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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 32. szám 2018. február 25. 

Kolbászolásban is jó a záhonyi csapat 

Kolbásztöltő versenyre invitálta szakszervezetünk népét a budapesti képviselet. A tavalyit 
még kihagytuk, de idén a záhonyi terület sem akart kimaradni a jóból: képviseletünk 
vezetője, Juhász Tiborné összerázott egy ütőképes csapatot. És amikor eljött február 
huszonharmadika, el is utaztunk a Fradiba, hogy összemérjük több, mint ötven csapattal 
keverő, kavaró és töltögető tudásunkat. Tény, nagyon ment mindenkinek, de azért 
szerényen betábláztuk, hogy a mi kolbászunknál még senki sem töltött, látott, kóstolt jobbat. 
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No de a kóstolásig volt azért némi 
tennivaló az öt kilónyi hússal, melyet 
Grunda Zsolti vezetésével, Nagy Attila és 
Juhászné Erzsó segítségével változtatott 
kolbásszá csapatunk. A „kemény mag” 
fűszerezett és töltögetett, a többiek meg 
ügyesen meóztuk a munkájukat. 

 

Mi tagadás, mindenki nagyon értette a dolgát, ami 
meg is látszott, sőt, érződött, amikor megízleltük a 
kolbászunkat. 
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A ropogósra sütött művet Erzsó vitte a zsűri elé Zubály Berti 
savanyú káposztájával tálalva. 

Természetesen a rendezvény 
töltögetés, kavargatás és sütö-
getés mellett jó alkalom volt régi 
és kevésbé régi kapcsolatok 
ápolására, sok-sok beszélgetésre. 
A versenyzőkön kívül kötött-
ségektől mentesen bárki szót 
válthatott Meleg Jánossal, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnökével, Horváth Csabával és 
Zlati Róberttel, szakszervezetünk 
alelnökeivel, valamint Bodnár 
József és Szabó Gyula szakmai 

képviselet vezetőkkel is. A területi képviseleteket a lelkes versenyzőkön és Juhásznén kívül 
Bartus Imre, a rendező budapesti terület vezetője képviselte. 

Szombaton sikerrel jártunk, mert 
mindannyian győztünk, ezért nem 
kétséges, hogy jövőre érdemes 
újra tölteni, tekerni és kóstolni. 

De mert idén kolbászunk olyan lett, mint a fizetésünk – 
amire jellemző, hogy kevés is, meg jól is esik – ezért 
legközelebb érdemes duplájára emelni a tétet. Igaz, 
akkor már nagyobb rutinnal, de a múlt heti jó kedvvel, 
és továbbra is a jövőben való bizakodással. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

MAGYAR SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (MASSZ) 

Mint már értesülhettetek róla, a MASZSZ a múlt héten tisztújító Kongresszust tartott. 

Az elnök újra Kordás László lett 55 szavazattal, Hercegh Mária, szakszervezetünk 
tisztségviselője 33 voksot kapott. Alelnökké ismét Székely Tamást választották 45 
szavazattal, Karácsony Szilárd, szakszervezetünk tagja 33 szavazattal végzett. 

Gratulálunk a sikeres szereplésükhöz! 

HUMORSAROK 

NEM NAGY DOLOG 

A férj munkából hazatérve a következőket mondja feleségének: 

– Képzeld drágám, az új titkárnőm zöld szoknyában és fehér felsőben volt. Tudja, hogy szeretem a 

Fradit, nem nagy dolog, de jólesett. Másnap a férj ismét dicsekszik: Képzeld, a titkárnőm ma zöld 

bugyit és fehér melltartót viselt. Tudja, hogy élek-halok a Fradiért, nem nagy dolog, de jólesett. 

Harmadnap ismét megy haza a férj, de mielőtt szóhoz jutna, mondja a neje: 

– Képzeld, átjött a szomszéd. Csak két centivel hosszabb az övé, nem nagy dolog, de jólesett… 

 

NAGY DOLOG 

Jancsi és Juliska játszanak az oviban, egyszer csak Juliska megkérdezi Jancsit: 

– Tudod te, hogy mi az a pénisz? 

– Nem tudom, de megkérdezem a papám – feleli Jancsi. 

Este aztán a vacsoránál a fiú megkérdezi az apját: 

– Apa, te tudod mi az a pénisz? Persze, hogy tudom – mondja az apja, majd lehúzza a cipzárját és 

megmutatja a fiának a kérdéses testrészt. 

– Es csak mellékesen teszem hozzá, hogy ez egy tökéletes pénisz. 

Másnap az óvodában a kislány újra megkérdi a fiút: Tudod már, hogy mi az a pénisz? 

Jancsi szó nélkül lehúzza a nadrágján a cipzárt, és megmutatja: 

– És csak mellékesen: ha öt centivel rövidebb volna, akkor ez egy tökéletes pénisz lenne... 

Balogh Attila 
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