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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 02. szám 2021. augusztus 16 

Nemzetközi találkozó Záhonyban 

Több évtizedes hagyomány, hogy Csap, Záhony és Tiszacsernyő 
Műszaki Kocsiszolgálatai focibajnokságon mérik össze tudásukat. Két 
év kényszerű kihagyás után augusztus tizenharmadikára ismét 
meghirdettek a találkozót, ezúttal Záhonyba. Talán a péntek tizenhárom 
is közrejátszott, de sajnos a csapi kollégák a járványhelyzet miatt nem 
tudtak jönni. 

Viszont a záhonyi és a tiszacsernyői csapat lelkesen játszott, sok szép 
góllal. A győzelem a haza csapaté lett hét-öt arányban, a gólkirály a 
szlovák csapat játékosa, Magyar Tamás volt. A legjobb játékos címét 
ezúttal Frindik József érdemelte ki, a legjobb kapusnak pedig Márton 
Gábor bizonyult. 
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Ám, ahogy az évtizedek során, valójában a 
múlt héten is mindenki győzött, aki ott volt, 
hiszen a foci inkább csak apropó egy kol-
legális, baráti találkozóra, beszélgetésre. No, 
és szakmai megbeszélésekre is, mert 
határállomások lévén, hasonlóak a munka, a 
sikerek és a gondok egyaránt. Mindehhez 
természetesen segítő kezek is kellettek, hiszen 
reggeli, majd egy finom ebéd is várta a 
résztvevőket. Közben azt is megbeszélték, 
hogy továbbra is szükség van az ilyen talál-
kozókra, legközelebb Tiszacsernyőn. 

Balogh Attila 
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Setén-sután 

Szuper volt a múlt heti péntek tizenhárom! Először is, mert 
találkozhattunk sok jó emberrel, többen visszaköszöntek, sőt, volt, aki 
előre. Jöttek szembe cimborák, no meg szép asszonyok, némelyikükkel 
szót is válthattunk. Ráadásul sütött a nap, és engem még egy csinos 
fekete macsek is kikerült valamiért, talán félt, hogy bajt hozok rá? Nem 
tudom, de azt még láttam, hogy éppen csak átcsúszott egy autó előtt. 
Igaz, bal felé szaladt, lehet, hogy sete? Vagy csak suta? 

Mindesetre pénteken volt a seték és a suták világnapja, meg ki tudja 
még, kiknek, annyi féle nevük van a balkezeseknek. Mondják, rosszul 
vannak összerakva, pedig szerintem csak másképp. Persze, ha valaki 

más, az nyomban feltűnik, régen nagyon nem szerették őket. Hiba volt, hiszen közöttük talán 
még több jó képességű ember van, mint a többség között. Feltéve, persze, ha nem 
erőszakoskodtak velük gyerekkorukban, mert az bizony sokat ronthatott rajtuk, mire 
felnőttek. Igaz, nem többet, mint akik a többséghez tartoznak, a balkezesek mégsem 
hibáztatják a jobbosokat azért, amiről nem tehetnek. Mondjuk, mert kerülgetik a fekete 
macskákat. 

Mert a babona igencsak sajátja a jobbkezeseknek, amiről szintén kevésbé tehetnek. Bár 
talán felnőtt korban ki lehet „nevelődni” neveltetésünk egy-két rossz hatásából, a 
balkezességből viszont soha. Jól látszik ez olyan embereknél, akik mindent bal kézzel 
csinálnak, kivéve a kézírást. Azt jobbal teszik, mert rá voltak kényszerítve, lehet, hogy nem is 
megy olyan jól, mint bármi más, amit ballal tehetnek? 

De vannak olyan emberek is, akiknek oly mindegy, melyik ballal nyúlnak valamihez, úgyis 
elrontják. Pedig nagyon nem mindegy, hogyan nyúlunk ide, vagy oda, méla undorral, vagy 
lelkes jó kedvvel. Utóbbi esetben szinte biztos a siker, ám a nem akarásnak inkább nyögés a 
vége. Például, ha előítéletesen közelítünk egy más – mondjuk balkezes – emberhez, soha 
nem tudjuk meg, mit veszítettünk, ellenben semmit nem nyertünk. Ő viszont tőlünk 
függetlenül lehet, hogy kreatívabb. Akár fejlődőképesebb, és ma már megtehetik, hogy 
kikerülnek bennünket. Mi meg legfeljebb a fekete macskákat, már ha hagyják. De vissza is 
fordulhatunk vagy száz évet, és lubickolhatunk a félhomályban – ott már minden macska 
egyforma lesz. 

Maradjunk inkább a verőfényes napsütésnél, úgy néz ki, lesz még lehetőségünk rá. Nem 
lesz minden macsek egyforma, látjuk, ki köszön, ki mosolyog, és ki az, akit még vidámítani 
kell. Hogy minden péntek, és minden tizenhárom szuper legyen. No, meg a sete-suta 
jóbarátok is szeressenek bennünket, akkor elfelejthetjük, ha nekünk két bal sikeredett. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZESZTESTVÉREK 

Két részeg sétál az utcán, és szembejön velük egy nagy bernáthegyi, nyakában egy üveg rummal. 

– Nézd! Ott az ember legjobb barátja! 

– Ja, meg egy kutya... 

 

BÍZTATÁS 

– Ha nem csinálod egy kicsit lelkesebben, megfordulunk, és akkor nem látod a tévét… 

MEGÉRTÉS 

Mi megértjük egymást a feleségemmel: 

– Ő hímzéssel foglalkozik, én pedig nőzéssel. 

Balogh Attila 
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