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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 5. szám 2013. június 24. 

Szövetségesek sportnapja 
„A figyelem középpontjában az idén megalakult Vasutas Szakszervezetek 
Szövetsége (VASZ) áll, mert bárhogyan is csűrjük-csavarjuk, a szövetség első 
komoly megmérettetésekén is felfoghatjuk ezt a választást” – írta múlt heti 
számunkban Juhász Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője a napokban befejeződő 
startos üzemi tanácsi választások kapcsán (A pudingot megesszük – a jelöltet 
megszavazzuk?, ZV. III. 4. szám). Kétségtelen, az új Szövetség már nem kerülhető 
meg, és igaz lehet, amit még nem próbáltunk, arról találgathatunk, de csak nagyon 
keveset tudhatunk. 

Tehát kíváncsiságunkat 
kielégítendő, próbára fel! 
–gondolhatták a három 
szövetkező szakszerve-
zet vezetői, mert mielőtt 
az első, minden jel sze-
rint sikeres kóstoló véget 
ért volna, belecsöppen-
tünk a puding második 
próbájába, hiszen a múlt 
szombatra az egykor 
szebb időket látott buda-
pesti BVSC-pályára 
szervezett családi 
sportnapot a VASZ. A 
rendezvény már a Keleti 
pályaudvaron elkezdő-
dött, ahol fúvószenekar, 
valamint bor és pogácsa 
várta a sportolni, vagy 
éppen kirándulni vágyó 
érdeklődőket. 

A gőzössel vontatott nosztalgiavonat jóval az indulás előtt megtelt, és természetesen a helyszínen is 
sokat csatlakoztak, ahová Rákosrendező pályaudvarról a Szövetség vezetőivel, no meg a fúvósok 
kíséretével vonultak át a vasutasok és sok családtagjuk. 
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Először a három tagszervezet vezetői mondtak kö-
szöntőt, köztük Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszer-
vezetének elnöke, aki együttműködésre buzdított sza-
vaival: „Ez a nap évtizedek óta „mindig az összefogás 
napja volt, együtt voltunk vasutasok. remélem, hogy újból 
ez következik, és együtt érezzük jól magunkat, mert 
megérdemeljük!” – fejezte be köszöntőjét. Kívánságát 
láthatóan megfogadták a kollégák, ami nem volt nehéz, 
hiszen ki-ki találhatott magának szórakoztató műsort, 
finom falatokat, és természetesen különböző sport-
mérkőzéseket. De jót tett a hangulatnak az is, hogy az 
ország legkülönbözőbb részeiből érkezett régi ismerősök, 
barátok múlathatták kötetlenül az időt.  

A figyelem középpontjában ezután sem lesz változás, még jó ideig a VASZ működését, sikereit vagy 
kudarcait fogják méricskélni a három szakszervezet tagjai, és persze a kívülállók. A jövőt 
természetesen nem láthatjuk – nem lehet előre kóstolni sem ökörsültet, sem pudingot – de a szombati 
nap egy kicsit segített túl lépni a múlton, hogy jobban megismerhessük egymást azért, hogy jó 
szövetségesek módjára közös jövőnkre koncentrálhassunk – VASZ-akarattal. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TOVÁBBTANULÁS 

A tanárnő terveikről faggatja a gyerekeket, Gyurika jelentkezik: 
– Én bankigazgató szeretnék lenni, mert akkor olyan Mercedesem lesz, mint amilyen a 
suli előtt áll. 
Pistike következik: 
– Én bróker szeretnék lenni, és akkor nekem is lehetne egy ilyen Mercedesem. 
– És te, Móricka? – kérdezi a tanárnő. 
– Én teljesen szőrös ember szeretnék lenni. 
– De miért? 
– Mert a nővéremnek csak tenyérnyi szőr van a testén, és mégis övé az a Mercedes a 
suli előtt 

 

NICSAK, KI BESZÉL? 

A hasbeszélő fellépése alatt folyamatosan szidja a szőke nőket. Egyszer csak felugrik 
egy szőke nő a nézőtéren: 
– Idefigyeljen, elegem van abból, hogy humor ürügyén semmibe veszi a nők 
méltóságát. Miből gondolja, hogy a hajszínnek bármilyen köze van intelligenciához? 
Minden nő nevében kikérem magamnak! 
A hasbeszélő meghökken, és szabadkozni kezd, mire a szőke nő ráförmed: 
– Maradjon csöndben! Nem magához szóltam, hanem ahhoz a kis senkihez, aki a 
térdén ül... 

Balogh Attila 


