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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 05. szám 2022. szeptember 19 

Izgalmak és sikerek 

Szeptember tizenhetedikén rendezte a Vasutasok Szakszervezetének záhonyi Területi 
Képviselete a már hagyományos horgászversenyét. Így aztán az elmúlt héten kölcsönösen 
izgultak a tiszabezdédi Kerek-Holt-Tisza lakói és a záhonyi Terület VSZ-es horgászai. A 
kollégák azért, mert mindenféle időjárást jósolt a „pesti ember” szombatra, a halak pedig 
azon görcsöltek, hogyan kéne úgy bekapni a horgot, hogy ne maradjanak rajta. A siker a 

halak részéről felemásra sikeredett, mert amelyik bekapta a 
csalit, az többnyire rajta is vesztett az eseményen. A 
pecásaink pedig megúszták az esőt, bár az időjárás kevésbé 
volt szerencsés a jó fogásokhoz. 

Hat óra tájt Juhász Tiborné, a Területi Képviselet vezetője 
köszöntötte a horgászokat, és megtörtént a stégek sorsolása 
is. Majd Bázsa László tájékoztatója következett a versengés 
szabályairól, és megkezdődött az előkészülés, etetés, amit 
horgászaink mint mindig, nagy alapossággal és precizitással 
végeztek. Ezek után 
hét órakor dudaszóra 
kezdődött a verseny. 
Közben Gálné Éva, 

Juhászné Erzsó, Kátainé Erika és Grunda Zsolti 
elkészítették a reggelit, majd kínálgatták a verseny-
zőket a szokásos lilahagymás zsíros kenyérrel. 
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Kémleltük az eget, kerestük a napot, a kapások is szaporodtak, 
így a mérlegelőnek, Grunda Zsoltinak is mihamar dolga akadt. 
Közben természetesen volt sok beszélgetés, régi nagy fogások, 
vagy épp kevésbé sikeres napok felidézése. No meg némi 

dicsekvés, ki családjával, ki 
munkájával, persze, a hor-
gászszerencse alapos rész-
letezése után. Így aztán elég 
gyorsan eljött a dél, ismét dudaszó, ami a verseny végét 
jelezte. És a mérések, eredmények összegzése után 
következett az eredményhirdetés. 

Juhászné Erzsó, Képviseletünk 
vezetője az első három helye-
zettnek adott át oklevelet: a 
harmadik a „DÖMPI” csapata lett, 
második helyen a „TUTI TEAM” 
végzett, a dobogó első helyére 
pedig a „NÁDRÁGÓ” fantázianevű hármas került. Az okleveleken kívül az eredményes 
versenyzők egy ajándékokkal megrakott táskát is kaptak. Végül eljött az ebéd ideje is, ami 
Grunda Zsolti jóvoltából töltött káposzta volt. 
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A versengés előtti és alatti izgalom a végére kellemessé 
vált, és azok is jól szórakozhattak, akik idén kevésbé voltak 
szerencsések. Így aztán várjuk a következő lehetőséget, 
ahol ismét együtt lehetnek a csapatok, tagjaink, 
családtagok és barátok. 

Dolhai József 

mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440, 

E-mail: zhtk@vsz.hu 

 
4 

 

HUMORSAROK 

SZENVEDÉLY 

– Képzeld – mondja egy informatikus a barátjának – az este megismerkedtem egy csinos szőkével. 

– Szerencsés fickó – mondja a barát, aki szintén informatikus. 

– Felhívtam a lakásomba, ittunk egy kicsit, átöleltem… 

– Na, mi volt még? – kíváncsiskodik a barát. 

– Egyszer csak azt mondta, vetkőztessem le… 

– Ejha! 

– Levettem a szoknyáját, aztán a bugyiját, és lefektettem az asztalra az új laptopom mellé… 

– Vettél új laptopot? Nem is mondtad, milyen processzorral…? 

 

AKADÁLY 

Hatalmas, sokmilliós sereg közeledig akadálytalanul a székelyek ellen. Amikor odaérnek, az 

idegen hadvezér találkozik a székely vezérrel, hogy a megadásról tárgyaljon. 

– Nem félsz? – kérdezi a székelyt. 

– Ugyan mitől félnék – így a székely. 

– Mi millióan vagyunk, ti meg csak húszezren… 

Elgondolkodik a góbé, feltolja a kalapját, majd hátraszól: 

– Te, Gazsi! Hová fogunk eltemetni ennyi ellenséget…?? 

Balogh Attila 
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