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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 6. szám 2013. július 1. 

Jókedv ű horgászverseny Záhonyban 
Kellemes, napsütéses reggel várta június huszonkilencedikén a záhonyi terület idei Horgász-
versenyének részvevőit. A mezőladányi Pasku-horgásztó partján nem sokkal hat óra után Juhász 
Tiborné, a Vasutasok Szakszervezetének képviselet vezetője köszöntötte azt a csaknem száz 
versenyzőt és szurkolót, akik a természetbe vágytak múlt szombaton. A szabályok egyeztetése 
következett, majd sorsolással döntöttek a nagy horgászok a helyek kiosztásáról, miközben a tó 
lakói kíváncsian figyelték, mi történik a parton. A viadal hét órai kezdetéig tartottak az 
előkészületek, amolyan igazi horgász-módra, alaposan, megfontoltan, figyelembe véve csalit, 
technikát, és természetesen azt, amit a vízi szörnyekről a tudomány mai állása szerint tudni lehet.  
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Más tavakhoz képest igazi vadregényes környezet, 
és az előzetes hírek szerint bőséges halállomány 
várta húsz csapatunkat, és az érdeklődő, 
szórakozva pihenni vágyó családtagokat, kollégákat. 
A csend viszont hamar elmúlt, mert alig hét óra után 
megtörtént az első fogás a Vidrák csapatának 
jóvoltából, igaz, mérni még korai lett volna. 

Utóbbi feladat Kátai Adriennre hárult, aki 
figyelemmel követte a pecásokat, és mihamar ott 
termett, amikor szükség volt a mérlegre. Mint az első 
mérhető fogásnál, amit a Halcapone csapata 

„követett” el fél nyolc előtt, és egy több, mint két kilós ponty akad horgukra. Máris jobb kedvvel 
láttak neki a lányok által a tó partján felszolgált reggelihez, ami zsíros kenyér volt, hagymával. 

A tizenegy óráig tartó versengés során bőven akadt dolga Adriennek – amellett, hogy a 
fényképezésben is jeleskedett – mint például amikor Dömpiék egy három kilósnál is súlyosabb 
vízi lényt fogtak, nyurga ponty képében, akik meg is nyerték a horgász derbit. Második helyen a 
Vidrák végeztek, utánuk pedig a Hikomat csapata következett. 
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Az okleveleket Juhászné Erzsó adta át, és a verseny 
érdekessége volt az új helyszín mellett az is, hogy az 
első helyezett a vándorserleg mellé napijegyet is kapott. 

Az is az igazság része, 
hogy voltak csapatok, 
akik leginkább pecabotot 
fogtak ezen a szom-
baton, mert mint min-
denhez, a horgászathoz 
is kell szerencse, és 

valahonnan a halak is értesülhette, hogy nem fontos minden 
horgot kipróbálni. De hiába volt a halak ármánykodása, mert a 
társaság jó kedvét semmi nem tudta elvenni, hiszen egy jó 
csapat nem a halaktól kér tanácsot. Persze, a még jobb 
eredményekért jövőre talán érdemes volna tárgyalásokba 
bocsátkozni a verseny előtt velük, hátha bátrabbak lesznek, ha 
meglátják a tóban a záhonyi vsz-esek horgait. 

Dolhai József 

 

HUMORSAROK 

ELKÉSETT LEVÉL 

Egy férfi és egy nő közös hálókocsiban utaznak a vonaton. Lefekvés után a férfi megszólítja: 
– Hölgyem, nekem van egy levelem, magának pedig egy postaládája, bedobhatnám? 
– Pimasz fráter, mit gondol maga! –így a nő. Kis idő múlva a nő enyhülő hangon így szól: 
– Tudja mit, ha fontos az a levél, akkor nem bánom, dobja be! 
Halk sóhaj után megszólal a férfi: 
– Saaajnosss máááár kézbesült... 

 
HA TE ÍGY… 

Egy iszonyúan részeg fazon ül egy fa mellett, és fejét lehorgasztva beszél: 
– Na, te tegnap nem álltál fel, ma meg én nem fogok... 

NEM IS VAGYOK BÉNA 

Bíró a vádlott feleségéhez: 
– Nem tagadja, hogy ön lelőtte a férjét, miközben az meccset nézett? 
– Nem. 
– És mik voltak a férje utolsó szavai? 
– Lőj már! Lőj már, te béna!!!! 


