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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 3. szám 2013. június 11. 

Vasutas-akarat? 
Családi sportnapra invitálja tagszervezeteinek tagjait a Vasutas Szakszervezetek 
Szövetsége (VASZ) június huszonkettedikére – olvashatjuk a Szövetség plakátjain. 
A helyszín a BVSC-pálya, ahová gőzös vontatta szerelvénnyel juthatnak el a 
Keletiből a messzebbről érkező versenyzők és családtagjaik. A különböző 
gyermekeknek szóló programok mellett válogathatnak a sportolni vágyók is, akár 
fizikai erejüket, akár szellemüket szeretnék összemérni, például íjászatban vagy 
ultiban. A sztár valószínűleg most is a foci lesz, a VASZ Focikupára június 
tizenkilencedikéig nevezhetnek a bajnokjelöltek. Nevezési díj is van, háromezer 
forint csapatonként, ami nem lehet akadály, mert az alapszervezetek is kifizethetik 

az összeget. És persze időben kell gondoskodni az „ellátmányról” is, mert az étel- és italjegyek csak 
elővételben szerezhetők be június tizenhetedikéig. 

Mondhatnánk, semmi különös, hiszen nagyon régóta vannak a Vasutasok Szakszervezetének is 
sportnapjai, de ha meggondoljuk, hogy a Szövetségnek még nem volt olyan rendezvénye, ahol a 
tagság széles köre is kötetlenül részt vehet, akkor érdekesebbé válik a közös szombat ötlete. Persze, 
más kérdés, hogy mennyien akarnak és tudnak élni a lehetőséggel, tehát milyen érdeklődés 
tapasztalható majd a viadalon. 

Előre lehetetlen, és utólag sem lesz laza ujjgyakorlat komoly 
következtetéseket levonni a lebonyolítás sikeréből, de tény, 
hogy a siker mindig a szervezéssel kezdődik. No meg az 
abban rejlő részletekkel. Mert például, ha belegondolok, hogy 
délelőtt tizenegyre már odaérhetek, és három után indulnom 
kéne a Nyugatiba, hogy még éjfélig hazaérjek, akkor bizony 
lehetnének kétségeim. Természetes, hogy ezek a kétségek 
nem a rendezvényt minősítik, egyszerűen csak újra 
előhozakodtam a fránya vidéki nép örök sirámával. Ami 
csupán annyi, ha valaki szervezőnek áll, vegye sorra, kikre 
számít, aztán szorgalmasan ismerkedjen a hozzájuk 
rendelhető távolságokkal és a távolsági közlekedés 

örömeivel is. Mert bizony ezek az örömök szétzilálhatják a legjobb ötleteket is, és komoly gátjai 
lehetnek mégoly nemes célok elérésének. 
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Pedig talán nem véletlen, hogy az említett plakátokon egy újszerű, ránézésre furcsa szót is láthatunk: 
VASZAKARAT – hirdetik a szervezők a rendezvényt, amiről elsőként a vasakarat, kitartás juthat 
eszünkbe, de akár vasutas-akaratra, vagy éppen a Szövetség közös akaratára is gondolhatunk, ha 
úgy van kedvünk. Bármelyik legyen szimpatikus, mindenképp kifejező gondolat, hiszen egyre nagyobb 
szükség van a vasutasok erős akaratára, és lehetőleg együtt. A három szakszervezet közösségi 
programja egy lehetőség arra, hogy lássuk, milyen összehozni azokat a kollégákat, akik többnyire 
csak a munkában működtek együtt az elmúlt évtizedekben. Márpedig ha az érdekvédelem területén is 
legalább olyan sikeressé válik a közös vasutas-akarat, mint a munkában, a jövőt is bizakodóbban 
várhatnánk mindannyian. 

Dolhai József 

 
HUMORSAROK 

MESE, MESE, MÁTKA 

A tündérszép királykisasszony férjhez akar menni, amit a király ki is hirdet. 
Özönlenek a hercegek, grófok, bárók, de mind megbuknak a vizsgán. Arra jár egy 
szegény vándorlegény, ő is beáll a sorba szerencsét próbálni. Nevetik is a 
szerencsétlent, mit is akar itt ez a csóró, amikor mindenki kudarcot vallott. Mivel 
azonban mindenki próbálkozhat egyszer, a vándorlegény is sorra kerül. 
– Menjünk ki, és sétáljunk egyet! – mondja a királylány. 
Kimennek. Elsétálnak a csilingelő aranyalmafa alatt, átmennek az ezüst tó partjáig, és 
ott a tündérszép királykisasszony lehúzza a kezéről a gyémántokkal ékesített gyűrűjét, 
és a vízbe dobja, majd azt mondja a szegénylegénynek: 
– Vedd ki, és add a kezembe! 
Vonakodva bár, de a szegény vándorlegény megteszi, mire a királykisasszony 
megszólal: 
– Hmm, az a sok idióta meg mind a tóba ugrott... 

 

UTOLSÓ HÚZÁS 

Egy ejtőernyős zuhanás közben így szól a parancsnokához: 
– Századparancsnok úr! Nem nyílik ki az ernyőm! 
– Nyugodjon meg honvéd, ez csak hadgyakorlat.... 

Balogh Attila 


