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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 03. szám 2017. július 03. 

Nagy hal 

Volt nekem egy nagybátyám, akivel gyerekkoromban sokat lógtam együtt 
nyaranta. Felnéztem rá, no, nem csak azért, mert apró gyerek voltam, hanem 
mert olyan okos dolgokat tudott mondani. Ő úgy mondta (tréfásan?), hogy 
ismeri a jogot, főleg a szokásjogot, ezért idézgetett is belőle. Aki nem dolgozik, 
az ne is egyék, aki hátul van, tegye be az ajtót és hasonlókat. Halászatban 
dolgozott, és párszor elvitt magával, amit nagyon élveztem, csak ne kellett 
volna fél négykor kelni, és a szúnyogoknak sem rajtam kellett volna a diétát 
kezdeni. Egyébként jó buli volt a ladikozás, hálóhúzás, etetés, na meg a 
brigáddal a közös étkezés, hiszen mindenki engem akart jóllakatni. 

Egyik alkalommal valami ellenőrzést kaptak, vagy csak a tanácselnöknek kellet 
pár tíz kiló hal, ezért nekem nem feltétlenül kellett szem előtt lennem. A 

nagybátyám elvitt a nádasba, beültetett az egyik horgászhelyre, kezembe nyomott egy mogyoró 
vesszőből készült pecabotot és azt mondta, hogy ügyes legyek. Csalit, azt persze nekem kellett 
szerezni, ami viszonylag egyszerű dolog, ha gyorsabb vagy a szöcskénél és tudod, hol lehetnek a 
giliszták. 

Az idő elég lassan vánszorgott, a giliszta is kezdett lassan kifehéredni a horgon, de a fekvő libatoll (az 
volt az úszó) csak nem akart megmozdulni. Már azon gondolkodtam, hogy sunyiba, a kertek alatt 
hazaosonok, amikor ágaskodni kezdett a libatoll, majd eltűnt a víz alatt. Berántottam és megkezdődött 
a csata. Úgy éreztem, hogy órákig tartott a fárasztás, de talán öt perc lehetett, és megvolt életem 
legnagyobb hala. Ekkor érkezett vissza a nagybátyám, vagy lehet, hogy korábban, és azt nézte lesből, 
hogy mire jutok egy ilyen hatalmas fenevaddal (később lemérték: 85 dkg-os kárász volt). Én még arról 
is elfeledkeztem, hogy kihagytam a brigáddal a közös étkezést, hiszen kifogtam a környék legnagyobb 
vízi szörnyét. Jancsi bátyám nézte a halat, meg is dicsért, de utána azt mondta: Szépnek szép, csak 
az a baj, hogy jóllakni kevés, éhen halni sok. 

Nos, valahogy így vagyunk, ezzel a minek nevezzelek vasutasnapi pénzzel is: jóllakni kevés, éhen 
halni sok. Akkor meg főleg, ha ezt szánják a megbecsülésnek a ledolgozott évekért. Tudom, ha 
adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el, és ajándék lónak ne nézd a fogát. Igen ám, de ha nem nézed 
meg a fogát és a vén gebe rád döglik, akkor a gödröt neked kell kiásni, hogy eltemesd. 

Márta István 
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Jajj!! 

Kedves dolog a legnépszerűbb közösségi oldal, és nagyon hasznos, hiszen ha 
valahol, ott lehetőségünk van megismerni embertársaink közül sokakat olyan 
oldalukról is, melyet élőben ritkán domborítanának ki. Már pedig, ugye, a 
domborítás, az fontos. Bár többségében nyilvánosak, legalábbis sokak számára 
elérhetőek az ottani mutatványok, mégis sokan úgy nyilvánulnak meg, mintha 
csak ők, esetleg pár jó cimbora olvasná – hát igen, a félhomályos, csendes 
magányban könnyebb kitárulkozni, mint a verőfényes napsütésben. 

Mostanában a szenioritás elismerése – vagy légyen „hűségpénz” – van 
porondon, és igen érdekes kommenteket olvasni, ami bizonyítja, nincs új a Nap 
alatt! Mármint ami az emberi elmét, annak pallérozottságát, és ínycsiklandozó 

megnyilvánulásait illeti: Látszik, hogy alaposan utánanéztek a dolgoknak, majd okosan, észérvekkel 
bizonygatják, hogy milyen rossz is lesz ezután a vasutasnak. Jó hír, hogy csak ezután, mert én eddig 
azt hittem sokakkal együtt, hogy eddig sem volt olyan jó, még ha sokkal jobb is, mint egy-két millió 
honfitársunknak. 

Akad néhány gyöngyszem, magasröptű 
véleménynyilvánítás, mint például, aki lazán 
idiótaságként jellemezte a vasutasnapi pénzt, vagy 
méltatlankodik, hogy az ő cége nem kap, pedig csak 
nem érti, amit olvas. Mentségére, hogy szerelmes 
fajta lehet, mert nem fukarkodik a kicsi piros 
szívecskékkel, ami meg is magyarázza elmebéli 
hiányosságait. Másoknak meg szolgálati évekből 
kell még gyúrnia, fel is háborodik: Az aláírók 
biztosan tizenöt év munkaviszonnyal kezdték a 
vasutat. Érdekvédő kollégánk jelezte számára, hogy szenioritásra adják a pénzt, de nem hagyja 
magát: Ebben a világban azt is meg kéne becsülni, aki már egy éve itt van. Szerintem is, sőt! Akinek 
az oviban síndarab, jelzőzászló vagy kocsivizsgáló kalapács volt a jele, bónuszra legyen jogosult! 

Az is kiderült, hogy a szakszervezetek lefeküdtek mindenkinek – feltételezem a felvilágosultak még a 
hamvas korba tartoznak, és el se fogadják azt az „idiótaságot”, még valaki félreérti. De a biztonság 
kedvéért érdekvédő kollégánk jelezte, hogy béremelést érdemelnek, szakértő kolléganőnknek pedig, 
hogy szeretjük. Légyen, kicsi piros szívvel, hogy nekem is mentségem legyen minden soromra. 

Ám nehezebb mentséget találni, amikor kilóg a lóláb, 
vagy inkább a jóindulat, netán a szolidaritás ismeret-
lensége. Hiszen a méltatlankodók zöme nem kap idén, 
ezért aztán hatalmas inflációt is jósolnak maguknak, 
hogy kevesebbet érjenek egy, vagy két év múlva. 
Mondhatná a rosszindulatú, hova már kevesebbet, de 
mindennél van kisebb, például van, aki szerint jobb lett 
volna, ha naptári éven belül számolnak. Talán úgy 
kapott volna, és akkor minden rendben? 

Olyan kolléga is került a disputába, aki sokallja a diplomát a vasúton, és feltételezi, azért sikerült 
ilyenre a pénzosztás, majd jelzi kedvesen, hogy ő mire tudná használni. Pedig lehet attól hasznosabb 
helye is, például szülémnek van egy féltve őrzött sifony a szobában, de a négyből csak két lába 
egyforma. Nos, én kisegítettem a másik kettőt, azóta áll, ahogy illik. Igaz, ahhoz előbb meg kellett 
szerezni az okmányokat. 

De a csúcs, vagy a legalja, amikor a bőrszín mentén matekoznak, szerencsére a félhomályos 
szobában kevesen látják őszinte kitárulkozásukat. Még azt hinnék, „agyvelőgyuladt” valamelyikük. 

Dolhai József 
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ZVSC 70’ 

Az idén hetven éves a Záhonyi Vasutas Sport Club. Megünneplésének keretében különböző 
sportrendezvények kerültek és kerülnek megrendezésre. A teljesség igénye nélkül: volt 70 
km-es úszás, lesz 70 km-es futás, labdarugó tornák, asztalitenisz, emléktúra, stb. 

A hetven évről ünnepélyes keretek között pénteken emlékeztünk meg, amelynek számomra 
legérdekesebb pontja a filmvetítés volt: Az archív dokumentumfilm felidézte a régi időket, a 
kezdetektől napjainkig. Akik nem élték meg, azok láthatták, hogyan épült, szépült és 
gyarapodott a sportlétesítmény. 

Gondolataimban óhatatlanul is párhuzamot húztam a vasutas város fejlődésével, fénykorával 
és hanyatlásával. A ZVSC ugyanazt az életutat járta be, mint a faluból lett vasutas város. Ma 
hanyatlóban van, mint ahogyan a vasút is városunkban. De az ünneplés nem lehet kesergés, 
legyünk büszkék az elmúl hetven évre, hiszen nekünk, vasutasoknak nagyon sok emlékünk 
fűződik a létesítményhez. Szerintem nincs olyan olvasó, akinek lábnyomát nem őrzi a fű, 
vagy a salak. Gondolok itt a Vasutasnapokra, vagy akár a műszak bulikra. 

Optimista ember lévén hiszek abban, hogy újra felvirágozhat az egyesület, s ezzel együtt a 
záhonyi vasutasság is. 

Juhász Tiborné 
 

 
 

MÁV-START Zrt. 
 
Károlyi Csaba a VSZ GIB titkára záhonyi startos kocsivizsgálóink nevében szólalt fel a 
START VÉT ülésén. Startos kocsivizsgálóink kifogásolják, hogy ásványvíz hordására 
kötelezi őket a munkáltató, ami a munkavégzésükben is fennakadásokat okoz, illetve a 
kijelölt munkaközi szünetüket is gyakran át kell helyezni e miatt. Károlyi Csaba kérte a 
munkáltatótól, hogy az ásványvíz hordásának a problémáját másként oldják meg, illetve 
oldja meg az a terület, akié a víz. Kiss László műszaki igazgató ígéretet tett arra, hogy a 
július 5-i konzultáción megnyugtató megoldást találnak a problémára. 
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HUMORSAROK 

NYELVTAN 

Pistike kérdi nyelvtanórán a tanító nénit: 

– Igaz, hogy a ''menyasszonnyal'' és a „vőlegénnyel" szavakat a magyar nyelv hibái között 

tartják számon? 

– Miért gondolod, Pistike? 

– Mert Móricka szerint a helyes: „vőlegénnyal” és menyasszonnyel”… 

 

PRÓBÁLKOZÁS 

– Te tudtad, hogy a szeretkezés a legkockázatmentesebb sport? 

– Ezt hogy érted? 

– Ha elszúrod hátulról, kezdheted elölről… 

Balogh Attila 
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