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ZÁHONYI 
VASUTAS 

KARÁCSONYI KÜLÖNSZÁM 2017. december 22. 

Karácsonyra 
Ahány ember, annyi féle jelentése van karácsonynak, és bár sok a hasonlóság, sokféleképen 
ünnepeljük is meg. Ám mindenkép része az ünnepnek, hogy egymásnak, szeretteinknek, sőt, akár 
barátainknak, ismerőseinknek is örömet okozzunk. Mégpedig úgy, hogy kifejezzük irántuk 
megbecsülésünket, szeretetünket, és mindezt apróbb-nagyobb ajándékokkal is tesszük. Ez a szokás 
nem csak a magánéletben, hanem közösségeinkben is létezik, mint például a Vasutasok 
Szakszervezetének életében. 

Ami nem újdonság, hiszen több éve tartó szokás, hogy nyaranta a VSZ Zamárdi üdülőjében látunk 
vendégül gyerekeket. Olyan gyerekeket, kiknek szülei nem, vagy csak nagy áldozatok árán tehetnék 
meg, hogy csemetéjük legalább lássa a Balatont. Szakszervezetünk jóvoltából viszont üdülhetnek is 
ott tagtársaink rászoruló gyermekei, és vidám emlékekkel térhetnek haza. 

És most, karácsony előtt, amikor mindannyian örülni szeretnénk egymásnak, és boldogságra vágyunk, 
ismét a szolidaritás lett a főszereplő. 
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December huszonegyedikén területünkön négy nagycsaládos kollégánk vehetett át karácsonyi 
ajándékcsomagot Meleg Jánostól, a Vasutasok Szakszervezetének elnökétől, és Juhász Tibornétól, 
képviseletünk vezetőjétől. 

Reméljük, szerény lehetőségeinkhez mérten hozzájárulhattunk azok méltó ünnepéhez, akik a 
megszokottól többet vállaltak. Mert azt többségünk jól tudja, mit jelent egy, vagy két gyermeknek 
szeretetteljes ünnepet ajándékozni, de azt kevesen sejtik, mint jelent mindezt három, vagy még több 
gyermeknek megteremteni. 

Legyenek nekik is szépek a következő napok, és legyen boldog új évük!   

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

IZGI MIKULÁS 

– Tavaly a legszexibb embert kértem karácsonyi ajándéknak, és egy szép dobozban ébredtem… 

MIKULÁS JÁRAT 

Suhan a Mikulás a szánon, egyszer csak kidől az egyik rénszarvas, mire a Mikulás: 

– Jaj, bakker, már megint defekt… 

 

ISMERŐS MIKULÁS 

Ugat a kutya, anyuka szalad a kapuhoz, és beengedi a Mikulást. Fülig érő szájjal, csillogó 

szemekkel köszönti, ám megszólal az öt éves Pistike: 

– Anyu, ennek a Mikulásnak pont olyan a cipője, mint a múltkor, annak a bácsinak. 

– Milyen bácsinak, kisfiam – kérdezi ijedten az anyuka? 

– Tudod, amelyiket apa vasvillával kergetett el a szülinapodon… 

Balogh Attila 
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