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Horgász k-VÍZ Elõzõ számunk nyerteseinek (Zelei Zoltán,
Zelei Andrea, Schmiling Gergõ) Fesztóri Sándor adta át a
díjakat.

A napokban több mint ötven szakem-
ber, érdeklõdõ vett részt a rakamazi
mûvelõdési házban tartott Környezet-
és Természetvédelmi Ankéton. 

A megnyitójukban dr. Maleczky Im-
re, a megyei horgászszövetség elnöke
és dr. Balogh Árpád, a Nyíregyházi Fõ-
iskola rektora kihangsúlyozták, milyen
fontos szerepe van a két szervezet
együttmûködésének, melyet egy meg-
állapodás is rögzít. Életünk meghatáro-
zó eleme a víz. Az élõvilág gazdagsága
– amibe beletartoznak a morotvák is –

csak akkor marad meg, ha védjük és
óvjuk. Fontos, hogy a természetet
„használó“ ember arra törekedjen,
hogy a vizek állapota ne romoljon és a
vízi élõhelyeket megõrizze. Általában a
horgász észleli elõször a bajt (a hal-
pusztulást, a szennyezést), hisz õ van
kint a legtöbbet a parton. Fontos tehát,
hogy azonnal riassza az illetékeseket,
megelõzve ezzel az esetleges nagyobb
gondokat.

Folytatás a 3. oldalon

Cikkünk az 5. oldalon.

11,5 kg vegyes hallal 
Szabó Csaba nyerte a tavon

rendezett halfogó versenyt

Víz és a környezete

Dr Balogh Árpád köszönti a megjelenteket

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és halfogásban gazdag boldog új

évet kívánunk minden kedves

horgásztársunknak!
Megyei Szövetség

Szomorú hír érkezett 
szövetségünkhöz. 

Elhunyt Sipos Ferenc!

Feri bácsi, mert szinte min-
denki így ismerte, Székelyben
született 1932.
szeptember 24-én.
Katonai szolgála-
tának letöltése
után Nyírbátorban
kezdett dolgozni
különbözõ mun-
kakörökben. Leg-
utolsó munkahe-
lye a nyírcsászári termelõszö-
vetkezet volt, ahol hosszú éve-
ken keresztül fõkönyvelõi mun-
kakört töltött be.

Szerette a természetet, fiatal
kora óta tagja volt a helyi va-
dásztársaságnak. 1983-ban lett a

nyírbátori Vasa Horgász Egye-
sület tagja, majd három cikluson
keresztül a közösség elnöke. A
napokban tartott horgászköz-
gyûlésen örökös elnöknek vá-
lasztották meg.

A megyei hor-
gászszövetségben
hosszú ideig (nap-
jainkig) a Fel-
ügyelõ Bizottság
elnöki tisztségét
töltötte be, az ez-
zel járó feladato-
kat lelkiismerete-

sen, örömmel végezte. Munkája
elismeréséül a Szövetség legma-
gasabb kitüntetését a „Horgász-
sportért“ emlékérmet kapta
1996-ban és 2002-ben.

Emlékét örökké megõrizzük!
Elnökség 

Búcsú Feri bácsitól

a Nagymorotvát
Közel negyedmillió köbméter 

iszapot távolítottak el a holtágból
július közepe óta

Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízügyi miniszter nemr;giben
Tiszanagyfalunál
a Nagymorotva
r ev i t a l i z ác ió s
munkálatainak
befejezéseként
mondott avatóbe-
szédet. A Vásár-
helyi-terv filozó-
fiájának lényege:
a Tisza mellett
élõknek új élet-
minõséget terem-
teni, melyben a
biztonság mellett

a megélhetés is fontos szempont. A
természeti érték turisztikai lehetõsé-
get teremt, s a Morotva is ilyen kincs,
életben tartásával az ökoturizmus, a
vízisportok központja, igazi horgász-
paradicsom lehet./folyt. 2. old.

ÚJRAÉLESZTETTÉK
a Nagymorotvát

Bemutatkozik

A Rohodi Víztározó
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ÚJRAÉLESZTETTÉK
a Nagymorotvát

A halállomány nem károsodott

Folytatás az elsõ oldalról

– Ezzel a beavatkozással elértük,
hogy a Morotva ne mocsarasodjon el,
meg tudjuk õrizni páratlan élõvilágát,
miközben lehetõség nyílik többcélú
hasznosításra. A mederbõl hidromech-
anizációs kotrással közel 240 ezer köb-
méter szerves iszapot távolítottak el,
ezzel a vízmélység 1-1,5 méterrel nö-
vekedett. A kivitelezõ Fetivíz Kft. és a

Kevíz 21. Rt. és az alválllakozók kitû-
nõ munkát végeztek.

Pirint Frigyes, Rakamaz polgármes-
tere érdeklõdésünkre elmondta: a Mo-
rotva rakamazi szakaszán teljes kotrást
végeztek. Pályáznak, hogy kiépítsék a
parton az infrastruktúrát. A második
lépcsõ a Morotva összekötése a Tiszá-
val, ami a tónak a vízfrissítést jelente-
ne, s egyúttal a biztonságosabb lenne az
árvízvédelem.

Horgászversenyt rendezett október 22-én a Vásárosnaményi 
Rendõrkapitányság a Tarpán található Huszti Farmon. A versengésben

mintegy 70 fõ; a vásárosnaményi, és a fehérgyarmati kapitányság 
dolgozói, családtagjaik, nyugdíjas rendõrök és a Forrás Vállalkozói

Klub tagjai vettek részt. 

Egyesület alakul
Mint arról már beszámoltunk, Tisza-

telek község területén található ún. Ha-
lásztanyai-csatorna halászati jogát a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Szövetségünknek enged-
te át 2020. december 31.-ig. Mindez azt
jelenti, hogy 2006. évtõl a megyei hor-
gász szövetség a gyakorlatban is meg-
kezdi a vízterület horgászati hasznosí-
tását. A vízen a szövetségünk elnöksé-
ge döntése alapján felnõtt éves területi
engedélyek: 4.000 Ft-ért, az Ifjúsági
éves: 2.000 Ft-ért, felnõtt napi jegy:

400 Ft-ért, ifjúsági napijegy: 200 Ft-ért
lesznek megvásárolhatóak.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ügy-
intézés és az okmányok beszerzésének
megkönnyítése érdekében helyi hor-
gászegyesületet alakítunk a kedves
tiszateleki és környékbeli horgászni vá-
gyók számára. A vízterületre helyi hor-
gászrend fog készülni, melyet az itt
nem közölt információkkal kibõvítve a
helyi polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján fogunk elhelyezni! 

Érdeklõdni, felvilágosítást kérni
munkaidõben a: 42/ 411-372-es tele-
fonszámon lehet.

Valóban volt halászat a Halászta-
nyai-csatornán, de ezt a Sporthorgász
Egyesületek Sz. Sz. B. megyei Szövet-
ségének szakemberei végezték. Mint
ismeretes, a csatorna halászati jogát a
megyei szövetség nemrég nyerte meg,
és ezért állományfelmérõ halászatot
végzett. A halászatot végzõk megálla-
pították, hogy a csatornában a vártnál
fajgazdagabb és jóval nagyobb egyed-
számú halállomány található.

Sajnos, olyan fajok szerepelnek leg-
nagyobb egyedszámban, mint pl.: a tör-
peharcsa, az amúrgéb, amelyek jelenlé-
te a többi halfaj számára, valamint sza-
porodásukra nézve igen kedvezõtlen.

Sikerült azonban manapság egyre rit-
kábbnak számító halfajokat is kimutat-
ni, mint pl.: réti és vágócsík, valamint
szivárványos ökle. Ezúttal is felhívom
tehát a kedves itt horgászó olvasók fi-
gyelmét, hogy ezek védett halfajok,
esetleges kifogásuk esetén haladéktala-
nul (még élettelen állapotban is) a víz-
be vissza kell õket helyezni. 

Az egyébként minden fajta enge-
déllyel rendelkezõ állomány felmérõ
halászatot végzõ szakemberek csak
fényképezés és egyedi megvizsgálás
(külsõ élõsködõk, általános állapot,
stb.) céljából vettek ki néhány halat a
vízbõl, amelyet rövidesen, még a halak

egészségének károsodása elõtt, vala-
mint azok lefényképezése után, a vízbe
visszahelyeztek.

A halászat következtében a halállo-
mányt nem érte károsodás, mert a me-
gyei szövetség haszonszerzés céljából a
halállományt károsító ún. termelõ halá-
szatot nem folytat, és a jövõben sem kí-
ván folytatni! A halászat célja tehát az

ismeretszerzés volt, a szakmai alapokra
helyezett halgazdálkodás elõsegítése
céljából, hiszen csak a halállomány fa-
ji, korosztálybeli összetételének isme-
retében lehet a sikeres és célszerû hal-
gazdálkodást végezni.

Fesztóry Sándor
ügyvezetõ igazgató

A Kelet-Magyarország címû napilapot felháborodva
keresték meg tiszateleki olvasók, hogy a Tiszateleki ún.

Halásztanyai csatornán a Szabolcsi Halászati Kft.
halászai elektromos halászgéppel halásznak.

Természetesen a Kelet-Magyarországban is megjelent
az ezzel kapcsolatos magyarázat, de a Villantó újság
szerkesztõi úgy gondolják, hogy a lap hasábjain is

foglalkoznak ezzel a témával. 

Nagy halak a horgon
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Folytatás az elsõ oldalról

Az ankéton továbbá dr. Nagy Sán-
dor, egyetemi docens a vízi élõhelyek
(holtágak) rehabilitációjának szüksé-
gességérõl és lehetõségeirõl szólt, ki-
emelve, hogy ebben az ügyben a 24.
órában járunk. Kerti Andor, a Fetivíz

Kft. ügyvezetõ igazgatója, Németh
Gyula és Vácz Sándor tervezõk a raka-
mazi „Nagymorotva“ holtág rehabilitá-
ciójának tapasztalatairól, a tervezésrõl
és a kivitelezésrõl tartottak elõadást,
majd Fesztóri Sándor ügyvezetõ igaz-
gató a horgászszövetség szerepét ele-
mezte ebben a tevékenységben.

Víz és a környezete
Beszélgetés horgászok és kutatók között

Az ankét résztvevõi

Bizonyára Ön elõtt is ismert, hogy a
Császárszállás-Oláhréti víztározóban
a túlzott mértékben elszaporodott tör-
peharcsa állomány jelentõsen megne-

hezíti a horgászatot. 

Annak érdekében, hogy a horgászat
feltételeit, ezzel egyidõben az Ön hal-
fogási lehetõségeit javítsuk, szövetsé-
günk vállalkozásban, szakemberek se-
gítségével elvégezteti a törpeharcsa
gyérítését. 

A törpeharcsa kifogása speciális
varsák segítségével törté-
nik, melyek egyedi-
leg megjelölésre
kerülnek, te-
hát jól látha-
tóak lesznek. 

A munka
zavartalansá-
ga, hatékonysá-
ga és a halfogó esz-
közök biztonsága érdeké-
ben: a csónakkal való közlekedést, és a
csónakból való horgászatot határozat-
lan idõre felfüggesztem!!!

Kérem továbbá a horgásztársakat,

hogy stégrõl és partról való horgászat
esetében is a halfogó eszközök állag-
megóvására fokozott figyelmet fordít-
sanak! 

Fegyelmi vétség

Az eszközök speciálisan törpeharcsa
kifogására alkalmasak, egyéb hal a víz-
tározóból kifogásra nem kerül! A halá-
szat menetét halõreink útján fokozottan
fogjuk ellenõrizni.

Felhívom a szíves figyelmüket, hogy
a jelen rendelkezés megsértése az egye-

sület fegyelmi szabály-
zata 2. § (d) pontja

alapján fegyel-
mi vétséget
képez és el-
járást von
maga után.

Jelen rendel-
kezés 2005. ok-

tóber 25-tõl lép
életbe. 

A felmerült kellemetlenségek miatt
szíves elnézésüket kérem! Egyben szí-
ves türelmüket megköszönve, 

Fesztóry Sándor

Kíméletlen harc az elsza-
porodott törpeharcsák ellen

Ez a víz az egyik kedvenc rabló-
halazó helyem. 58 ha a teljes te-
rülete, ebbõl 47,5 ha a szabad

vízfelület. Fõleg a lékhorgászok
figyelmébe ajánlom. Kellemes

meglepetés érheti õket.

Megközelítése egyszerû, a 41-es
fõúton Nyíregyháza és Vásáros-
namény felõl a Mátészalka-Rohod
elágazásnál kell letérni. Természe-
tesen más halfajok is megtalálható-
ak itt, nem is akármilyen méretben.
Ezt a tározót folyamatosan telepí-
tik. Ebben az évben 90 q ponty ill.
amur, 10 000 db csuka és 5 000 db
süllõ ivadék lett kihelyezve. 

Bõséges halállomány

A taglétszám 50 fõ, 27 000 Ft/fõ
az éves területi jegy ára. A fõ profil
a napijegyes horgászat, mely 2 000

Ft/fõ, és napkeltétõl, napnyugtáig
szól. Ezért 3 db nemes és 5 kg
egyéb halat pakolhatunk a szákba.
A méretkorlátozáson (országos
horgászrend) felül esõ halak, bár-
milyen súlyban elvihetõek. Fajla-
gos tilalom nincs. A természetes
vízutánpótlás a III-as vízfõfolyás-
ból történik. A tározó természetes
szaporulattal is rendelkezik. Per-
getni tilos, ugyanúgy, mint szeme-
telni! A tavon minden megtalálha-
tó, ágas-bokros, nádas és szabad
vízterület váltakozik egymással. A

napijegyes szakasz külön van, de
az etetett helyekre is rá lehet ülni,
míg nem jön a gazdája. A tavi ha-
lak, a compó kivételével megtalál-
hatóak. Sátorozási lehetõség van,
ingyen, és bérmentve. Szociális
feltételek (víz, villany, mellékhe-
lyiség, stb.), ugyancsak bérmente-
sen biztosítva. Mindezek kulturális
rendezvényekkel megspékelve.
Koncertek, gyermeknapi – és tan-
testületi rendezvények, stb. 

A természetes táplálékforrás biz-
tosítva van a halak számára, de az
etetés így is ajánlott. Etetõcsónak
használata nem engedélyezett.
Ajánlott módszer az etetõkosár,
csemegekukorica, hajszál elõkén
felkínálva. Igen gyakori a bottörés,
ezért érdemes szigorúbb felszere-
lést használni, mivel igen nagy ha-
lak is akadnak a tóban. 
Tavi rekordok: 13,5 kg csuka

18,5 kg amur
16,5 kg ponty

A fotók magukért beszélnek. Fe-
kete János tógazdának külön kö-
szönet a vendéglátásért (remek
bográcsgulyást kaptunk, egyebek-
rõl nem is beszélve), valamint
ugyancsak nála lehet érdeklõdni a

06-30/224-0995 telefonszámon
felvilágosításért.

Minden idelátogatónak teleszá-
kot és botgörbítést, orsórecsegést
kívánok!                 Katona Zoltán

Bemutatkozik

A Rohodi Víztározó

Mikor ezeket a sorokat ír-
tam, a Nyírmada-rohodi Hor-
gászegyesület tartott versenyt.
A 3 órás küzdelem alatt, 53 kg
halat fogott a nevezett 27 fõ.

Helyezettek:
1. Szabó Csaba 1299 p 
2. Hosszumezei István 844 p
3. Jámbor Zoltán 772 p
4. Orosz József 672 p
5. Vincze István 656 p
6. Illés Ferenc 588 p

A verseny díjkiosztója

A tó gazdag halállománnyal várja a horgászokat
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A Kocsord község területén fellel-
hetõ Kraszna holtágak, valamint

Ecsedi-láp maradványok fennma-
radt területein jellemzõ õshonos
halfajok, elsõsorban a réti csík

(Misgurnus fossilis) élõhelyeinek
megõrzése, javítása, valamint a

Holt-Kraszna horgászcélú haszno-
sítása tervszerû halgazdálkodás és

halõrzés megvalósítása mellett. 

A múlt: Kraszna, 
Ecsedi-láp

A 21. században már nincs, ki em-
lékezne rá, milyen volt valójában.
Idézzük hát Bársony Istvánt, aki Szat-
már vármegye monográfiája c. mûvé-
ben így írt a Krasznáról és a lápról: 

„...A szatmármegyei síkság, ott
Mátészalka, Nagykároly és Szatmár
városa között, beleveszett még nem is
olyan régen az ecsedi lápba. Még a
szívem is nagyobbat dobban, ha rá-
gondolok, erre a maga nemében pá-
ratlan tündérvilágra, a mit a czivi-
lizáczió s az emberi haladás halálra
ítélt... Egykoron százezer holdra
nyúlt ki a nádasok és mocsarak orszá-
ga; a sóhajtó nád beszélgetett a suso-
gó sással; a zsombikos ezernyi ezer
bozontos üstökkel lapult meg; ott volt

az ismeretlen titokzatosságok hazája;
a végtelen útveszto, a miben el nem
igazodhatott más, csak a ki jóformán
ott született s az egész életét a lápon,
meg a lápok környékén töltötte. Pá-
kásznak, halásznak, csikásznak volt
Eldorádója a láp; eltartotta a környé-
kén települt falvakat, a melyek lakos-
sága bár egyszerûen, de jobbára meg-
élt belõle... De ezt a lápot nem a
sívárság és az erjedés lakta, mint a ki-
haló, elveszõ, elapadó, lesorvadó mo-
csarakat, hanem a bujaság, az élet, a
remek zöld; sot még az üdeség is;
hisz, mondom, hûséges dajkája volt, a
ki táplálta: a Kraszna. Kiöntött min-
den tavasszal és elborította sirálycsa-
logató hullámaival a nagy lápos ró-
nát; megöntözte friss folyóvízzel, az
iszapot átáztatta, megkevergette a
sodrásával... Tündérmeséket lehetne
errõl írni. A nagy láp hajdani életérol,
a minek immár vége, minthogy meg-
halt a láp, örökre. A Kraszna, a mely
táplálta, hiába fut végig medrében
habsörényes tajtékzó hullámaival, ha
jön a tavaszi áradás, a lápot már fel
nem támaszthatja. Azt lecsapolták,
annak vérét vették... Nem a régi gaz-
da járja a lápot. A régi gazdának, a
lápszéli falvak egyszerû népének, az
új televényen már nem igen terem le-
gelõje...“

És a jelen:

Az általunk kezelésbe vett
vízterület a  település lakott ré-
szén helyezkedik el, területe 6
hektár. Keletkezése az 1895-
ben elkezdõdött folyószabá-
lyozás eredménye.

A területet a kocsordi önkor-
mányzat pályázati segítséggel
2001 évben kikotortatta holtág
rehabilitáció keretében. Halá-
szati hasznosítását ennek ellenére nem
kezdte meg, valamint most már érzé-
kelhetõ, hogy a kotrás is csak a holtág
elsõ szakaszát érintette. 

A halászati (horgászcélú) hasznosí-
tás megkezdése elõtt a holtágat több
alkalommal, többféle  szempontból is
felmérettük és a következõ eredmé-
nyeket kaptuk: 

Kiindulási állapot
(2003, 2004. õsz)

A terület halállományára jellemzõ
volt az ezüstkárász (Carassius aura-
tus) dominancia. Az említett fajból vi-
szonylag kisméretû egyedeket sike-
rült fogni, a legnagyobb is csak 8 cm
testhosszúságú volt A viszonylagos
kis testméretet nem párosítottuk
ugyan kormeghatározással (annak
költséges volta miatt), de feltételez-
hetõ, hogy azok nem csak egy korosz-
tály képviselõi. A tapasztalt ezüstká-
rász dominancia alapján megállapít-
ható, hogy a faj ideális környezeti fel-
tételeket talál szaporodásához a terü-
leten. Állomány nagyságából és a po-
puláció egyedeinek kis méretébõl
azonban látszik, hogy mára túlszapo-
rodott a holtágban. Ennek megfelelõ-
en saját maga szûkítette le életterét,
ezért növekedési üteme, sebessége
korlátozottá vált. 

A terület másik uralkodó halfaja
volt  a kínai razbóra (Pseudorasbora
parva). Állománya szintén jelentõs,
fõleg kistestû egyedekbõl áll, bár ma-
ximális testmérete sem haladja meg a
8-10 cm-t. A kínai razbóra állománya
szintén túlnépesedett a területen, ter-
mészetes ellensége nincs, valamint a
horgászok, akik csalihal fogási céllal
folytatnak horgászatot a területen sem
fogják. Ideális táplálékbázist biztosít-
hatna mind a csuka mind a süllõ ré-
szére. A fogott populáció egyedei kö-
zött megtalálhatók voltak az egynya-
rastól (1–2 cm) az idõsebb korosztá-
lyig (5–6 cm) minden év képviselõi,
ami sikeres és nagymértékû szaporo-
dására utal. A területen folytatott min-
tavételezés pozitívuma, hogy egyet-
len törpeharcsa sem jelentkezett, így a
holtág mentesnek tekinthetõ ettõl a
halfajtól, ami ma már gyakorlatilag
egyetlen hazai természetes vizünkrõl
sem mondható el.

A meder 80 százaléka a vizsgálatok
idõpontjában teljes egészben süllõ és

átok hínárral benõtt. A hínár ilyen
mértékû elszaporodása egyértelmûen
jelzi a terület halszegénységét. Hiá-
nyoztak olyan fajok, amelyek inten-
zív iszapátforgató tevékenységükkel
bezavarosítják a vizet, így azon a nap-
fény nem tud áthatolni és ezen ke-
resztül a hínár nem jut elég fényhez.

Rádi László, elnök

Eredményeink 
és kudarcaink

Gondos szakmai tervezés, és
az érdekeltekkel való hosszas
egyeztetések után a 2005. évet
szép reményekkel indítottuk. A
vízszint a korábbiakhoz képest
70 cm magasabban állt, halgaz-
dálkodási tervünk alapján elõne-
vet csukát, süllõt, egy és kétnya-
ras pontyot helyeztünk ki. Tá-
mogatóinknak köszönhetõen si-
került kitûnõ minõségû ponty
tenyészállományt is vásárolni,
többek között 5 kg feletti vad-
pontyokat. Június végén bejezõ-
dött be a pontyok ívása, a víz
minõsége kitûnõ volt. 

Július 3-án reggel katasztrofá-
lis állapot fogadott minket a
holtág partján. Növényvédõ
szertõl bûzlött a víz, elpusztult
és vergõdõ halak borították a
vízfelszínt. Több, mint ezer kiló
nagytestû nemeshal, valamint
több ezer darab 10 cm nagyságú
csuka és süllõ tetemét szállít-
tatuk el. A szakhatóságok és a
rendõrség által kirendelt szakér-
tõk elvégezték a szükséges vizs-
gálatokat, és megállapítást nyert
az a tény, hogy egy olyan nö-
vényvédõ szer került a holtágba,
melynek felhasználása házik-
ertekben nem megengedett. A
hatóanyagot kimutatták a szeny-
nyezés helyszíne melletti kert-
bõl vett talajmintákban is. 

Jelenleg üres zsebbel várjuk a
fejleményeket, rendben tartjuk a
környezetet, készülünk a téli
halvédelemre (bár nem sok ma-
radt, amire vigyázhatunk…) és
minden lehetõséget megpróbá-
lunk kihasználni arra, hogy újra-
telepíthessük vizünket

Réti Csík Környezetvédõ És Sporthorgász Egyesület

A csík valaha a környék legfonto-
sabb halfaja volt. Az Ecsedi-láp le-
csapolása elõtt a lápi emberek (és a
távoli városlakók!) kedvelt eledelét,
valamint  a csíkászok megélhetését
jelentette. Ma Kocsord község cí-
merállata, a horgászok számára
pedig általában egy ismeretlen hal
a védett fajok listáján.

Réti csík – Misgurnus fossilis
Linné, 1758

Teste erõsen megnyúlt, kígyósze-
rû, feje kicsi. Homloka keskeny,
enyhén domború. Orra hosszú, elõ-
re keskenyedõ, kúp alakú. A száj al-
só állású, a felsõ állkapocs jóval
túlnyúlik az alsón. A száj körül 10
bajuszszál található, 6 hosszabb a
felsõn, 4 rövidebb bajuszszál az al-
són. A szem kicsi. Úszói a
farokúszó kivételével kicsik. A hát-
úszó rövid és alacsony. A faroknyél
rövid és magas, oldalról erõsen la-
pított, a farokúszó nagy, széle leke-
rekített. Cycloid pikkelyei aprók,
alig láthatók, ritkán ülnek, egymást
alig érintve, a hát és a has középvo-
nala pikkelytelen. Teste hosszában
csíkozott, a hát közepén széles, az
oldalakra is ráterjedõ sötétbarna
csík húzódik a fejtõl a farokúszóig,
majd világossárga és sötétbarna
csíkok váltakoznak. Az úszók alap-
színe szürkéssárga, sötétbarna fol-

tokkal tarkítva. Tipikus élõhelyét a
mocsarak, kisebb tavak, erõsen
eutróf holtágak litorális zónája és a
lassú áramlású csatornák jelentik.
A vízszabályozásokkal, területren-
dezésekkel jelentõsen szûkült a faj
élettere, szerencsére a még meglé-
võ élõhelyein továbbra is nagy
egyedszámú populációi élnek. Ala-
csony oxigénigényét járulékos lég-
zõszervének köszönheti, a hajszál-
erekkel dúsan behálózott utóbele
lehetõvé teszi a légköri oxigén
hasznosítását is. A kárásszal és a
compóval együtt olyan mostoha
oxigénviszonyok között is megél,
ahol már a többi halfaj nem képes.
A már kétéves korban ivarérett pél-
dányok párosan ívnak május-június
hónapokban, a sekély, vízinövé-
nyekkel dúsan benõtt vízterülete-
ken, ahol az ikrás egyed 2-3 rész-
letben rakja le 1,7-1,9 mm átmérõ-
jû, 10-150 ezer ikráját. A 16-20 °
C-os vízben a 4-5 mm hosszú lár-
vák 4-5 nap múlva kelnek ki. A lár-
vák külsõ kopoltyúbojtjai, mint ki-
segítõ légzõszervek teszik lehetõvé,
hogy szegényes oxigénviszonyok
között is fejlõdni tudjanak. Fõleg
éjjel aktív, nappal az iszapban rej-
tõzik. Táplálékát férgek, apró rá-
kok, rovarlárvák és puhatestûek ké-
pezik.

Mi is az a réti csík?
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Tisztítsuk meg a kü-
szöket, és alaposan sóz-
zuk be. Tegyük
hûtõbe az így

elõkészített halakat néhány napra,
vagy még jobb, ha egy hétig

van türelmünk érlelni. Ér-
lelés közben forgassuk
meg a halakat a sós lé-
ben, majd ami levet ki-
enged a hal, azt min-
dig öntsük le. 

A folyamat végén
vegyük ki a hûtõbõl a
halakat, és öblítsük át
hideg csapvízzel. 

A páclé elkészítése
következik, amely telje-
sen azonos az elõbbi re-

ceptben leírtakkal. Vágjuk
fel a hagymát fél karikákra és sóz-

zuk be. Hagyjuk egy kis ideig állni.

Fordítsuk az oldalára a befõttes üveget és
helyezzünk bele egy réteg halat. Aztán egy

réteg sózott hagy-
mát, és így folytas-
suk, amíg meg nem
telik az üveg. Tölt-

sük fel a visszahû-
tött páclével az
üveget, gondosan
légmentesítsük. 

Ezt úgy érhet-
jük el, hogy az
üveg alját ütöget-
jük és így a halak
és a hagyma közé
szorult levegõ bu-
borékok a felszínre
emelkednek. 

Zárjuk le a befõt-
tes üveget és hagyjuk

az ízeket összeérni. 
Tartárral kínáljuk.

PPááccoolltt  kküüsszz
Hozzávalók:

10–15 db küsz
két nagyobb fej hagyma

(a pácléhez):
1 liter víz
mustármag
szemes bors
só, cukor, ecet ízlés szerint

A sügér (Perca fluviatilis), a sü-
gérfélék (Percidae) családjának
névadó halfaja. Számos tájjellegû
elnevezése származik azokból az
idõkbõl, amikor még nagy
mennyiségben és na-
gyobb egyedsúly-
ban gazdagította
vizeink élõvilá-
gát. Lássuk a
tájjelegû elne-
vezéseket, me-
lyet nagy tudó-
sunk, Herman Ottó
gyûjtött össze: bules,
dibbancs, dóber, dúbár,
dúber, dúhér, fésûshal, kándró,
körmöshal, parcs, persli, rappi hó-
hér, réti durbincs, sigér, singér,
súdér, süger, sügér, sügre.

Néhány európai ország nyelvén a
sügért az alábbi elnevezésekkel il-
letik: abbor (norvég), abbore (svéd,

dán), abbori (izlandi), ahven (finn),
baars (holland), Barsch (német),
biban (román), European perch

(ame-

rikai angol), kostur (bolgár), okon
(lengyel), okun (orosz), perca
(olasz), perca europea (spanyol),
perch (angol), perche (francia).

Ez a halfaj más hazai fajjal nem
keverhetõ össze, domináns jegyei

jól elkülönítik még a rokon fajok-
tól is. Háta sötétzöld, oldala olaj-
zöld, hasa piszkos fehér színû. Há-
táról a hasa irányába 5-9 sötétzöld
csík húzódik, melyek az oldalvonal
alá futnak és egyre keskenyednek.
Egyes sávok V alakúak. Némely
egyedekrõl ezek a csíkok szinte
teljesen hiányoznak vagy csak na-
gyon halványan, elmosódva látsza-
nak. Feje vizonylag nagy, szája fe-
jéhez képest nagyra nyitható, elõre
csúcsba nyílik. Meg is támad min-
den élõlényt, ami a közelébe kerül.

Sokszor annyira mohó, vagy ta-
lán bátornak is nevezhetõ,

hogy akkora csalihalat
vagy mûcsalit is fel-

vesz, amely éppen
csak belefér a szá-
jába. Szájában fo-
gak nem találha-

tók, csak igen apró,
kefeszerû sörték.

Szeme szintén viszony-
lag nagy, melyet kitûnõen

használ a táplálékszerzésben. 
Pikkelyei rendkívül apró, érdes

tapintású, ún. fésûs pikkelyek, me-
lyek igen mélyen vannak a bõrbe
ágyazódva, ezért olyan nehéz a hal
megtisztítása, s talán ez az egyik
oka annak (kis mérete mellett),

hogy népszerûtlen horgászhal ha-
zánkban, mert megnehezíti kony-
hai feldolgozását. 

Jellegzetes, kettõs hátúszója
szintén egyik ismertetõ jegye, az
elülsõ hátúszó végén fekete folt ta-
lálható, amely jól megkülönbözteti
a rokon, szintén osztott hátúszójú
fajoktól, mint pl. a durbincs, ma-
gyar bucó, süllõ és a kõsüllõ stb.
Mellúszói sárgás-vörösek, has és
farokalatti úszója valamint
farokúszója élénk piros vagy na-
rancssárga.

A süllõtõl az alábbi ismertetõ-
jegyek alapján különíthetjük el.

ÉRDEKESSÉGEK A SÜGÉRRÕLÉRDEKESSÉGEK A SÜGÉRRÕL
Ez a csodálatos halacska, – halacskát írok, mert sajnos
nem ér el nagy méreteket hazánk vizeiben –, érthetetlen

módon a magyar horgászok egyik bosszúsága, mert a sül-
lõnek vagy csukának szánt – sokszor nem is annyira kis
méretû – csalihalat vagy mûcsalit õ viszi táncba. Nagyon
kevesen vagyunk, akik célzottan erre a halfajra horgá-

szunk, pedig horgászata igen élvezetes és Európa más or-
szágaiban, különösen északon nagyra becsült szórakozás.

Sügér

Folytatás lapunk következõ
számában

Süllõ

- elülsõ hátúszó végén fekete pötty
- nincsenek ebfogai
- a harántcsíkok mélyen az oldal-

vonal alá futnak

- elülsõ hátúszó végén nincs pötty
- ebfogai vannak
- a harántcsíkok általában nem

futnak az oldalvonal alá
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Sikeres évednyitó

Mindig nagy érdeklõdés elõzi
meg a horgászévad elsõ megmé-

rettetését.

Több mint 20 egyesületbõl közel
százan neveztek április 24-én, a
nagykállói Kálló-tavon megtartott
évadnyitó horgászversenyre. A
küzdelemnek helyt adó házigaz-
dáknak, Sõrés Lászlónak köszön-
hetõen kiemelkedõen jó és rende-
zett körülmények között, kellemes
idõjárás közepette zajlott le az ösz-
szecsapás, mely az idénykezdet el-
lenére is jó eredményeket hozott.
Külön örömteli a felnõttek nagyfo-
kú érdeklõdése. A verseny egy ízle-
tes tál étellel fejezõdött be, melyért
köszönet Laci bácsinak.

Eredmények: ifjúsági kategóri-
ában megosztott elsõ helyet ért el
Gaál Norbert (Tiszalök) és Balogh
Ádám (Mátészalka). Az utánpót-
lás kategória gyõztese Mozga And-
rás (Kisvárda). Nõknél Bajkó
Tamásné (Nyíregyháza) lett a leg-
jobb. Felnõttek között Luzsinszky
Tamás (Nyíregyháza), Mészáros
Csaba (Gávavencsellõ) és Horváth
Tibor (Mátészalka) volt a sorrend.
A fenekezõ kategóriában az elsõ
Kovács László (Gulács), a máso-
dik Ferenczi Imre (Mátészalka), a
harmadik Tóth József (Fehérgyar-
mat) lett.

Udvarias házigazdák

A megyei horgászszövetség jó
kapcsolatot alakított ki 

a szomszédos országok horgász
közösségeivel.

A baráti találkozók fénypontját a
horgászversenyek jelentik, melyet
immár tizedik alkalommal szervez-

tek meg. Az idén a házigazda sze-
repét a kisvárdai Dolgozók Sport-
horgász Egyesület vállalta, így ter-
mészetesen a X. Nemzetközi Hor-
gászversenynek a helyi horgászvi-
zek adtak otthont. A küzdelemben
négy csapat indult, Romániából a
szatmárnémeti valamint a dési,
Szlovákiából a rozsnyói és a bod-
rogszerdahelyi közös együttes, il-
letve a hazai kisvárdaiak. A küzdel-
mes, jó hangulatú összecsapást
nagyszámú vendégsereg szurkolta
végig. Az elsõ helyet, egyben az
1998-ban alapított vándorkupát a
szatmárnémetiek szerezték meg. A
második a dési, a harmadik a közös
szlovák szövetségi team, a negye-
dikek a nagyon udvarias hazaiak
lettek.

Amur volt a csúcs

Az idén rendezett megyei elsõ
osztályú csapatbajnokságon nem

volt kiesõ

Május végén a Leveleki víztáro-
zó adott otthont az elsõ osztályú
csapatbajnokságnak. Az együtte-
sek nyugodtan készültek az össze-
csapásra, mivel ez évben nem volt
kiesõ. A leveleki Önkormányzati
HE-nek köszönhetõen ideális pálya
és körülmény várta a nagyon erõs
mezõnyt. (Minden csapatban in-
dultak országos bajnokságokban
megedzõdött versenyzõk.) Az egy-
fordulós küzdelem fogási átlaga is
igen jónak mondható. 

Végül a gyõzelmet a máté-
szalkai Szatmárvidéki HE sze-
rezte meg (Csapatvezetõ:
Szûcs Sándor, a versenyzõk:
Gellér Gyõzõ, Horváth Tibor,
ifj. Kovács György, Magos Ti-
bor, Papp Miklós, Szûcs Éva,

Balogh Ádám, Kocsis Péter). A
második a nyíregyházi Vasutas
HE, a harmadik a Nyírségi
HSE lett.

A Laguna 2D. Kft. által 2005.
évben felajánlott vándorserleget,
melyet Doránt Vilmos ügyvezetõ
adott át, a mátészalkai csapat nyer-
te, így a trófeát õk õrizhetik a kö-
vetkezõ bajnokságig.

Egy osztályban

A szövetség elnökségének döntése
alapján a harmadosztályú csapat-

bajnokságot nem rendezik meg 
az idén.

Ezért minden olyan egyesület,
amely az elsõ osztályban nem sze-
repel, meghívást kapott a június 5-
i megyei II. oszt. csapatbajnokság-
ra. Végül a megye különbözõ ré-
szeirõl 10 együttes 70 fõvel jelent-
kezett. A küzdelem helyszínéül ki-
jelölt Orosi-tó adottságának meg-
felelõen a szervezõk csak L alak-
ban tudták kialakítani a pályát,
mely egy kissé zavaróan hatott a
versenyzésre. A fogásokon ez nem
mutatkozott meg, mert az apró és
nagy halas tónak kikiáltott vizen a
résztvevõk inkább nagy testû ne-
mes halakat fogtak. Közülük is ki-
emelkedett Rády László kocsordi
horgász 12,74 kg-os amurja.

Eredmények: 1. Kraszna
HE, Kocsord (Csapatvezetõ:
Jakab János, versenyzõk: Ja-

kab László, Jakab Cs. László,
Papp László, Rády László,
Tóthné Zám Erzsébet, Bakos
Dávid, Jakab Róbert), 2. Új
Élet HE, Tiszalök, 3. Postás
HE, Vásárosnamény együttese.
Az elsõ két helyezett feljutott a
megyei elsõ osztályba.

Óvodások is indultak

A megyei Utánpótlás és Ifjúsági
Csapatbajnokságnak a Rohodi

Víztározó adott otthont.

Az idén több változás is történt a
versenyszabályzatban és a rende-
zésében. Így egy napon, egy idõ-
ben ugyanazon a helyen tartották
minkét csapatbajnokságot. Olyan
versenypályát kellett keresni, ahol
a kicsiktõl a 20 éves ifikig minden-
ki ideális környezetben tud hor-
gászni. A víztározó kezelõje, a
Horgász Pecás Bt. nagyon szép,
kulturált körülményt biztosított a
versenyzõk számára. (Köszönet
ezért Fekete Jánosnak.)

Örvendetes, hogy a gyerekek
egyre inkább megszeretik a horgá-
szatot, annak is a verseny lehetõsé-
geit, hisz találkozhattunk 5, 6 és 7
éves indulókkal is. Kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak például
Mátészalkáról, Szûcs Dóra, Tisza-
lökrõl ifj. Beke Péter, Nyíregyhá-
záról ifj. Hornyák János. A sikeres
verseny abban is megmutatkozott,
hogy a gyerekek nagyon jó hangu-
latban, sok új tapasztalattal és él-
ményekkel gazdagodva távoztak a
helyszínrõl.

Eredmények: Ifjúsági kate-
góriában: 1. Új Élet HE, Tisza-
lök (csap. vez.: Beke Péter, ver-
senyzõk: ifj. Beke Péter, Kuki
Sándor, Korotki Richárd), 2.
Vasutas HE, Nyíregyháza, 3.
Apagy HE. Utánpótlás kategó-
riában: 1. Kraszna HE, Koc-
sord (csap. vez.: Jakab János,
versenyzõk: Mándi Gábor, Ja-
kab Ács Gergõ, Jakab Róbert),
2.Vasutas HE, Nyíregyháza, 3.
Sport HE, Nagykálló

Jó fogás

Szûcs Éva, Mátészalkáról 8,30
kg-mal lett a legeredményesebb

versenyzõ.

Mint minden évben, az idén is

Versenyek 2005

Sikerek Désen

Ez lesz a nyerõ
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nagy érdeklõdéssel várta a ver-
senyhorgászok tábora a megyei
egyéni bajnokságot. Örvendetes,
hogy az 50 nevezõ között a tavalyi-
nál nagyobb létszámban indultak el
az ifik, az utánpótlás korúak és a
nõk. A tiszalöki Új Élet Horgász
Egyesületnek köszönhetõen na-
gyon jól elõkészített pálya várta a
versenyzõket június 19-én a Ke-
nyérgyári holtágon. A fel-feltáma-
dó szél ugyan nehezítette a résztve-
võk helyzetét, de végül mindenki
megelégedéssel fejezte be a napot.
Segített ebben Ricz László és neje
a finom ebédje is. A jó fogás remé-
nye beigazolódott, hisz Szûcs Éva
mátészalkai versenyzõ 8,30 kg-mal
lett a legeredményesebb.

Eredmények: felnõtt kategó-
riában: 1. ifj. Kovács György,
Szatmárvidéki HE, 2. Luzsin-
szky Tamás, Nyírségi HSE, 3.
ifj. Feller János, Tiszaparti
HE. Nõi kategóriában: 1.
Szûcs Éva, Szatmárvidéki HE,
2. Bajkó Tamásné, Nyírségi
HSE, 3. Kozma Sándorné,
Tisza-Rétköz HE. Utánpótlás
kategóriában: 1. Csabai Tibor,
Apagyi HE, 2. ifj. Kovács Jó-
zsef, Vasutas HE, 3. Gaál Antal
Szabolcs Új Élet HE. Ifjúsági
kategóriában: 1. Balogh
Ádám, Szatmárvidéki HE, 2.
Kovács Gábor Vasutas HE, 3.
Baré Norbert Vasutas HE.

Nem sikerült a feljutás

Nagy várakozás elõzte meg a Ve-
lencei tavi Országos Horgász

Csapatbajnokságot.

A sukorói evezõs pályán a sza-
bolcsi csapat kissé megfiatalítva
készült a küzdelemre. A felkészü-
lés jól sikerült, a csapat (edzõ:

Szûcs Sándor, felnõtt: Beke Péter,
Gellér Gyõzõ, Luzsinszky Tamás,
ifj. Kovács György, Nyíregyházi
Zsolt, Mészáros Csaba, nõi: Szûcs
Éva, ifjúsági: Balog Ádám, után-
pótlás: ifj. Kovács József) minden
nehézség ellenére teljes létszám-
mal megjelent a versenyen. Remek
idõjárás és kiválóan elõkészített
pálya fogadta a résztvevõket.

Mind a két napon, mind a két
fordulóban nagy figyelmet fordí-
tottunk az etetõanyagok, a megfe-
lelõ technikák kiválasztására. Saj-
nos a megyei átlagnál nagyobb fo-
gási eredménnyel (fordulónként/fõ
6,2 kg) sem tudtuk kiharcolni a fel-
jutást. Külön köszönet a megyei
szövetségnek, Nyírmárvány-Gáva-
vencsellõ tulajdonosának, Petró
Attilának, az önzetlen segítségért –
tájékoztatta lapunkat Turkó Sándor
csapatvezetõ.

Tisztségviselõk csatája

Kellemes kikapcsolódást, sok be-
szélgetést és igazi versenylázt ho-
zott a megyei Egyesületi Tisztség-

viselõk Horgászversenye. 

A nagyon szép környezetben, az
ibrányi Nagyerdesi tavon küzdöt-
tek meg egymással augusztus kö-
zepén a tizenhárom szervezetbõl
érkezett négy fõs csapatok. Az elõ-
jelek jó fogási eredményekkel ke-
csegtettek, ami hellyel-közzel be is
jött. Ez is mutatja, hogy akik veze-
tik az egyesületeket, azok is tudnak
horgászni, s emellett tisztelve, bár
sokszor humorosan ugratva egy-
mást szót is tudnak érteni. A ver-
seny végén Márkus Ferenc és csa-
pata által készített ízletes flekken
került az asztalra.

Eredmények: 1. A fehérgyar-
mati Téglagyár Üzemi HE
(Tóth József, Szûcs Jenõ, Batári
Imre), 2. a kisvárdai Dolgozók
HE, 3. a gulácsi Tiszavirág HE

Szûcs Attila 
emlékverseny

Az õsszel a hagyományoknak
megfelelõen a Tisza timári szaka-

szán került sor a Szûcs Attila
horgász emlékversenyre.

Az idõjárás - fõleg az elsõ fordu-
lóban - nem kényeztette el a szép-
számú résztvevõket. Hol csepegett,
hol esett az esõ, eláztatva, és csú-
szóssá téve az agyagos folyópartot.
Szerencsére az esõ nem befolyá-
solta a halak étvágyát, hiszen a ver-
senypálya felsõ szakaszán kiemel-
kedõ fogási eredmények születtek,
míg az alsó szakaszon nem voltak
ilyen szerencsések a versenyzõk.

A két forduló után ismét a ta-
valyi gyõztes ifj. Gyulai Ferenc
örülhetett, hiszen 2 helyezési
számmal, 18 800 grammos fo-
gással gyõzedelmeskedett.

(Gyulai sporttárs ebben az év-
ben egyéni magyar bajnoki cí-
met is szerzett.) Második he-
lyen végzett, s a legjobb megyei
versenyzõnek járó vándorser-
leget Horváth András szerezte
meg (két helyezési számmal, 12
800 g.) Harmadik Dévai Sán-
dor, negyedik pedig Zsíros
András lett.

A legnagyobb halat (1.450 g
jász) Pintér Lajos fogta, de több
közel hasonló súlyú hal is szákba
került, és volt olyan versenyzõ,
akinek botját törte a megakasztott
tiszai ponty. A zsákmány fõleg a
keszegek közül került ki (dévér,
karika, lapos jász, bodorka).

Nem ettek a csukák

Nagyon jó idõjárás fogadta októ-
ber elején a versenyzõket a

gávavencsellõi Kacsa-tó partján a
Megyei Csukafogó Versenyen.

(A versenyt megelõzõ pénteken
150 kg horogérett csukát telepített
az egyesület.) A szépszámú neve-
zõt és érdeklõdõt szívélyes ven-
déglátással (pogácsával, hideg el-
leni itallal) fogadta a szervezõ bi-
zottság. Segítséget nyújtott a szer-
vezésében a Nyír-Márvány Kft. tu-
lajdonosa, Petró Attila, melyet ez-
úton is köszönünk.

A fogási eredmény nem teljesen
tükrözte a tóban lévõ halállomány
mennyiségét, de ennek ellenére jó
hangulatú, víg kedélyû és a horgá-
szokat összekovácsoló versenyt
zártunk, melyet Tarjáni István és
családja által készített babgulyás
elfogyasztásával zártunk. 

Az eredmények: 1. Mráz Jó-
zsef, Nyíregyháza, 2. Tarjáni
Istvánné, Tiszabercel, 3.
Rubecz Attila, Nyírbogdány.

Eredmények 2005

Ez már meg lesz

A csukafogó verseny eredményhirtdetése

Rádi László a Megyei II. osztá-
lyú csapatbajnokságon az
utolsó pillanatban fogott egy
13,2 kg-os amurt
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Ezeket a kötéseket elsõsorban mûcsalis horgá-
szatnál használjuk, de matchbotozáskor is hasz-
nos lehet, ha ismerjük õket. A mûcsalikat általá-

ban forgókapcsos karabinerbe csatoljuk, hogy ha
egy másikra szeretnénk idõközben váltani, akkor
ezt a lehetõ leggyorsabban megtehessük. Wagg-

lerúszós horgászatnál pedig az elõkét és a fõzsi-
nór végét egy parányi csontiforgóba kötjük, ame-
ly a szerelék apró „jelzõólmaként“ is szolgálhat.

Clinch csomó
Talán ez az egyik, he nem a legkedveltebb karabiner felkötõ 

csomó. Magyarázza nép-szerûségét az egyszerû kivitelezhetõsége
mellett a rendkívüli megbízhatósága. 

Forgókapcsok       karabinerek kötése

Fûzzük át az (A) szálat 
a fülön.

1

Vegyük át az (A) szálat 
a (B) alatt, így megkapjuk 

a (C) hurkot.

2

Ha módosított vagy bizton-
sági Clinch-et kötünk, akkor

folytatnunk kell a kötést. 
Az (A) véget bújtassuk át 

a (D) hurkon.

5

Ismételjük meg az elõzõ lé-
pést még 4–5-ször.

3

Rendezzük a kötés meneteit
és nedvesítés után húzzuk
szorosra. A felesleges (A)

véget vágjuk vissza.

6

Bújtassuk át az (A) szálat a
(C) hurkon. Ezzel megkap-

tuk a (D) hurkot. 

4 

Hóhér csomó
Rengeteg variációja van ennek a kötésnek, mindegyik alkalmas 

a forgókapcsok felkötésére. Monofil damil használata 
esetén 4–5 damilmenet elegendõ a biztos csomó létrehozásához. 

Fonott esetén, 6–8 menet javasolt.

Fûzzük át az (A) szálat 
a fülön.

1

Hajtsuk vissza az (A) szálat
a karabiner irányába, így
megkapjuk a (C) hurkot.

2

Ismételjük meg az elõzõ lé-
pést 3–4-szer.

5

Vegyük át az (A) szálat ön-
maga és a (B) szálak alatt.

3

Rendezzük a kötés meneteit
és nedvesítés után húzzuk
szorosra. A felesleges (A)

véget vágjuk vissza.

6

Vegyük át az (A)-t 
a (C) hurkon.

4 

Parittya kötés
Rendkívül egyszerûen kivite-
lezhetõ kötés, mely lehetõvé
teszi a mûcsali szabad moz-

gását, sokkal életszerûbbé té-
ve a bevontatást.

Fûzzük át az (A) szálat 
a fülön.

1

Fogjuk egymás mellé az
(A) és a (B) szálat, a továb-
biakban (AB)-vel jelölöm.
Vegyük át az (AB) szálakat
önmagukon, így megkap-
juk a (C) hurkot. A met-

szésponttól a karabiner fe-
lé esõ dupla damilrészt

(DE)-vel jelölöm.

2

Vegyük át a (DE) szálakat 
az (AB)-n.

3

Bújtassuk át a (C) hurkon a
(DE) részt, a karabinernél

megfogva.

5

Ismételjük meg az elõzõ lé-
pést még 2-3-szor.

4

Rendezzük a kötés meneteit
és nedvesítés után húzzuk
szorosra. A felesleges (A) 

véget vágjuk vissza.

6

Írta és fotózta: Balogh Róbert
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Kérem a kedves olvasót, ne ha-
markodja el ítéletét a címben jel-
zett horgászattal és a mi józan íté-
lõképességünkkel kapcsolatban,
olvassa el a cikket és mindenre
fény derül.

Kedves meghívásnak tettem ele-
get, mikor Pásztor István barátom
meghívott egy pontyos vízre hor-
gászni. Gondolkodás nélkül igent
mondtam, mert még soha nem hor-
gásztam az Ohati tavakon. Az a ki-
fejezés, hogy "pontyos víz" szinte
mindenki számára a mûanyag vagy
kocka tavakat jelenti. Ez alól én
sem vagyok kivétel, számomra is.
Azonban ez a hely nem a szokvá-
nyos, négyszög alakú, minden
pontján azonos mélységû, teljesen
partmenti növényzetmentes pálya.
Ez valami más. 

Ez aztán a csodálatos
fogadtatás

Hajnal négykor csörgött a telefo-
nom, most kivételesen nem állítot-
tam be még tíz perccel késõbbi új-
ra jelzésre, pedig ha nem horgászni
indulok, akkor szívesen nyújtom
meg a pihenéssel töltött idõt. A me-
netfelszerelés az autómban várako-
zott már elõzõ este óta, kétszer is
átvizsgáltam, nem hagyok-e itthon
valamit. Mindent rendben találtam.
Egy pontyos rakózásra nem lehet
felkészületlenül érkezni! 

Még oda sem értem a helyszínre,
már pompás fogadtatásban része-
sültem. A hajnali napfelkelte volt
ilyen kegyes hozzám, hogy az erre
járó vándort arany csillogásával
köszöntötte. Kiléptem az autómból
és fotózni kezdtem. 

A szépségekre is 
rátaláltam

A vízparton már várt rám István,
rövid megbeszélés után kiválasz-
tottuk az alkalmas horgászhelyet és
elkezdtük a pakolást. Útközben,
ahogy beszélgettünk, szép lassan
kivilágosodott. A vízparton gyö-
nyörû növények fogadtak bennün-
ket, nem tudtunk ellenállni, azon-
nal beélesítettük a digitálisokat és
ellõttünk néhány képet.

A víz is csodás volt, gazdag par-
ti vegetáció, nem éreztette a hor-
gásszal, hogy a környezet kissé
mesterséges. Egy kis öbölben pa-
koltam le, István barátom a feeder-
rel kicsit távolabb tõlem. Õ már ja-

vában horgászott, amikor én még
csak az elõkészületeket végeztem a
nyugodt rakózáshoz. Jó munkához
idõ kell! Arra viszont nem gondol-
tam, hogy pontyos vízen, egy 
ponty horogra csalásához is huza-

mosabb idõnek kell eltelnie. Az
alapozó etetés után közel fél óra
telt el, amikor éppen a tájban gyö-
nyörködtem, egy oldalra sétálós
kapással adták a halak tudtomra,
hogy kezdõdhet a közös játék.
Azonnal guminyújtós kapások em-
lékei futottak át agyamon és képze-
letemben már indítottam is a rakóst
hátra a rövidítéshez. Sajnos, való-
jában erre nem került sor. 

Maradt a végeláthatatlan várako-
zás. Szerencsére nem sokáig. Egy
szép merítõs kapás után a lágyra
gumizott spiccbõl alig szaladt ki az
1,0-es gumi. Ez nem ponty lesz, jó-
soltam, de ehhez semmiféle látnoki
képességre nem volt szükség. Teli-
találat. Egy kis kárász, mely meg-
fogása után egyik szemem sírt, a
másik nevetett. Örültem a kis jöve-
vénynek, hogy legalább már vala-
kinek ízlik a felkínált étel.

A levegõ hõmérséklete és az idõ-
járási viszonyok nem éppen a leg-
ideálisabb körülményeket terem-
tették a pontyok horogra kerítésé-

hez. Az elõzõ napok kellemes, ar-
cot simogató melege és ragyogó
idõjárása után masszív hidegfront
telepedett rá a tájra, ami a legke-
vésbé kedvez a pontyoknak. Au-
tóm hõmérõje 8,5 oC-ot mutatott. A

megfogott hal olyan kellemesen
langyos tapintású volt, hogy akár
kézmelegítõ szerepét is betölthette
volna. Helyette inkább a haltartóba
helyeztem. 

A kisebb kárászok, ha nem is in-
tenzíven, de táplálkoztak, errõl a
lassan elmerülõ úszóantenna adott
számomra tudomást. A szerelék-
módosítások hosszú sorát próbál-
tam végig, de sajnos átütõ sikert
nem hozott. Kisebb teherbírású és
hajszálvékony antennájú úszóra
váltottam. Az ólmozást a lehetõ
legnagyobb mértékben elosztottam
az elõke és az úszó között, ún. ing-
gomb (shirt button style) elrende-
zésben. Ami annyit jelent, hogy az
egyenlõ méretû sörétekbõl kialakí-
tott ólmozás minden darabját
egyenlõ távolságra húztam egy-
mástól. 

Beleszólt 
a kedvezõtlen idõjárás

A mérsékelt sikert a kicsit gyak-
rabban jelentkezõ kapások jelentet-
ték, az átlagsúly viszont nem emel-
kedett. Sajnos, nem tudtunk elcsá-
bítani egyetlen pontyot sem, min-
den próbálkozás ellenére passzívak
maradtak. 

Semmi okom nem lehetett a pa-
naszra, mert a környéken messze-
menõen én fogtam a legtöbb halat
darabszámra és súlyra is, amivel
nem lehet dicsekedni és nem is
szeretnék. Egy kis elégedetlenség
üldögélt az arcomon, annak ellené-
re, hogy a rakóssal lehetett a maxi-

mumot kihozni a vízbõl és úgy
gondolom, hogy ezt meg is tettem.
Nem jött a ponty. A cím, azt hi-
szem, most már mindenki számára
világos lett, nem pontyellenes fel-
fogásom miatt nem horgásztam a
legkedveltebb hazai horgászhalra,
hanem az idõjárás mostoha körül-
ményei tették „szelektívvé“ a mai
próbálkozást.

Az idõjárás kezdett még rosz-
szabbra fordulni, az állandóan sze-
merkélõ esõ mellé a kissé felerõsö-
dõ szél is társként szegõdött. Ez az
osztott súlyozás halála, a halak szá-
ma kis mértékben, a gubancoké je-
lentõsen növekedett a kedvezõtlen
víz alatti áramlások és a szél követ-
keztében. 

Véget vetettünk a horgászatnak,
a pakolás és a fotózás volt már
csak hátra. A lebontott és egy cson-
tival csalizott top setet a ládám bot-
tartójába raktam és a szereléket a
vízbe lógattam. Miután a rakós
vastag részeit egymásba pakoltam,
a top setet kiemelve egy tíz centi
körüli rák volt a horgon. Ez igazán

pompás befejezése ennek a horgá-
szatnak. Utoljára több mint tíz éve
fogtam rákot édesapámmal a Ti-
szán. Sajnos, õ már nincs közöt-
tünk, így ez a fogás egy kicsit a ve-
le töltött horgászemlékeket is fel-
idézte. Újra könny szökött a sze-
membe és csak jönnek és jönnek az
emlékek...

Balogh Róbert

Kárászozás 
pontyos vízben

Ennél nagyobb szentségtörést az átlag magyar horgász
számára nem lehet elkövetni. Olyan vízen, ahol hemzseg-
nek a pontyok, ki az az elvetemült, aki mégis a kárászok
nyomába ered. Kettõ ilyen horgászról biztosan tudok, az

egyik Pásztor István szakírónk, a másik pedig én.

Kapásra várva

Az elsõ jelentkezõk 
ilyen aprók voltak

A zsákmány sok tenyérnyi
kárász
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1. Mibõl készül a csukamájolaj?

2. Melyik horgászmódszerre gondolunk? Ez ún. passzív módszer.
A horgászkészséget az ólomsúllyal nehezékelve a meder alján
tartja, várva, hogy a hal meglelje és felhörpölje a csalétket.

3. Ragadozó halfajok horgászatánál alkalmazzák. Jelentõs fizikai
igénybevétellel járó „sportos“ módszer, amely eredményesen
csak megfelelõ gyakorlat után ûzhetõ. Lényege, hogy a mûcsali
folyamatos dobása majd vontatása történjen oly módon, hogy a
ragadozó halat kapásra ingereljük.

4. Melyik halunk tartozik a bölcsõszájú halak családjába?

5. Mi ez? Behatárolt idõre, meghatározott szerelékkel történõ
horgászat?

6. Válthat-e területi jegyet két egyesületnél az ifjúsági horgász?

7. Horgászhat-e éjszaka a gyermek horgász?

8. Melyik országban találták ki a Match botot?

9. Match bothoz milyen úszókat használunk?

10. Mi a szélhajtóküsz beceneve?

11. Melyik hal horgászatához használjuk az angol morzsa és a
Szuper Bremix etetõanyagot?

12. Mi rendelkezik a csónakból való horgászat szabályairól?

13. Melyik megyénkbeli településre gondolunk? A beregi Tiszahát
történelmileg igen nevezetes nagyközsége. A kuruc szabadság-
harcok idején, a XVII. században történelmi szerepe jelentõs
volt. Itt található Észak Tiszántúl egyetlen fennmaradt száraz-
malma.

+1. A szatmári Tiszahát települése, Móricz Zsigmond szülõfaluja.

Megfejtõ neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2005. ............... hó......nap.

megfejtõ aláírása ��

��

Megfejtési határidõ: 2006. február 15.
Jó munkát kívánunk és várjuk megfejtéseiteket!
Kisorsolásra kerül: 3 db gyermek horgászjegy 2006. évre!

Horgász k-VÍZ

Tudod-e?

1. nincs
2. pikkelyei rajzolatából
3. a bajusza, mert az csak 

a pontynak van
4. négy
5. szivárványos ökle
6. fejes-domolykó
7. az ívó halak védelmére 

8. a víz szennyezése
9. madár

10. 50 cm
11. egész évben tilos kifogni
12. Paszab
13. Vásárosnamény

+1 Rozsály

Az elõzõ Horgásztotó megfejtése:

Az elõzõ szám nyertesei:
Schmilig Gergõ Nyíregyháza, Zelei Zoltán és Zelei Andrea Nyír-
egyháza. Gratulálunk!

Az európai angolna szaporodása
évszázadokon át rejtély volt. Tud-
tuk, hogy a fiatal halak minden
tavasszal a tengerbõl úsznak az
édesvizekbe. Ikrát, vagy kishalat
azonban senki nem látott. Az
1920-as években aztán Johannes
Schmidt dán zoológus nyomon
követte a vándorló angolnákat a
nyugat-atlanti Sargasso tengerbe.
Itt a kifejlett angolnák nagy mély-

ségben ívnak, aztán elpusztulnak.
Az ikrákból kis fûzfa-levél alakú
angolnalárvák kelnek ki, amelyek
a planktonokkal sodródnak. A
Golf áram segítségével 2–3 év
múlva érkeznek Európába. Ekkor
leptocephalusoknak hívják õket,
testük átlátszó, és még mindig
nem hasonlítanak a kifejlett an-
golnára. Az európai folyótorko-
lathoz érve „üvegangolnává“ ala-
kulnak, és a folyókon felfelé úsz-
va 9–12 év alatt válnak kifejlett
példányokká.

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné

Halas receptek
Az elõzõ számunkban közöltük a

tiszalöki halsütõ fesztiválon készí-
tett halak receptjeit. Ez sok olva-
sónknak tetszett, ezen felbuzdulva
további finom halas receptekkel sze-
retnénk meglepni a sütni-fõzni ked-
velõ horgásztársainkat.

Halpástétom

Hozzávalók:
30-35 dkg fõtt hal
10 dkg vaj
só, bors, citromlé

A fõtt halat (vagy hal maradék) bõrét lehúzzuk, a halat kiszálkázzuk,
és szitán áttörjük, vagy húsdarálón megdaráljuk. A vajat habosra ke-
verjük, és hozzá vegyítjük a halat. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és
egy kevés citromlével ízesítjük. Szendvicsekre használjuk.

Cigányhal a Szamos parton

A megtisztított halat pár percig forró vízbe rakjuk, hogy a bõrét
könnyebben lenyúzhassuk, majd vágjuk tenyérnyi darabokra. A vaj
felén a karikára vágott petrezselyemgyökeret és a finomra vágott
petrezselymet megfuttatjuk, majd beletesszük a halszeleteket és a
fokhagymát, és felöntjük borral. Csendesen fõni hagyjuk. Ha szük-
séges kevés vizet adunk hozzá. A halat a levébõl kivéve tálra tesszük,
és a maradék vajjal világos rántást készítünk, ezzel a levet besûrít-
jük. Leszûrjük, majd 3 tojássárgáját elkeverve benne, a halszeletek-
re öntjük. Puliszkával tálalva igen ízletes. 

Harcsa savanyú káposztával

A vagdalt savanyú káposztát libazsírban félig megpároljuk, majd
tepsibe tesszük, megszórjuk kevés gyömbérrel, és sóval. Ráhelyez-
zük a megtisztított, hosszú szeletekre filézett, tárkonyecettel bedör-
zsölt, besózott és megborsozott harcsát. Tetejére vajdarabkákat te-
szünk, és a sütõbe rakjuk. Ha megsült, ráöntünk 2 dl tejfölt és pár
percig újra a sütõbe tesszük. 
Megjegyzés: pontyból ugyanígy elkészíthetõ. Ez a recept határozot-
tan kínai hatásra vall.

Várjuk az Önök kedvenc receptjeit is, lehet az akár szabadban 
elkészíthetõ halétel is!

Hozzávalók:
3–4 ponty vagy compó
5 dkg liszt
1 db nagyobb petrezselyem
só, bors, petrezselyemzöldje

10 dkg vaj
5 dl fehérbor
3–4 gerezd fokhagyma
3 tojássárgája

Hozzávalók:
1 kg savanyú káposzta
2 evõkanál libazsír
1 kg harcsa

5 dkg vaj
2 dl tejföl
só, bors, gyömbér, tárkonyecet
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Rekordfogások megyénkben

Csukakirály. Igazi csukakirály  címet érde-
melte ki Szabó Nándor hodászi horgász,

aki nemrégiben 30 csukát (1,5–6,5 kg-oso-
kat) fogott ki az orosi Erdélyi Major 
Horgásztavon a rablóhalas víz nyitó 

napján. A bôséges állomány lehetôvé 
teszi télen a lékhorgászatot is.

A bukógát
még késõ

õsszel is lát-
ványosságot
nyújt a kilá-
togatóknak.

Berki Károly
felvételei

Elkészült a
finom ha-
lászlé, ami
Kovács
Alfonzné
keze mun-
káját dicséri

Kapitális pikkelyes. Györgyovics
Péter Tiszadobon élõ horgász etetett
helyén, az élõ Tiszán október 9-én
egy 10,5 kg-os pikkelyes pontyot
fogott. A halat 20 perc fárasztás

után tudta partra csalni. Fenekezõ
készségen, etetõkosárral kukoricára

kapott a kapitális uszonyos. A
horgásznak ez élete legnagyobb
pontya, csak amurt fogott eddig

nagyobbat.

A nyírteleki Tomasovszki
András és fia nyári legna-

gyobb fogása ez a 25 kg-os
harcsa volt

Rekordfogások megyénkben

Nyári emlékek

Az elsõ csuka

KÖSZÖNET
A Sporthorgász Egyesületek Sz. Sz. B. megyei

Szövetsége ezúton is szeretne köszönetet mondani a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium-

nak, ezen belül a Vadgazdálkodási és Halászati
Fõosztály fõosztályvezetõ helyettesének dr. Pintér
Károlynak, a Villantó horgászújság számára nyúj-
tott erkölcsi és az Országos Halászati Bizottságtól

kapott anyagi támogatásért!
A megye horgászújságának ez a száma is a

Halászati Alap támogatásának köszönhetõen
jelenhetett meg. Kívánunk a Minisztérium,

valamint támogatóink részére Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag

Boldog Új Évet!

Dr. Maleczky Imre Fesztóry Sándor
elnök ügyvezetõ igazgató



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaTEE-ExtraBoldCondensed
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /HAachenBT
    /HAachenBTBold
    /HAarco
    /HAbilene
    /HAdelaide
    /HAdineKirnbergScript
    /HAero
    /Haettenschweiler
    /HAkka
    /HAldine721BTBoldItalic
    /HAlison
    /HBalloonXBdBT
    /HBanco
    /HBard
    /HBauerBodoniBlkBTItalic
    /HBauhausBTMedium
    /HBeehive
    /HBellBottom
    /HBenguiatGothicBTBoldItalic
    /HBertholdCityBold
    /HBinnerD
    /HBlades
    /HBremenBlkBT
    /HBroadwayBT
    /HBrodyD
    /HBrush445BT
    /HBrush738BT
    /HBuxomD
    /HCandice
    /HCarolesChunk
    /HCarrick
    /HEklektic
    /HElbjorgScript
    /HelveticaNarrowBold
    /HelveticaNarrowBoldOblique
    /HElwood
    /HEmbossNormal
    /HEnglish
    /HEngraversGothicBT
    /HEnya
    /HErasBoldBT
    /HErasBookBT
    /HErasBTDemi
    /HEraser
    /HErasLightBT
    /HErasUltraBT
    /HEspheres
    /HEspheresHollow
    /HEwieD
    /HExpo
    /HGalledis
    /HHarquil
    /HHarrington
    /HHelvetica
    /HHelvetica-Bold
    /HHelvetica-BoldItalic
    /HHelvetica-Condensed
    /HHelvetica-CondensedBold
    /HHelvetica-CondensedBoldItalic
    /HHelvetica-CondensedItalic
    /HHelvetica-Italic
    /HHelveticaNarrow
    /HHelveticaNarrowBold
    /HHelveticaNarrowBoldOblique
    /HHelveticaNarrowOblique
    /HHelveticaNormal
    /HHirosh
    /HHoboHollow
    /HImpulsBT
    /HIncised901NordBT
    /HIncised901NordBTItalic
    /HInkaBod
    /HInkwell
    /HIrronplateGothicBold
    /HIsadora
    /HMacHumaine
    /HMandarinD
    /HMardiGras
    /HMarkerFelt
    /HMaturaMTScriptCapitals
    /HMetropolitainesD
    /HoboDEE
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HPalatinoBold
    /HPalatinoBoldItalic
    /HPalatinoItalic
    /HSwitzerlandNarrow
    /HSwitzerlandNarrow-Bold
    /HSwitzerlandNarrow-BoldItalic
    /HSwitzerlandNarrow-Italic
    /HTrajan
    /Hu_alleia
    /HuAachenBold
    /HuAbadiMTCnLt
    /HuAbadiMTCnXBd
    /HuAbligat
    /HuAdobeGaramondItalic
    /HuAlakoBold
    /HuAlexuk
    /HuAllizIt
    /HuAmbrozia
    /HuAmerext
    /HuAminoGazItalicBT
    /HuArialNarrow
    /HuArialNI
    /HuBask
    /HuBechover
    /HuBeeskneesITC
    /HuBlackletter681WS
    /HuCalligrap10
    /HuCalligraphic750Hv
    /HuCancun
    /HuCoope
    /HuCopprplGothBd
    /HuCushi
    /HuDecorated005WS
    /HuDeroc
    /HuDesdemona
    /HuEmbos
    /HuEnglish401Blk
    /HuEngrd
    /HuErasUltITC
    /HuFrano
    /HuGolda
    /HuHeavy
    /HuHnokon
    /HuHomew
    /HuHumak
    /HuHumas
    /HuInformal801WS
    /HuLatil
    /HuLettw
    /HuLuCalligrI
    /HuLuSanTypBO
    /HuMarem
    /HuMatup
    /HuNebraskaBold
    /HuNellq
    /HuNewsGothicMT
    /HuNewsGothicMTBold
    /HuNewsGothicMTItalic
    /HuOldEnglishNormal
    /HuRevival809WS
    /HuRockwellXBd
    /HuScott
    /HuSerpentineHvWSItalic
    /HuSwiss733MdWSItalic
    /HuSwiss742CnBTBold
    /HuSwiss742CnBTBoldItalic
    /HuSwiss742CnBTItalic
    /HuSwitzerlandCnBold
    /HuSwitzerlandCnBoldItalic
    /HuTacca
    /HuThun
    /HuWhot
    /HuWideHunWS
    /HuZubre
    /HuZubrg
    /HWetPaint
    /HWharmby
    /HWhatAReliefBold
    /HWilhelmKlingsporGotisch
    /HWillHarris
    /HWindsorOutlineBT
    /HZaleski
    /HZapfChanceryBTMediumItalic
    /HZapfChanceryDemiBT
    /HZarrow
    /Impact
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KorinnaItcTEE-Bold
    /KorinnaItcTEE-BoldItalic
    /KorinnaItcTEE-ExtraBold
    /KorinnaItcTEE-ExtraBoldItalic
    /KorinnaItcTEE-Heavy
    /KorinnaItcTEE-HeavyItalic
    /KorinnaItcTEE-Regular
    /KorinnaItcTEE-RegularItalic
    /Latha
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Regular
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MVBoli
    /OptusSCTEE-Medium
    /OptusSCTEE-Regular
    /OptusTEE-Medium
    /OptusTEE-Regular
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Raavi
    /Shruti
    /SlimbachItcTEE-Black
    /SlimbachItcTEE-Bold
    /SlimbachItcTEE-BoldItalic
    /SlimbachItcTEE-Book
    /SlimbachItcTEE-BookItalic
    /SlimbachItcTEE-Medium
    /SlimbachItcTEE-MediumItalic
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SouvenirItcTEE-Bold
    /SouvenirItcTEE-Demi
    /SouvenirItcTEE-Light
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


