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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 37. szám 2013. február 04. 

VASZ 

Három betű, s megváltozik az eddigi érdekvédelem a vasúton? Három betű, s ezzel 
valóban történelmet írtunk? Három betű, ami minden vasutasban felvet egy-egy 
kérdést, egy-egy érzést, egy-egy gondolatot. Saját érzéseinket és gondolatainkat 
ismerjük, másokét talán sejtjük. Kérdéseinket talán feltesszük, talán a választ is 
megkapjuk, de maradhat bennünk kétely, amelyet az idő múlása oszlathat el, vagy 
erősíthet meg. 

A Szövetség alakuló küldöttgyűlésén bennem is maradtak kérdések és kételyek, jó 
és rossz gondolatok. Ezeket azonban, úgy gondolom, háttérbe kell szorítani, s csak az előttünk álló 
feladatok megoldására kell koncentrálni. Véget kellett vetni a megosztottságnak, ez mindannyiunk, 
munkavállalóink, tagtársaink jól felfogott érdeke. Az előttünk álló kihívásokra, a MÁV 
vállalatcsoportok átalakítására, eddig elért vívmányaink megőrzésére kell figyelmünket fordítani. 

A Vasutas Szakszervezetek Szövetsége ezért jött létre. A Szövetség logója ezt fejezi ki. Eddig is 
haladtunk előre, tettük a dolgunkat egymással párhuzamosan, a jövőben terveink szerint együtt 
megyünk tovább. Félretéve mindazt, ami a múltban akadályozott bennünket, és előtérbe helyezve 
mindent, ami segíti az együttműködést. Elfelejtve, hogy kit szerettünk eddig, és kit kevésbé, mert egy 
szövetség nem működhet úgy, hogy folyton a múltba nézünk. 

Ha mindhárom szakszervezet képes lesz arra, újra egy csapattá váljon, sokkal többet tehetünk a 
vasutasságért, a jövőnkért. De a csapatmunka azt is jelenti, hogy minden tag, és minden vezető 
együttműködik. Ehhez nem megalkudnunk kell, „csupán” fejet hajtani egymás előtt, és felismerni a 
másikban azt, amiről eddig is tudtuk, hogy nagy érték. Legalább akkora, mint az a három bűvös betű. 

Juhász Tiborné 
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Farsangi disznóságok 
Február második napján disznók ébresztették zúgolódásukkal a kakasokat, akik rémülten pattantak a szemét-
dombra. De aztán megnyugodtak, ellenben a köz-disznókkal, akiknek eszük ágában sem volt a köz javát szol-
gálni, de mint képeinken látszik, nem sok választásuk volt. A II. Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztiválon több mint 
húsz jószágból vált gasztronómiai különlegesség a legkülönfélébb módszereket alkalmazó csapatok jóvoltából. 
Mert Ajakon már megint találkoztak az értékek, és ebben még az egész nap hol zuhogó, hol csordogáló eső sem 
volt akadály, legfeljebb a fogópálinka apadt gyorsabban, mint máskor. 

És ha már pálinka, akkor ver-
seny, mert mielőtt végképp 
megfogyatkozott volna a nedű, 
sorban jelentkeztek a csapatok 
a fogópálinka-versenyre, hogy 

aztán délután a Szabol-
csi Pálinka Lovagrend 
képviselői eldöntsék, 
melyik párlat érdemli 
meg az elismerést. De 
volt gumicsizma-szép-
ségverseny, és több 
szórakoztató előadás, 
miközben eltűnt a disz-
nók farka, tekeredtek a 
hurka- és kolbászmé-
terek a hozzáértők asz-
talain és fogasain. 
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A megnyitón Kerekes Miklós, Ajak polgármester köszöntötte a disznók farkának keresésében megfáradt 
közönséget, majd Tállai András, önkormányzati államtitkár nyitotta meg a Fesztivált, aki egyben a fővédnöke is 
volt a rendezvénynek. De szólt a vendégekhez Vinnai Győző, megyénk kormánymegbízottja, Seszták Oszkár, a 
megyei Közgyűlés elnöke, a testvértelepülések polgármesterei valamint Krivács András, a Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség elnöke is. Érdekesség, hogy ritkán láthatunk színpadon gumicsizmás politikusokat, 
szombaton ez is összejött. 

Természetesen, ahol az értékek találkoznak, onnan nem hiányozhattak a 
szép lányok, és természetesen kollégáink, a vasutasok, köztük 
szakszervezetünk sok tagja sem. Ők majd’ minden sátorban megtalál-
hatók voltak, és természetesen mindannyian hősiesen viselték a megpróbáltatásokat. Állták a sarat szó szerint, 
és késsel, perzselővel a kezükben is, de nem maradtak alul a fogópálinka célravezető felhasználásban sem. 
Ezek után mit mondhatnék mást, mint hogy egészségünkre! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

BANÁNHÉJ 

Fiatal nő ül a vonaton, gyerekével az ölében. Szemben vele egy férfi, aki régóta 
nézegeti őket, és így szól: 
– Hölgyem maga olyan gyönyörű, hogy lehet ilyen ronda gyereke? 
A nő erre heves zokogásban tör ki, mire a férfi gyorsan eltűnik, kis idő múlva egy 
zöldséges ül a helyére. Egy darabig ő is nézegeti a zokogó nőt, majd kedvesen kérdezi: 
– Hölgyem miért zokog? 
– Tudja, az előbb nagyon megbántottak! 
– Ne sírjon kedvesem! Kiengesztelésül hozok magának egy üdítőt, a majomnak meg 
egy banánt… 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

Apa meg a fia sétál a boltban. Az óvszereknél a fiú kezébe vesz egy három darabos 
csomagot, és megkérdezi: 
– Apa, ez kinek van? 
– A középiskolásoknak. Egy péntekre, egy szombatra, egy vasárnapra. 
A srác tovább nézelődik, és kivesz egy 6 darabosat. 
– És ez kinek van? 
– Az egyetemistáknak. Kettő péntekre, kettő szombatra, kettő vasárnapra. 
A srác tovább kíváncsiskodik, amikor meglát egy 12 darabosat. 
– És ez? – kérdezi. 
– Nos fiam, ez a házas embereknek való. Egy januárra, egy februárra, egy ... 

Balogh Attila 


