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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 50. szám 2013. május 06. 

Tavaszi születésnapjaink 
Az áprilisból májusba forduló 
naptár legtöbbünk számára szép 
napokat hoz, néha anélkül, hogy 
tudnánk az okát. De mindig jobb 
érezni, mint tudni, és a teljes 
pompájával beköszöntött tavasz, 
vagy inkább nyárelő illataival és 
színeivel, no meg a hölgyek bát-
rabb öltözködésével talán még a 
záhonyi vasutasokat is mosolygó-

sabbá tette. Ha mindehhez kapcsolódik egy-egy 
születésnap, nem rontja el a napos oldalra vágyók 
vidámságát, sőt, még az is előfordulhat, hogy több 
lesz a siker a mostanában oly népszerű vizsgákon. Vagy nem, de azért bízzunk, hogy a ragyogó idő csak 
átmenetileg szünetel. 

Sokak számára fontos április utolsó napja, igaz, kevesen tudnak róla, még kevesebben vallják be. Nem 
csak szűkebb régiónkban, de országszerte sokan ismerik az egyik szülinapost, ritkán hallani rosszat róla, 
és igen jól állapotban van. Még nagyon sok szép évre számíthat, hiszen a világot hozza el imádóinak úgy, 
hogy akár tevékeny részese is lehet annak a világnak. Az internet, a múlt kedden volt harminc, és a maga 
teljességében mutatkozik nap, mint nap, mint egy igazi hölgy. Persze, a létezés sosem a születésnappal 
kezdődik, így a világháló is jóval korábban indult az amerikai hadsereg jóvoltából, de 1993. április 
harmincadikán tették szabaddá mindenki számára. 

Hozzá képest már korosodónak számít, 
ezért nem csoda, hogy főleg a 
fiatalabbak körében le is marad a 
népszerűségi listán a Magyar Televízió. 
Május elsején volt a születésnapja, 1957 
majálisán debütált élő közvetítéssel a 
Hősök teréről, megmutatván, hogy 
mennyire szereti a nép a régi-új 
rendszert. Persze, attól, hogy korosodik, 
még semmi nincs veszve, hiszen napi 
négy és fél órányi bámulással díjazza a 
magyar. Igaz, ma már nemigen rend-
szerszeretetből, hanem inkább kénye-
lemből, netán, mert néha egymásnak háttal élünk. Amúgy igen derekas a tévézéssel töltött időnk, ha 
figyelembe vesszük, hogy nem mindenki nyugdíjas, és a munka mellett azért kell inni, enni, aludni, csak úgy 
példakén említve néhány elfoglaltságot. De mindenki nem lehet fiatal, és bizony vannak dolgok, amiket 
szívesen feladunk az öregecske, de még mutatós kedvenc miatt. 

Ami a kort illeti, van a tévétől vénebb szülinapos május elsején, hiszen valamikor 1886-ban fogant egy 
chicagói sztrájk során. A sztrájk emlékére döntött úgy a feledésre ítélt II. Internacionálé, hogy a negyedik 
évfordulón minden munkásszerveződés vonuljon az utcákra, követelve a nyolc órás munkaidő bevezetését. 
Az akkor még igen öntudatos munkások olyan majálist csaptak Amerikában, hogy 1891-ben hivatalosan is 
az ünnepüknek nyilvánították május elsejét. Sok évet megélt, sok szépet és sok rosszat is, miközben 
szépsége megkopott, és már kevesen látják meg a jót benne. 
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De van, amikor nem számít a kor, vagy még szebbé tesz. Már az ókori görögök is ünnepelték az 
édesanyákat, és az ezerhatszázas években Angliában is volt Anyák Napja, míg jött egy szintén amerikai, 

Anna M. Jarvis, aki elérte, hogy igazi ünneppé váljon. Náluk 1914-
től, Magyarországon 1928-tól vált az anyák ünnepévé május első 
vasárnapja, hogy megálljunk, és azokra a percekre is szeretettel 
gondoljunk, amikor éppen haragudtunk rájuk. 

Természetesen az ünnepek, hagyományok velünk változnak, és 
előfordul, hogy némelyik, rég elfeledett szokás születik újjá. Ilyen 
például a májusfa állítás, ami egyidős lehet az emberiséggel, és bár 
az idők során hol tettünk hozzá, hol meg elvettünk belőle, így sok 
módosuláson esett át, de a lényeg ugyanaz maradt: Akik állítják, 
nagy buzgalommal várják az estét, akiknek pedig állítják, titkon már 
reggel, vagy akár napokkal előtte reménykednek az izgalmas 
éjszakában. Újabban megint vannak vidékek, ahol egyre gyak-
rabban ébredhetnek május elsején arra, hogy a szomszéd lánynak 
szép reggele van. 

Csupán azt kell kitalálnunk, de inkább megéreznünk, hogy az in-
ternet, a tévé, vagy a májusfa csillogtatja meg jobban a szemeinket. 
Ha szerencsés volt a megérzésünk, sok szép májusi éjszakában 
lehet részünk, és minden születésnap kicsit a mienk is lesz. 

Dolhai József 

HUMORSAROK 

ANYA 

Kisgyerek ül a gödör szélén egy szétszedett játékkal a kezében, és keservesen sír. Arra megy a 
rendőr, és megkérdezi: 
– Miért sírsz, kisfiú? 
– Az..az..az..anya beleesett a gödörbe! 
– Te jó Isten! – Kiállt a rendőr és az anya után veti magát. Háromszor is feljön levegőt venni, de 
szomorúan és nyakig trutyisan közli a fiucskával: 
– Sajnos nem találtam meg az anyádat! 
– Áááááá, akkor a csavart se tartom meg... 

 

BALESET 

Egy pasas már egy órája vajúdik a vécén, de semmi eredmény. Hallja, hogy bemegy valaki a 
szomszédos vécébe, majd a megszokott zajokat követően ssssss, aztán csobbbb. Erre a pasas 
nyögve, kínlódva átszól: 
– Jaj, de irigylem magát! 
– Ne irigyeljen! Az első a nadrágomba ment, a második a mobilom volt… 

Balogh Attila 
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Helyi hírek röviden 

RCH TÜK Záhony 

Zubály Bertalantól – RCH Központi Üzemi Tanácsának elnöke – kapott információink 
alapján az RCH menedzsmentje 2013. május 08-án délután 15.00-tól a szakszervezetek 
vezetőivel és a KÜT elnökével folytat tárgyalást. A téma a vállalatnál kialakult helyzet, illetve 
a vállalat jövője is napirendre kerülhet. Ezért a következő nap, azaz 2013. május 09-én 11.00 
órától fórumot szervez a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége Záhonyban, a protokoll 
teremben. 
A fórumon előadóként részt vesznek a szakszervezetek szakmai vezetői, a KÜT elnöke és 
társelnöke. 
Minden cargos munkavállalót szeretettel várunk! 


