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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 49. szám 2019. június 24. 

Győztek a záhonyi horgászok 

Június huszonkettedikén közel száz jókedvű vasutas, illetve 
családtag gyűlt össze a tiszabezdédi Kerek Holt-Tisza partján. 
Reggel hat óra körül a vízlakók igen elgondolkodhattak, mire ez 
a sok ember, de akkor még nem vették komolyra a dolgot. Azt is 
csak félvállról nézték, amikor sorra ürültek ki a pálinkás poharak, 
mert csak úgy lehetett a fenekükre nézni. Mármint a poharaknak, melyek alján volt az a 
szám, ami megmutatta, hol a helye a soron következő csapatnak. 

Mégpedig horgászcsapatnak, mert a múlt hét szombatjára horgászversenyt szervezett 
szakszervezetünk záhonyi Területi Képviselete. Persze, a halaknak nem szólt senki, így 
aztán csak akkor kezdtek izgulni kicsit, amikor a húsz, háromfős csapat sorban elfoglalta 
helyét a vízparton. A verseny etetéssel indult, majd hét órakor becsapódtak a legkülönfélébb 
pecabotok horgai a vízbe, no, innen már érdekesebb volt a halaknak is a program. Igaz, sok 
vízi lény megúszta, de így is jutott elég a versenyzők horgára és szákjába. 

Természetesen a horgászok sem marad-
hattak éhen, ezért a „háttérben” szorgos 
kezek hagymás-zsíros kenyeret gyártottak, 
majd megkínáltak mindenkit a parton. Mire 
az első komolyabb, több, mint két kilós 
pontyot kifogták, már az ebéd készítése is 
elkezdődött. Majd egyre jobban sza-
porodtak a halak, szépen gyarapodott a 
kifogott mennyiség, ami száz kilónál is több 
lett. Ezt bizony a végére már a víz alatti 
világ is komolyra vette. 
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A versenyt pedig a versenyzők és a fő szervezők, 
Juhász Tiborné és Nagy Attila mellett a titkáraink is 
komolyan vették. Például a séfünk, aki Török Jani 
volt, egy jóféle babgulyás főzésével, Grunda Zsolti 
pedig a végeredmény minőségvizsgálatával. 
Korbács Sanyi a lebonyolításban, Szenes Zsolti a 
horgászásban, Deregi Balázs pedig a horgászok 
szemlélésében serénykedett. És amíg Kátai Józsi 
lelkesen tanítgatta a fiatal tehetségeket, el is 
érkezett az ebéd, és az eredményhirdetés ideje. 
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Nagy Attila mérlegelésének 
eredményeképp Juhászné Erzsó, 
képviseletünk vezetője szólította a 

legsikeresebb csapatokat: harmadik helyezett a „Tuti Team” lett 17.01 kg-mal, a második 
helyen a „Kanyar” végzett 20.14 kiló hallal, az elsők pedig a „Tuskó Team” horgászai lettek, 
akik 32,45 kilónyi halat fogtak ki. A legnagyobb hal pedig a „Tuti Team” horgászának, Ádám 
Tibornak akadt a horgára, ami három kiló, huszonöt dekát nyomott. 

Aranyhalat ugyan senki nem fogott, de 
még azok is jól érezték magukat, akik 
szerényebb eredménnyel zárták a napot. 
Mindez köszönhető Gálné Évának, 
Bomberákné Icának, Kátainé Erikának és 
Répásiné Anikónak is, akik szintén sokat 
tettek a sikerért. Azért, hogy végül ismét 
győzzön a záhonyi csapat. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

És mondá az Úr a 8. napon: OK, Murphy, te jössz! 

Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az 1. elhagyott, a 2. nem... 

Az erkölcsösség nem más, mint az alkalom hiánya! 

 
A szél a levegő azon része, amelyik siet... 

Te vagy a megtestesült költészet. Az ajkad Weöres, a szíved Arany, az agyad Tompa... 

Rájöttem, hogy mi az impotencia oka: a gravitáció! 
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