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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 47. szám 2017. május 08. 

Egy horgászverseny képei 

A Vasutasok Szakszervezete idén is megrendezte az Országos Horgászversenyt. Május 
harmadika és ötödike között próbáltak szerencsét Zamárdiban a horgászsport kedvelői. A 
záhonyi területet Bázsa László (Műszaki Kocsiszolgálat), Csobai Gyula (Vasutőr Kft.), Ádám 
Tibor (Állomásfőnökség, Eperjeske) és Bori József (Személyszállítási SZB, Záhony) képviselték. 

 

Híreink szerint viszonylag kellemetlen, hűvös idő, de mindenképpen hideg Balaton jellemezte 
a pecások küzdelmét, így a víz lakói ügyesen kerülgették a pecabotok végeit. Amelyek mégis 
bekapták a horgok valamelyikét, kissé összementek a rideg vízben, szóval inkább kisméretű 
halakat sikerült fogni a versenyzőknek. 
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Ami természetesen nem azt jelenti, 
hogy sokat rontott volna a hangulaton, 
hiszen mint tudjuk, nem a méret az 
első. No meg, a versengésen túl fontos 
volt az együtt töltött három nap emberi 
oldala, az összetartozás érzése is. A 
kétfordulós verseny díjainak átadásából 
szakszervezetünk vezetői is kivették a 
részüket.  

Ami az eredményeinket illeti, a tavalyi 
legjobb, Bázsa Laci idén nem jött ki jól a 
pikkelyesekkel. Viszont Csobai Gyulának 
sikerült kifognia a legnagyobb halat az 
erős mezőnyben, de a többiek sem 

tétlenkedtek, legfeljebb későn szóltak a halaknak, 
hogy merre lóg a horguk vége. 

Gratulálunk az eredményekhez, jövőre még nagyobbat és 
többet fogjatok!  

Juhász Tiborné 
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Kongresszus 
Már alighanem készülődnek kongresszusi küldötteink Záhonyban, és 
országszerte egyaránt, hiszen szombaton, tizenharmadikán ismét összeül a 
legfőbb grénium. Előfordulhat, hogy valaki nem nagyon izgul, mondván, ez csak 
amolyan „kis” kongresszus, mert hogy nem tisztújító. Csupán előírja a törvény, 
hogy évente kell tartani – ezt jó volna mihamar elfelejtenie mindenkinek, 
kivételesen most nincs kicsi meg nagy, csupán Kongresszus van, a törvény 
szerint mindegyik ugyanolyan jog- és hatáskörrel. 

Érdemes tehát készülni, és biztos vagyok benne, hogy a szervezők felelősen 
készítik elő kongresszusi küldötteink szombati találkozóját, hiszen az 
Alapszabályunk szerint ez szakszervezetünk „legfelsőbb képviseleti és döntést 

hozó testülete”. Annál is inkább, mert szintén a törvény szerint nem csak előzetesen, de bármelyik 
kongresszusi ülésen, a helyszínen is bármelyik küldöttnek joga van kérni a napirend kiegészítését, 
amennyiben a felvetése a testület hatáskörébe tartozik. Amit nyilván vagy napirendre vesznek a 
küldöttek, vagy nem, a lényeg, hogy teljes értékű és felelősségteljes legyen a döntéshozók köre, 
méltósággal, kellő alázattal és felkészültséggel. 

Az más kérdés, hogy természetesen nem váltogatjuk évente a vezető tisztségviselőinket, és nem írjuk 
át belső szabályainkat, ám ha szükség volna rá, a testület akár szombaton is megteheti, hogy bármin 
változtat. Mert a világ és szűkebb környezetünk is gyorsabban változik, mint ahogyan az idő diktálná, 
vagy szeretnénk, ezért előfordulhat, hogy egy-egy pontot át kell gondolni szervezetünk működésében, 
vagy valamely tisztségre mégiscsak új ember kell. Utóbbira nem csak baj, bánat és betegség, vagy 
lemondás miatt lehet szükség, hanem például a feladatok elismerést jelentő bővülése okán is.   

De mindezektől függetlenül, vagy éppen a fentiek miatt a lényeg az, hogy ne csak fárasztó legyen 
például Záhonyból felszaladni Budapestre, aztán valamikor estefelé visszazuhanni, de hasznos és 
eredményes is. A Vasutasok Szakszervezete tagságának, és az egész vasutasságnak.   

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZAKEMBEREK 

Egy fiatal ejtőernyős az első ugrásánál bepánikolva rángatja a különböző madzagokat, de az 

ejtőernyő csak nem nyílik ki. Egyszer csak 3000 méter környékén szembetalálkozik egy emberrel. 

– Nem ért véletlenül ehhez a vacakhoz? – kiabálja. 

– Sajnos nem. Én csak a gáztűzhely akartam begyújtani… 

KAMASZSORS 

Végre nekibátorodik a kamasz, és megkérdi a barátnőjétől: 

– Megnézhetlek egyszer meztelenül? 

– Persze! 

– És mikor? 

– Például most, ha nem félsz, hogy megfázol. 

 

BETANULÁS 

Mézeshetek után panaszkodik az ifjú ara: 

– Mama, megvolt az első komoly veszekedésünk. 

– Ne aggódj, ez minden házasságban előfordul... 

– Jó, jó, de mit csináljak a hullájával? 

Balogh Attila 
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