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Köszöntünk minden olvasónkat a
vezetőségünk nevében! Ön a Nyírte-
leki Horgász Egyesület kiadványát
tartja kezében, melynek
megvalósításához az anya-
gi támogatást a nyírteleki
civilszervezetek által nyert
pályázati pénzeszköz tette
lehetővé. Közösségünk ti-
zenhat éves múltat tudhat
maga mögött. A közel hét-
száz fős létszámával a leg-
nagyobb civil szerveződés
a városban. Vezetőségünk
elkészítette beszámolóját a
2006-os évről, melynek
egy rövid kivonata kiadvá-
nyunkban is olvasható. A horgászat,
sokan úgy tartják, a csendesőrültek
hobbija, mi tudjuk, nem így van. Ez
tavaly is bebizonyosodott az egyesü-

leti életben. A sok program, az
együttlétek egy jó csapatot ková-
csoltak össze. Mi tudjuk, nekünk el-

sősorban az itt élő nyírtelekieknek
kell megfelelnünk. Igyekszünk is en-
nek megfelelni. Mivel nincs vizünk
(sajnos), tagjaink az ország minden

vízterületére eljutnak, s öregbítik vá-
rosunk hírnevét, akár versenyeken,
akár csak mint „egyszerű“ horgá-

szok. Jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki a város többi ci-
vil szervezetével, a megyei
szövetséggel és a környező
horgász egyesületekkel.
Köszönjük mindazoknak a
munkáját, anyagi, erkölcsi
támogatását, akik a sikeres
működésünkhöz hozzájá-
rultak. Kiadványunkban
igyekeztünk az elmúlt év
örömeit, sikereit, esemé-
nyeit képekben is felvillan-
tani. Reméljük, ezzel még

több hívet szerzünk ennek a csodála-
tos elfoglaltságnak!

A vezetőség nevében
Dankó Mihály, elnök 

Tisztelt Horgásztársak, Barátaink!

Óriás harcsaÓriás harcsa
A nyírteleki Toma-
sovszky András Recs-
ken, a Búzásvölgyi
Horgászegyesület ha-
lastavában egy óriás
folyami harcsát zsák-
mányolt. A 170 centi-
méter hosszú hal 41 
kilogrammot nyomott. 
A délután négy órakor
érkező rekordfogást
mintegy két és fél órás
fárasztás után sikerült
a partra emelni.
www.villantomagazin.com

A timári háziverseny

Házi versenyeink 2006-ban

Nincs könnyű helyzetben a
Nyírteleki Horgász Egyesület,
ha a háziversenyét akarja meg-
szervezni. Bár a tapasztalatok
szerint messze nem jön el min-
den tag, de így is több mint szá-
zan várták június ll-én a reggeli
dudaszót. A gond a saját vízte-
rület hiánya. A vezetőségnek
ezért minden alkalommal alapo-
san körbe kell járni a horgászvi-
zeket, amíg megfelelő helyet ta-
lálnak a verseny lebonyolításá-
nak színhelyéül. Az idén a vá-
lasztás a Vasmegyeri Horgász-
tóra esett. A hagyományos, ko-

moly tétre menő küzdelemre
került sor. A regisztráció reggel
7 óráig történt. A verseny 8.30-
tól l2-ig tartott: gyermek, ifjúsá-
gi, női és felnőtt férfi úszós,
fenekezős kategóriákban. Az is
hagyomány már az is, hogy a
kísérő vendégek a családi kate-
góriában (22 fő) egy totó kitöl-
tésével bizonyíthatták horgásza-
ti jártasságukat. A szervezők a
mérlegelést és a díjak kiosztását
követően minden résztvevőt
meghívtak – egy Ladányi Gyula
által főzött – finom ebédre. Kü-
lön köszönet Sipos Andrásnak,

aki a szállításban segített. Saj-
nos, a halak, legalábbis a na-
gyobbak, elkerülték a horgá-
szok készségeit, de így is szép
eredmények születtek. Havacs

Zoltán három különdíjat aján-
lott fel, amiért köszönet. A leg-
nagyobb halat Bélteczkiné fog-
ta, aki ezért szintén különdíjban
részesült.

Helyezések: kg

Gyermek (3 fő)
1. Szalanics Gergő (0,41) 
2. Dankó Dániel (0,31) 
3. Koleszárik Tamás (0,16)
Ifjúsági (2 fő) 
1. Kandala Ádám (0,31) 
2. Kovács Nikolett (0,14)
Női (5 fő) 
1. Kövesdi Antalné (1,66) 

2. Kandala Mihályné (0,53) 
3. Maczali Pálné (0,14) 
Felnőtt férfi úszós (6 fő)
1. Kandala Tamás (0,53)
2. Marcsek Balázs (0,40)
3. Szokol György (0,30)
Fenekezős (63 fő) 
1. Bélteczki Béláné (1,93)
2. Csizmarik Imre (1,65) 
3. Simkó László és

Sipos András (1,28)

Rekordszámú nevező Vasmegyeren

A timári kövesparton
Remek időjárásban, 48 versenyző vágott neki a timári Tisza (kö-

ves) szakaszon, hogy augusztus utolsó vasárnapján összemérje
halfogó tudását. Hagyomány már, hogy a Nyírteleki Horgász Egye-
sület második versenyét folyón tartja. Többen a fenekezős, mások
az úszós módszert részesítették előnyben. Az előbbiek az akadók
miatt bizony sok szerelésüket ott hagyták. 

Mint kiderült, sajnos a halak – talán a kicsit zavaros folyónak is
köszönhetően –, nem nagyon akartak kapni. Persze, azért üres kéz-
zel így is nagyon kevesen távoztak. Végül a győzelmet Csizmarik
Tibor (0,85 kg), szerezte meg, ő fogta a legnagyobb (0,45 g-os) ha-
lat is. A második Komári Péter (0,62), ő a legtöbb (57 darab) ha-
lat akasztotta. A harmadik Stefancsik András (0,43), aki a legna-
gyobb harcsát tudhatta magáénak. A negyedik Magyar Sándor
(0,31), az ötödik Bogár István (0,30), a hatodik Zábrák Zsolt (0,29)
lett. Külön köszönet állandó szakácsunknak, Ladányi Gyulának a
finom gulyásért, Sípos Andrásnak, aki a szállításban segített és
Havacs Jánosnak a finom dinnyéért.
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Az elmúlt esztendő mér-
földkőnek számított az
egyesület életében. A feb-
ruár 3-án tartott közgyűlés
ismét bizalmat szavazott a
régi vezetésnek.

Egyben felhatalmazta a régi-
új vezetést, hogy hasonló-

képpen végezze munkáját, mint
az elmúlt időszakban, melynek
eredményeképpen egy csőd szé-
lén álló egyesületből a megye
egyik legnagyobb egyesületévé
váltunk. Egyesületünk képvise-
lői ott vannak a megyei szövet-
ség küldöttgyűlésében, elnöksé-

gében, környezetvédelmi bi-
zottságában. Részt veszünk az
általuk szervezett fórumokon,
rendezvényeken.

2006-ban két háziversenyt
szerveztünk. Az első verse-

nyünk június elején Vasmegye-
ren került lebo-
nyolításra. Kü-
lön öröm szá-
munkra, hogy
a megjelent
mintegy 80
versenyzőt kb.
50 családtag,
barát kísérte el.
A sovány ered-
ményt mutató
m é r l e g e l é s
után 29 díjat osztottunk ki a
résztvevők között. A második
versenyünkre hasonló időjárási
körülmények között, hasonló fo-
gási eredmények mellett a tímári
Tiszaparton került sor. Versenye-
ink jellegzetes színfoltja a Ladá-
nyi Gyula által bográcsban fő-
zött ebéd. Tehetséges verseny-
csapatunk a Kocsordon rende-
zett megyei másodosztályú baj-
nokságban a mostoha sorsolás

ellenére, jó fogási eredményeket
produkálva a középmezőnyben
végzett. Külön öröm számunkra,
hogy két pergető horgászunk,
Varga Pál és Tarsoly Mihály az
országos versenyeken is megáll-
ták helyüket. Hathatós segítsé-
günkkel két fiatal horgász vett
részt a tiszadobi horgásztábor
munkájában.

Az anyagi lehetőségeink bő-
vítésére rendszeresen pá-

lyázunk. A munkánkat elismerte
Nyírtelek város önkormányzata
is, a kiváló sportolót díjátadás-
kor Magyar Sándor a közössé-
günk nevében elismerést vehe-
tett át. Nyírtelek civil szerveze-
teivel együtt tagjai vagyunk a
városi Civil Fórumnak, azok

programja in
rendszeresen
részt veszünk.
Előrelépésünk
é r d e k é b e n
együttműkö-
dési megálla-
podást kötöt-
tünk nyírteleki
civil szerveze-
tekkel, más
horgász egye-

sületekkel, így például szándék-
nyilatkozatot írtunk alá a raka-
mazi Cormorán horgász egye-
sülettel egyfajta jövőbeni
együttműködésről. Terveink kö-
zött szerepelt testvérvárosaink
horgászszervezeteivel való kap-
csolatfelvétel, illetve egy hor-
gásztanfolyam beindítása gye-
rekeknek. Ezeket a feladatokat
objektív okok miatt 2007-ben
tervezzük végrehajtani. A le-

adott fogási naplók alapján
2006-ban összesen mintegy 3
tonna halat fogtunk. A 2006-os
évről elmondható – bár célja-
ink nem valósultak meg mara-
déktalanul –, hogy sikerült
megteremteni azokat a feltéte-
leket, amelyek az egyesületünk
hosszú távú működéséhez elen-
gedhetetlenül szükségesek.

Komári Géza, titkár
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[kg]

Az egyesület saját vizei 0

Ráckevei dunaág 38 14 30 82

Tisza tó 25 6 2 30 63

Keleti főcsatorna 2 2 2 7 13

HSZ egyéb 50 5 2 3 41 101

Tisza 2 22 98 48 6 71 16 25 6 380 672

Tisza 3 10 8 4 6 6 13 85 132

Balaton 18 1 15 34

Duna 5 41 56 20 6 281 96 7 62 569

Horg. egyéb 452 107 25 58 2 129 292 1065

Más szektor (magántó) 98 18 27 54 197

Összesen [kg] 756 300 101 12 416 122 1 0 32 0 192 996 2928

Egy főre jutó átlag [kg/fő] 4,3

Fogási napló összesítés: 2006. év

A vízterület megnevezése

Pályázatok
Az elmúlt két évben külön-
böző pályázatokon mintegy
300 000 Ft-ot nyertünk az
önkormányzattól, illetve a

Nemzeti Civil Alapprogram-
tól. (2006-ban 150 000 

forintot.) Ezt az összeget 
háziversenyeink lebonyolí-

tására és irodatechnikai 
gépek (számítógép, nyom-

tató, fényképező, stb.) 
vásárlására fordítottuk. 

Ezt a gyakorlatot az idén is
folytatni szeretnénk. Részt

veszünk minden olyan 
pályázaton, amely 

az egyesületi élet fejlődé-
sét szolgálja.

Jegyárak 2007-ben
Megyei gyermekjegy 3500 Ft
Országos gyermekjegy 5000 Ft

Ifjúsági:
Állami jegy 1000 Ft
Szövetségi tagsági 600 Ft
Egyesületi tagdíj 500 Ft
Fogási napló 45 Ft

ÖSSZESEN 2145 Ft

Felnőtt:
Állami jegy 1000 Ft
Szövetségi tagsági 1200 Ft
Egyesületi tagdíj (régi) 1100 Ft
Egyesületi tagdíj (új tag esetén)

2000 Ft
Fogási napló 45 Ft
ÖSSZESEN (régi tag) 3345 Ft
ÖSSZESEN (új tag) 4245 Ft

65 év feletti egy. tagdíj 500 Ft

70 év felett nem kell sem állami,
sem szövetségi, sem egyesületi

tagdíjat fizetni!
Vizsgadíj 1000 Ft.

Taglétszám 2006-ban
Felnőtt 603 fő
Ifjúsági 26 fő
Gyermek 38 fő
ÖSSZESEN 667 fő

Horgászengedély 
kiváltási lehetõség:

Városi Könyvtár (Nyírtelek, Pe-
tőfi S. u. 42., Királytelek Tagis-
kola)
SPORT Presszó (Nyírtelek, Dó-
zsa Gy. u.)
Sellő Horgász Bolt (Nyíregyhá-
za, Rákóczi u.)

Általunk forgalmazott területi
engedélyek: Tisza, Bodrog
(Éves területi engedély, napi-
jegy), Tiszalöki Kenyérgyári
holtág (Napijegy)

Tisztségviselõk
Az egyesület tisztségviselői:
Dankó Mihály elnök
Komári Géza titkár
Kovács Gábor gazd. vezető
Magyar Sándor versenyfelelős
Greskó Zoltán ifjúsági felelős

Felügyelő Bizottság:
Kandala Mihály elnök, Havacs
Zoltán és Tarsoly József tagok.

Fegyelmi Bizottság:
Szabó István elnök, Biri László
és Komári Péter tagok. 

Régi-új vezetéssel
A Nyírteleki Horgász Egyesület 2006. évi tevékenységéről

Ladányi
Gyula

Elismerés
Az elmúlt évben egyesületünk 
elnökét a megyei horgászszövet-
ség a „Horgászsportért“ kitünte-
tésben részesítette. Talán keve-
sen tudják, hogy elnöki teendői
mellett tagja a megyei küldött-
gyűlésnek, a megyei elnökség-
nek és főszerkesztője a VILLAN-
TÓ című horgászújságnak. 
E rangos elismeréshez ezúton 
is gratulálunk!

Két ifjúsági horgászunk, Szalanics Gergő és Dankó Dávid
a vasmegyeri versenyünkön nyújtott teljesítményük elismeré-
séül horgásztáborozáson vehettek részt Tiszadobon.

Kövesdi Antalné az év
meglepetés embere, jól állt
helyt a megyei csapatverse-
nyen, s kategóriájában meg-
nyerte a háziversenyt is.

Maczali Pálné. Ha nincs
kapás, marad a horgolás.

Forraltbor. A februári Hó
ünnepen, a forraltborfőző
versenyen egyesületünk
szép sikert ért el.

Komári Péter dévérke-
szege.

Greskó Zoltán évi leg-
nagyobb fogása egy pontyPergetõk. Varga Pál és Tarsoly Mihály a sikeres pergetők.

Vízparton. Béltecki Béla kedvenc elfoglaltsága a horgá-
szat.

www.villantomagazin.com
a megye horgászainak 

honlapja

Szellemi totó. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy egyesületi versenyeinken nem
csak horgászok, hanem azok család-
tagjai, barátai is igen szép számban
vesznek részt. Az ő szórakoztatásukra
találtuk ki a szellemi totót. Ennek az
agytornának az összeállítását évek óta
Komári Péter végzi. A színvonalas kér-
déseknek köszönhetően vannak olyan
vendégeink, akik különböző szakköny-
vekkel érkeznek versenyeinkre. Míg a
hozzátartozók horgásznak, addig ők
napozással, beszélgetéssel, a szellemi
vetélkedő kérdéseinek megválaszolásá-
val töltik el az időt. A legjobbak külön-
díjban részesülnek, köztük Csizmarik
Józsefné is.
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Ifjúsági:
Állami jegy 1000 Ft
Szövetségi tagsági 600 Ft
Egyesületi tagdíj 500 Ft
Fogási napló 45 Ft

ÖSSZESEN 2145 Ft

Felnőtt:
Állami jegy 1000 Ft
Szövetségi tagsági 1200 Ft
Egyesületi tagdíj (régi) 1100 Ft
Egyesületi tagdíj (új tag esetén)

2000 Ft
Fogási napló 45 Ft
ÖSSZESEN (régi tag) 3345 Ft
ÖSSZESEN (új tag) 4245 Ft

65 év feletti egy. tagdíj 500 Ft

70 év felett nem kell sem állami,
sem szövetségi, sem egyesületi

tagdíjat fizetni!
Vizsgadíj 1000 Ft.

Taglétszám 2006-ban
Felnőtt 603 fő
Ifjúsági 26 fő
Gyermek 38 fő
ÖSSZESEN 667 fő

Horgászengedély 
kiváltási lehetõség:

Városi Könyvtár (Nyírtelek, Pe-
tőfi S. u. 42., Királytelek Tagis-
kola)
SPORT Presszó (Nyírtelek, Dó-
zsa Gy. u.)
Sellő Horgász Bolt (Nyíregyhá-
za, Rákóczi u.)

Általunk forgalmazott területi
engedélyek: Tisza, Bodrog
(Éves területi engedély, napi-
jegy), Tiszalöki Kenyérgyári
holtág (Napijegy)

Tisztségviselõk
Az egyesület tisztségviselői:
Dankó Mihály elnök
Komári Géza titkár
Kovács Gábor gazd. vezető
Magyar Sándor versenyfelelős
Greskó Zoltán ifjúsági felelős

Felügyelő Bizottság:
Kandala Mihály elnök, Havacs
Zoltán és Tarsoly József tagok.

Fegyelmi Bizottság:
Szabó István elnök, Biri László
és Komári Péter tagok. 

Régi-új vezetéssel
A Nyírteleki Horgász Egyesület 2006. évi tevékenységéről

Ladányi
Gyula

Elismerés
Az elmúlt évben egyesületünk 
elnökét a megyei horgászszövet-
ség a „Horgászsportért“ kitünte-
tésben részesítette. Talán keve-
sen tudják, hogy elnöki teendői
mellett tagja a megyei küldött-
gyűlésnek, a megyei elnökség-
nek és főszerkesztője a VILLAN-
TÓ című horgászújságnak. 
E rangos elismeréshez ezúton 
is gratulálunk!

Két ifjúsági horgászunk, Szalanics Gergő és Dankó Dávid
a vasmegyeri versenyünkön nyújtott teljesítményük elismeré-
séül horgásztáborozáson vehettek részt Tiszadobon.

Kövesdi Antalné az év
meglepetés embere, jól állt
helyt a megyei csapatverse-
nyen, s kategóriájában meg-
nyerte a háziversenyt is.

Maczali Pálné. Ha nincs
kapás, marad a horgolás.

Forraltbor. A februári Hó
ünnepen, a forraltborfőző
versenyen egyesületünk
szép sikert ért el.

Komári Péter dévérke-
szege.

Greskó Zoltán évi leg-
nagyobb fogása egy pontyPergetõk. Varga Pál és Tarsoly Mihály a sikeres pergetők.

Vízparton. Béltecki Béla kedvenc elfoglaltsága a horgá-
szat.

www.villantomagazin.com
a megye horgászainak 

honlapja

Szellemi totó. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy egyesületi versenyeinken nem
csak horgászok, hanem azok család-
tagjai, barátai is igen szép számban
vesznek részt. Az ő szórakoztatásukra
találtuk ki a szellemi totót. Ennek az
agytornának az összeállítását évek óta
Komári Péter végzi. A színvonalas kér-
déseknek köszönhetően vannak olyan
vendégeink, akik különböző szakköny-
vekkel érkeznek versenyeinkre. Míg a
hozzátartozók horgásznak, addig ők
napozással, beszélgetéssel, a szellemi
vetélkedő kérdéseinek megválaszolásá-
val töltik el az időt. A legjobbak külön-
díjban részesülnek, köztük Csizmarik
Józsefné is.
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Köszöntünk minden olvasónkat a
vezetőségünk nevében! Ön a Nyírte-
leki Horgász Egyesület kiadványát
tartja kezében, melynek
megvalósításához az anya-
gi támogatást a nyírteleki
civilszervezetek által nyert
pályázati pénzeszköz tette
lehetővé. Közösségünk ti-
zenhat éves múltat tudhat
maga mögött. A közel hét-
száz fős létszámával a leg-
nagyobb civil szerveződés
a városban. Vezetőségünk
elkészítette beszámolóját a
2006-os évről, melynek
egy rövid kivonata kiadvá-
nyunkban is olvasható. A horgászat,
sokan úgy tartják, a csendesőrültek
hobbija, mi tudjuk, nem így van. Ez
tavaly is bebizonyosodott az egyesü-

leti életben. A sok program, az
együttlétek egy jó csapatot ková-
csoltak össze. Mi tudjuk, nekünk el-

sősorban az itt élő nyírtelekieknek
kell megfelelnünk. Igyekszünk is en-
nek megfelelni. Mivel nincs vizünk
(sajnos), tagjaink az ország minden

vízterületére eljutnak, s öregbítik vá-
rosunk hírnevét, akár versenyeken,
akár csak mint „egyszerű“ horgá-

szok. Jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki a város többi ci-
vil szervezetével, a megyei
szövetséggel és a környező
horgász egyesületekkel.
Köszönjük mindazoknak a
munkáját, anyagi, erkölcsi
támogatását, akik a sikeres
működésünkhöz hozzájá-
rultak. Kiadványunkban
igyekeztünk az elmúlt év
örömeit, sikereit, esemé-
nyeit képekben is felvillan-
tani. Reméljük, ezzel még

több hívet szerzünk ennek a csodála-
tos elfoglaltságnak!

A vezetőség nevében
Dankó Mihály, elnök 

Tisztelt Horgásztársak, Barátaink!

Óriás harcsaÓriás harcsa
A nyírteleki Toma-
sovszky András Recs-
ken, a Búzásvölgyi
Horgászegyesület ha-
lastavában egy óriás
folyami harcsát zsák-
mányolt. A 170 centi-
méter hosszú hal 41 
kilogrammot nyomott. 
A délután négy órakor
érkező rekordfogást
mintegy két és fél órás
fárasztás után sikerült
a partra emelni.
www.villantomagazin.com

A timári háziverseny

Házi versenyeink 2006-ban

Nincs könnyű helyzetben a
Nyírteleki Horgász Egyesület,
ha a háziversenyét akarja meg-
szervezni. Bár a tapasztalatok
szerint messze nem jön el min-
den tag, de így is több mint szá-
zan várták június ll-én a reggeli
dudaszót. A gond a saját vízte-
rület hiánya. A vezetőségnek
ezért minden alkalommal alapo-
san körbe kell járni a horgászvi-
zeket, amíg megfelelő helyet ta-
lálnak a verseny lebonyolításá-
nak színhelyéül. Az idén a vá-
lasztás a Vasmegyeri Horgász-
tóra esett. A hagyományos, ko-

moly tétre menő küzdelemre
került sor. A regisztráció reggel
7 óráig történt. A verseny 8.30-
tól l2-ig tartott: gyermek, ifjúsá-
gi, női és felnőtt férfi úszós,
fenekezős kategóriákban. Az is
hagyomány már az is, hogy a
kísérő vendégek a családi kate-
góriában (22 fő) egy totó kitöl-
tésével bizonyíthatták horgásza-
ti jártasságukat. A szervezők a
mérlegelést és a díjak kiosztását
követően minden résztvevőt
meghívtak – egy Ladányi Gyula
által főzött – finom ebédre. Kü-
lön köszönet Sipos Andrásnak,

aki a szállításban segített. Saj-
nos, a halak, legalábbis a na-
gyobbak, elkerülték a horgá-
szok készségeit, de így is szép
eredmények születtek. Havacs

Zoltán három különdíjat aján-
lott fel, amiért köszönet. A leg-
nagyobb halat Bélteczkiné fog-
ta, aki ezért szintén különdíjban
részesült.

Helyezések: kg

Gyermek (3 fő)
1. Szalanics Gergő (0,41) 
2. Dankó Dániel (0,31) 
3. Koleszárik Tamás (0,16)
Ifjúsági (2 fő) 
1. Kandala Ádám (0,31) 
2. Kovács Nikolett (0,14)
Női (5 fő) 
1. Kövesdi Antalné (1,66) 

2. Kandala Mihályné (0,53) 
3. Maczali Pálné (0,14) 
Felnőtt férfi úszós (6 fő)
1. Kandala Tamás (0,53)
2. Marcsek Balázs (0,40)
3. Szokol György (0,30)
Fenekezős (63 fő) 
1. Bélteczki Béláné (1,93)
2. Csizmarik Imre (1,65) 
3. Simkó László és

Sipos András (1,28)

Rekordszámú nevező Vasmegyeren

A timári kövesparton
Remek időjárásban, 48 versenyző vágott neki a timári Tisza (kö-

ves) szakaszon, hogy augusztus utolsó vasárnapján összemérje
halfogó tudását. Hagyomány már, hogy a Nyírteleki Horgász Egye-
sület második versenyét folyón tartja. Többen a fenekezős, mások
az úszós módszert részesítették előnyben. Az előbbiek az akadók
miatt bizony sok szerelésüket ott hagyták. 

Mint kiderült, sajnos a halak – talán a kicsit zavaros folyónak is
köszönhetően –, nem nagyon akartak kapni. Persze, azért üres kéz-
zel így is nagyon kevesen távoztak. Végül a győzelmet Csizmarik
Tibor (0,85 kg), szerezte meg, ő fogta a legnagyobb (0,45 g-os) ha-
lat is. A második Komári Péter (0,62), ő a legtöbb (57 darab) ha-
lat akasztotta. A harmadik Stefancsik András (0,43), aki a legna-
gyobb harcsát tudhatta magáénak. A negyedik Magyar Sándor
(0,31), az ötödik Bogár István (0,30), a hatodik Zábrák Zsolt (0,29)
lett. Külön köszönet állandó szakácsunknak, Ladányi Gyulának a
finom gulyásért, Sípos Andrásnak, aki a szállításban segített és
Havacs Jánosnak a finom dinnyéért.




