
Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 
vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-377-6873, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 
 1 

ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 18. szám 2012. szeptember 24. 

Csakazértis Fakupa 
Az elmúlt évtizedekben jó néhány 
változáson átesett focibajnokság 
nevét többféleképpen láttam, ne-
kem valamiért egybeírva tetszik a 
legjobban. Annál is inkább, mert 
létezik Európában egy másik FA 
Kupa is, mégpedig Angliában, 
amelyik valamivel régebbi a TEB-
es bajnokságnál – 1872-ben ala-
pították – de az nem a mienk, ha-

nem az angolok labdarúgó szövetségéé (Football 
Association – FA). Ráadásul ők szívesen elfo-
cizgatnak esőben is, a mieink viszont jobban örülnek, 
ha kívülről nem kell elázniuk. Ezzel is minden rend-
ben volt, mert a cudar előzmények után igen kellemes őszi napon küzdhettek a csapatok a kupáért, és 
persze az ebédért Kisújszálláson. 

Azon még a történészek is vitatkoznak, mikorra 
tehető a kezdet, de az bizonyosnak látszik, hogy 
valamikor a múlt század hatvanas-hetvenes 
éveinek fordulóján, és Záhony adott otthont az 
első rendezvénynek. A Távközlési, Erősáramú 
és Biztosítóberendezési Osztály és a Vasutasok 
Szakszervezete által meghirdetett kispályás 
labdarúgó bajnokság idei főszervezői Nagy 
Ferenc és Gere Mihály, a VSZ debreceni 
tisztségviselői voltak, de szakszervezetünk a 
történelmi időkben is mindig oroszlánrészt vállalt 
a szervezésben és lebonyolításban egyaránt. A 
múlt szombati derbit a VDSZSZ is támogatta. 

Debrecen, Püspökladány, Záhony és az Erősáramú 
Alosztály válogatottjai neveztek a viadalra, mely a 
helyszíni sorolásnak megfelelően a Záhony-
Debrecen mérkőzéssel kezdődött. A győztes 7:2 
arányban Záhony volt, és a kupa első gólját is záho-
nyi kolléga, a tizenötös mezben játszó Nagy Mihály 
szerezte, amit még kettővel megtoldott a hármas síp-
szóig. A csapatok sorban mérték össze tudásukat és 
erejüket, no meg tegyük hozzá, korukat is, hiszen az 
átlagéletkor itt sem lehetett alacsonyabb, mint a 
munkahelyeken. De kortól és beosztástól függet-
lenül küzdöttek a mezt húzó kollégák, és egyre szín-
vonalasabb játékot láthatott a lelkes szurkolótábor. A 
kupát őrző záhonyi csapat szurkolói bíztak, hogy még egy évig náluk marad a kupa – akinek háromszor 
összejön a győzelem, örökre hazaviheti – hiszen 6:5 arányban Záhonyé lett a ladányiakkal vívott második 
meccs is. Érdekesség, hogy ez a mérkőzés szintén Nagy Misi kezdőgóljával indult, aki egyben a bajnokság 
rangidős játékosa is volt. 
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A kezdetekben fából készült, ma már aranyszínű kupáért a nemrég visszaszervezett felsővezetékes fiúkkal 
kiegészült erősáramos csapat küzdött a döntőben Záhonnyal, és valóban igazi küzdelmet láthattunk. 
Ezúttal a záhonyiak vesztettek kettő-nullra, és mi tagadás, a győztesek megérdemelten vihették haza 
lendületes, és persze fiatalos játékuk jutalmát: Egy évre övék a szépen csillogó serleg. 

Mire elkészült a sertéspörkölt, már nem 
csak a játékosok, de a szurkolótábor is 
kellően megéhezett, és a mérkőzések 
játékvezetője, Hajdú Imre is jóízűen 
láthatott az ebédhez. Az izgalmas 
délelőttöt már nyugalmasabb délután 
követte, sok jó hangulatú beszélgetéssel. 
Hiszen a csendes napsütésben zajlott 
szombati viadal nem csak sportolásra, de 
a rég, vagy ritkán látott munkatársakkal, 
cimborákkal való trécselésre is jó alkalom 
volt. Ezeken részt vett Józsa Barnabás, a 
Távközlési Alosztály vezetője, és több, 
nyugdíjas kolléga is ellátogatott a baráti 
találkozóra. 

Mert küzdelem ide, gólzápor oda, a 
lényeg a futballrajongás mellett most is az 
volt, hogy a kollégák évente egyszer kötetlenül, baráti hangulatban találkozzanak a sportpályán, és a 
lelátón, vagy éppen a büfé környékén. De akinek úgy volt kedve, a város fürdőjét is meglátogathatta – 
szakszervezetünk tagjai kedvezményes belépővel. Reméljük, jövőre ilyenkor, ebben a felállásban újra 
összejöhetünk, mint már évtizedek óta annyiszor. 

Dolhai József 
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KMVB bejárás Eperjeske Forgalmi Csomóponton  
A MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottságának négy tagja szeptember 18-án 
munkavédelmi bejárást tartott Eperjeske Forgalmi Csomóponton. A bejárást Megyesi Csaba 
társelnök vezette, a tagok Bubonyi István, Szőnyi Zoltán és jómagam voltunk. 

A bejárásra meghívtam Szónok Józsefnét, az EBK TSZK munkabiztonsági szakelőadóját, és 
Nagy Sándort, a csomópont munkavédelmi bizottságának tagját is. Mindketten elfogadták a 
meghívást, és részt vettek az egész napos munkában. 

A KMVB vendégtagjai kilenc óra előtt érkeztek vonattal Tuzsérra, ahol én vártam őket a 
vasútállomáson, majd együtt mentünk Eperjeske-Átrakó pályaudvarra. A csupán pár perces 
utazást is kihasználva megtekintettük a TAURUS és a TÉKISZ sajátcélú vasúti 
pályahálózatainak egy részét. 

Az Átrakóban Dobos Károly állomásfőnök 
fogadott bennünket, és röviden ismertette 
az átrakási munka folyamatát. Ezután a 
következett a bejárás, amit a darupályán 
kezdtük, ahol éppen fa átrakást láthattunk 
széles kocsiból normál kocsiba. Majd a 
Forgalmi irodába vezetett az utunk, ahol a 
D67-es biztosítóberendezéssel 
ismerkedtek kollégáim, valamint a 
rendelkező forgalmi szolgálattevő és a 
külső forgalmi szolgálattevő munkáját, 
munkakörnyezetét vizsgálták. Innen 
szolgálati autóval átmentünk Eperjeske-
Rendező pályaudvarra, a rakomány-
átvilágító berendezéshez. Annak működési 
elvét, célját, Szónokné Zsuzsa ismertette 
vendégeinkkel. 

Utunk további részében ténylegesen 
bejártuk az egész rendezőt, megnéztük az 
átépített széles vágányhálózatot, valamint 
a rendező pályaudvar valamennyi 
szolgálati helyét. Visszaútban a csúzdára 
is szakítottunk időt, de a szénosztályozót 
és az átrakó pályaudvar VII. őrhelyét sem 
hagytuk ki. A bejáráson szerzett 
tapasztatok megbeszélése után kollégáim 
hasznos ismeretekkel indultak haza. 

Bomberákné Kiss Ilona 

HUMORSAROK 

VACSORA 

A kannibál felesége érdeklődik a férjénél: 

– Drágám kik jönnek a mai partira? 

– Ne aggódj szívem, csupa finom úriember. 

 

SZORULT HELYZET 

Az erdőben a farkas kiszól a bokorból 

– Szia Piroska, mit viszel a kosaradban? 

– Bort és kalácsot. 

– Papír nincs…? 

Balogh Attila 
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Helyi hírek röviden 

Forgalmi Csomópont Eperjeske, Záhony 
Az elmúlt héten a Kollektív Szerződés Helyi Függelékének egyeztetései zajlottak a két csomóponton, 
megegyezés azonban egyik helyen sem született. A tárgyalások ezen a héten folytatódnak. Várjuk többek 
között a munkáltató javaslatait a készenléti jellegű munkakörök kérdésében, valamint a munkaközi szünet 
egybefüggő kiadásában felvetett javaslatainkra. 

 


