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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 22. szám 2016. november 7. 

Bajuszra fel! 
Mert a bajusz szép! Vagy ronda, 
kellemes, netán idegesítő, esetleg 
kíváncsivá tesz, vagy méla undorral 
nézel inkább a kert felé. Egy biztos, 
figyelemfelhívó hatása van ott, ahol nem 
általános, különösen, ha olyan férfin fedezhető fel, akinek eddig semmi nem volt 
az orra alatt. A lényeg, ha megnöveszted a bajszod, pár napig még az is 
megfordul utánad, aki szemből sem nagyon nézegetett azelőtt. Mert az újdonság 
emlékezetes marad még annak is, aki számára kellemesebb a simaság. Nem 
mindegy, persze, hogy mire emlékszik rólad, ám tehetsz arról is, hogy kellemesen 

gondoljon vissza rád. De novemberben a figyelem és az emlékezet hasznosságáról se feledkezzünk 
meg. Azért, hogy Movemberben figyeljünk egy alattomos, de kikerülhető problémára is. 

Igen, Movemberben, nem ütöttem mellé, a november 
ilyetén írása egy férfi egészségmegőrző, megelőzést 
hirdető nemzetközi kampány egyik elemét, a 
Movember Mozgalmat jelzi. Eredete 2003-ig, és Dél-
Ausztráliáig nyúlik vissza, ahol egy baráti társaság jó 
kedvében kitalálta, egy hónapig nem borotválkoznak, 
legalábbis az orruk alatt, hogy a végén eldönthessék, 
kinek van nagyobb és szebb. Mármint bajsza – a „mo” 
szó az ő angoljukban bajuszt jelent. Azt már nem tudni, 
hogy ők találtak rá az Ausztráliai Prosztatarák 
Alapítványra, vagy fordítva, de a hónap végére a sok új 

– sokak szerint szép – bajusz összekapcsolódott azzal a bizonyos kikerülhető problémával, a 
prosztatarákkal. Amit mi, férfiak szeretnénk ugyan elkerülni, de korántsem biztos, hogy eleget is 
teszünk az egészségünk érdekében.   

Magyarországra 2009-ben jutott el a mozgalom, melyhez most a Vasutasok Szakszervezete is 
csatlakozik. Hiszen korántsem kisebb gondról van szó, mint a hölgyeknél a mellrák megelőzése, amire 
októberben hívta fel a figyelmet szakszervezetünk. Sajnos csodaszer egyik bajra sincs – ebben már 
egyenjogúak és egyenrangúak vagyunk, de abban is, hogy mindkét gond megelőzhető a 
szűrővizsgálatokkal. Az igazi természetesen az volna, ha nem kéne zarándok útra kelniük sem a 
nőknek, sem nekünk, és például a munka-alkalmassági vizsgálatok része volna mindkét szűrés, mint 
egykor a prosztatavizsgálat Záhonyban. 

De magad uram, ha nincs segítséged, szóval 
keressük fel a legközelebbi urológiát, és aki 
belevág, borotválkozás helyett küldjön minden 
héten egy szelfit bajszának növekedéséről a 
bajusz@vsz.hu címre – sose tudni, kinek tetszel 
jobban, ahogyan bozontosodsz. No, és ne 
feledkezzünk el az idősebbekről sem, ahogy a 
honlapunkon is olvasható: Küldd el a fatert is! 

Dolhai József 
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Tíz év múlva 
A történet 2006. október 28.-án kezdődött 10.00. perckor, jó vasutashoz méltó 
precíz időmeghatározás szerint. Anno még MÁV Cargo időszakát élte cégünk, és 
megalakuláskor Záhony a miskolci területhez tartozott, Szokodi Attila vezetése alatt. 
Szokodi úr tudta, hogy a záhonyiak és a miskolciak korábban csak egyes 
szakterületi szakmai kapcsolatban álltak, így jónak látta személyesebb 
munkakapcsolat kialakítását. Hát erre meg az egyik legjobb eszköz, hogy egy 
tréning keretében más tudás megszerzése mellett kötetlenebb formában is tudjunk 
közös nevezőre jutni. A vezetői tréning helyszínéül Poroszló lett kijelölve. 

A résztvevők névsora: Szokodi Attila igazgató, Bukodi Zsoltné kontrolling vezető, 
Kovács Ottóné Dóra, Hatvan csomópont vezető, Dudás Péter értékesítési vezető, 
Sipos Károly üzemirányítási vezető, Balabás Zoltán árufuvarozási vezető, Boldizsár 
László Miskic Gömöri csomópont vezetője, Zibriczki Zoltán szakértő, Kuti József 

üzemirányítási koordinátor Budapest, Lakatos Tibor üzemirányítási koordinátor Záhony, Gáncsos István 
Közúti Személyszállítási vezető, Záhony, Lovácsi József értékesítési koordinátor Záhony, Zubály Bertalan 

KÜT. Érdemes még megjegyezni, hogy időközben 
érdekeik képviseletére a csapatból többen 
szakszervezetünket választották.  

Meg kell említenünk még Belinszki Zoltán tréner 
nevét, aki lényegesen hozzájárult a tréning igen 
magas színvonalához és hangulatához. Akkor egy 
informális beszélgetésen hangzott el az ötlet Sipos 
Karcsitól, hogy úgyis egy út elején vagyunk – 
mármint a cégünk, hiszen akkoriban formálódott – 
akkor miért ne nézzük meg, hogy tíz év múlva hová 
jutottunk? Az ötletet közös felkiáltással 
megszavaztuk, melyről készült egy mindannyiunk 

által aláírt „hivatalos” kötelezvény is, miszerint mindenki részt vesz a majdani találkozón. Erre került sor 
2016. október 28.-án Poroszlón, mert volt, aki gondosan figyelte ezt a dátumot. Tisztelettel jelenthetjük, 
hogy a létszám teljes volt, még csak igazoltan sem maradt távol senki. 

A találkozót szintén Szokodi úr szervezte, és ő is mondott néhány gondolatot bevezetőként. Emlékezett 
többek között arra, hogy a Cargo kezdeti lépéseit közösen tettük meg, és lám, senkinek nincs oka panaszra 
az idő múlásával. Ketten időközben nyugdíjba vonultak, köszönhetően cégünk programjainak, ők már 
csupán a civil élet ügyeire koncentrálnak. Mi, többiek még aktívak vagyunk, nagyjából mindenki a 

szakterületénél maradva. Még az is eszébe jutott, 
hogy Sipos Karcsi nem csak ezt az ötletet tette le 
az asztalra, hanem a gépkocsi bejáró beléptető 
kártyáját is felvette onnan, és tévedésből haza vitte. 
Bár utóbb az is kiderült, hogy a szállodában talán 
mi voltunk az utolsó vendégek, mert egy hét után 
már nem volt kinek visszaadni azt a bizonyos 
kártyát. 

Közben finom ebédet szervírozott a pincér, és még 
több közös emlék jutott eszünkbe. Bár a mondás 
szerint a magyar ember evés közben nem beszél, 
itt az asztalnál a kivétel erősítette a szabályt. 
Családias, jó hangulatú beszélgetés zajlott, mely jól 

alátámasztotta Szokodi Attila korábbi elképzelését, hogy a társaságot csapattá kell kovácsolni. Ezek a 
kollégák napjainkban is vállvetve végzik dolgukat cégünk, és saját boldogulásuk érdekében. 

És azon, hogy szeretnénk tudni egymásról tíz év múltán ismét, már gondolom nem is csodálkozik senki. 
Úgyhogy ismét aláírta mindenki, tíz év múlva újra találkozunk! 

Zubály Bertalan 
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HUMORSAROK 

BAROMFIUDVARBAN 

A tyúk félkilós tojást tojik az egyik napon. A riporter megkérdezi tőle, ez hogy hogyan sikerült? 

– Családi titok – feleli a tyúk. 

– Tervei a jövőre nézve? 

– Egykilós tojásokat tojni. 

A riporter faggatja a sikeres kakast is, megmondaná, ez hogy sikerült? 

– Ez családi titok. 

– Tervei a jövőre nézve? 

– Szétverem a strucc pofáját! 

 

TALÁLÓS KÉRDÉS 

Mi a különbség a felső tízezer és a női lábak között? 

– Semmi. Egyiket sem kritizálni kell, hanem bejutni közéjük... 

ORVOSIBAN 

Az orvosok búcsúznak a pácienstől. 

– Szemész: Viszontlátásra! 

– Fülész: Viszonthallásra! 

– Nőgyógyász: Majd benézek! 

Balogh Attila 
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