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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 11. szám 2012. augusztus 6. 

Ajakfeszt hatodszor - vasutasokkal 
Minden jel arra mutat, hogy az ajakiak fesztiválja nem működne vasutasok nélkül, 
ahogyan a vasút is gyorsan megállna a fesztiválozók hiányában. A múlt héten zajlott 
VI. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál egyik jellemzője volt, 
hogy legyen éjjel vagy nappal, délelőtt, vagy délután, minduntalan vasutasokba 
botlott a nézelődő vendég. Már a nulladik napon is otthon érezhette magát a legtöbb 
kolléga, péntek délben pedig Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének 
szervezetpolitikai alelnöke is ellátogatott Ajakra Juhász Tiborné, záhonyi képviselet-
vezető kíséretében. 

Szakszervezetünk vezetői Zubály Berti és Kor-
bács Sanyi segítségével ismerkedtek a Fesztivál 
helyszínével, az ott található kiállításokkal, és 
személyesen győződhettek meg arról is, hogyan 
készül az a rengeteg és finom töltött káposzta, 
amit a következő napokban kóstolhatnak meg a 
fesztiválozók. A VSZ kicsiny küldöttségét irodá-
jában fogadta Rozinka Mihály iskolaigazgató, 
önkormányzati képviselő is. Rövid tájékoztatást 
adott a település életéről, jelenéről és vázolta a 
jövőre vonatkozó elképzeléseket, például az már 
bizonyos, hogy februárban újra a Disznótoros 
Fesztiválon torkoskodhatunk. 

Egy igazi jegyespár házasságkötésével, annak régi 
hagyományaink szerinti bemutatásával kezdődött a 
szombat, és miközben a „nemzetközi” násznép 
bejárta Ajak utcáit, több mint harminc kondér mellett 
szorgoskodtak a séfek. Természetesen a vasutasok 
is állítottak csapatot csakúgy, mint az ajaki vasutas 
nyugdíjasok alapszervezete. A vasutasok bir-
kapörköltje és finomra sült malaca igazi ösz-
szefogással készült, hiszen a különböző vasút-
vállalatoknál dolgozó kolléganők és kollégák, bele-
adtak mindent a sikerért. 

A birkapörkölt ínycsiklan-
dozó végeredménye Muhar 
Lacinak köszönhető, aki 
szokásos rutinjával, no és 
fakanalával kavart egész 
délelőtt. Vasas Janinak pe-
dig kimondottan malaca 
volt, és megérdemelten ka-
pott emléklapot a ropogós 
sültjéért. Persze, ahogy 

mondani szokták, könnyű volt neki, hiszen felesége és fia is besegítettek a nap folyamán. Fontos még 
megjegyeznem, hogy a kuktákat se becsüljük le, nélkülünk üres lett volna a sátor. 
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Azt pedig, hogy a főzés is nemzetközivé vált szombaton, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
Juhászné Erzsó és Pokolné Tünde a szomszédba is ellátták a kóstoló megtisztelő feladatát. Az is 
igaz, nem lehetett túl nehéz a feladat, hiszen a szomszédok a régóta jól ismert szlovák cargos 
kollégák voltak. 

A vasutas-menü elkészültéért sokat tett még 
Hegedűsné Marika és Péterné Irénke, akik a 
végsőkig kitartottak. 

A Fesztivál változatos programjának köszön-
hetően mindenki találhatott kedvére valót, és jó 
lehetőség volt a régi kapcsolatok erősítésére és 
új ismeretségek kötésére is. A rendezők bíznak 
benne, hogy akiknek mégis hiányérzetük volt, 
jövőre megtalálják, amit kerestek, akik pedig 
még nem jártak a Fesztiválon, legközelebb 
kedvet kapnak hozzá, amiért a vasutasok 
ezután is sokat tesznek. 

Dolhai József 
 

Humorsarok 
EJ, MI A KŐ… 

A baromfiudvarban félkilós tojást tojt az egyik tyúk. 
– Megmondanád, hogy sikerült? – kérdezik a többiek. 
– Családi titok. 
– Mik a terveid jövőre? 
– Egy kilós tojást fogok tojni. 
Megkérdik a kakast is, hogy csinálták. 
– Családi titok. 
– És mik a te terveid jövőre? 
– Szétverem a strucc pofáját! 

MOZGALMI INDULÓ 

Két barát beszélget. 
– Képzeld, azt álmodtam, hogy úttörő vagyok. Nagyon rossz volt... 
– Én meg azt, hogy két csajjal vagyok. Nagyon jó volt… 
– De szemét vagy, miért nem szóltál? 
– Én hívtalak, de anyád azt mondta Csillebércen vagy... 

Balogh Attila 


