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ZÁHONYI VASUTAS 
VII. évfolyam, 1. szám 2017. június 19. 

Ismét győztek a záhonyi horgászok 
Felhők, itt-ott esőcseppek várták szombaton 
a záhonyi terület horgászversenyén a 
vendégeket és a derbi résztvevőit. És 
természetesen a halak is vártak bennünket, 
amit abból tudtam még én is, hogy a reggeli 
órákban messze szaladtak a pecabotok 
látványától. A tiszabezdédi Kerek-Holt-Tisza 
partján komoly szakmai kihívás elé néztek 
horgászaink június tizenhetedikén. De a 
tudással párosuló szerencse mégiscsak a 
versenyzők mellé állt, és a halriogató időjárás 
ellenére sikeresen voltak kicsik, nagyok, 
fiatalok és tapasztaltabbak egyaránt. 

Kevéssel hat óra után Nagy Attila, területi képviseletünk 
vezetőjének helyettese köszöntötte a lelkes csapatokat, és 
Bázsa Lászlóval ismertették a szabályokat, majd következett 
sorsolás: Szokás szerint a pohár fenekére kellett nézni a 
csapatok vezetőinek ahhoz, hogy megláthassák, melyik hely 
lesz az övék. Ezek után indult az etetés, hét órakor pedig 
dudaszóra a verseny is elkezdődött. Ám nem csak a vízi 
lényeknek fontos a reggeli, a part mentén is kell az erő, így 

aztán Gálné Éva, 
irodavezető és Pokolné 
Tünde, a forgalmászok 
titkára tálcaszám 
gyártották a zsíros kenyeret. A délelőtt folyamán ki is osztották a 
pecabotok környékén, Pokol István segítségével. 

Az első fogás Gáspár Zoltán 
nevéhez fűződik, akinek fél nyolc 
előtt akadt a horgára egy kárász, 

majd szép lassan a többi versenyző izgatottan észlelte, hogy nem hiába 
lógatta be, amit magával hozott.   
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És természetesen 
szombaton is voltak 
peches kapások, hol a 
zsinór végét takarította 
le valamely ádáz vízi 
szörny, hol a fárasztás 
közben lógott meg a 

termetes zsákmány. De mire a zárás ideje is 
elérkezett, ami tizenegy órakor történt, volt mit 
feljegyeznie Juhász Tibornénak, képviseletünk 
vezetőjének, és volt mit mérnie Nagy Attilának. 

Az eredmények 
összesítése után következett az 
eredményhirdetés, az oklevelek 
és a vándorserleg átadásával. A 
legügyesebb gyerekhorgász 
Dévai Tibor lett, a legkisebb 
halat Ádám Tibor fogta ki, míg a 
legnagyobb hallal Balogh Attila 
büszkélkedhetett. A versenyen 
harmadik helyezést a Tuti Team 
csapata ért el, másodikként a 

Nádrágók értek célba, első 

helyezettek a MÁV Vagon 
horgászai lettek. Az ő jutalmuk 
az oklevél és a serleg mellett az 
is, hogy képviselhetik majd a 
Területi Képviseletet a 
Vasutasok Szakszervezete 
Országos Horgászversenyén is. 

Hamarosan megérkezett az 
ebéd, és mi tagadás, még a 
közönségnek is jól esett a forró 
babgulyás, no meg a jó 
hangulatú beszélgetések. 
Gratulálunk a díjazottaknak, és 
várjuk őket jövőre is!   

Dolhai József 
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Vasutasnap előtt 

A vasutasok nagy reményekkel várják a Vasutasnapot, hátha megkapják végre 
az elismerést, a megbecsülést. Mi is, ha időnk engedi, beszélünk róla a 
munkahelyen. 

A jubileumi pénz, mert egykoron ilyen is volt, vagy nem is tudom mi, talán 
hűségpénz? Vajon elhozza a reményt, hogy mi, kisemberek is érezhessük, 
fontosak vagyunk? 

Mennek a tárgyalások ezerrel, minden héten jön az infó, de egyre kevesebbet 
tudunk. Elfogadjuk-e a tulajdonos által tárgyalóasztalra küldött megállapodást, 
vagy nem. Jönnek-mennek az email-ek, telefonok, kérik a véleményünket. Ami 
van nekünk, van mindenkinek, de vajon számít? 

A legutóbbi tervezetben az volt, hogy a 15 éves dolgozó kapjon bruttó 15000 Ft-ot, az nettó 7800. 
Szerintünk ez nevetséges! Nettó 15000 Ft érne valamit, nettó tíz mondjuk a méltányos minimum. Mert 
a vasutasok Vasutasnapra mindig várnak némi elismerést, és mindenki. De így…? 

Közben a facén, az egyik csoportban mennek az agyalások, hogy a szakszervezet nem csinál 
semmit…hol a beígért pénz...miért nem hallunk semmit a tárgyalásokról…kilépek, csinálok magamnak 
egy százalék béremelést…mennyi pénzt fizetünk ki a semmiért…stb. stb. stb. A face amilyen 
komolytalan, olyan komoly, mert ott az őszinte vélemény, vagy épp az őszinte rosszindulat olvasható. 
Mindkettő fontos! 

Kedves tagtársak, vagy kilépő tagtársak! Nyugodtan csináljatok, amit akartok! De az egy százalék 
béremelés neked is csak bruttóban egy százalék, nettója 0,51%. Mit kapsz te ezért a 0,51 százalék 
fizetésemelésért, amit magadnak csináltál? 

Kirekesztést azon közül, akik összefognak, hogy a tárgyalásokon képviseljék az érdekeiket! 
Befogadást azoktól, akik hozzád hasonlóan várják a sült galambot, az ingyen pénzt, csak ne kelljen 
megmozdulni. „Tessék választani!” 

Szóval, te, kilépő kollega, várod a potyát, és dörzsölöd a tenyered! Csak tessék! 

Remélem, eljön az idő kis hazánkban is, bár nem reménykedem, (senkinek nincs érdekében a 
dolgozói részvét semmilyen fórumon), hogy azon dolgozóknak, akik nem tagjai egyik 
szakszervezetnek sem, egy közös alapba kelljen befizetniük! Szegényeknek, gyermekeknek, 
rászorultaknak, bárkinek, akik megérdemlik a segítséget. Ha már ti nem… 

Pokolné Tünde 
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Esküvő az Ajakfeszten 
Június tizenhatodikán és tizenhetedikén ismét vendégek sokaságára lehettünk figyelmesek Ajakon, 
hiszen hétvégén zajlott a tizedik Ajaki Nemzetközi Hagyományőrző és Lakodalmas Fesztivál. És mint 
már annyiszor, az előadások, koncertek között a rendezvény fénypontja most is egy fiatal pár 
egybekelése volt az ajaki hagyományok bemutatásával. 

Nem újdonság – mondhatja 
az olvasó, például a 
záhonyi vasutasok, és iga-
zuk is van. Tehát oka 
vagyon annak, amiért 
mégis a Záhonyi Vasutas 
oldalaira kívánkozik az 
esküvő híre. 

Ez pedig nem más, mint az, 
hogy a szép és ajaki 
menyasszony, Szopkó 
Bernadett vőlegénye a 
Fényeslitkén élő fiatal-
ember, Gyüre István. A 
záhonyi vasutas, egész 
pontosan cargos kolléga, 
szakszervezetünk régi és 
aktívan dolgozó tagja pedig 
büszkén nézett a fiatalokra. 

Mint képeinken is látható, 
az ifjú pár és a násznép 
vidám hangulatúvá és 
felemelővé tették a 
fesztivált, melyen városunk 
polgármesterén, Kerekes 
Miklóson túl a külföldi 
testvértelepülések vezetői 
és környékbeli polgár-
mesterek is részt vettek. 

A fesztivál védnökei Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke és Seszták Miklós, nemzeti 
fejlesztési miniszter voltak, akiket szintén a vendégek között 
láthattunk. És természetesen sok-sok vasutas, köztük jó néhány 
ismerős kolléga is hírét vitte a tizedik találkozónak. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KÍVÁNCSISÁG 

– Papa, mi ez a piros gomb itt? 

– Nyomd meg kisfiam, majd meglátod. 

– De papa! Ez harap! 

– A nyulak már csak ilyenek. 

ÓVATOSSÁG 

Két horgász ül a parton. Az egyiknek a fél arca van bedagadva, a másiknak mind a kettő. A 

féloldalas odaszól a másiknak: 

– Magának is a foga faj? 

– Nem, csak nem szeretném, ha szétmásznának a kukacok. 

 
TÁJÉKOZOTTSÁG 

– Miért nincs a rendőröknek zsebszámológépük? 

– Mert már fejből tudják, hogy hány zsebük van. 

Balogh Attila 
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