt, a harmadik helyet Kátai József és Tóth Miklós 
megosztva érdemelték ki. 

A sakkverseny érdekessége, hogy az első helyezett Mészáros László mögött másodikként ifjabb Kátai 
József végzett, aki az ultiban harmadik helyezett kollégánk fia. Úgy látszik, jönnek fel a fiatalok, ideje a 
papának is belehúzni! 

Sportnapunk vége felé Meleg János villáminterjút készített Zubály 
Bertivel, mondván, mi a helyzet a Cargo csapatával, hiszen jelentős 
visszaesés tapasztalható a bázis év hasonló időszakához képest. 
Bertalan kifejtette, hogy észlelték a problémát, rajta vannak az ügyön, 
és hamarosan döntésre viszik a dolgot. Kérdésre válaszolva elmondta 
még, hogy valószínűleg személyi változásra is szükség lesz, de erről 
nem kívánt részletekbe menően nyilatkozni. 

A nap végére fény 
derült még egy titokra, 
mégpedig, hogy a 
Mikulásunk Zakor Gyuri 

személyében nem is olyan öreg. Ez természetesen jó 
hír, mert bár a kor nem érdem, de mégiscsak jobban 
bízhatunk abban, hogy mihamar teljesíti 
kívánságainkat. Az persze még titok, mit kívántunk, de 
legalább újabb borzongásokra van kilátás a jövőben is. 
Viszont egy kívánságunk már teljesült, ismét „egy 
csapatban fociztunk”! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi hírek 
Ezúton is köszönöm minden kollégának, akik 
segítségemre voltak munkájukkal a Mikulás-Kupa 
szervezésében. Köszönet továbbá a résztvevő 
sportolóknak és szurkolóknak! 

 

HUMORSAROK 

VÉGTISZTESSÉG 

Egy asszony diktálja a végrendeletét: 

– Hamvasszanak el, és a poraimat szórják 

szét a McDonald's parkolójában. 

– De miért, kérdi a közjegyző. 

– Mert biztos akarok lenni abban, hogy a 

gyerekeim minden vasárnap meglá-

togatnak….. 

SZTÁRVÁR 

Elton John, Britney Spears és Robbie 

Williams együtt szórakoztak. Mihelyst 

kilépnek a diszkóból, megrohanják őket a 

rajongók. Próbálnak menekülni, de egy 

deszkakerítés útjukat állja. Britney a 

legmerészebb, és megpróbál átbújni a 

deszkák közötti résen, de beszorul a nyaka. 

Látja ezt Robbie, aki hátulról, közelít… 

Britneyt,s utána hátra szól: 

– John most te jössz! 

Erre John elkezd bömbölni. 

– Most meg miért sírsz, John? 

– Mert nem fér be a fejem a kerítésen..... 

Balogh Attila 


