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Betartani a kötelezettsé-
geket

Mint az sokak
előtt már ismert,
2003. szeptember
01-től a halászati
hatósági felada-
tokat Kozma Pé-
ter halászati főfelügyelő látja el.
Vele beszélgettem az aktuális
kérdésekről.

A parlament nemrég meg-
győző fölénnyel elutasította a
halászati és horgászati törvény
módosító indítványának azt a
részét, melyben az elképzelések

szerint a kötelező horgász egye-
sületi tagság megszüntetését
tűzték napirendre. Mi a véle-
ményed erről?

Nem tartottam volna jó ötlet-
nek, mert ameddig az egyesüle-
tek megmaradnak, az ehhez
kapcsolódó államigazgatási fel-
adatok leegyszerűsödnek. A je-
lenlegi formában, a horgász
szövetségen és horgász szerve-
zeteken keresztül jóval gyor-
sabb, egyszerűbb és célszerűbb
a halászati és horgászati törvény
végrehajtása.  Folyt. a 3. oldalon

Tisztelt horgászok!
Köszöntjük Önöket la-

punk megjelenése alkalmá-
ból. Legyenek Önök is szer-
kesztõi kiadványunknak!
Küldjék el a szerkesztõség
címére horgászélményei-
ket, tapasztalataikat, a
nagy fogásokról készült
fényképeiket.

Remek hangulatú
horgásztábor
Tiszadobon

Négy éve rendezi meg a helyi egyesület
a gyermek és ifjúsági horgásztábort a me-
gyei Horgász Szövetség támogatásával.
Idén két turnusban fogadták a jelentkező-
ket, akiknek színes programokról gondos-
kodtak. Ezek többsége érthetően a bothoz
kapcsolódott: dobáltak célba ólommal és
etetőanyaggal, volt szellemi vetélkedő, de
nem hiányzott a horgászat sem.

Kiállítás
A megyei szö-

vetség is részt vett
Nyíregyházán a

Bujtosi Szabadidő
Csarnokban ren-

dezett kiállításon.
Az idén március

5-7-én szintén
képviselteti magát

a szövetség.

Beszélgetés Kozma Péter, 
halászati fõfelügyelõvel

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter adta át a díjat a
gávavencsellõi Tiszaparti HE házi halfogó verseny ifjúsági

gyõztesének

Rátkai Ferenc 17,8 kg-os
pontya szintén a Székely-õze-

tanyai víztározó büszkesége

Mutatványszám
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Fentieken túlmenően ez a je-
lenleg beindított és negyed-
évenkénti megjelenésre számító
kiadványunk fő célja.

Fontos, hogy erősítse a hor-
gász szervezetek érdekvédelmi
- érdekképviseleti munkáját. 

Foglalkozni kívánunk az
egyesületi, szövetségi élet kér-
déseivel. A gyakorlati munka
során felvetődő kérdéseket és az
ezekkel kapcsolatos informáci-
ókat taglaljuk sokkal bővebben,
mint azt egy országos újság te-
hetné. 

Mindennapi életünkben szá-
mos új kérdés, probléma vető-
dik fel. Egyre hangsúlyosabban
kell szerepelnie munkánkban a
környezetvédelemnek, a termé-
szetvédelemnek. Ez a követke-
ző esztendők egyik legfonto-
sabb kérdése lesz, melyek meg-
oldását nekünk is elő kell segí-
tenünk. Mivel ezzel a kérdéssel
nem az országos vagy a megyei
Szövetség fog szembesülni, ha-
nem a konkrét problémákat 
az egyesületeknek, helyi ön-
kormányzatoknak kell megol-
daniuk.

Megyei Szövetségünknek a

2003. december 31-i állapot
szerint 63 egyesületben: 10.662
felnőtt, 575 ifi, 1684 gyermek
tagja van, ez mindösszesen
12.921 fő.

Valamennyiünknek egymá-
sért és horgásztársainkért kell
dolgoznunk, hogy nyugodt, bé-
kés körülményeket tudjunk biz-
tosítani a megyei horgásztársa-
dalom számára. Ehhez kívánok
magam és a megyei Elnökség
nevében sikerekben gazdag
Boldog Újévet és jó bothajlást!

Dr. Maleczky Imre, 
a megyei Horgász Szövetség

elnöke

Beköszöntõ
A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szövetségének Alapszabályának van egy pontja, mely arról szól,
hogy a megyei Szövetség nemcsak figyelemmel kíséri a horgá-
szattal, halegészségüggyel, vízvédelemmel kapcsolatos, illetve a
szervezeti élethez kapcsolódó pénzügyi és jogi kérdéseket, ha-
nem ezekben szakmai segítséget is nyújt a tagegyesületeknek.

Elősegíti a kölcsönös információcserét.

Hírek

Horgászvizsgát lehet tenni a megyei Szö-
vetség irodájában, ügyfélfogadási idõben
minden nap. 
Szeretettel vár minden tagjelöltet a meg-
alakult Császárszállás Horgász Egyesü-
let, mely székhelyén (Nyíregyháza, Dózsa
György út 9. I./109.) komplex ügyintézés-
sel fogadja a kedves horgászni vágyókat.

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetségének kiadványa

Megjelenik negyedévenként
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Dankó Mihály

Kiadja: Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szövetsége Felelős kiadó: Dr. Maleczky Imre és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 9. 1/109.

Telefon: (42) 411-372. Nyomás: Tóth Imre

2222000000004444....     éééévvvviiii     jjjjeeeeggggyyyyáááárrrraaaakkkk
1. ORSZÁGOS ENGEDÉLYEK ÁRAI:
Államijegy, illetve bélyeg: 1.000,-
Egyesületi tagdíj felnőtt tag után: 1.000,-
Egyesületi tagdíj ifj. tag után: 500,-
Általános felnőtt éves: 44.000,-

MOHOSZ Tisztségviselői és szolgálati jegy: 20.000,-
Megyei Gyermek Területi engedély: 2.000,-

2. SZÖVETSÉGI VÍZTERÜLETEK JEGYÁRAI:
Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi

Császárszállás 12.000,- 4.000,- 1.500,-
Tunyogmatolcs 8.000,- 2.000,- 800,-
Keleti főcsatorna 9.000,- 2.000,- 900,-

ifj. éves ifj. heti ifj. napi
Császárszállás 6.000,- 2.000,- 750,-
Tunyogmatolcs 4.000,- 1.000,- 400,-
Keleti főcsatorna 4.500,- 1.000,- 450,-

3. RÁKÓCZI HALÁSZATI SZÖVETKEZET JEGYÁRAI:
felnőtt éves feln. heti feln. napi

7.000,- 3.000,- 800,-
ifj. éves ifj. heti ifj. napi
3.500,- 1.500,- 400,-

4. SZABOLCSI HALÁSZATI KFT. JEGYÁRAI:
Záhony-Tiszadob (teljes szakasz) feln. éves 7.500,-
Záhony-Tiszadob gyerek éves 2.000,-
Záhony-Tiszadob feln. napi 500,-
Záhony-Tiszadob gyerek napi 150,-
Záhony-Tiszakarád feln. éves 4.500,-
Tiszakarád-Tiszaeszlár feln. éves 5.000,-
Tiszaeszlár-Tiszadob feln. éves 5.000,-
Lónyai csatorna 2.000,-
Bodrog folyóra feln. éves 6.500,-
Bodrog folyóra feln. napi 600.-
Bodrog folyóra gyerek éves 1.500.-

A Szabolcsveresmarti jegyek csak a Szabolcsi Halászati Kft.-
nél és a helyszínen válthatók.
60 éven felülieknek Tiszai éves jegy fél áron váltható, a Sza-
bolcsi Halászati Kft.-nél és irodánkban az Államijegy be-
mutatásával.

Egyéb szolgáltatások:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye horgásztérképe 200,-
Sz.-Sz.-B. megye vízterületeit bemutató
videókazetta „A rejtélyes Kelet kapujában“ 1.000,-
halas poszter 3db/garn. 600 Ft/garnitúra
Halgazdálkodás I. könyv 1.400,-
Halgazdálkodás II. könyv 1.400,-
Horgászismeretek vizsgakönyv 500,-
Oklevél 70,-
Megyei Horgász kiadvány (Atlasz) 1.120,-
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Tisztelt Olvasó!
Amikor ezeket a sorokat olvas-
sa, jómagam a szerkesztőség
nevében is kétszeres örömet

érzek.

Egyrészt azért, mert sikerült
létrehozni a megyei horgászúj-
ságot, másrészt pedig azért, mert
Ön, tisztelt olvasó a kezében
tartja és olvassa a kiadványun-
kat – a Megyei Horgászszövet-
ség lapját –, amely sok ember
munkájának az eredménye. 

Bizony nehéz volt az út, amely
idáig vezetett, de így utólag azt
gondolom, hogy megérte!

A mai rohanó világunkban,
amikor a felgyorsult életvitel
mellett nagyon kevés lehetőség
van arra, hogy az emberek gon-
dolatokat, eszméket cserélje-
nek, egy megyei horgászújság-
nak bizonyos hiánypótló szere-
pe van. A megye horgászai né-
pes, de viszonylag zárt közössé-
gének lehetőséget kell adni a
párbeszédre, a gondolatok ki-
cserélésére, és talán ami a leg-
fontosabb, és ez már a mi fele-
lősségünk, a korrekt tájékozta-

tás a horgásztársadalmat érintő
folyamatokról, történésekről
egyszóval mindarról, amiről a
megye horgászainak értesülnie
kell!

Azt, hogy a jövőben hogyan
változik, milyen lesz újságunk
arculata, azt is a kedves olvasó-
nak kell eldöntenie, hiszen ész-
revételeik, javaslataik alapján
szeretnénk megelégedésükre
formálni, kialakítani az elkövet-
kezendő számokat. 

Terveink között nagyon sok
minden szerepel, de a szerkesz-
tőbizottság elgondolása alapján
az alábbi rovatoknak, témáknak
szeretnénk nagyobb teret bizto-
sítani:

– Versenyhorgászat (verseny-
zők, versenyek, módszerek, ta-
nácsok kezdőknek, haladók-
nak)

– Horgászvizeink (a megye hor-
gászható vizeinek és vízkeze-
lőinek a bemutatása)

– Megyei rekordlista
– Horgászok írták (vélemények,

észrevételek, fórum)
– Csere-bere, humor
– Aktuálitások, egyebek (hasz-

nos tudnivalók, információk,
szakcikkek)

– Hirdetés

Rövid bevezetőm után enged-
je meg a kedves olvasó, hogy jó
szórakozást és kellemes kikap-
csolódást kívánjak az újsághoz,
és annak olvasásához, valamint
– de nem utolsósorban – Boldog
Új Évet! 

Fesztóry Sándor, ügyv. ig.

Megújult a megyei gye-
rekjegy

A Gulácsi Tóth Antal és barátainak zsákmánya

Sajnos az elmúlt években a horgász egyesületeink csak mér-
sékelt sikerrel szerepeltek a halgazdálkodási alaphoz benyúj-
tott pályázataikkal. Várható-e, hogy a jövőben benyújtott pá-
lyázatok eredményesebbek lesznek?

– Igen várható, mert a horgászvizsga, és az állami horgász-
jegy árának 1000 Ft-ra növelésével a forrásoldal bevételei (hal-
gazdálkodási alap) növekedni fognak.

Bizonyára hallottál már a horgász-halász ellentétről. Ho-
gyan vélekedsz erről? Melyik oldal áll hozzád közelebb?

– Nem kívánom letenni a voksomat egyik oldal mellett sem,
mert mindkét táborban akadnak etikátlanul tevékenykedő em-
berek. A megoldás az lenne, ha mindenki betartaná azokat a kö-
telezettségeket, amik rájuk vonatkoznak. A konfliktusokat pedig
el kell kerülni. Ha probléma merül fel, forduljanak a hatósá-
gomhoz. Időm, erőm függvényében kivizsgálok minden ügyet,
ezt megígérem.

Sokan érdeklődtek, hogy lesz-e állami halászvizsga 2004-
ben?

– Abban az esetben, ha a megfelelő létszám összejön (30-40
fő) és reális igény mutatkozik, természetesen lesz! Aki jelent-
kezni szeretne, az megteheti személyesen vagy írásban a me-
gyei Földművelésügyi Hivatal címén (4400 Nyíregyháza, Bes-
senyei tér 1. sz.).   F. S.

Betartani a kötelezettsé-
geket Folytatás az 1. oldalról 

Az engedély érvényes a
megyei Szövetség által kezelt
vízterületeken: Császárszál-
lás, Holt-Szamos, Keleti fő-
csatorna.

A „Rákóczi“ HSZ. kezelé-
sében lévő: Tisza 638 fkm-
758 fkm-es szakasza, Sza-
mos, Kraszna, Új Túr, Öreg
Túr, Batár patak, Keleti (Lá-
pi) csatorna, Tapolnok csa-
torna, Csaronda csatorna,
tarpai Helmecszegi holtág,
Lapos-hadi holtág, Csenger-
simai tó, Haláborszegi Nagy-
kerék holtág, Tiszaszentmár-
toni holtágak, tiszakóródi
Nagyszeg eleje-holtág, Tur-
bákaszegi holtág, Tiszaszal-
kai átvágás holtág, Eperjeske
Horgastó holtág vízterülete-
ken.

Szabolcs Halászati KFT.
kezelésében lévő: Tisza folyó
498 fkm- 638 fkm-es szaka-
sza, Bodrog folyó IV., VI.,
VIII., főfolyások, Kotri csa-
torna, Berkeszi Északi csa-
torna, Lónyai csatorna,
Tiszacsermelyi holtág, Tisza-
karádi holtág, Apátszegi holt-
ág, Kistiszahát község északi
határában elterülő holtág,
Komoró község nyugati hatá-
rában elterülő holtág, Tisza-
eszlári holtág vízterületeken.

Egyesületeink kezelésében
lévő vizeken: Tiszalöki Ke-
nyérgyári holtágon, Kisvár-
dai vízállásokon, Rakamazi
Morotván, Vajai víztározón,
a Rohodi víztározón és a
Penyigei Szenke tavon.   F. S.

0-14 éves korig: ára: 2.000 Ft



* A pontynak bajusza, a csukának foga van –
neked legyen eszed!

* Víz és ész nélkül ne horgássz!
* Az ittas embert még a halak is elkerülik.
* A csalihalnak is van sütnivalója...
* Vannak, akik azért járnak autóval horgászni,

hogy gyakorolják a vezetést.
* A kocahorgász lehet férfi is.
* Nem a horgászjegyed számától függ, hogy

hány halat fogsz...
* Minden hobbinak van egy árnyoldala. A hor-

gászé az innenső part.
* A magányos horgász sóhaja: Se süllő, se sel-

lő!
* A horgász tűnődése: sosem fogom elhinni,

hogy voltak és vannak népek, amelyek halfogásból élnek.
* Sanyi igazán becsületes horgászember. A saját fülemmel hallottam, amikor nyil-

vánosan beismerte, hogy egész nap nem fogott egyetlen halat sem.
* Holnap péntek és tizenharmadika. Megyek horgászni! Hátha most az egyszer a

halaknak lesz szerencsétlen napjuk?!
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Adatszolgáltatás
Tisztelt Elnök Úr!

A 2003. évi fogásokról és hala-
sításokról a halászati horgá-

szati törvény előírásainak
megfelelően az év elején szo-
kásos statisztikai adatszolgál-
tatási kötelezettségeikre hívjuk
fel figyelmét, és kérjük a ha-
táridők pontos betartásának

felügyelését.

Az idén a vízkezelő egyesüle-
teknek Szövetségünk felé 2 féle
nyomtatványt kell kitöltenie:
(kimutatást a fogásról, és a
halasítási összesítő lapot). A
Halászati Adattár felé szüksé-
ges jelentések adattári lapjait
a jövőben kizárólag a megyei
halászati felügyelők bocsátják
a vízhasznosító egyesületek
rendelkezésére, így a kért
adatokat is oda kell visszakül-
deni. (Cím: FVM Sz.-Sz.-B.
megyei Földművelésügyi Hi-
vatal Kozma Péter halászati
főfelügyelő, Nyíregyháza, Bes-
senyei tér 1-3.)

VALAMENNYI EGYESÜ-
LETNEK

Halfogási Összesítő – KI-
MUTATÁS – a fogási naplók
alapján, 1 példányban a me-
gyei Szövetségnek 2004. janu-
ár 25-ig kérjük megküldeni. (A
másik példányt az egyesület
irattárában kell őrizni.) Kérjük,
hogy az előző évekből esetleg
megmaradt nyomtatványokat ne

használják fel, kisebb módosítá-
sok miatt!

VÍZKEZELŐ EGYESÜLE-
TEKNEK

A belső horgászstatisztikai
rendszerben a halasítások
mennyiségi és értékbeli összesí-
tését el kell végezni annak érde-
kében, hogy a horgászkezelésű
vizek haltelepítését országosan
értékelni lehessen. Ehhez a ta-
valyi évhez hasonló Halasítási
jelentőlapot küldünk a vízkeze-
lő egyesületnek, melyen a tele-
pített mennyiség bruttó értékét
is kérjük feltüntetni. Ezt a jelen-
tést szintén két példányban kell
elkészíteni, 1 példányt a megyei
Szövetség felé, 1 példányt pedig
az irattárban kérjük megőrizni.
Határidő: 2004. január 25.

HALÁSZAT

Azoknál az egyesületeknél,
ahol lehalászási, illetve állo-
mányszabályzó halászat volt,
annak pontos eredményét faj-
tánként, 1 példányban, 2004.
január 25-ig kell megküldeni
Szövetségünknek.

Az adatlapok kitöltése előtt
kérjük olvassák el a hátoldalán
található kitöltési útmutatót.

Ha az adatszolgáltatással
kapcsolatban bármilyen kérdé-
sük merül fel, úgy a határidőn
belül kérjék Szövetségünk segít-
ségét.

Itthon maradt a kupa
A határos országok horgászai-

val jó kapcsolatot tart a 
megyei horgászszövetség. 

Hagyomány már az is, hogy
egy-egy találkozást valamilyen
versennyel tesznek emlékeze-

tesebbé.

Így már nyolcadszor rendezte
meg a Nemzetközi Barátság
Kupát a megyei horgászszövet-
ség, melynek a kisvárdai Báger-
tó adott otthont. A kétnapos
nemzetközi összecsapásra a ro-
mániai Szatmárnémetiből, Dés-
ről és a szlovákiai Rozsnyóról
érkeztek vendégek.

A kupa résztvevőit kiválóan
előkészített pálya fogadta, akik-
nek nem csak egymással, de az
időnként feltámadó orkánszerű
széllel is meg kellett küzdeniük.
A versenyzők felkészültségét mu-
tatja, hogy a fogási eredmények

között alig volt különbség. Végül
is az első helyet a megyei váloga-
tott (csapatvezető: Turkó Sándor,
tagok: Jakab László, Rádi László,
Mészáros Csaba, Pataki Zsolt,
Támba Attila), a másodikat a
kisvárdai Dolgozók HE, a harma-
dikat a szatmárnémeti, a negyedi-
ket a dési, az ötödiket a rozsnyói
csapat szerezte meg. Kisvárda vá-
ros díját Zolcsák Tamás (Dolgo-
zók HE) nyerte el. 

A mezőny legtöbb halat fogó
versenyzője Pataki Zsolt volt. A
résztvevők a fáradalmakat – szí-
vélyes vendéglátás mellett –, a
szép Várhotelben pihenték ki.
Köszönet a verseny szervezésé-
ben segítő kisvárdai polgármes-
teri hivatalnak, a házigazda,
Dolgozók HE vezetésének, és
külön köszönet Doránt Vilmos-
nak, a Laguna Kft. vezetőjének
a verseny támogatójának.

Titu a kínai horgász Ez ám a nagy fogás

Együtt a sikercsapat

Gondolatok 
a vízpartról
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Jó kezekben a vizek

A nyíregyházi székhelyű kft.
az említett folyószakaszok halá-
szati jogát a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umtól (FVM) kapta meg az álla-
mi „vízi birtokon“, mintegy he-
lyet cserélve a fenti jogot koráb-
ban bérlő tokaji Tiszavirág Ha-
lászati Szövetkezettel.

Ilyen gazdaváltásnál nyilván
mindenkit az érdekel, jó kezek-
be kerültek-e az állami vizek, il-
letve a halászatuk joga? Az
évente mintegy 250 tonna pon-
tyot, 50 tonna busát, 5-10 tonna
amurt és keszegfélét, s nem
utolsó sorban úgy 5 tonna 
ragadózó halat értékesítő cég
ügyvezető igazgatója készség-
gel mutatja be a Szabolcs Halá-
szati Kft.-t.

KKüüllffööddii  éérrttéékkeessííttééss
– A fenti, értékesített hal-

mennyiséget a 126 hektárnyi
saját tógazdaságunkban (Nagy-
halász és Kemecse), a kezelé-
sünkben lévő víztározókban
(Császárszállás és Harangod)
termeljük meg, illetve fogják ki
a Tiszából hivatásos halászaink.
Ám a haltermésnek egy nem je-

lentéktelen hányadára külföldön
akad vevő: főként horgászta-
vakba vittek ragadozó halakat a
belgák, olaszok, németek. 

DDrráággaa  hhaalláárraakk
– Sajnos az export már csak

múlt időben említhető, az utóbbi
két évben a halászokat is nagy
mértékben sújtó aszály miatt –
állapítja meg az Radóczi János
ügyvezető igazgató. – Ugyanis a
külpiacokon közkedvelt süllő
például olyan érzékeny az ala-
csony vízállásból adódó túlme-
legedésre, relatív oxigénhiányra,
hogy 2002-2003-ban szinte
kipusztult vizeinkből. 

A halárakat azonban nem
csak az aszály okozta relatív hi-
ány emeli. A jelenlegi fejenként
és évenként 3 kilogrammos ha-
zai halfogyasztás középtávon
prognosztizálható növekedése
ugyancsak ezirányban hat, miu-
tán újabb tógazdaságok már
nemigen hozhatók létre, arra al-
kalmas fekvésű, hatékony ter-
melést lehetővé tévő komo-
lyabb területek hiányában.

– A Vásárhelyi-terv oldhatná
meg a gordiuszi csomót, tarthat-

ná kordában hosszú távon is a
halárakat – vélekedik Radóczi
János. – De csak az esetben, ha
fontos szempont lesz a tervezés
során, hogy ne csupán kieresz-
szük az országból minél gyor-
sabban a vizet, hanem meg is
tartsuk azt, arra alkalmas terüle-
teken. Olyanokon, ahol azután
halgazdálkodást lehet folytatni,
növelve vele a hazai halterme-
lést, hogy végül ne legyen majd
elérhetetlenül drága a halhús
Magyarországon.

CCsseehh  kkoonnkkuurreenncciiaa
Az uniós  csatlakozást köve-

tően nagy ellenfél lesz a hazai
halpiacon is Csehország, tudjuk
meg az értékesítési lehetősége-

ket folyamatosan tanulmányozó
halászati szakembertől. Ott
ugyanis rengeteg a víztározó,
amelyben ugyan hosszabb idő
alatt, de takarmányozás nélkül
szinte ingyen növekszik meg a
sok ponty, amit aztán géppel le-
halásznak, s kilóját akár 100 fo-
rinttal is olcsóbban tudja szállí-
tani északi szomszédunk. 

VVeerrsseennyybbeenn  mmaarraaddnnii
Egy ilyen konkurencia mellett

most még a takarmányárak is
fölszöktek a tavalyi szárazság
okozta gyenge termés következ-
ményeként, úgyhogy föl kell
kötni az alsóneműt a magyar
halászati cégeknek, ha a ver-
senyt állni akarják.          G. B.

A horgászathoz szorosan hozzátartozik a tópart rend-
betétele, a lomtalanítás, a lejárók és megfelelõ utak

kialakítása. Fontos, hogy ne csak a saját horgászhelyeink
tisztaságát õrízzük meg! A horgászat befejezésekor szed-
jük össze a szemetet és minden a természetbe nem illõ hul-
ladékot. Képünkön a gulácsi Kelemen Andor teszi rendbe

fiával együtt a kedvenc horgászhelyét.

Nagyon sok horgász, halász érdeklődésére számot tart a hír:
2003. december 1-jétől a Szabolcs Halászati Kft.-é a halászati
jog a Tisza 540,5 és 581,3 folyamkilométere közötti, illetve a

Bodrog magyarországi szakaszán. 

Radóczi János és fia Gábor

Horgászok a jégen
Köztudomású, hogy a hor-

gászsport szerelmeseit a zord
téli időjárás sem rettenti el a
halfogás örömeinek gyakorlá-
sában. Nem árt azonban ezzel
kapcsolatosan néhány sza-
bályt szem előtt tartani!

A jégen tartózkodás szabá-
lyait a 6/1995. (III.22.) BM
rendelet szabályozza.

Nem árt tudni, hogy a ren-
delet 10. §-a az alábbi előírá-
sokat tartalmazza:

(1) A szabad vizek jegén tar-
tózkodni csak akkor szabad, ha
a jég kellő szilárdságú és nem
olvad illetve nem mozog.

(2) Tilos a szabad vizek je-

gén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott lá-

tási viszonyok között;
b) közúti járművel, a biz-

tonságos munkavégzés kivé-
telével;

c) kikötők és veszteglőhe-
lyek területén;

d) folyókon!!!
(11) § (1) Aki a jégen léket

vág vagy jégkitermelést folytat,
köteles a jégmentessé vált  terü-
letet távolról felismerhető mó-
don megjelölni, ill. körülhatá-
rolni. A jégmentessé vált terüle-
tet 1 m. magasságban legalább
10 cm széles piros-fehér csíko-
zású korláttal kell ellátni.  F. S.
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ÉÉvvaaddnnyyiittóó
Már nagyon várta a horgász-

társadalom az április 27-i évad-
nyitó versenyt Nyírbátorban. 

Az időjárás nem fogadta ke-
gyeibe a nagy létszámú (mintegy
száz fős) versenyzőgárdát, hisz
hol orkánszerű szél, hol sűrű eső
tette őket próbára. 

Győztesek, felnőtt kategóriá-
ban: 1. Beke Péter (Cormorán
HE, Rakamaz), 2. Sebők Zsolt
(Nagykálló), 3. Sztropkóczi Ist-
ván (Rakamaz). Ifjúsági: 1.
Leskovics Miklós (Dolgozók
HE, Kisvárda). Gyermek: 1. Ko-
vács József (Tisza-Szamosháti
HE, Tunyogmatolcs). Fenekezős
kategóriában: 1. Greskó Zoltán
(Nyírteleki HE) , 2. Kovács Jó-
zsef (Gulács), 3. Tóth József
(Fehérgyarmat), 4. Vágó Ádám
(Nagykálló), 5. Jakab László
(Vásárosnamény), 6. Petruska
Zoltán (Tiszadob).

SSzzaallkkaaii  ssiikkeerreekk
A tiszavasvári Kacsás-tó adott

otthont május 4-én a megyei If-
júsági Horgász Csapatbajnok-
ságnak. 

Kimagaslóan szerepelt a máté-
szalkai Szatmárvidéki HE csapa-
ta (Papp Csaba, Balogh Ádám,
Kocsis Péter), akik mindhárom
szektorban az élen végeztek. Má-
sodik a nyíregyházi Sóstógyógy-
fürdő HE, a harmadik a tiszalöki
Új Élet HE együttese lett.

SSzzaallkkaaii  ssiikkeerreekk
Május 11-én a gyermekcsapa-

tok mérték össze tudásukat a
Bujtosi-tavon. A nagy meleg el-
lenére kitettek magukért a gyere-
kek. Itt a dobogó legfelső fokára
a kocsordi Kraszna HE (Mándi
Gábor, Jakab Róbert, Koncz
Gergő) állhatott fel, a második a
Szatmárvidéki HE, a harmadik a
nyíregyházi Vasutas HE fiataljai
lettek.

TTaavvaasszz  kkuuppaa

A május 17-i szatmárnémeti
nemzetközi horgászversenyen
ismét első helyen végzett a me-
gyénket képviselő csapat.

A Tavasz Kupa halfogó baj-
nokság nívóját emelte, hogy a
magyarok, illetve a házigazdák
mellett, holland és szlovák csa-
patok is részt vettek a küzdelem-
ben. A szabolcsi csapat a dobogó
legmagasabb fokára állhatott, és
elhódította a vándor kupát. A

küldöttség tagjai voltak: Virág
Imre (csapatvezető), Turkó Sán-
dor (tréner) Jakab László, Mé-
száros Csaba, Pataki Zsolt, Rády
László és Támba Attila (ver-
senyzők).

MMeeggyyeeii  mmáássooddoosszzttáállyy
Az Apagyi Víztározó adott ott-

hont június 1-én a Megyei II.
osztályú csapatbajnokságnak.

A győztes a Nyírségi HSE
(Ladányi Roland, Luzsinszky
Tamás, Horváth András, Zsák

Zsolt, Bajkó Judit, Juhász Gyula
összeállításban), a második a
tiszalöki Új Élet HE, a harmadik
a nyíregyházi Sóstógyógyfürdő
HE csapata lett. Az első helye-
zett jövőre az első osztályban
folytatja.

KKeevveesseebbbb  ccssaappaatt  

A tiszalöki Kenyérgyári-holt-
ág adott otthont a megyei III.
osztályú csapatbajnokságnak jú-

nius 15-én. A győzelmet a
vásárosnaményi Postás HE sze-
rezte meg (csapatvezető: Jakab
László, versenyzők: Csoba Zol-
tán, Mile Pál Csaba, Kerezsi Mi-
hály, Magyar Péter), a második a
kisvárdai Dolgozók HE, a har-
madik a Tiszanagyfalui HE csa-
pata lett. Az első és a második
helyezett egyesületek jövőre a
megyei II. osztályban szerepel-
hetnek.

AA  lleeggjjoobbbbaakk  kküüzzddeellmmee

Az idén június 22-én vívta
meg nagy csatáját hat csapat a
megszokott leveleki víztározón.
Végül az első helyet a mátészal-
kai Szatmárvidéki HE együttese
nyerte (Csapatvezető: Szűcs
Sándor, versenyzők: Balogh
Ádám, Kocsos Péter, Szűcs Éva,
Gellér Győző, Horváth Tibor,
Kovács György, Fazekas János,
Papp Miklós.) A második a raka-
mazi Cormorán HE, a harmadik

a nyíregyházi Vasutas HE közös-
sége lett. A Mátészalka harmad-
szor nyerte el a Laguna Kft. által
felajánlott vándorkupát, így az
végleg nála marad. 

BBaajjnnookkssáágg  kkéétt  ffoorrdduullóóbbaann

A megyei egyéni halfogó baj-
nokságra július 13-án a tiszalöki
Kenyérgyári holtágon került sor
két fordulóban. Jól előkészített
pálya, szép számú nevezés igazi

csatát ígért. Gyermek kategóriá-
ban: 1. Kovács Gábor (Tisza-
Szamosháti HE), 2. Balogh
Ádám (Mátészalka), 3. Juhász
Gyula (Nyíregyháza). Ifjúsági-
ban: 1. Kocsis Péter (Szatmár-
vidéki HE, Mátészalka), 2. Ma-
gyar Tamás (Rakamaz), 3. Máté
Mihály (Nyíregyháza). Nőiben:
1. Szűcs Éva (Szatmárvidéki
HE), 2. Halász Mihályné (Sóstó-
gyógyfürdő). Felnőttben: 1. Lu-
zsinszky Tamás (Nyírségi HSE),
2. Beke Péter (Rakamaz), 3.
Sztropkóczky István (Raka-
maz). 

PPoonnttsszzeerrzzõõ  hheellyyeenn

A megyei horgász szövetség
versenycsapata tavaly kivívta az
országos első osztályban való in-
dulás jogát. Az augusztus 2-3-i
bajnokság helyszíne a szolnoki
Alcsi Holt-Tisza volt. A hatodik,
pontszerző hely megszerzésével
sikerült is bizonyítania a többi

rivális, jobb anyagi kon-
díciókkal rendelkező
szövetségekkel szemben.
A csapat tagjai: Turkó
Sándor (csap. vez.),
Szűcs Sándor (edző), ifj.
Kovács József (ifi.), Ko-
csis Péter (utánpótlás),
Szűcs Éva (női), Beke
Péter, Béres László, Gel-
lér Győző, Hornyák János,
Horváth András és Luzsinszky
Tamás (felnőtt).

BBiizzoonnyyííttoottttaakk  aa  ttiisszzttssééggvviisseellõõkk

Augusztus 24-én a nagykállói
Kálló Horgásztó adott otthont a
megyei tisztségviselők verse-
nyének. Nem elég, hogy valaki
tisztségviselő a közösségben,
csak akkor indulhatott, ha a me-
gyei első, második és harmadik
osztályban, valamint az egyéni
bajnokságon nem versenyezett.

Nagy küzdelemben végül az
elsőséget a tiszalöki Új Élet HE
csapata szerezte meg (Jáger Fe-
renc csap vez., Juhász Károly,
Ricz László, Soltész Gábor ver-
senyzők), a második a tisza-

vasvári Alkaloida  Lombik HE, a
harmadik a nyíregyházi Sóstó-
fürdő HE közössége lett.

DDééssii  kkiirráánndduullááss

A megyei szövetség is képvi-
seltette magát a szeptember 6-i
dési (romániai) Week End Ku-
pán. Kedvező időjárási viszo-
nyok mellett, a Szamos folyón
vágtak neki a csapatok a kétfor-

dulós küzdelemnek. Csapatunk-
nak sikerült megszerezni az érté-
kes második helyet. A csapat tag-
jai voltak: Fesztóry Sándor (ve-
zető), Jakab László, Mészáros
Csaba, Pataki Zsolt, Rádi László,
Támba Attila (versenyzők).

SSzzûûccss  AAttttiillaa  EEmmlléékkvveerrsseennyy

A tímári Tisza-parton rendez-
ték a Szűcs Attila Emlékver-
senyt. A fiatalon elhunyt ver-
senyző előtt tisztelegtek Sza-
bolcs, Hajdú és Borsod megye
legjobb horgászai.

Eredmények: 1. Béres László
(ő nyerte el a legjobb megyénk-
beli versenyzőnek járó díjat is),
2. Luzsinszky Tamás, 3. Nevelős

Béla. A legtöbb halat fogó nem
megyénkbeli horgásznak járó
különdíjat Csörgő István kapta
Hajdúból.

CCssuukkaaffooggóó  bbaajjnnookkssáágg

A gávavencsellői Kacsató
adott otthont a megyei csukafo-
gó bajnokságnak, ahol 1. Csen-
geri Tibor, 2. Bodnár Csaba, 3.
Szabolcsi József lett.

A horgászegyesület működésében
azon túl, hogy anyagi javakkal

gazdálkodik és halat telepít, hor-
gásztat, környezetet véd, stb., a
horgászok összekovácsolása ér-
dekében egy jó hangulatú egye-

sületi verseny a tóparton, a közö-
sen elfogyasztott halászlé vagy
babgulyá,s érzem az egyesület

életében szükségeltetik.

A megyei Horgász Szövetségen
belül működik az Ifjúság-Oktatás-
és Verseny Szakbizottság. A Szak-
bizottság hármas célt tűzött ki ma-
ga elé:

– segíteni az egyesületi verse-
nyek megrendezésében, úgy szer-
vezés, mint technikai eszközök biz-
tosításával,

– a megyei versenyek szervezé-
se, lebonyolítása, az év elején
meghatározott Versenynaptár sze-
rint,

– az Országos Bajnokságon és a
Nemzetközi versenyeken való rész-
vétel

Ezen versenyek a rendezés
szempontjából -helyi adottságok
figyelembevételével a Nemzetközi
Édesvízi Sporthorgász Szövetség
(FIPS) szabályai szerint kerülnek
lebonyolításra. 

1996. évtől érvényes ez a sza-
bályzat, de az ésszerű változások
nem kerülik el. Olyan ez a verse-
nyek megrendezésében, mint az
egyesületek életében az Alapsza-
bály. 

Ezen szabályzat meghatározza a
versenypálya milyenségét, mély-
ségét, szélességét, a versenyzők
egymástól való távolságát (10 mé-
ter), a horgászhelyek kialakítását,
a technikai értekezlet feladatát és a
sorsolás technikáját. 

Az általános rendelkezésekben
foglalkozik: 

– a verseny előkészületi idejével
(90 perc)

– az egyéni bíró kötelességével
– verseny idejének meghatáro-

zásával ( 3 óra)
– a csapatok létszámának meg-

határozásával
– mérés lebonyolításával
– a versenybizottság zsűri fel-

adatával
– büntető intézkedésekkel
– a bot hosszúságával, stb.
Mint említettem a szabályzat

mindig korszerűsödik. 2003. évtől
kezdve az eddigi két junior kategó-
riát (gyermek és ifjúsági) a Szövet-
ség már 2001. év végén megváltoz-
tatta. Az Elnökség határozata alap-
ján változott a 2 új kategória ver-
senybotjainak előírása is. Az után-
pótlás kategóriában, – tehát ott,
ahol a felső korhatár a 20. életév –,
a versenybot maximális hossza
11,5 méter lehet. Az ifjúsági kate-
góriában – azaz 15 életév felső ha-
tárral – ez a bothossz 10 méter. 

Két másik lényeges módosítás is
történt a versenyszabályokban, a
több apróbb, inkább csiszolásnak
nevezhető módosítás mellett. Az
egyik az, hogy amennyiben a ver-
senybot egyik tagja a verseny fo-
lyamán eltörik, lehetőség nyílik
arra, hogy a sérült tagot a verseny-
ző a versenybíró közvetítésével ki-
cseréltesse. Eddig erre nem volt
lehetőség.  A másik pedig arra vo-
natkozik, hogy amennyiben a sem-
leges, tehát tiltott zónában vagy a
verseny végét jelentő jelzés után
történt a fogás, s a versenyző nem
helyezte azonnal vissza a halat a
vízbe, úgy a mérlegeléskor a ver-
senyző által az abban a fordulóban
fogott legnagyobb hal nem számít
be a mérésbe, azt a mérlegelők a
mérés előtt visszahelyezik a vízbe. 

Nagyon hosszadalmas lenne az
egész szabályzatot jelen újságunk-
ban ismertetni, de bármilyen kér-
désre szívesen válaszolok. 

A bajnokságokon sportszerű
küzdelemben, eredményes helytál-
lást kívánunk!

Turkó Sándor, a versenyszak-
bizottság elnöke

Versenyek, eredmények

Sportszerű küzdelmek

Luzsinszky Tamás a legsikere-
sebb versenyhorgász

Beke Péter, Rakamaz büszkesége

Doránt Vilmos fõ támogatónk

A csukafogó verseny terítéke Gávavencsellõn

A csapatmunkával nem volt baj

Soha se legyen rosszabb évünk, mint 2003
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A nagyhalászi Textiles Hor-
gász Egyesület halászati hasz-

nosítója a gávai Marótzug
holtágnak. A Hortobágyi Nem-
zeti Park három éve betiltotta
a horgászatot a holtág egy bi-

zonyos szakaszán, ahol a mun-
katársai szerint védett növé-

nyek vannak.

A tiltott részt mára benőtte a
gyalogakác, így rövidesen híre-
hamva sem lesz a védett növé-
nyeknek. Viszont, amíg a horgá-
szok ott voltak, a bokrokat irtot-
ták, a területet rendben tartot-
ták. Ezért kérték, hogy a lezárt
lapos részen enyhítsék a tiltást.

VVeeggyysszzeerreess  íírrttááss
Dr. Aradi Csabát, a nemzeti

park igazgatójának válaszleve-
léből kiderül: a szóban forgó
rész az ő vagyonkezelésükben
lévő állami terület, mely termé-
szetvédelmi szempontból
„szentély“-nek minősül. Az
utóbbi években fellendült kuta-
tások eredményeként derült ki,
miszerint ez a sáv több érzé-
keny fajnak ad otthont. Ezek a
fajok „se a becserjésedést, se a
taposást“ nem bírják elviselni.
Ehhez adódik a holtág szegé-
nyes hínárflórája, melynek oka
a növényevő halak betelepítése.

A horgászegyesület tevékeny-

ségét ezért korlátozták, hogy a
taposás legyen kiszűrve, vala-
mint a víz ökoszisztémája hely-
reálljon. A másik veszélyforrás,
az Észak-Amerikából származó
gyalogakác a tiltás előtt is a par-
ti sávban több hektárt borított.
Tény, terjeszkedés is intézkedést
igényel. A faj a magas újrasarja-
dó képessége miatt mechanikus
módon nem oldható meg, ezért
speciális vegyszerrel szándékoz-
nak ellene fellépni. Az egyesület
a korlátozás elrendelése óta
többször kérte a helyszíni bejá-
rást, amikor „részletesen elma-
gyaráztuk nekik az intézkedés
indokait“. Kompromisszumos
megoldást találtunk, de további
engedmény már elvtelen megal-
kuvás, természetkárosítás lenne.

Ennyi békét a természet is
megérdemel“.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééss  ccééllrraavveezzeettõõbbbb

A nagyhalászi Textiles Hor-
gász Egyesület tagsága szomo-
rúan vette tudomásul a Hortobá-
gyi Nemzeti Park véleményét.

Nem a horgászoktól kell vé-
deni a területet. Inkább be kelle-
ne őket vonni a munkába. A
nemzeti parknak és minden más
szervnek főként csak jogi esz-
közei vannak a szabályok meg-
hozatalához, anyagi lehetőségei
igen csak korlátozottak. Véle-
ményük alapján íróasztal mellől
nem lehet hatékonyan védeni a
természetet.

A válaszlevélben sok minden-
nel nem értünk egyet, erősítette

meg Fekete Mihály a vezetőség
nevében. Azok a növényfajok,
amelyek korábban békésen
megéltek a horgászok szom-
szédságában, most már nincse-
nek jelen. Ennek oka a gyalog-
akác elburjánzása, amit koráb-
ban a horgászok fékentartottak.
Három éve ez a növény a terület
10%-át borította, most a 70%-
át. A védett részen vegyszerrel
írtani veszélyes dolog. Egyesü-
letünk többször megkereste a
park illetékeseit, helyszíni
egyeztetést kérve, de ökológus
egyetlen alkalommal se jött el a
Marótra.

AA  jjóó  ggaazzddaa  ggoonnddoossssáággáávvaall

Szerintünk, ha a horgászok jó
gazda gondosságával kezelhet-
ték volna a vizet és környezetét,
akkor a három évvel ezelőtti ál-
lapottal találkozhatnánk még ma
is. Az ő áldozatos munkájuk
eredménye, hogy a nemzeti park
érdemesnek tartotta a holtágat a
gazdag növényvilága miatt a fo-
kozott védelemre. Az állítások
ellenére, mi az elmúlt 15 évben
nem telepítettünk a vízbe nö-
vényevő halakat, ez ellenőrizhe-
tő a jegyzőkönyvekből. Külön-
ben ennyi békét a természet is
megérdemel gondolattal egyet-
értünk, de szerintünk sokkal job-
ban kell félteni a természet bé-
kéjét az át nem gondolt és vissza
nem ellenőrzött intézkedésektől,
mint a természetet testközelből
óvó horgászoktól. Soha sem a
tiltás, inkább a tevékeny együtt-
működés a célravezető.

Tilalmak a szentélyre,
A gyalogakác elõre tör

Lassan a gyalogakác mindent ellep a parton

Öröm a 
vízparton
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Köztudott, hogy a horgászat ered-
ményességét, sikerét sok tényező
befolyásolja, melyeknek sorában
„előkelő“ helyet foglal el az a bi-
zonyos horgászszerencse. Egy ru-
tinos, tapasztalt horgász azonban
nemcsak a szerencsére számít ki-
rándulásai során, hanem tudását,

megfigyeléseit is érvényesíti.

Hogy a halak mikor esznek és
mikor nem esznek, erre a kérdésre
biztos választ még senkinek sem si-
került adnia. Azt azonban tudjuk ta-
pasztalatból, hogy vannak úgyne-
vezett fix (állandó) tényezők, ame-
lyekre a halak mindig egyértelműen
reagálnak, és vannak változó ténye-
zők, amelyek együttesen vagy kü-
lön-külön hatnak a halak kapóked-
vére.

A teljesség igénye nélkül szeret-
nék ezekből a fönt említett ténye-
zőkből néhányat bemutatni, ame-
lyeknek tisztázása még hátravan.

Állandó tényezőnek tarthat-
juk:

1. A víz tisztaságát, zavarossá-
gát (átlátszóságát). Minél tisztább
a víz, annál jobb étvággyal esznek a
halak, de ez nem vonatkoztatható
általánosan minden halfajra. Példá-
ul: kecsegézéskor és fenekező har-
csázáskor nem tapasztaltam, hogy
zavarólag hatott volna a „mos-
lékos“ áradat a Dunán.

2. A víz szennyezettsége (ipari,
kommunális). Ezt még mérgezés-
nek is mondhatjuk, és ennek min-
denkor nagyon kedvezőtlen követ-
kezménye van a halakra. Nemcsak
az étvágyuk szűnik meg, hanem
gyakran el is pusztulnak.

3. A víz nyugalma (halászat,
orvhalászat). Nem fér kétség hozzá,
hogy ahol állandóan zaklatásnak
vannak kitéve a halak, onnan elme-
nekülnek vagy elbújnak, és nem ve-
szik föl a horgon fölkínált csalit
sem.

4. Az adott víz halállománya.
Mi sem természetesebb, mint hogy
ott, ahol bőven van hal, könnyeb-
ben és több is akad horogra.

Egészen más a helyzet a mindun-
talan változó tényezőkkel. Itt a kü-
lönböző „faktorok“ hihetetlen kom-
binációjával kell szembesülnünk.

Ismerünk olyan tényezőket, ame-
lyekre a halak pozitívan vagy nega-
tívan reagálnak a táplálék fölvételé-
ben, de föltételezhető, hogy vannak
olyanok is, amelyeket mi (horgá-
szok, halbiológusok) nem ismerünk

– csak a halak érzékelik őket. Több
évtizedes tapasztalatok és a hor-
gászirodalom alapján tekintsük át
az általunk ismert tényezőket, ame-
lyek többé-kevésbé befolyásolják a
halak kapókedvét.

1. A víz hőmérséklete. A víz me-
legedésével arányosan az emésztés
időtartama is rövidebb, tehát a ha-
lak gyakrabban vesznek föl táplálé-
kot (kivéve a túl sekély vízrészeket,
pocsolyákat, ahol kánikulában akár
30 Celsius-fok fölé is emelkedhet,
poshadt lesz a víz).

2. Folyóinkon az áradásnak,
apadásnak van kiemelkedő szere-
pe a halak étvágyára. Tavasszal és
nyáron az enyhe áradás serkenti a
halakat élelemszerzésre, ősszel a
hasonló arányú apadásnál is ered-
ményesen horgászhatunk. A stagná-
lás pedig mindenkor kedvezőtlen a
halfogásra.

3. A víz oxigén-ellátottsága is az
emésztéssel kapcsolatos. Minél na-
gyobb az oldott oxigéntartalom a
vízben, annál gyorsabb az emésztés
lefolyása, s a halaknak több táplá-
lékra van szükségük.

4. A levegő hőmérsékletének
másodlagos szerepe van a halak ka-
pókedvére, de nem hanyagolható
el. A halak a legkisebb hőingado-
zást is megérzik, és ezt a mikroin-
gadozást a levegő idézi elő a víz-
ben.

5. A légnyomás-ingadozásnak
különös szerepet tulajdonítanak a
horgászok. A barométer mutatójá-
nak stabil állását kedvezőnek tart-
juk, kedvezőbb az enyhe emelkedé-
se, de a süllyedő légnyomás tönkre-

teszi (teheti) a horgászást. Minél
magasabb a légnyomás, annál re-
ményteljesebb a horgászat eredmé-
nyessége.

6. A szél iránya, erőssége. A
gyenge, vizet bodrozó fuvallat ked-
vező horgászásra. Állóvizeken
mindig széllel szembe dobjuk be
szerelékeinket. Erős szélben nehéz,
sokszor nem is érdemes próbálkoz-
ni halfogással.

7. A légköri frontbetörések ké-
pesek napokkal korábban elrontani
a horgászatot. Különösen a békés
halak hagyják abba a táplálkozást
napokkal előbb, ha hidegfront kö-
zeledik. Erre a ponty a legérzéke-
nyebb halunk.

8. Megvilágítás. Derült vagy bo-
rult égboltra gondolunk. Derült idő-
ben a fényre érzékenyebb halakat a
mélyebb, árnyékos helyeken talál-
hatjuk meg, de általában a boron-
gós idő kedvezőbb más halfajok
megakasztására, főleg a ragadozók-
ra kedvezőbb.

9. Zivatar előtt és után. A várat-
lanul ránktörő zivatarban nem hor-
gászhatunk, és nem is ajánlatos vil-
lámláskor vízen tartózkodni. De azt
sok horgász tapasztalhatta, hogy hi-
hetetlenül fölélénkülnek a halak pár
órával előtte. Az elvonuló zivatar
utáni csendben szintén sok a kapás,
szép halakat akaszthatunk.

10. Évszakok, napszakok. Min-
den évszaknak megvan a sajátossá-
ga. Tudjuk, hogy mire és hogy hor-

gászhatunk télen, mi a teendő ta-
vasszal, a horgászidény kezdetekor,
nyáron és ősszel a főszezonban.
Napokra fölbontva a horgászást,
legeredményesebb a kora reggeli
időszak és az esti félhomály kezde-
te. De napközben is horgászhatunk
kitűnő eredménnyel – a fönt emlí-
tett tényezők közreműködésével,
külön ki kell hangsúlyozni: ezek-
nek a tényezőknek számtalan
együttes és lehetséges kombináci-
ójával. Csak egy példa: ősszel
gyenge apadás + mérsékelten hűlő
víz + déli szél (fuvallat) +
emelkedő légnyomás = elő a csuká-
zó szerelékkel (élő kishalas vagy
blinker), bolondul rabol a krokodil-
pofájú!

11. A szolunáris táblázat az em-
lített „faktoroknak“ és kombináció-
iknak csak aláfestésül szolgál, de
kedvező föltételek mellett kitűnő
szolgálatot tesz horgászszempont-
ból...

Hogy a láthatatlan mélységből, a
víztükör alól halat varázsoljunk elő,
előnyt jelent a környezet jó ismere-
te, a körülöttünk zajló jelenségek
helyes megfigyelése. De kell még
hozzá többek között, megfelelő föl-
szerelés, a megfogni kívánt halhoz
megfelelő csali, csalétek, a hor-
gászhely kiválasztása, nem kevésbé
a horgászmódszerek ismerete és az
adott horgászhelynek megfelelő al-
kalmazásuk. Ha mindezt tudjuk,
lám, egyszerű a halfogás...      F. S.

Mikor harap a hal

Herman Ottó szavaival:

...igazi horgász csak az lehet, aki valóban szereti a természetet;

...ismernie kell a víz sodrását, forgóit, görbéit, langójait,
ezeknek a halak életéhez való viszonyulását, a vízpartoknak
ezekre való befolyását;

...meg kell barátkozni a part növényzetével, a rajta lévő rova-
rok életével,

...meg kell ismerkednie a vízimadarakkal, jégmadárral, gém-
mel, bakcsóval, szárcsával, vízicsibével; a vízparti állatokkal,
vidrával, vízipatkánnyal, kétéltűekkel, teknőssel, kígyóval, bé-
kával és ezernyi más állattal;

...értenie kell szerszámához, azok kezeléséhez, alkalmazásához;

...szokja meg a korai ébredést, éljen egészséges életet!
Hát valahogy ilyennek kellene lennie az ideális horgásznak, s

ha a vízparton ritkán találkozunk is vele, legalább törekedjünk
ezt elérni.

Annyit még hozzátennénk: „A tökéletesre való törekvés min-
den erények egyik legnemesebbje.“

És ez minden szempontból megéri törekvésünket!          F. S.

Az igazi horgász

Állandó és változó tényezők 
befolyásolják a halak kapókedvét

Ha minden összejön, akkor ilyen
halakat foghatunk
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Azt hiszem, nem vagyok egye-
dül, aki azt mondja bárcsak,

már megint ott tartanánk. Ad-
dig valami pótlék gyanánt,

megosztom Önökkel, így gon-
dolati szinten, a tavalyi szezon-

kezdet élményeit.

Bizony nagyon hosszúra sike-
redett a 2002-es tél. Több hor-
gásszal beszéltem akkoriban,
aki elmondta, nagyon viszket
már a tenyere a parafa után. Ré-
szemről különösebben nem pa-
naszkodhattam, mert fogtam
halat a jeges vízszélről is a Ke-
leti-főcsatornán. Azért én is úgy
voltam vele, hogy valami dara-
bosabb jószág csak jó lenne. Az,
hogy csukát fogjak szóba sem
jöhetett. A tilalom előtt, nem ol-
vadt ki egyik olyan kis csatorna
sem, ami képbe kerülhetett vol-
na horgászati lehetőségként.
Mondhatják erre, hogy pech.
Meg, hogy ez egyéni szocprob-
léma, de mindenképpen nagyon
rosszul érintett. Tavaszi
mentsvárunk a Kacsás-tó szo-
kott lenni. Zavarosak a vizek,
de a tó március 15-én, nyit és
fogjuk a pontyokat. Na, nem a
tavalyi évben, mert ugyancsak
megtréfált bennünket a termé-
szetfelelős. Március 16-án,
olyan jég volt a tó vizén, hogy
ugrálni lehetett rajta.

AA  ddaarraabboossaabbbbjjaaiibbóóll
Végre aztán áprilisban csak

megnyílt a tó kapuja. Ez mond-
juk furán hangzik, de mivel kör-
be van kerítve teljes mértékben
fedi a valóságot. Úgy döntöt-
tem, hogy ötödikén ott a he-
lyem. És úgy is lőn. Nem volt ez
ilyen egyszerű. Ezt kell csinál-
nom, azt el kell intéznem és Fü-
löp Sanyi barátommal meg kell
beszélnem, mikor indulunk. Mi-
re minden lerendeződött délután
egy óra. Részemről úgy voltam
vele, hogy halat kell fognom, a
darabosabbjából. Azt sem bá-
nom, ha nyálkás ponty az illető.
Ennek megfelelően, az öreg te-

leszkópos, kettőhatvanas
Shakespearet vittem magam-
mal. Figyelembe véve a sok
éves tapasztalatot, másik botot
nem is vittem. Öreg vagyok én
már ahhoz, hogy két botra kon-
centráljak. Megfigyeltem, hogy
egy bottal többet fogok.

AAzzéérrtt  bbeevváággookk
Szép, nem szép, de így tör-

tént, és némi okulás gyanánt le-
írom vétkemet. Ezt a botot az
előző év nyár elején ledobtam a
garázsban, most felvettem. A
tetthelyen látom, hogy az alsó tű
hiányzik. Na nem baj, elég arra
egy is. Fülöpke, miközben a
fídert szereli, azt mondja, Gyu-
szi adok egy előkét. Hagyjad
mondom, ezen fonott előke van.
Csak gyere érte, az enyém is az.
Mégiscsak dupla esély, adom ki
az irányelvet és érte megyek. Jó
keményen megtömöm a kosarat
és bedobok. Felkerül a Sooter-
ses csipesz, és én készen állok a
halfogásra. A haltartót vízbe do-
bom. No, nem az optimizmu-
som miatt, de nem árt neki, ha
ázik. A szák fejet feltekerem a
nyélre, mert ugye „sose lehes-
sen tudni“. Mellé telepszem és
meg vagyok győződve, hogy
pontyot fogok fogni. Sanyi,

még mindíg szerel. Egy társal-
kodó partnert is kaptunk, Bara-
bás Zoli személyében. A hátam
mögött áll meg, aminek köszön-
hetően én gyakran nézek hát-
rafelé. Éppen azt mondom Ne-
ki, hogy ott az a szivacsdarab
ülj le rá, mikor a botra nézve lá-
tom, hogy valami kispanolta a
zsinórom. Mire lenyúlok, már
esik vissza a csipesz, én azért
bevágok. Minden meggyőződés
és természetesen eredmény nél-
kül. Nem fogtam semmit. 

Az év első pontya ide vagy
oda, mégsem bosszant a dolog.
Újra csalizok és megnyugtatom
a mellettem lévőket, hogy nem
lehet minden halat kifogni. Szó-
val, csalizás, bedobás, bot mellé
telepedés. Kis idő múlva jön Ju-
hász Karcsi (Caca). Nekik van
kilós kárászuk is, de ponty nem
jött. Beszélgetünk mindenfélé-
ről. Nem fogok itt forogni, majd
úgy járok, mint az előbb. Felál-
lok és odaállok melléjük a töl-
tésre. Egyszer csak Zoli izgatot-
tan mondja, Gyula bátyám, va-
lami rángatja. Na, nem engem,
hanem a szerelékemet. Nem
baj, majd feleszi magát, ha
akarja-mondom. 

KKiissppaannoolljjaa  aa  zzssiinnóórrtt
És ez akarja, először

kispanolja a zsinórt,
hogy fent rezeg a csi-
pesz, majd szépen las-
san csúszni kezd a bot
az ágason. Ezt már én
is komoly szándéknak
fogom fel. Leballagok
a bothoz, határozottan
megemelem és elkez-
dem kicsűrni a pontyot.
Eme sportszerűtlen el-
járástól teljesen maga
alatt van a szép, pikke-
lyes nyurga és könnye-
dén hagyja magát a
Caca kezében lévő
szákba vezetni. Mérle-
geléskor kiderül, hogy
kiló nyolcvanöt csak ez
a szép hosszú hal. Csa-

lizás, bedobás. Közben Sanyi
barátom, a finom szerelékkel
fog egy tenyérnyi kárászt. Láto-
gatóink elmennek. 

FFiinnoomm  rreezzggééss  aa  ccssiippeesszzeenn
Teljes figyelemmel fordulok a

bot felé. Finom rezgés látszik a
csipeszen, majd kétszer is más-
fél, két centinyit emelkedik és
süllyed. Biztos, ami biztos az
orsótartóhoz teszem a kezem és
amikor négy-öt centiméteres
emelkedés után a csipesz meg-
áll, minden meggyőződés nél-
kül bevágok. Határozott ellen-
kezést tapasztalok a túlsó vég-
ről. Megy ide-oda. Mikor előt-
tem van, előveszem a fényképe-
ző gépet. Készítek egy felvételt.
Aztán úgy döntök a szákolás
előtt is készítek egyet. Komoly
gondjaim vannak. Ballal ugye
fogom a szákot. Jobbal a fény-
képezőgépet, de úgy, hogy tá-
masztom a botot is. Sanyi kérdi,
hogy ne segítsen-e. Mondom,
hogy ne. Elmegy – mondja.
Nem baj, nyugtatom meg. Az-
tán ott van a szákban a tükrös.
Jobban küzdött, mint amit egy
tükröstől vár az ember. Vagy
csak a lagymatag pikkelyes után
tűnt úgy? A Gold FM-es sport-
társak fogják az ezüst kárászo-
kat. A két pontyom megvan,
cserélgetni nem akarom őket,
ezért kenyérgalacsinokkal csali-
zok. Kárászt ugyan nem fogok,
de szórakoztatásként vagy meg-
nyugtatásomra mindíg lecsipe-
getik. Pocsék felhők gyülekez-
nek felettünk. Úgy tűnik a mete-
orológusoknak igazuk lesz és itt
a hóesés. Szerencsére nem, de
határozott eső kezdődik. Mire
gyorsan összeszerelünk, az eső
abbamarad. Már amennyire egy
fídert és pikert gyorsan össze le-
het szerelni. 

Január eleje van. Két hónap
kell vagy talán még több is,
hogy ugyanezeket az élménye-
ket újra átélhessem. Remény-
kedjünk sporttársak, most nem
lesz olyan hosszú a tél.    -appa-

Végre halak 
a hosszú tél utánHorgászok írják ��

A Gold FM-es spori sem távozott
üres kézzel
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A menyhal a tőkehalfélék csa-
ládjának egyetlen édesvízi képvi-
selője. Tipikusan az északi hideg
vizeket kedvelő halfaj, ez jól tük-
röződik élőhelyében, egész élet-
módjában, de különösen szaporo-
dás-biológiájában. Rejtőzködő
életmódja miatt vizeink egyik
legkevésbé ismert hala. A hideg
vizű északi folyókban jelentős
testnagyságot ér el, hazai folyóvi-
zeinkben azonban nem nő nagyra.
Főként éjjel zsákmányol. Kifeje-
zetten téli horgászhal! 

LLEEÍÍRRÁÁSSAA  
Testformája leginkább a har-

csáéra emlékeztet. Feje széles és
lapított. Szája kevésbé széles,
mint a harcsáé, s apró gerebenfo-
gakkal sűrűn benőtt. Az orrnyílá-
sok előtti apró és az áll középső
részéről lelógó hosszabb bajusz
minden kétséget kizáróan jelzi
rendszertani hovatartozását. Tör-
zse hengeres, az erősen lapított
torokrész kis, lekerekített
farokúszóban végződik. Két hát-
úszója van, a hosszú hátúszó előtt
helyezkedik el a kisebb méretű.
Jellegzetessége, hogy páros úszói
a megszokottól eltérő sorrendben
helyezkednek el, a hasúszókat
közvetlenül a garat alatt találjuk,
tehát megelőzik a mellúszókat.
Farok alatti úszója igen hosszú és
a hosszabb hátúszóhoz hasonlóan
jól elkülönül a farokúszótól. Szí-
ne a háton barnászöld, oldalai sö-
tétbarna sárgásbarna, szabályta-
lan alakú foltokkal márványozot-
tak. Hasa szürkéssárga. Meglehe-
tősen nyálkás testét rendkívül ap-
ró, kör alakú pikkelyek borítják. 

A harcsáénál valamivel na-
gyobb szeme nem sok szerepet
játszik a táplálék megszerzésé-
ben, annál inkább szagló- és ta-
pintószervei. 

SSZZAAPPOORROODDÁÁSSAA  ÉÉSS  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSSEE  
Ivarérettségét 3-4 éves korában

éri el. Novembertől február végé-

ig ívik kövek közé vagy a finom
homokos aljzatra. Általában nagy
bandákba verődve évről évre
ugyanarra a helyre jár ívni. Meg-
figyelések szerint hideg téli éjje-
leken nagyobb csoportokban a
víz felszínére húzódva – halász-
nyelven – „pergelődik“. Ragadós
héjú, kb. 1 mm átmérőjű ikrájá-
nak belsejében olajcsepp van,
amellyel ívóhelyén az aljzat fölött
szinte lebeg. Egy-egy nőstény
évente 300-500 ezer ikrát rak le.
Az ivadék a vízhőmérséklettől
függően 40-70 nap múlva kel ki. 

A szakirodalom szerint a meny-
hal igen hos-
s z ú

életű,
akár a 20
éves kort is elérheti. Leg-
jobban a hideg, mély vizű északi
vizekben növekszik, ahol 1 m-nél
nagyobb, 20-30 kg-os példányai
is előfordulnak. Hazai viszonyok
közölt növekedését kevésbé is-
merjük. Román kutatók adatai
szerint a Duna vízrendszerében
legfeljebb a 2-4 kg-os testnagysá-
got érheti el. Ezek az adatok arról
is tanúskodnak, hogy növekedése
rendkívül lassú: az 1,0-1,5 kg-os
testnagyságot – amikor 50-60 cm
hosszú –, csak 9-10 éves korban
éri el. A hazai rekordpéldány
mindössze 1070 g-os. 

TTAARRTTÓÓZZKKOODDÁÁSSII  HHEELLYYEE

Kedveli a kevésbé szennyezett,
hideg folyókat, a patakokat, a na-
gyobb tavakat. A jobban felmele-
gedő tavakban – egyedülállóan –
nyári álmot alszik, ilyenkor táp-
lálkozása is szünetel! 

Az elevenebb mozgású, mély,
sziklás medrű vizekben megbú-

vik a kövek között, a víz alá sül-
lyedt tuskók takarásában, a víz-
parti fák gyökerei között kimosott
üregekben. Általában igyekszik
megbújni a fény elől. 

Fenéklakó. A hazai folyók kö-
zül elsősorban a Tisza és az alsó
Duna-szakasz menyhal-állomá-
nya méltó említésre, de előfordul
a Rábában, a Drávában és a Körö-
sökben, valamint a Balatonban is. 

TTÁÁPPLLÁÁLLKKOOZZÁÁSSAA  
Férgeket, rovarokat, ikrákat,

békákat és halivadékokat fo-
gyaszt. Lengyel kutatók tapaszta-
latai szerint csak a 20 cm-nél na-
gyobb példányok gyomrában for-
dul elő halmaradvány, az öregebb
egyedek azonban igazi ragadozó
életmódot folytatnak. A táplálék
összetételében szezonális eltéré-

sek is mutat-
koznak,

t a -

vasz-
szal az ára-

dások idején főleg gi-
lisztaféléket, nyáron és télen ha-
lat, ősszel kedvenc táplálékát, a
békát fogyasztja. 

A menyhal akkor a legaktívabb,
amikor a víz hőmérséklete 7 °C
alá süllyed, vagyis amikor a leg-
több halfaj elvermel! 

HHOORRGGÁÁSSZZAATTAA  

Kapásra a hideg, téli időszak-
ban a fenekező vagy alkalomsze-
rűen mártogató, tapogató mód-
szert alkalmazva számíthatunk. A
még enyhén zajló vízben is érde-
mes a ruganyok végén keletkező
örvénylő, kavargó vizek által ha-
tárolt csendesebb tükrökben
menyhalra fenekezni, mártogatni
vagy tapogatni. A szibériai horgá-
szok szerint a parton rakott tűz
fényhatása vonzza a menyhalakat. 

Fenekezős horgászat. Feneke-
zéshez 2,40-2,55 m hosszú, mere-
vebb – a 9. táblázat 2. csoportjába
tartozó –, horgászbotot használ-

junk, közepes méretű peremorsó-
val, dobján 0,30-0,35 mm-es zsi-
nórral. A víz sodrásának megfele-
lő nagyságú és alakú ólmot – az
akadós terep miatt – egy számmal
vékonyabb előkére kössük, vég-
ólomként. A 2-4 es számú, hosszú
szárú süllőzőhorgot 20-40 cm
hosszú előkére kössük úgy, hogy
az előke hossza túlérjen az ólmon. 

Csaliként gilisztát, giliszta-
csokrot, néhány cm-es élő halat,
halszeletet, esetleg tüdő- vagy
májdarabkát tűzzünk horgunkra. 

A menyhal, a törpeharcsához
hasonlóan, a legritkábban hagyja
ott a csalit, amelyet mohón, mé-
lyen befalva mindjárt vinne is to-
va, ha a horgon fenn nem akadna.
A megakasztott menyhal lemara-
dásától így aligha kell tartani!
Amennyiben kishallal horgá-
szunk, egy gondolatnyit azért vár-
junk ki a bevágással, de koránt-
sem annyit, mint a süllőnél, mert
akkor nagyon mélyről operálhat-
juk ki horgunkat. 

Mártogató-tapogató horgá-
szat. Mártogató, tapogató horgá-
szathoz használandó felszerelé-
sünk minden alkatrésze megegye-
zik a süllőzésnél ismertetetteké-
vel. Csaliként itt inkább 5-7 cm-
es eleven csalihalat vagy halsze-
letet használjunk, esetleg jó lógós
harmatgilisztát. A kis halat orr-
lyukán át tűzzük horogra; a gi-
lisztát néhány göngyöléssel úgy,
hogy farkával kellően tudjon mo-
zogni. Így fogósabb lesz. 

Mártogatás, tapogatás közben
kapáskor a készség hirtelen elne-
hezül, majd apró rángások futnak
végig a zsinóron. Ilyenkor ve-
gyük fel halunkkal a kontaktust,
majd némi kivárás után következ-
het a bevágás! 

A megakasztott menyhal csak
addig verekszik teljes erejéből,
amíg a fenékközelben valami
akadót sejt, ahová – ha teheti –
bebújik. Ezért igyekezzünk a
fenékközelből minél előbb fel-
emelni. A továbbiakban fárasztá-
sa és szákolása már nem okozhat
gondot. A hideg vízben jól, a 10-
15 °C-osnál melegebben kevésbé
viseli el a rabságot.             F. S.

A menyhal
Tudományos neve: Lota lota L. 



Szerencsés napja volt november 13-a
Dankó József, nyíregyházi horgásznak. A
leveleki víztározón egy 13,5 kilogrammos
kapitális csukát sikerült horogra csalnia

Takács András 12,6 kg-os amurt a
nagykállói Kálló-tóban zsákmányolta

Falcsik István legnagyobb nyári sikerének 
a tiszaberceli Öreg-Tisza tóból kifogott 

18 kg-os busát tartja.

Balog Istvánné 8,34 kg-os
csukáját a gávavencsellõi 
Kacsatón csalta horogra

Császsár István 30,5 kg-os harcsájával
megnyerte az éves harcsafogó versenyt a

Székely-õzetanyai víztározón

Rekordfogások megyénkben

AGROFORG Kft.
EXPORT-IMPORT
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: (42) 417-807, fax: (42) 417-806

Agroforg Kft. Nagykereskedelmi Raktár
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 42-44.
Te.: (42) 417-807, fax: (42) 417-806

www.husqvarna.hu

Alkatrészellátással és szervízzel

Nagykereskedelmi áron!
a horgászegyesületek, vállalkozók, 

önkormányzatok részére!

- Fûkaszák
- Fûnyírók
- Láncfûrészek

- Rotációs kapák
- Vízszívattyúk
- Hómarók, stb.
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