
Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
1 

ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 20. szám 2021. december 20 

Egy csapatban focizunk? 
Ez az év is furcsa játékot űzött velünk, sok esetben nem tudtuk, hogy kivel is 
focizunk egy csapatban, de a foci is silányabb volt, mint azt megszoktuk. 
Kibillentünk az addig megszokott életünkből, ami talán sokkal többet vett el, 
mint adott. Egymásnak feszültek indulatok, érzések, ismeretlen emberek és 
ismerősök, munkatársak és barátok is. A jövőbe vetett hitünk is megingott, 
egyre inkább a mának kellett élnünk, mert nem tudtuk, mit hoz a holnap. 
Örömöt vagy bánatot? Vagy ki mit érdemel? De ki dönti el, hogy mit 
érdemlünk? 

Az idő pedig elmegy szép lassan mellettünk, amíg mi a „hullámokat” vagyunk 
kénytelenek számolni. Karácsonyhoz közeledve ráébredünk, hogy mindaz, 
amiért az idén mérgelődtünk, stresszeltünk, netán másokat hibáztattunk, csak 

egy múló felesleges érzés volt. Talán majd átgondoljuk Karácsony estéjén, hogy mi a fontos 
számunkra, mi az az értékrend, amit követnünk kellene. Ettől nem várunk csodát, hiszen az ünnepek 
elteltével is lesznek rosszindulatú és önző emberek, mert az alaptermészetünk mit sem változik még 
nehezebb időkben sem. Éppen ezért ne a rosszat vegyük észre a másikban, mert biztosan meglapul 
mindenkiben valami jó is. Ennek felkutatására szánjunk időt, de ezt ne csak másokban, hanem 
magunkban is keressük. És ha megtaláljuk ezt a jót, akkor ne engedjük el, őrizzük, fejlesszük, adjunk 
belőle másoknak is. Küzdjünk érte, hogy küzdhessünk másokért. 

A járvány, a be- és elzártság senkit nem kímélt, pedig mindenki 
bízott. Életeket vett el, de adott is életet, egyikőnktől szerelmet 
vett el, a másikunknak szerelmet adott. És még folytathatnám 
hosszan a felsorolást, aminek a végére elérhetnénk a 
munkahelyünkig. Mert bizony munkahelyek is estek áldozatul az 
elmúlt két évet tekintve. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a 
vasúton munkahelyek nem estek áldozatul, persze ezzel sem 

vagyunk elégedettek, mert ott van a „csorba” a 2021-es év nulla százalékos bérfejlesztése. Mert hiába 
a juttatás a Szép Kártyára, az egyösszegű kifizetések, az alapbérek a vasúton nem nőttek csak az 
elégedetlenség, amit ez okozott. És most sem vagyunk a bérek tekintetében bizakodóak a korábban 
kialkudott tíz százalék ellenére sem, mert a minimálbérek 
miatti bértorlódás feszíti az indulatokat. 

De legyünk optimisták, és ne a rosszabbik verziót vetítsük 
előre. Fogjunk össze, és bízzunk az összefogás erejében. 
Focizzunk mindannyian egy csapatban! És akik eddig a pálya 
széléről kiabáltak be és osztogatták a kéretlen tanácsokat, 
azoknak a 2022. év hozza el az áttörést és álljon be 
játékosnak! 

Juhász Tiborné 
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A nő ülve 

Rég volt, amikor megismerkedtünk. Bár hasonló korúak vagyunk, én nagyon kezdő 
voltam még, ő viszont már sokat tapasztalt akkorra. Igaz, nem látszott rajta a kor, 
nem fogott rajta az idő, legfeljebb néha a madarak. Időtálló a mai napig, szinte észre 
sem vette az elmúlt évtizedeket, talán még az sem, hogy már nem a tér felé néz, 
hanem az érkező-induló vonatokat számlálja. És, persze, nézi az utasokat, akik közül 
sokan felfigyelnek fiatal arcára, formái fehérségére. Ő a végtelen türelem, ültében is 
nyugodt elegancia, sokak álmainak vágya. 

Akkoriban, mikor még a térre nézett, széles vigyorral vittek ablakhoz régebbi ismerői, 
miközben bíztattak, hogy csak bátran! Ilyet még nem láttam, ilyen nő nem terem 
minden vágány mellett. Jól néz ki, formás és kőkemény mindene, ha kimegyek, 
meggyőződhetek róla. Nekem, persze, eszemben sem volt, de arra még emlékszem, 
hogy bemutatták az ablakon keresztül: ő „Kű Ica”, mások szerint „Kő Ilonka”. Nem 

tudom, miért pont Ilona, de talán a régi, néhol idétlen, ám 
sosem felejthető vasutas humor sem biztos. De hogy 
kőkemény, az nem volt kérdéses, mint ahogyan 
népszerűsége sem. 

Helyzete ma is irigylésre méltóan biztos, talapzata stabil, 
sejtelmesen üli meg a sötétben. Néha mintha alig-hálóing 
lengené körbe, máskor meg drasztikusan keményen tud 
nézni – amolyan igazi nőként. Amiben sem zakatolás, 
sem vonatfütty, sem az utasok bámészkodása nem 
zavarja, hiszen igazi. Valóban kemény, de álmodozóan 
finom tekintete sok hasonló alkotást felülmúl. Bár 
fehérsége megkopott, tavaszig a hó segíti majd, önmaga 
lehessen: így van, aki szőkének láthatja, mások barnának 
és kellemesen formásnak. 

 

Szögletes ülőhelye még inkább kiemeli 
asszonyosan telt csípőjét, és leomló 
szoknyájának redői sem zavarják a 
látványt. Derekától a nyakáig mintha nem 
is volna ruha tetszetős hátán, tarkója 
szépen ívelt rövidre vágott, dús haja alatt. 
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Nyaka oldalról sem hattyú, 
mégis szép, gomba frizurája 
nyomatékot ad révedező, 
önfeledt és dacos tekintetének. 
Újdonságra vágyó kisugár-
zását a karján, kerek combjain 
pihenő hideg hó sem tompítja. 

Alkotója Somogyi Árpád, a mű 
címe: Ülő nő. 

Érdekesség, hogy van egy 
„ikertestvére” is, Berekfürdőn. 
Ám természetesen a „mienk” 
az igazi! 

Dolhai József 
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BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS 
SIKERES, egészséges ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 
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Helyi hírek röviden 

Műszaki Kocsiszolgálat, Záhony 

December 16-án a Műszaki Kocsiszolgálat alapszervezete bizalmi ülést tartott 
képviseletünkön. Elsőként Balogh Attila, az alapszervezet titkára adott számot az év 
eseményeiről, majd Zubály Bertalan, RCH KÜT elnök tájékoztatóját hallgattuk meg, amely 
már kiterjedt az RCH jelenlegi helyzetére is. Balogh Sándor TÜK vezető pedig a Központ idei 
teljesítményeit értékelte, illetve a jövő évi várható teljesítményekről is beszélt. Én a magam 
részéről a Vasutasok Szakszervezetéről mondtam el pár gondolatot. Ezt követően a testület 
tagjai kérdeztek illetve alkottak véleményt a 2021-es évről. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKKAL 2022. JANUÁR 3-ÁN JELENTKEZÜNK! 

 

HUMORSAROK 

HORGÁSZAT 

Tél van, és a rendőr elhatározza, hogy márpedig ő lékből fog horgászni. Neki is kezd egy 

csákánnyal léket vágni. Egyszer csak megszólal egy hang: Nincs a jég alatt hal! De a rendőr 

tovább próbálkozik. A hang újra megszólal: Mondom, hogy nincs a jég alatt hal! A rendőr 

azonban makacs ember, senkinek nem hisz, ezért tovább csákányoz. Hidd már el cimbora, hogy a 

jég alatt tényleg nincs hal. Mire a rendőr: Mondd, ki vagy te, hogy beleszólsz a dolgomba? Én 

rendőr vagyok!  

– Én meg a műjégpálya hangosbemondója... 

 

KÍVÁNSÁG 

A csúnya nő kifogja az aranyhalat. A hal közli, hogy teljesíti három kívánságát, ha visszadobja. 

Így is történik. Először egy luxuslakást szeretnék! Megkapja. Szeretnék 1000000 eurót! Megkapja. 

– Tudod halacska, mivel csúnya vagyok, és sohasem volt sikerem a férfiaknál, utoljára azt 

szeretném, hogy soha egyetlen férfi se tudjon nekem ellenállni! 

Hát így lett a csúnya nőből csapolt sör... 

Balogh Attila 
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