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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 51. szám 2021. július 26 

Ismét horgász vasutasok a Kerek Holt-Tiszán 

A nagy hőhullám is elmúlt, és a járványhelyzet is szünetet tart, így horgászaink 
lelkesedésében bízva Záhony Területi Képviselet múlt szombatra hirdette meg tagjainknak 
az idei VSZ-horgászversenyt. Oda is ért mindenki a tiszabezdédi Kerek Holt-Tisza partjára, a 
vízlakók pedig félénken húzódtak vissza. Szakszervezetünk horgászai viszont annál 
bátrabban néztek reggel hatkor az általuk 
választott pohár fenekére: oda volt írva, melyik 
csapat hol dobhatja be horgait. 

A sorsolás Bázsa László, a verseny szakértő 
felelősének vezetésével történt, majd Juhász 
Tiborné, képviseletünk vezetője köszöntötte a 
versenyzőket. Ezek után a tizenegy csapat 
elfoglalta helyét a parton, és megkezdődött az 
etetés, hétkor pedig dudaszóra repültek a 
horgok a vízbe. 

Közben készült a reggeli, majd Juhászné 
Erzsó, Gálné Éva és Répásiné Anikó 
hagymás zsíros kenyérrel, Nagy Attila 
pálinkával kínálták az úszókat leső 
versenyzőket. 

Ahogy ilyenkor lenni szokott, sok-sok kis 
hal nézett körül, mi van a horgokon, míg 
megszülettek az első jobb kapások. Mint a 
Pontyhalászok egy kiló, hatvan dekás 
pontya, majd sorra a többi csapat is 

szerencsével járt. Sőt, sikerült kifogni az „aranyhalat” is, egy koi pontyot, de megszületett a 
legnagyobb fogás is. 
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Közben Budapestről is vendégünk érkezett Horváth Caba, 
szervezetpolitikai alelnök személyében. Kétségtelen, ritkaság 

számba megy, hogy a VSZ Ügyvezetése is ránézzen a kapásra. De volt lehetősége 
kötetlenül elbeszélgetni tagjainkkal csakúgy, mint Juhász Tibornénak. Képviseletünk 
vezetője számtalan problémáról vitázhatott például a Záhony-Port vasutasaival, és az 
eredményhirdetéskor kiderült, nem veszett kárba egyikük ideje sem: sikerült meggyőznie a 
Vasutasok Szakszervezetébe való belépésről három kollégát is mondván, együtt könnyebb, 
mint egyedül! 
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Déli tizenkét óráig folyt kupákért a néha igencsak 
erélyes küzdelem, hogy kihúzzák a horogra akadt 
vízi lényeket, bizony előfordult párszor, hogy 
jónak ígérkező kapástól menekült meg fárasztás 
közben a hal. Viszont a mérlegelések, és az 
összegzés azt mutatták, mégiscsak a horgászaink 
győztek, nem kis eredménnyel: összesen 
majdnem hatvan kiló halat fogtak ki. 

Harmadik helyezett a Pontyvadászok lett, 8,77 kilónyi hallal. Második helyezett a Dömpi 
csapata, akiknek 11,47 kilónyi hal akadt a horogra. A verseny győztese a Nádvágók csapata 
15,8 kiló hallal. A legnagyobb úszonyost Horváth József fogta, egy kilenc és fél kilónyi amurt. 
Az okleveleket Juhász Tiborné adta át a legjobbaknak, Horváth Csabától pedig egy-egy 
VSZ-logós törölközőt kaptak a három legjobb csapat tagjai. 
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Végül ebéd következett, a finom babgulyást Török 
Jani főzte, ami az évek alatt megszokottan nagyon 
finomra sikerült. Ebéd közben pedig még egyszer ki 
lehetett tárgyalni a pecázás és életünk közös 
részének rejtelmeit egyaránt – bízva abban, hogy 
jövőre ismét összejövünk a víz mélyén élők nagy 
riadalmára, és magunk szórakoztatására! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Készenléti helyiségek felmérése 

Az elmúlt hét keddjén, július huszadikán folytatódott a készenléti helyiségek 
felmérése az igazgatósághoz tartozó főnökségeken. Térségünkben a PFT-nél három 
szolgálati helyen (Eperjeske Rendező, Fényeslitke, Komoró), a biztbereseknél két 
helyen (Fényeslitke, Záhony) jártunk, míg a TIMO-nál egy helyiséget néztünk meg. 
Általában a készenléti helyiségek rendben vannak, reméljük a feltárt hiányosságokat 
az illetékesek hamar orvosolni fogják. 

HUMORSAROK 

ELFOGADÁS 

Két sör és a haverok között a kocsmában: Nekem sikerült elérnem, hogy a feleségem szívében 

háttérbe szorult a kutyája. Hosszú, kemény küzdelem volt. És hogy érted el? – kérdezi a cimbora. 

– Én már megeszem, amit az anyósom főz, a kutya nem… 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
MÉRETEK 

Képzeld apjuk! Azt álmodtam, hogy egy kiállításon voltam, ahol békebeli szép, nagy fütyiket 

árultak. Olyanokat, mint az enyém? – Igen, de azokat tízes csomagolásban árulták, fillérekért! 

Apjuk másnap derűsen ébred: Képzeld anyjuk, egy kiállításon voltam, ahol gyönyörű puncikat 

árultak! 

– Olyan is volt köztük, mint az enyém? – kérdezi a feleség. 

– Igen, abban rendezték a kiállítást… 

Balogh Attila 
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