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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 16. szám 2012. szeptember 10. 

Vontatási Kupa Nyíregyházán 
Harmincnyolcadik alkalommal találkoztak a Debrecen, Miskolc, 
Nyíregyháza és Záhony területén dolgozó vontatási és gépész 
kollégák, sportbarátok és munkatársak, hogy eltöltsenek egy 
kellemes napot. A Vontatási Kupa egyik jellegzetessége, hogy a mai 
napig az egykori Vontatási Főnökségek szakmái képviseltetik 
magukat, függetlenül attól, hogy most hol „fociznak”. Másik nem 
csekélyebb jellemzője, hogy kiállta az idők próbáját, hiszen a vasúton 

nincs még egy régiós szervezésű rendezvény, amelyik majd’ négy évtizeden át, 
megszakítás nélkül vonzza focistáinkat és az érdeklődőket. 

A kupa minden év szeptemberében kerül sorra, és a szombati bajnokságunk 
megnyitóján Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kormánymegbízottja is 
kiemelte a folytonosságot, és méltatta az összetartást, az összetartozás fontosságát. 
Házigazdaként Miskárik László terü-
leti műhelyvezető köszöntötte a rész-
vevőket, majd a reggeli után a játé-
kosok és a vendégek a Nyíregyházi 
Spartacus Tiszavasvári úti stadi-
onjába vették az irányt, hogy a négy 
csapat a jól előkészített pályán is 
megküzdjön. 

A mérkőzések között szakmai, baráti 
beszélgetésekre is sor került a ren-
dezvényt megtisztelő meghívottak, 
vezetők részvételével. A szakma 
részéről Csépke András, a Gépészet Zrt. vezérigazgatója, és műszaki helyettese, 
Horváth Péter, Bujdosó János Debrecen KJK, és Bécsi Gábor Debrecen TVSZK 
vezetői, valamint Szűcs Lajos, a Trakció Zrt. Humán vezetője is részt vett a 
találkozón. 
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A szakaszervezetek képviseletében Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke, Meleg János alelnök, Juhász Tiborné és Suszter Csaba területi 
képviseletvezetők, valamint 
Barna István és Olexa Imre, a 
VDSZSZ területi ügyvivői 
drukkoltak velünk a játéko-
soknak. Papp Zoltán és Meleg 
János személyesen is fel-
keresték a csapatokat, és 
rövid tájékoztatót adtak aktu-
ális problémáinkról, de a társ-
szakszervezetek képviselőivel 
is sor került megbeszélésekre. 

A focipályán Miskolc 6:1 arányban Nyíregyházát, míg 
Záhony 2:0-ra Debrecen csapatát győzte le. A bronz-
mérkőzésen Debrecen 6:2-re bizonyult jobbnak a 
Nyíregyháza csapatánál. A döntőben a fiatal és jó erőkből 
álló Miskolc 3:0-ás vereséget mért a Záhonyi csapatra, így 
a hétvégén ők vihették haza az első helyezettnek járó díjat 
és a vándor kupát. 

A döntők mérkőzésének 
szünetében a Gépészet 
Zrt. focistái és a részt 
vevőcsapatok vezetőiből 
álló válogatott mérte ösz-
sze erejét, ahol a gépé-
szek kettő-nulla arány-

ban bizonyultak jobbnak az ellenfelénél. A legjobb labdarugónak járó külön díjat 
Rajzinger Illés, míg a legidősebb játékosnak járó jutalmat Gyüre Sándor vehette át. 
Gyüre Sanyi (képünkön) minden Vontatási Kupán részt vett, veteránként ő a kupa 
rangidős játékosa. 

A rendezőknek hála, a kellemes napot egy finom vacsorával zártuk. 

Zubály Bertalan 
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Továbbél ő ikrek 
„A Times Building és felhőkarcoló szomszédai 
rettentő képet mutatnak. Égettek, kormosak, 
összetöröttek; tetejükön kiállnak a vasvázak és 
összehajolva, széjjelborzolva merednek égnek. 
Előttük kő- és vasváztörmelék zárja el az utat s 
közöttük autóroncsok és emberi hullák hevernek 
mindenütt. Mi történt itt? … Nem tudom semmi 
okát adni, de így van, ez a szörnyű valóság. 
Valami eszeveszett recsegő durranás ráz meg 

mindent, mintha a pokol kapuit csapta volna be mögöttem az 
alvilág szele. Repülőbomba csapott le s a földhöz vágott egy 
rozzant felhőkarcolót. Rohanva menekülök a felém hajló 
lámpaoszlopok és a felhőkarcolók utánam nyúló acélkarjai elől...” 
– írta le álmát Biró Zoltán az Amerika – magyarok a modern 
csodák világában című könyvének lapjain. Biró grafikus is volt, és 
lerajzolta az álomképet, melynek középpontjában a New York 
Times amerikai napilap egykori székháza állt – lebombázva. 

Néhány kilométerrel arrébb, de hetven év múltán 
megvalósult a rémálom: Tizenegy éve, 2001. szeptember 
tizenegyedikén, az al-Káida öngyilkos merénylői a 
Világkereskedelmi Központ (World Trade Center, WTC) 
ikertornyaiba vezettek egy-egy eltérített repülőgépet. A 
harmadik, utasokkal tele gép az amerikai védelmi 
minisztérium Virginia állambeli épületébe (Pentagon) 
zuhant, a negyedik repülőt nem messze Washingtontól az 
utasok visszafoglalták, de már nem menekülhettek a 
haláltól. A fanatizált merénylők majd’ háromezer embert 
öltek meg, többségük a WTC New York-i ikertornyaiban 
pusztult el. Döbbenet és rémült csodálkozás, öntelt 
káröröm és mély együttérzés váltakozva jelentek meg a 
reagálásokban. Egy közös vonásuk azért volt a 
véleményeknek, mert a legtöbben úgy vélték, a terrorakció 
miatt egészen más világ következik. 

Nos, minden jel szerint tévedtek azok is, akik Amerika összeomlására 
fogadtak, meg azok is, akik úgy vélték, megváltozik a világ. Az Egyesült 
Államok a maga módján él, virul, és változatlanul hisz önmagában. New 
York eltemette, meggyászolta halottait, és lassan újjáépíti, amit jónak lát, 
még azt is el tudom képzelni, hogy szebb, mint tíz éve volt. A Nagy Alma 
polgárai leverték a port a vállukról, és viszik tovább hagyományaikat, 
melyek – valószínűleg nagy szerencséjükre – alig változtak az elmúlt két 
évszázad alatt. 

A világról sem mondható el nagy változás, mindenki éldegél a maga 
módján, bár nem biztos, hogy szebb lett a pusztítás óta. Mindenki viszi 
tovább a szokásait: Ahol baj van, ott igyekeznek növelni azt, ahol meg 
nincs elég ok szomorkodni, ott rendszerint kreálnak valami nagy-nagy 
ostobaságot. A cél ritkán az, aminek látszik, és az is csak kerülőutakon 
érhető el, csakúgy, mint a bajok okai. De szerencsére előbb-utóbb 
megtalálják mindennek az okozóit, hogy mindig legyen kire mutogatni. 
Végső esetben most is ott van a jó öreg, vagy éppen rossz Amerika. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MÁV Zrt. Forgalmi Csomópont Eperjeske, Záhony 
A két forgalmi Csomópont átadta részünkre a MÁV Kollektív Szerződés Helyi Függelékének a tervezetét, 
amivel nem értettünk egyet, ezért írásban egyeztetést kezdeményeztünk. 

Záhony Forgalmi Csomóponton 2012. szeptember 12-én 9.00 órakor kerül sor az egyeztetésre. 

Vasútőr Kft. 
2012. szeptember 07-én került sor az újonnan alakult Vasútőr Kft. VSZ alapszervezet tisztségviselőinek 
megválasztására. 

A választói értekezlet SZB titkárnak SZENES ZSOLT, SZB elnöknek NAGY LÁSZLÓ, gazdasági felelősnek 
FESKÓ ISTVÁN tagjainkat választotta meg. 

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk. 

Humorsarok 

OLIM-PIA 

Egy hajóskapitánynak van egy részeges papagája. A kapitány 

hazavisz egy üveg whiskyt, és azt mondja a papagájnak: 

– Most elmegyek, de amikor hazajövök, legyen meg az üveg 

whisky, különben kitépem az összes tolladat. 

Elmegy a kapitány, pár óra múlva hazaér és látja az üveg teljesen 

üres. Keresni kezdi a papagájt, látja, hogy az ágyon fekszik tök 

részegen, és a tollait tépkedve ordibál: 

– Kell a hökömnek ez a sok toll!!!!!! 

ÖNGÓL 

Egy szőke pszichológusnő állást kap az iskolában. Rögtön az első 

nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak álldogál 

magában. Odamegy hozzá és megkérdezi: 

– Jól érzed magad? 

– Jól – hangzik a válasz. 

– Akkor miért nem futkározol a többiekkel? 

– Mert én vagyok a kapus..... 

Balog Attila 


