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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 18. szám 2023. január 02 

Micsoda évünk volt… 

A címbéli kétértelmű kijelentés nagyon is találóan jellemzi az elmúlt évünket. Utalhat 
arra, hogy remek évünk volt, de arra is, hogy rossz. Nos, biztosan voltak olyanok, 
akiknek remek volt, de talán még többen vannak, akik rossznak értékelik. Vagyis 
embere válogatja, bár két covidos év után alig vártuk a „szabadságot”, amit meg is 
kaptunk, mert a járvány elillant, itt hagyott bennünket. De jött helyette egy sokkal 
rosszabb, amit mi csak tankönyvekből, szüleink, nagyszüleink meséiből ismertünk. 

Kitört a háború Ukrajnában, soha nem látott menekültáradat zúdult térségünkre, s 
többen attól tartottunk, hogy áru helyett menekülő embereket kell elszállítani 
Záhonyból. És az egyik a közmondásunk is beigazolódott: „Minden rosszban van 
valami jó!”, mert a háború miatt Záhony ismét a „Kelet kapuja” lehetett. A 

menekültek mellett évtizedek óta nem látott árumennyiség fogadásával, átrakásával és továbbításával 
bizonyították kollégáink, tagtársaink, hogy a munka frontján remekül megállják a helyüket. 

Szervezeti életünk is legalább ilyen mozgalmas volt. Szeptemberben elkezdődtek az alapszervezeti 
tisztújítások, tisztségviselőink nem kevésszer szabadidejüket is feláldozva igyekeztek megfelelni 
szabályainknak. Mára elmondhatjuk, hogy minden alapszervezetünk eleget tett ennek, megválasztotta 
vezető tisztségviselőit, hogy az elkövetkezendő négy évben is a Vasutasok Szakszervezetétől megszokott 
magas színvonalon képviseljék tagjaikat. 

De vajon mit várhatunk 2023-tól? Ha a 2020-as, 2021-es és a 2022-es éveket nézem, bizony van 
félnivalónk, félve lépjük át az új esztendő küszöbét. Mindaz a sok negatívum, ami már az óévben felütötte 
fejét, vajon fokozódni fog? A háború, az energiaválság, az infláció…nem is sorolom tovább, mert 
reménykedni és bízni kell. Mert minden rossz után előbb-utóbb jönnie kell a jónak. A kérdés, hogy ez mikor 
jön el. Talán 2023-ban még nem, de találgatni nem is érdemes. A Vasutasok Szakszervezetének továbbra is 
feladata, hogy tagjaink érdekében a legrosszabb kilátások esetén is a legjobbat hozza ki. Ez nemcsak a 
bérintézkedéseket foglalja magában, mert talán még ettől is fontosabb a munkahelyek megőrzése, és a 
munkakörülmények folyamatos javítása sem lehet utolsó. 

Végezetül engedjétek meg, hogy valamennyi tagtársunknak, tisztségviselőnknek megköszönjem az elmúlt 
évben végzett áldozatos munkáját, helytállását, szakszervezetünk melletti elkötelezettségét. 

Az új esztendőre kívánok mindannyiunk szá-
mára elsősorban egészséget, kívánom, hogy 
az emberi kapcsolatok, a barátságok, az 
összetartozás adjon erőt és hitet még akkor 
is, ha minden összeesküszik ellenünk. 

Bízzunk magunkban, közösségünkben és a si-
keres jövőben! Hogy év végén pozitívan 
mondhassuk: Micsoda évünk volt! 

Juhász Tiborné 
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Beszélgettünk és emlékeztünk Budapesten 

„Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, 
szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat” 

(Ludwig van Beethoven) 

Pár hete nem hivatalos, de mégis különlegesnek mondható utazásra invitálta a záhonyi 
Területi Képviselet vezetője, Juhász Tiborné a Terület Titkári Testületét. Érdekesnek és 
egyben talán furcsának is tűnt első olvasatban a felhívás, de aztán hamar helyre tette 
mindenki az érzést. A cél nem más volt, mint amit már annyiszor megtettünk a keleti 
végeken: emlékezni és beszélgetni. Ezúttal csak a helyszín változott, ami a Vasutasok 
Szakszervezetének Ürömi úti székháza lett Budapesten. A titkárok száma kis híján teljes 
volt, ami azért is fontos, hiszen kizárólag szabadidőben, illetve szabadságon tudtunk utazni 
egy tavalyi hétfőn, december tizenkilencedikén. 

Sok éven át a VSZ 
vezetői jöttek Záhonyba, 
most pedig mi utaztunk a 
székházba. Az Ügyve-
zetés részéről Meleg 
János elnök, és Horváth 
Csaba szervezetpolitikai 
alelnök fogadták kicsiny 
ám lelkes csapatunkat. 

Közös, bensőséges beszélgetés 
kezdődött, melyben rövid tájé-
koztatást kaptunk az aktuális 
érdekvédelmi és szervezetpo-
litikai kérdésekről, és ők is vála-
szoltak kérdéseinkre. Majd Hor-
váth Csabával az élen a szék-
házzal ismerkedtünk, ami jó ötlet 
volt, hiszen még a régi titkárok 
közül is kevesen jártak ott. 

És mi tagadás, érde-
kes volt bejárni az 
emeleteket, volt lát-
nivaló és ismerked-
nivaló egyaránt, le-
gyen az pénzügyi, 
vagy jogi iroda. Ter-
mészetesen jártunk az 
elnök, az alelnökök és 
szakmai képviselet-
vezetők irodáiban is. 

Ezek után a székház 
kertjében mentünk, 
hogy csendesen lerójuk kegyeletünket a Vasutasok Szakszervezetének elhunyt 
tisztségviselői előtt, a tiszteletükre létrehozott emlékhelyen. 
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Megemlékezésünk Juhász Tiborné szavaival kezdődtek, amelyeket egykor voltakhoz, 
régiekhez és mai kolléganőkhöz, kollégákhoz intézett. Majd így folytatta: „Első alkalommal 
jöttünk, mi záhonyi vasutasok, záhonyi VSZ-tagok és tisztségviselők, hogy néhány percre 
megálljunk, fejet hajtsunk egykori tisztségviselőinkre emlékezve. Sajnos az elmúlt 
évtizedekben sok-sok tagtársunk, aktív tisztségviselőnk volt, akiknek el kellett hagyniuk az 
életüket, közösségünket. Sokan meghaltak, akiknek még élniük kellett volna, talán még 
kellene is, hiszen felfoghatatlanul gyorsan jött értük a halál. 

Közöttük a Vasutasok Szakszervezetének három 
egykori záhonyi tisztségviselőjére is emlékezünk 
most, akik sírjaihoz évente mentünk sok éven át 
Mindenszentek és Halottak napja táján Záhonyban és Újkenézben.” – utalt az elmúlt majd 
két évtized hagyományára, és sorra vette halottainkat: „Elsőként 2004. október hatodikán 
Koleszár Pista halt meg váratlanul és gyorsan. Ahogyan egyik barátja írta róla a Koleszár 
Emlékkönyvben – mert ilyen is van – ’mozgalmas életet élt, hiszen igazi közszereplő volt’. 
Két év múlva, 2006-ban Vas Karcsi, a Gépészet titkára hagyott itt bennünket, szintén 
váratlanul és gyorsan, pedig még sok tennivalója lett volna 
alapszervezetében és családja körében egyaránt. Karcsi 
után tíz évvel Pöhacker Attilának kellett elmennie 2016-ban, 
aki Záhony Területi Képviselet vezetője volt több cikluson 
keresztül, átvezetve bennünket a rendszerváltozás szá-
munkra bonyodalmas és gyakran vészterhes időszakán. 

Tavaly, 2021. októberében, mint 2005. óta minden évben, 
ismét végigjártuk halottaink sírjait, és úgy döntöttünk, hogy a 
jövőben itt, szakszervezetünk székházának kertjében emlé-

kezünk elhunyt tiszt-
ségviselőinkre.” 

Végül a következő 
szavakkal zárta sza-
vait: „Ez az Emlék-
hely legyen örök em-
lékeztető jel minden, 
egykor a Vasutasok 
Szakszervezetéért 

dolgozó tagtársunkra. Hajtsunk most fejet előttük, és vigyük 
tovább, amit ők hagytak ránk!” 

Ezek után a titkárok egy-egy szál virággal rótták le 
kegyeletüket, képviseletünk vezetője pedig egy koszorút helyezett el az Emlékhelyen. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SSZZIILLVVEESSZZTTEERRII  „„GGOONNOOSSZZKKÓÓPP””  

KOS 

Eleged van a Kos kitöréseiből? Tüzeld fel, adj neki nyugigumit, esetleg karikás ostort egy zsúfolt 

buszmegállóban. Mire kijön a fogdából, nyert ügyed van – feltéve, hogy nincs meg az ostor… 

BIKA 

Szabadulnál a Bikádtól? Borítsd fel biztonsági zónáját, vetess vele valamit, ami a szomszédban 

olcsóbb volt, és csomagold dicséretbe: „van még hová fejlődnie”. Ha már toporzékol, menekülj…! 

IKREK 

Úgy döntöttél, elég az Ikrekből? Vidd egy faluvégi vendégszobába, tíz házra a következőtől, ahol 

baromfiudvar, istálló és trágyadomb is van. Gyors sikered lészen, bár náluk semmi sem biztos… 

RÁK 

Unalmas már? Csald ki odújából egy buliba idegenek közé, ígérd meg neki, szólítod majd csókok 

között. Bár, amilyen szerető lélek, na meg, amilyen peches vagy, lehet, fel is szólal a kedvedért… 

OROSZLÁN 

Fejedre nőtt? Tudatosítsd vele, a Nap a világ közepe, jelezd sűrűn, mi az, amiben nem igazán jó. 

Hivatkozz (egyébként pedáns) lakásának rendetlenségére, de jól vigyázz, ha ugrani készül…! 

SZŰZ 

Túl szűzies? Mutasd be húsz idegennek a buliban, akik puszijára várnak, küldd a haveroddal 

rockizni, és hosszú csókkal fogadd vissza. Máris lelép, ha lesz, aki hazavigye. Vajon lesz…? 

MÉRLEG 

Szakítanál a Mérleggel? Adj neki négykötetes családregényt, kínáld meg pszichológussal, vagy 

zárd be egy nyugiszobába. Holnap szabad leszel, bár előtte még lehet, hogy kielemzi a helyzetet… 

NYILAS 

Könnyen szabadulhatsz, elég, ha örök hűséget ígérsz, vagy kérsz. Netán heti rendet készíttetsz 

vele, vagy magadnak, és elvárod, hogy igazodjon! Kérdés, ki bír egy hetet az időkeretetben…? 

SKORPIÓ 

Félsz, hogy leharapja a fejed? Ne mögötte, szemből hozd nehéz helyzetbe: felejtsd el, amit rád 

bízott, és mosolyogva értetlenkedj bizalmatlanságán Nyertél! Ja, hogy a fejed…? 

BAK 

Lelépnél a Baktól? Közöld vele, hogy reggel indultok akárhová, minden előre kifizetve, a pakkját 

összegányoltadraktad, hajrá! Ha leszegett fejjel mégis belevág, peched van, nagyon szeret… 

VÍZÖNTŐ 

Beelégedtél? Ez egyszer szállj szembe őkelmével, lássa, neki sem szabad mindent. Hagyd 

figyelmen kívül pár óráig, tehát egyszerűen öntsd ki! De vigyázz, megeshet, hogy visszacsorog… 

HALAK 

A lelke túl messze szállt? Hozd vissza a földre, naponta figyelmeztesd a valóságra. Esetleg tábla a 

hálószobába „Konyha” felirattal és nyíllal. Igaz, amilyen kreatív lény, lehet, még ezt is megoldja… 
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