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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 05. szám 2017. július 17. 

Berekfürdő szezonban 

Januárban hírül adtuk, hogy májusban megnyitjuk az üdülőnket Berekfürdőn. 
Tartottuk a szavunkat, és május első felében már érkezhettek is a vendégek. 

Akkori cikkünk megjelenésekor még sok nyitott kérdés, még több elvégzendő 
feladat állt előttünk, amit szép lassan megoldottunk. Ma már minden szobában 
van hűtőszekrény, televízió, és a manapság oly fontos internet hozzáférés 
lehetősége is adott. Lecseréltük a harminc éves ágynemű huzatokat, és 
folyamatban van új törölközők beszerzése is. 

Persze, elégedettek nem vagyunk, és nem is lehetünk, hiszen még nagyon sok 

pénzt és munkát kell fordítanunk az 
üdülőnkre. Azonban büszkén mondhatom, 
hogy aki Berekfürdőt választja pihenésének 
helyszínéül, és nálunk tölt pár napot, az nem 
fog csalódni! 

A szép és nyugodt környezetben alkalmi gondnokaink 
– tisztségviselőink – várják a pihenni és kikapcsolódni 
vágyó családokat. Reményeink szerint egyre többen 
választják a Vasutasok Szakszervezete berekfürdői 
üdülőjét, ami bár nem négycsillagos wellness szálloda, 
de felveszi a versenyt a hasonló kategóriás 
létesítményekkel. 
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A téliesített faház Berekfürdő egyik csendes 
utcájában, a strandtó kb. 500 méterre 
található. Az üdülőben öt, fürdőszobás 
apartmanban lehet megszállni, az 
apartmanokhoz egy két ágyas, és egy három 
ágyas szoba tartozik. Jól felszerelt közös 
konyhában főzhetnek a vendégeink, amit a 
tágas étkezőben lehet elfogyasztani. A 
kényelmes és nagy társalgó közös 
programokra, beszélgetésekre is kiválóan 

alkalmas. A hatalmas udvar mind a sportolni, mind a napozni 
vágyók igényeit kielégíti. Sőt, lehetőség van bográcsozásra, 
szalonnasütésre is, amihez a szükséges eszközök megtalálhatók 
üdülőnkben. Az utcán ingyenes parkolási lehetőség van, a 
horgászat szerelmesei az üdülőtől ötven méterre fekvő 
horgásztavon élvezhetik hobbijukat. 

Nem volna teljes az írás, ha nem 
köszönném meg a záhonyi 
tisztségviselőink aktív, odaadó és 
áldozatos munkáját, amivel hozzájárultak a felújításhoz, és az üzemeltetéshez egyaránt. 

Juhász Tiborné 
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Működésünk 

Egy szervezet felépítését szokás ábrákon szemléltetni, mindenféle kockákkal, 
téglalapokkal, körökkel, esetleg szépen kiszínezve. Közös jellemzőjük, hogy 
felülről lefelé csökkenő méretű és szaporodó számú alakzatból épülnek fel, 
mutatván a szervezet vezetési szintjeit, az 
alá-fölérendeltségi viszonyokat, úgymond a 
szervezet működési rendjét. Talán még az is 
„kiolvasható” belőle, hogy működhet-e jól az 
adott felépítés keretei között. Nyomban 
felvetődik a kérdés, vajon mikor működik jól 
egy szervezet? 

Nyilván akkor – adódik a válasz – ha folyamatosan képes azokért 
a célokért dolgozni, melyekre létrehozták. Ehhez alapfeltétel, hogy 
a szervezeti felépítése legyen rugalmas, segítse a gyors és 
szakszerű döntéshozatalt. Természetesen ki kell zárni az 
egyszemélyi döntések lehetőségét, de az sem volna szerencsés, 
ha minden döntéshez nagypályás focicsapatokat kéne összehozni. 
Azért van a társadalmi kontroll – Kongresszus, Választmány, no és a nyilvánosság – hogy a 
döntéshozók ismerjék a főbb elvárásokat, irányokat, és tudják, hogy előbb-utóbb be kell számolniuk a 
tagság felé is, miképp tartják az irányt. 

Az eredményességét, vagy hatékonyságát pedig az mutatja, hogy van-e hozadéka a munkának, 
teljesülnek-e a célok, amelyek, persze, folyton megújulnak, illetve újratermelődnek. Az eredményeket 
a tagság kénye-kedve szerint minősítheti, gyakran meg is teszi. Ám a szervezet tagjainak többsége 
nem vesz részt a munkában, inkább csak tagságának fenntartásával járul hozzá a célok eléréséhez – 
mondhatjuk, „alvó” tagok, akik csak akkor horkannak fel, ha egy őket is érintő döntés, eredmény 
született. Nem túl jó állapot, hiszen a tagságért van a szervezet, a tagság viszont a szervezetért, 
amennyiben az jól működik. 

A tagság, szakszervezetünkben például 
alapszervezetekbe tömörül, melyeket a 
szokványos szervezeti ábrákon legalulra rajzolnak, 
sok kicsi kocka formájában. Annak, hogy alulra 
kerülnek egy ilyen rajzon, azt kell jelentenie, hogy 
rájuk, az alapra épül a szervezet, és ha alap, akkor 
célszerű pont olyan nagy téglalapként ábrázolni, 
mint a felépítés csúcsán található Kongresszust. A 
kettő közé kerüljenek a közbülső egységek, akik 
az érdemi munkát végzik – már csak azt kell 
kitalálni, hogyan lehet az alvó tagok alvó 
alapszervezeteibe is életet lehelni. 

Azért, hogy közösséget alkossanak, hasonlóan az ébren 
ügyködő csapatokhoz. Azért, hogy jobban értsék, mi miért 
történik, miért nem lehet egyszerre mindenkinek minden jó, 
és hogy mi kell ahhoz, hogy mégis jó legyen. No, meg az 
sem utolsó, hogy aktívan részt vegyenek abban a sokat 
emlegetett társadalmi kontrollban – tehát érdemben tudják 
ellenőrizni a választott tisztségviselőiket. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

TIZF Debrecen 

Üzemi tanácsi és munkavédelmi bizottsági választás lesz 2017. július 24.-én a 
TIZF Debrecen egységnél. 

A Vasutasok Szakszervezete Záhony Területről az üzemi tanácsba Hasulyó Attila, 
Debrecen Területről Papp Árpád Ferenc, Kazuska Zsolt és Kékesi Sándor 
tagtársunkat jelölte. 

A munkavédelmi tanácsba pedig Záhony Területről Lengyel Antal, Debrecen 
Területről Papp Zoltán József, Kazuska Zsolt és Kékesi Sándor lettek a jelöltek. 

Szavazatotokkal támogassátok a Vasutasok Szakszervezete jelöltjeit! 

HUMORSAROK 

ÁLLATI 

Este a tanyán. A feleség tévét néz, a férj újságot olvas. Egyszer csak megszólal a férj: 

– Te, anyjuk! Tudtad, hogy az ember az egyetlen faj, akiknél a nőstényeknek is van orgazmusa?

– Próbáld csak ki!  – kap az alkalmon a feleség.

A férj erre kimegy, és egy jó óra múlva lihegve, hörögve, csapzottan jön vissza.

– Nos, anyjuk. A tehénnek, a kecskének és a birkának tényleg nem volt. A disznóban nem vagyok

biztos, mert az végig visított...



KÖNNYŰ PÉNZ 

Egy bárban a csinos pincérnőnek odaszól az egyik vendég: 

– Hölgyem! Fogadna velem tíz dollárba, hogy én ki tudok menni a mosdóba úgy, hogy az egyik

szememet rajta tartom a poharamon?

A pincérnő elnéz a mosdó felé, látja, hogy az a folyosó végén van, ahonnan nem lehet látni a pultot.

Elővesz tíz dollárt, leteszi az asztalra. A férfi erre kiveszi az üvegszemét, a pohara mellé teszi, majd

kimegy a mosdóba. Amikor visszajön, bezsebeli a tíz dolcsit, és tovább fűzi a hölgyet:

– Fogadjunk ismét tíz dollárba, hogy meg tudom harapni a fülemet!

A pincérnő gondolja, ezt már úgyse tudja megcsinálni, kitesz egy újabb tízest. A férfi erre kiveszi a

protézisét, és megharapja a saját fülét. Kis idő múlva új fogadást kínál a pincérnőnek:

– Na, hölgyem, itt az alkalom, hogy visszanyerje a pénzét! Fogadjunk dupla vagy semmi alapon, képes

vagyok úgy szeretkezni önnel, hogy nem vesz semmit észre belőle!

A nő elgondolkodik, majd azt gondolja, ez aztán biztosan nem jön össze a pasinak, ezért belemegy.

Hátramennek egy szobába, ahol megtörténik a dolog. Utána a nő büszkén mondja:

– Hohó! Elvesztette a fogadást, mindent éreztem! A férfi előveszi a húsz dollárt, átnyújtja, majd halkan

felsóhajt: Könnyen jött, könnyen ment...

Balogh Attila 
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