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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 23. szám 2012. október 29. 

Kihelyezve is csapat vagyunk 
Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik odaadással végzik munkájukat, de a többség 
igyekszik elválasztani egymástól a munkát és a szórakozást. Gyakran úgy gondoljuk, hogy 
egyiknek nincs köze a másikhoz mondván, ha dolgozunk, akkor dolgozzunk, ha lazítunk, 
akkor felejtsük el a munkahelyünket és minden egyéb, vállalt vagy ránk testált 
kötelezettségünket. Talán itt van lényeg, az önkéntességen, amit nem is volna egyszerű 
megfizetni, mindenesetre a szakszervezeti tisztségek viselőinél szó sincs ilyesféle gondokról. 
Szintén az önkéntes elkötelezettségből ered még, hogy a kikapcsolódásra szánt időben 
képesek komoly kérdésekkel is foglalkozni. 

A múlt péntek reggelén jártak ezek a gondolatok a fejemben, 
nem sokkal az után, hogy az autóbusz elindult a Vasutasok 
Szakszervezetének húsz tisztségviselőjével Sárospatak felé. A 
záhonyi Területi Képviselet Juhász Tiborné, Erzsó kép-
viseletvezetővel az élen, október huszonhatodikán kihelyezett 
titkári értekezletet tartott a történelmi városban, gyakorolva a 
kellemes és a hasznos sokaknak idegen együttesét. Hiszen a 
munkát szándékaink mellett a hely szelleme is befolyásolja, nem 
beszélve arról, hogy akiket nem csak a munkából ismerünk, 
azokkal jobban együtt tudunk működni a hétköznapokon is. 

Különösen hasznos más oldaláról is megismerni azokat, akik 
nem rég csöppentek a záhonyi érdekvédők közé, ezért az utazás 
nyomban kölcsönös bemutatkozással kezdődött. Egy új alap-
szervezettel gyarapodtunk nemrég, akiknek titkárával még a 
munka során is alig volt időnk találkozni, ezt pótoltuk Juhászné 
Erzsó segítségével, aki bemutatta Szenes Zsoltot, a Vasútőr Kft. 
alapszervezetének vezetőjét, és persze a régieket is Zsoltnak. 

Kellemes őszi napsütésben érkeztünk Patakra, hol kéretlen 
idegenvezetőnk is akadt, de őt gyorsan magára hagytuk. Első 
utunk Jakab Gábor kézműves manufaktúrájába vezetett, ahol 
nem csak a régi hagyományokkal bíró pataki fazekasság mai 
alkotásaival ismerkedhettünk, hanem annak történetével is. 
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Ezen kívül sokan vásároltak is köcsögöktől kezdve kiscipőkig mindenféle hasznos és szép portékákat a mutatós 
kínálatból, de előfordult olyan is, akinek malaca volt – persely formájában. Láthattuk egy edény elkészítésének 
fortélyait, amit a záhonyi vsz-esek kapnak majd meg, ha végigjárja a mű a fazekasság égetéssel záródó stációit. 
Ennek érdekessége, hogy sorban beleírtuk a nevünket a még képlékeny agyagedénybe. 

Programunk a Rákóczi-várban folytatódott, 
ahol az egykori szabadságharcos történe-
tével és a korra jellemző élettel ismerked-
hettünk. Többek között láttuk az első magyar 
hírlap – a Mercurius Hungaricus, a második 
számtól Mercurius Veridicus ex Hungaria – 
egy-egy példányát is, amit II. Rákóczi 
Ferenc adott ki, és leginkább a harcokról, 
illetve a diplomáciai erőfeszítésekről tartal-
mazott információkat – sajnos többnyire a 
külföld számára, ezért latin nyelven íródott. 

A történelem a délutánt is végigkísérte, mert 
Mádra buszoztunk, ami a Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék része, hangulatos és na-
gyon régi borpincékkel, no és természetesen 
igen finom borokkal. Itt csatlakozott hozzánk 
Papp Zoltán, szakszervezetünk elnöke és 
Meleg János, vasúti érdekvédelmi alelnök. 
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A kissé talán hideg, és ódon pincében nagyon is a máról 
folyt a diskurzus, hiszen az érdekvédelem számos 
problémával terhelt az utóbbi időszakban. Juhász 
Tiborné köszöntője után Papp Zoltán beszélt a jövő 
kérdéseiről, például a novemberben sorra kerülő 
kongresszusunkról, majd Meleg János részletezte a 
folyamatban lévő ügyeket és tennivalókat. A vezetőink és 
a titkárok mihamar elfelejtkeztek arról, hogy pár perce 
még hűvösnek éreztük a pincét, hiszen a kérdések és a 
válaszok nem csak egyenesek voltak, de itt-ott vitára is 
alkalmat adtak. 

A hivatalos rész után megérdemelten fogyasztottuk 
ebédünket, és hamarosan elindultunk Záhony felé. 
Útközben ismét eszembe jutottak a reggeli gondolataim, 
és mielőtt végképp elfelejtettem volna a munkát aznapra, 
nyugtáztam magamban, hogy nem csak kellemes, és 
vidám, de ha kell, életre való, komoly társaság is a 
záhonyi terület kis csapata. 

Dolhai József 

HUMORSAROK 

ORVOSI ESET 

Albán kórházban az orvos vizsgálat után a következőket 
mondja a paciensének: 
– Nos, uram önt meg kell… 
Mire a beteg indulatosan közbeszól: 
– Azt már nem, inkább meghalok. 
Erre a doktor: 
– Az egyik nem zárja ki a másikat… 

MÓSZER FÓSZER 

Isten, miután látta a világban dúló drogőrületet, úgy dönt, csak 
akkor tudja felvenni a harcot ellene, ha megismeri azt. Elküldi 
az apostolait a földre, hogy szerezzenek be mintákat. Jönnek is 
az apostolok, először Péter. 
– Mit hoztál Péter? 
– Egy kis hasist Marokkóból. 
Hát te, János, mit hoztál? 
– Egy kis kokaint Kolumbiából. 
És te, Lukács? 
– LSD-t Hollandiából. 
Megérkezik Júdás. Mit hoztál Júdás, kérdi az Úr? 
– FBI!!! MINDENKI A FÖLDRE, KEZEKET A TARKÓRA!!!!! 

Balogh Attila 
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TERÜLETI SPORTNAPTERÜLETI SPORTNAPTERÜLETI SPORTNAPTERÜLETI SPORTNAP    

MIKULÁSKUPAMIKULÁSKUPAMIKULÁSKUPAMIKULÁSKUPA    
2012. december 01-én (szombaton) 9.00 órától Területi Sportnapot rendezünk. 

A területi sportnapon: 

- férfi kispályás labdarúgás, 
- egyéni sakk és 
- ulti kártyajátékokban mérhetik össze a jelentkezők ügyességüket és tudásukat. 

A Záhonyi Területi Képviselet Sportnapjának színhelye: 
V. sz. Általános Iskola, Kisvárda 

Nevezni sportáganként az alapszervezeti titkárokhoz leadott mellékelt nevezési 
lapokon 2012. november 16-ig lehet. 

Egyéb tudnivalók: 
• Egyéni és csapatversenyeken induló VSZ tagok és családtagjaik a 

sportversenyekre díjmentesen nevezhetnek. 
• Csapatversenyre nevezést a helyszínen nem fogadunk el. 
• E���t�st a verse�y he�ys����� bi�t�s�tu�� (eb�d egyt���te�� �dítő) 


