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Csapatbál
Egy rendezvény szervezése mindig izgalmas feladat, de ha az elsőről
van szó, akkor végképp. Így voltak ezzel az első záhonyi VSZ-bál
szervezői is az elmúlt hetekben, míg elérkezett november
tizenhetedike: száznál jóval többen jöttünk össze, és a többség ki is
tartott hajnalig, ahogy az egy jókedvű csapatban szokás. Igaz, ebben
része volt a Hangulat Bandnak is, akik a táncos kedvű bálozóknak
húzták a talp alá valót.
De a mulatozás előtt még Juhász Tiborné, képviseletünk vezetője, és
egyben a bál főszervezője köszöntötte a szórakozni vágyókat,
tagjainkat, barátaikat, vendégeiket. Külön üdvözölte Meleg Jánost, a
Vasutasok Szakszervezetének elnökét, Szabó Gyulát, a Forgalmi
Szakmai Képviselet vezetőjét, valamint Miskolczi Gábort, Eperjese
Forgalmi csomópont vezetőjét.
Majd átadta a szót Meleg Jánosnak, aki elmondta, amikor megtudta,
hogy bált rendezünk, biztos volt benne, hogy sikeres lesz, hiszen
nem csak sok embert ismer Záhonyból, de sok kollégával baráti
kapcsolata is van. Több rendezvényen volt már záhonyiakkal, tudja,
hogy szeretnek mulatni, és úgy látja, most is minden itt van egy jó bálhoz.
Pár mondatban tájékoztatott szakszervezetünk bérrel és cafetériával kapcsolatos
álláspontjáról, és kérte a hallgatóságot, figyeljék a honlapot és a Záhonyi Vasutast a további
fejleményekről. Végül közelgő névnapja alkalmából köszöntötte Juhászné Erzsót, és
mindannyiunknak jó szórakozást kívánt.
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Ezek után sztárvendégeink, A két paraszt
következtek: a Grunda Zsolt és Márta Tamás
alkotta duó egy vidám, a mindennapi életet
másképp értelmező humoros előadással lepett
meg bennünket.
Vacsora, fergeteges mulatság, és az éjféli töltött
káposzta előtt a tombola sorsolása következett,
melyen a legszerencsésebbek a berekfürdői
üdülőnkbe szóló utalványokat kaptak. Hajnal
felé pedig mindenki beírhatta a naptárába,
egyelőre dátum nélkül: Csapatbál, legközelebb
sem kihagyni.
Dolhai József
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Ismét zsongás a Tűzvirágban
A múlt hét szerdáján fiatalos lelkesedéssel telt meg a
záhonyi Tűzvirág étterem, sok-sok nyugdíjas VSZ-tag
gyűlt össze egy jókedvű találkozóra. Az apropót az
idősek világnapja adta, de meghazudtolták korukat,
hiszen ahhoz méltóan, de vidámsággal töltötték meg
a termet. Elsőként Kósdi Józsefné, a záhonyi Vasutas
Nyugdíjas
Szervezet
elnöke
köszöntötte
a
vendégeket és a meghívottakat: Halászné Laskai
Szilviát, a Záhonyi Járási Hivatal vezetőjét, Helmeczi
Lászlót, Záhony város
polgármesterét, Szőgyényi Norbertet, a Záhony
Állomásfőnökség vezetőjét, Győri Istvánt, szakszervezetünk
Országos
Nyugdíjas Szervezetének
ügyvezető elnökét, Mári
Gábort, a VSZ ONYSZ alelnökét, Sebestyén
Józsefet, az ONYSZ tiszteletbeli elnökét,
valamint Balogh Lászlót, Kisvárda Állomásfőnökség vezetőjét.
A következőkben Tóth Péter virágcsokorral
köszöntötte névnapja alkalmából Halászné
Laskai Szilviát. Ezek után Szőgyényi Norbert
és Győri István szólt az egybegyűltekhez,
köszönetet
mondva
munkájukért,
és
kifejezték jókívánságaikat, hosszú, aktív
nyugdíjas életet kívánva.
Nyugdíjasaink műsorral is készültek, elsőként
Vassné Oláh Ágnes, a magyar kultúra lovagrendjével
kitüntetett karnagy Kálmán Imre áriáját adta elő,
majd a karnagy vezetésével az Arany Ősz énekkar
nagy sikert aratott előadása
következett. Végül Helmeczi
László is köszöntötte a vendégsereget, és további jó
szórakozást kívánt.
Az ünnep a finom ebéddel
zárult, sok-sok kellemes beszélgetéssel, emlékek felidézésével, a jövőbe vetett hittel.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Területi Képviselet
A Záhony Állomásfőnökség alapszervezete az elmúlt héten tartotta beszámolótisztújító értekezletét. Az alapszervezet titkára Pokolné Tünde, titkárhelyettese pedig
Orosz Károly lett. Főbizalminak Koncz Andrást választották meg.
Gratulálok a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz jó erőt, egészséget és
kitartást kívánunk.

HUMORSAROK
SEJTÉS
Drágám, holnap elmegyek a papádhoz, és megkérem a kezedet. Szerinted mit vegyek fel?
– Hát, ahogy őt ismerem, golyóálló mellényt…


BÓK
– Drágám! Fantasztikus, hogy két üveg bor hogy megváltoztat téged.
– Nem is ittam annyit!
– De én igen!
NÉZŐPONT
Anya, az iskolában csúfolnak, hogy hosszú az orrom.
– Ne foglalkozz vele, egyszerűen csak hátrább van az arcod, mint a többieknek!
Balogh Attila
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