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Ülésezett az elnökség
A megyei horgászszövet-
ség elnöksége október 13-
án tartotta elnökségi ülését
Rohodon. 

Az ülésen a szakbizottságok
vezetői, valamint a táborvezetők
számoltak be a nyári táborokról,
a versenyekről, a különböző ren-
dezvényekről. Szó esett még a
pályázatokról is. Kiderült, a hala-
sításra nyert támogatásokat jövő-

re utalja át a minisztérium. Nagy
gondként jelentkezik egyes vize-
ken a békalencse alszaporodása.
A közösség továbbra is eladásra
kínálja a győrteleki horgászta-
nyát. Befejezésül az elnökség
tagjai megtekintették a házigaz-
da, Fekete János által üzemelte-
tett (Csokay) víztározót, s egy vi-
dám horgászversenyen is össze-
mérték tudásukat.

Út a 
holtághoz
Tovább szépült a
rakamazi Nagy-
Morotva. Ebben
az évben elké-
szült a holtág-
hoz vezetõ út.
Egyre többen
keresik fel a
vízet, hogy hó-
doljanak szen-
vedélyüknek.

Cikk 
a 3. oldalon

Rekordhalak a 12. oldal
A rakamazi Nagy-Morotván pergetéssel 

sikerült horogra csalni ezt a 4,5 kg-os csukát,
melyet kis fárasztás után a csónakba emeltem.

11 éves tanuló vagyok, nagyon szeretek
horgászni! Sokat járok a holtágra.

Ez a szám is a Halgazdálkodási Alap és a FVM támogatásával készült

Ezekre a mû-
csalikra biztos

lesz a kapás

Szövetségi
honlap

Örömmel számolhatok be ró-
la, hogy a Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.Sz.B. Megyei Szövetsé-
ge rövidesen saját honlappal je-
lentkezik, mely a www.villan-
tomagazin.com címen lesz elér-
hető. Külön öröm, hogy vala-
mennyi érdeklődő tagegyesüle-
tünk számára helyet biztosítha-
tunk az oldalon./2.

Balin-
rekord
Magyarország

eddigi harmadik
legnagyobb 

balinját sikerült
horogvégre

csalni a 
nyíregyházi Kő-
vári Jánosnak.

A 8,11 kg-os 
halat a Tiszalöki

Erőműnél
akasztotta 
a horgász

A természet
megzabolázha-

tatlan, olykor
rémisztő cso-
dákra képes.

Ebbe a rohodi
(Csokay) Víz-

tározó melletti
hatalmas

akácfába vil-
lám csapott a

nyár végén.
Szerencsére

nem tartózko-
dott senki a

közelben, így
emberi életben

nem tehetett
kárt a „tüzes

Istennyila“. 

Villámsújtotta fa

A válogatott tagja
Luzsinszky Tamás
évek óta az ország
legjobb horgászai
közé tartozik. Az
idén is kiérdemelte,
hogy tagja lehet a
magyar válogatott-
nak. A megyei verse-
nyek állandó részt-
vevője, s szinte min-
dig a dobogó vala-
melyik fokán végez.
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Folytatás az 1. oldalról

Kérek tehát minden érdeklődőt,
aki élni szeretne ezzel a lehetőség-
gel, hogy horgász egyesületéről,
vízterületükről, rendezvényeikről
kiemelkedő fogásaikról az aktuális
anyagokat a szerk. címére küldje
meg. A honlapon sok-sok aktuális
információt fogunk elhelyezni,

többek között a várva várt haltele-
pítéseket, engedély árakat, a me-
gyei szövetséggel kapcsolatban ál-
ló bizományosok és jegyforgalma-
zó helyek listáját, valamint a Vil-
lantó c. megyei horgászújság aktu-
ális számait.

Fesztóri Sándor

Szövetségi honlap

2007. évi jegyárak
Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi
Császárszállás 20 000 Ft 8 000 Ft 2 000 Ft 
Tunyogmatolcs 12 000 Ft 6 000 Ft 1 500 Ft 
Keleti főcsatorna 10 000 Ft 3 000 Ft 1 000 Ft
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4 000 Ft 400 Ft

Vízterület neve: ifjúsági éves ifj. heti ifj. napi
Császárszállás 10 000 Ft 4 000 Ft 1 000 Ft 
Tunyogmatolcs 6 000 Ft 3 000 Ft 800 Ft 
Keleti főcsatorna 5 000 Ft 1 500 Ft 500 Ft
Tiszatelek Halásztanyai csat. 2.000 Ft 200 Ft

Megyei Gyerekjegy: 3.000 Ft
Országos Gyerekjegy: 5.000 Ft
Horgászvizsga: 1 000 Ft
Államijegy: 1 000 Ft
Tagságilap: 1 200 Ft Ifiknek: 600 Ft
Országos területi 
horgászengedély: 63 000 Ft
Tisztségviselői: 31 000 Ft

A fehérgyarmati „Rákóczi“ Halászati Szövetkezet jegyárai: 
felnőtt éves: 10 000 Ft felnőtt napi: 1.000 Ft
ifi éves: 5 000 Ft ifi napi: 500 Ft

A nyíregyházi Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:
Tisza+Bodrog felnőtt éves: 11 000 Ft
Tiszai felnőtt éves: 9 000 Ft
Tiszai felnőtt napi: 600 Ft
Lónyai felnőtt éves: 2 000 Ft
Bodrogi felnőtt napi: 600 Ft

Kenyérgyári holtág jegyárai:
Felnőtt éves: 12 000 Ft, ifi éves: 6 000 Ft, felnőtt napi: 1 500 Ft

Halvédelmi bírság
kiszabását kezdeményező feljelentések számának alakulása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

TTöörrppeehhaarrccssaa  vvaaddáásszzookk.. A hódmezővásárhelyi Bognár
László és csapata a megye vizeinek törpeharcsa-mentesítését
végzi. A sikeres munkájuk eredményeként egy-egy „fertőzött“ tó-
ban vagy holtágban alig marad a szúró tüskéjű apró jószágból.
Képünkön a kocsordi Csokay víztározó egy napi termése.

Felhívjuk a horgászok figyelmét a január 10-ei

határidőre, ugyanis a fogási naplót ez időig kell

leadni, a váltás helyén, az egyesületüknél! 

A napló leadásának feltétele a jövő évi horgászat.
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A tiszavirágzás nem köthető
egy–két naphoz, a termé-
szetbarátok egy–két hetet is
eltöltenének a Tiszánál.

Október 24-én, immár második
alkalommal rendezték meg Raka-
mazon a víz-, környezet- és termé-
szetvédelmi ankétot. A Nyíregyhá-
zi Főiskola, a megyei horgászszö-
vetség, a helyi önkormányzat és a
Cormoran Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület fontosnak tart-
ja a rendszeres tanácskozást, hi-
szen olyan természeti értékek van-
nak a megyénkben, illetve Raka-
maz környékén, amelyek páratla-
nok a maguk nemében, ugyanak-
kor még kiaknázatlanok az idegen-
forgalom, a horgászturizmus szá-
mára. 

Nemzetközi lett

A természetvédelmi konferencia
nemzetközivé szélesedett, ugyanis
a felvidéki Királyhelmecről, Kár-
pátaljáról és Szatmránémetiből is
jöttek horgászegyesületek képvi-
selői. A vendégek a témával kap-
csolatban igen sok tartalmas, érde-
kes előadást hallhattak. Dr. Szép
Tibor, a Nyíregyházi Főiskola ta-
nára a Tisza élővilágára hívta fel a
figyelmet, különösképpen a parti-
fecsketelepekre, s a térségben élő

madarakra. Mint mondta, a termé-
szet megfigyelése, a madarak éle-
tének megismerése családi progra-
mok alapját jelentené, hiszen min-
den korosztály vágyik a csend, a
nyugalom, a harmónia iránt. Szólt
arról is, hogy népszerűsíteni lehet-
ne a tiszavirágzást is, amely szin-
tén igen ritkaság manapság. Mivel
ez a látványosság nem köthető 1-2
naphoz, a természetbarátok emiatt
1-2 hetet is eltöltenének a Tisza
mentén.

Fesztóry Sándor, a megyei hor-
gászszövetség ügyvezető igazga-
tója a horgászatról, a halvédelem-

ről, a környezetvédelemről szólt
előadásában. Mint kiemelte, az
igazi horgász a halat óvja, kiméli
és védi. Külön is szólt az orvhor-
gászatról, az orvhalászatról, ame-
lyet rengeteg kárt okoz a halász- és
horgásztársaságoknak. Az orvha-
lász nem ismer türelmi időt, nem
ismer méret és mennyiség-korláto-
zást, s a gereblyézéssel a telelő ha-
lakat is megzavarja.

Összekötni a Tiszával

Az ankéton főszerepet kapott a
Nagy Morotva, amelyet egy évvel

ezelőtt rehabilitáltak közel 500
millió forintos beruházással. Ezek-
ről a munkálatokról Kerti Andor, a
FETIVÍZ Kft. ügyvezető igazgató-
ja szólt. Ismertette a Ke-víz 21 Zrt-
vel közösen elvégzett munkálato-
kat, amelyek során 237 ezer köb-
méter zagyot kotortak ki, s helyez-
tek el négy zagytárolóban.

Az ankéton szóba került az is,
hogy a holtág felújítását folytatni,
össze kell kötni az élő Tiszával. Ez-
zel kapcsolatban Kiss Lajos, a helyi
horgászegyesület elnöke elmondta,
hogy a II. ütem megvalósítása már
csak azért is igen fontos, mert több
egyesülettel összefogva nemzetkö-
zi versenypályát szeretnének kiala-
kítani a morotvánál. 

Valóság lett

A továbbiakban vízügyi és kör-
nyezetvédelmi szakemberek szól-
tak természetünk védelméről, a
holtág rehabilitációjáról, amely-
nek a tervezése már 1996-ban el-
kezdődött. A megvalósítást sokan
akkor még álmodozásnak tartot-
ták, azonban napjainkban már va-
lóság. A természet meghálálta az
eddigi gondoskodást, hiszen sok
szép hal akadt már a horgászok
botjára, s egyre többen jönnek tá-
volabbi vidékekről is Rakamazra,
illetve a Morotva partjára.

A természet meghálálta a törõdést

Az ankét résztvevői

Túlszaporodtak hazánkban a
kormoránok. Ötven évvel ezelőtt
még kipusztulás fenyegette a ha-
lászmadár fajt Magyarországon,
ma azonban már annyian vannak,
hogy felmérhetetlen károkat
okoznak a halgazdaságoknak, a
halásztársaságoknak. November
18-án szombaton megyénkben is
végeztek kormoránszámlálást.
Mint Fesztóry Sán-
dor elmond-
ta: a szövet-
ség halőrei
Tu n y o g m a -
tolcs térségé-
ben ötöt, a
kele te i - főcsa-
torna térségében
harmincat, Tisza-
vasvári és Hajdú-
nánás között a leve-
gőben ötvenet, Császárszállásnál
huszonegyet számoltak össze. 

A kormoránok rendkívül kárté-
kony madarak, azonban védett ál-
latok, s így nemigen van mód az
ellenük való védekezésre. Az Eu-
rópában telelő és vonuló állomány
éléskamrája Magyarország. Rop-

pant falánk állat, éves szinten egy-
egy egyed 170–200 kilogramm
halat képes megenni. Ha kell, még
20 méter mélyre is lemerül, 90
másodpercig képes levegővétel
nélkül a víz alatt tartózkodni. Be-
kapja az 50 centiméter hosszúságú
halat is, így veszélyes a kecsegére

és a márnára is.
Csoportosan halá-
szik, s ilyenkor
nagyon sok halat
megsebez, ame-
lyek később
emiatt elpusz-
tulnak. Nagy
gondot jelent
az is, hogy a

már telelő hala-
kat is elriasztja a helyükről. 

A kormoránoknak, vagy más
néven kárókatonáknak nincs ter-
mészetes ellenségük, irtani pedig
nem lehet őket, mert fokozottan
védettek. A kárókatonákat gyéríte-
ni is csak külön engedéllyel sza-
bad. A hazai halásztársaságoknak
évente több milliárd forint kárt
okoznak, de szinte lehetetlen elle-
nük védekezni.

Kormoránokat számoltak
Hiába „vitézkedtek“ a csapa-
tok, egy pecás vitt el minden
komoly díjat.

Október 28-án, talán az utolsó, kel-
lemes késő őszi pecaidőt megcsípve,
rendezte meg a Nyíregyházi Városhá-
za Horgász és Szabadidő Egyesülete -
az általa alapított – I. Őszi „Ívás“ Hor-
gász Vándorkupát a Székely, Őze ta-
nyai víztározón. A közszolgálatban
dolgozó cégek közül most 10 csapat
(3–3 fő) nevezett a küzdelembe: a vá-
rosháza, a megyeháza, a városi rend-
őrkapitányság, a Móricz Zsigmond
Könyvtár, a Kölcsey TV, a megyei
horgászszövetség, a városi tűzoltóság,
a Közterület-felügyelet a „KE-VÍZ
21“ és a Reptéri Pecások.  

A 4 órás küzdelem legeredménye-
sebb női versenyzői címét Nagy Ág-
nes (Kölcsey TV), a legeredménye-
sebb férfiét, aki a legnagyobb halat is

fogta, Vitéz József (Reptéri Pecások)
kapta. Különdíjat kapott még Dankó
Mihály (Megyei Szövetség), valamint
Tóth Géza (Közterület-felügyelet) is.
Az eredményhirdetést követően
Zsadányi Gyuri és segítői által „kre-
ált“ babgulyást fogyaszthatták el a
megjelentek, aki számára a szervezők
Arany Fakanál elismerő oklevelet
adományoztak. Köszönet Bukovinsz-
ki Istvánnak, aki a helyszínt, Dóránt
Vilmosnak, aki a különdíjakat biztosí-
totta.

Őszi „Ívás“ Horgász Vándorkupa

Ténybox

A csapatverseny eredménye

1. Reptéri Pecások: Vitéz József,
Molnár Tibor, István József.

2. Kölcsey TV: Batai János, Nagy
Ágnes, Lengyel Balázs.

3. Megyeháza: Farkas Tibor,
Makai Imre, Piszár András.
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Gura Mihály a megyei Hor-
gász Szövetség Halgazdál-
kodási Szakbizottságának
vezetője az alábbiak szerint
számolt be Szakbizottságuk
2006. évi munkájáról, a Hal-
gazdálkodási Szakbizottsági
ülés alkalmával

2006. évben is az elfogadott
Munkaterv szerint végeztük mun-
kánkat. A Szövetség halőreivel,
valamint a Megyei Rendőrséggel
(Mátészalka, Fehérgyarmat Nyír-
egyházi Érkerti, Tiszavasvári,
Újfehértói) közös ellenőrzéseket
szerveztünk a megyei Szövetség
kezelésében lévő vízterületeken. 

Császárszállás:

A tél beálltával folyamatosan lé-
kelést végeztünk, amit 2-3 naponta
tisztítottunk. Tél folyamán több-
ször végeztünk partrendezést, pl.:
a behajló olajfaágakat levagdostuk
és így könnyebb volt közlekedni a
parton. Környezetvédelmi Napot
szerveztünk, melyen a Császár-
szállási Egyesületből 34 fő vett
részt. Összeszedtük, majd elszállí-
tottuk a szemetet, valamint part-
rendezést végeztünk. 

Összevont ellenőrzés Császáron
39 fő bevonásával történt. 
– feljelentés az összevont ellenőr-

zés során 2 fő
– figyelmeztetve lett 11 fő,

– telepítésen 13-szor vett részt
Szakbizottságunk. 
Ez évben is folytatódott a törpe-

harcsa leszedése, kb 30 mázsát
fogtak ki. A horgászok örömére év
vége felé a törpeharcsa vész szinte
kipusztította a tóból a maradék tör-
peharcsát. A horgászoknak gondot,
bosszúságot okozott még a tavon a
szemetelés, fürdőzés, vízi-bicikli-
zés, szörfözés. 

Holt-Szamos:

Komoly gondokkal kezdtük az
év elejét, mivel a Szamos egy ré-
szén jelentős halpusztulás állt be, a
tetemeket elszállíttatta a megyei
Szövetség. Összevont ellenőrzést
12-szer tartottunk ezen a vízterüle-
ten, amin összesen 64 fő volt jelen. 
– feljelentés az összevont ellenőr-

zés során 14 fő
– figyelmezetve lett 21 fő
– telepítésen 6 alkalommal vett

részt Szakbizottságunk.
Az összevont ellenőrzéseken 7

db hálót találtunk. 

Keleti főcsatorna:

– feljelentés az összevont ellenőr-
zés során 4 fő

– figyelmezetve lett 7 fő
– telelepítésen 6 alkalommal vett

részt Szakbizottságunk
Tiszatelek Halásztanyai csat.:

– feljelentés az összevont ellenőr-

zés során nem volt
– figyelmezetve lett 6 fő
– telepítésen 2 alkalommal vett

részt Szakbizottságunk

Összegezve a 2006. évet:

● összevont ellenőrzés volt 23 al-
kalommal

● feljelentés az összevont ellenőr-
zéseken: 20 fő

● figyelmeztetés: 45 fő
● telepítésen Bizottságunk 27 al-

kalommal vett részt
● háló felvétele: 7 db

Egyesületi vizek:

Őrzésével kapcsolatban egy fel-
kérés volt, a gávavencsellői egye-
sület részéről, amit teljesített Szak-
bizottságunk. 

Őszi és tavaszi halárakat minden
vízkezelő egyesületnek időben
megküldjük. Ha az egyesületek
jelzik a Szövetség felé, hogy igé-

nyük van halszállítás-
ra, úgy minden eset-
ben rendelkezésükre
állt az UAZ tartállyal,
oxigénnel. 

Hátralévő feladatok:

Felkészülés a téli
halvédelemre: A still
fűrészek ellenőrizve,
rendben vannak. Ősz-
szel csak olyan eset-
ben szabad halat kihe-
lyezni, ha a víz mély-
sége megfelelő. 

Bizottságunk a kö-
vetkező téli feladatok
ellátását tartja a leg-
fontosabbnak vizein-
ken: A hal védelme
érdekében a hó elta-
karításával, lékelés-
sel, figyelő szolgálat-
tal, vízutánpótlással
és levegőztetéssel tu-

dunk védekezni. 
Amennyiben a vízkezelő egye-

sületek igénylik segítségünket,
úgy mind a halőrök, mind Bizott-
ságunk tagjai állnak rendelkezé-
sükre.

2006. évben tavasszal is tarta-
nánk egy Szakbizottsági ülést,
megbeszélnénk a konkrét feladato-
kat, év végén pedig a szokásos ok-
tóberi ülésünkön kiértékeljük az
elvégzett munkát. 

2007. évi feladatok: 

– a tavaszi haltelepítések szerve-
zése,

– a halőrzés folyamatos szervezé-
se, összefogása,

– október-novemberben szakbi-
zottsági ülés megtartása

A beszámolót követően szakmai
kötetlen beszélgetéssel fejezte be
munkáját a szakbizottság. 

Haltelepítés, halőrzés

A megyei Szövetség halőrei által tett feljelentések az alábbiak
szerint alakultak 2006. évben:

Vízterület A szabálysértés Szabálys. Kiszabott
neve módja száma bírság/fő

Császárszállás napnyugta utáni horgászat 2 6–8 ezer Ft

engedély nélküli horgászat 2 10 ezer Ft

Holt Szamos engedély nélküli halászat 1 30 ezer Ft

engedély nélküli horgászat 31 fő 8–15 ezer Ft

Keleti főcs. engedély nélküli horgászat 27 fő 8–15 ezer Ft

A bögöly
Az egész Európában ismert bögö-

lyöknek hazánkban mintegy 50 faja,
fajváltozata él. Ezek a rovarok tulaj-
donképpen közepes és nagy méretű le-
gyek. A legismertebb közülük az eső-
hozó pőcsik, mely megközelítően 10
mm nagyságú. A potrohon túlérő szár-
nya szürke vagy feketésszürke, márvá-
nyozott. A hímeknél a fejtetőn összeér
a nagy összetett szem, míg a nősté-
nyeknél azt kis lemez választja el egy-
mástól. A bögölyök szakértői eme víz-
parti haramiákat szemrajzolatuk alap-
ján sorolják fajcsoportokba. A hímek
teljesen ártalmatlanok, hiszen csak a
virágok nektárjait szürcsölgetik. Az
ormányszerű szájszervvel felfegyver-

zett nőstények azonban vért szívnak. A
harcias amazonok testünkre szállva
pillanatok alatt a bőr alá hatolnak, a
nyálukban található véralvadásgátló
anyag segítségével vérbőséget idéznek
elő, és ezzel egyidejűleg vért szívnak.
A bőrbe került méreg pár cm átmérőjű
kemény daganatot okoz, ami csak több
nap után szívódik fel. Támadásaikra
leginkább a nedves területeken, főleg
tavak és lassú folyású vizek partján
nyaralók számítsanak. Ha a forró és
tikkasztó napokon tömegesen, erősza-
kosan támadó bögölyökkel viasko-
dunk, ne feledkezzünk meg az eser-
nyőről, mert  eső, zivatar készülődik.

Legegyszerűbb rávágni egy na-
gyot, s ekkor „[...] ellened, ki szíved-
nek nem kedves, megdöglend.“

Kétnyarasokkal pótolják
A Holt-Szamos géberjéni szakaszán a tavasszal jelentős számú

nagytestű harcsa pusztult el. Azt ígérték, még az idén telepítéssel
pótolják az állományt. Lesz-e telepítés és mikor? – kérdezte Szűcs
Miklós.

– Valóban pótoljuk – erősítette meg Fesztóry Sándor, a vízkezelő
megyei szövetség ügyvezető igazgatója. – Mindezt két lépésben ter-
vezzük. A nyár elején előnevelt harcsák kerültek a holtágba, melyből
jutottak erre a helyre is. Ősszel pedig több mázsa 0,5–2 kg közötti
„kétnyaras“ harcsát fogunk kihelyezni. Mivel a hal tetemeket szeren-
csére csak egy 500 méteres szakaszon észleltünk, ezért nem beszélhe-
tünk totális pusztulásról. Meggyőződésem még sok nagytestű harcsa
van a vízben. Erre bizonyíték, hogy nem egyet fogtak belőlük az idén
is. Mint ismert a harcsa bizonyos telelőhelyeket előnyben részesít, így
került akkor annyi sok arra a szakaszra, de az is tény, hogy nem csak
egy telelőhely és egy populáció létezik a holtágon.



52006. december

Turkó Sándor,a megyei Hor-
gász Szövetség Verseny
Szakbizottságának vezetője
az alábbiak szerint számolt
be Szakbizottságuk 2006. évi
munkájáról, a szakbizottsági
ülés alkalmával. 

A Verseny Szakbizottság mun-
káját 2006. évben is az elfogadott
munkaterve alapján végezte. Há-
romszor ülésezett: év elején, ami-
kor elkészítette a Versenynaptárt,
ezt követően az évad közben, ek-
kor került sor a megyei válogatott
kijelölésére, és a harmadik ülést
jelenleg tartjuk, ez az évértékelő,
„kibeszélő“ ülés. 

A Munkaterv alapján a Verseny
Szakbizottság munkáját:

– Az Elnökség által elfogadott
Versenynaptár szerinti verse-
nyek megrendezése, szervezé-
se tette ki elsődlegesen. 

– Továbbá segítettünk az egye-
sületi versenyek színvonalas
lebonyolítását, felkérés alap-
ján. 

– És nem utolsó sorban készül-
tünk az országos megmérette-
tésre. 

– A korral lépést tartva kiegé-
szült a munkánk azzal szövet-
ségi politikával, hogy együtt
kell működnünk a városi és
megyei sporthivatallal, ezzel
is népszerűsítve, a figyelem
központjába állítva a horgá-
szatot, mint szabadidő hasznos
eltöltését, és mint sportot. 

Két osztályban

2006. évi versenyeink dióhéjban
felidézve: Az Évadnyitó horgász-
versenyt kockázatos lett volna az
idén Tiszalökön megrendezni, az
ott kialakult természeti viszonyok,
az áradás miatt. Ezért Kocsordon,
a Kirva lapos adott helyet a 2006.
év első horgászversenyének. Nagy
megelégedettség nyugtázta ezt a
versenyt, amit a Falunappal egybe-
kötve rendezhettünk meg. Sokat
segített a polgármester úr is. Közel
100 fő versenyzett. A pálya kiváló
volt versenyzésre, és a fogás is na-
gyon jól alakult, mindenki fogott
halat. 

A megyei I. osztályú Bajnoksá-
got Leveleken rendeztük meg, tu-
datában voltunk annak, hogy egy
csapat nem tud eljönni, ezért a
Leveleki pálya alkalmas volt arra,
hogy 7 csapatot el tudjunk helyez-
ni. A Laguna vándorkupát a máté-
szalkai Szatmárvidéki Horgász
Egyesület nyerte el végleg, újból.
A verseny jól sikerült, egy fordu-
lós volt. II. helyezett lett a nyíregy-

házi Vasutas Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület, míg a III.
helyen a tiszalöki Új Élet Horgász
Egyesület végzett. 

A II. osztályú Csapatbajnoksá-
got ismét Kocsordon, a Kirva la-
poson rendeztük. 11 csapat vett
részt a megmérettetésen. I. helyen
végzett a mátészalkai Kis Sügér
HE, míg II. lett a gávavencsellői
Tiszaparti HE csapata, ők ketten
feljutottak a megyei első osztály-
ba, 2007. évtől. III. helyezett lett a
Tiszanagyfalui HE. csapata.

Az Ifjúsági és Utánpótlás Csa-
patbajnokság rendezésére Nagyha-
lászban került sor, a Fertő II. ta-
von. Nagyon rossz idő volt a gye-
rekekre, de ők derekasan állták a
sarat. 

Új pályán

Ezt követte az Egyéni Bajnok-
ság, aminek a Versenynaptári ki-
írás szerint a Tiszalöki Kenyérgyá-
ri holtág adott volna otthont, de ott
egy nagy beruházás volt éppen fo-
lyamatban. Így a pálya nem volt

alkalmas, ennek következtében az
új helyszín, ismét Levelek lett. Jó
eredmények születtek. Itt hirdettük
ki az országos versenycsapat tag-
jait. A versenyt megtisztelte Petri-
ka Ibolya megyei sportigazgató is. 

Az Egyesületi Tisztségviselők
versenye is elérte célját, mi szerint
egy jó hangulatú, egyesületi veze-
tők találkozója volt, ahol jót lehe-
tett horgászni, beszélgetni, véle-
ményt cserélni. Mindezt tehettük a
fehérgyarmati Téglagyári tavon,
13 csapat részvételével. 

A Szűcs Attila horgászverseny
rendezésébe besegítettünk, Gyulai
Ferenc harmadszor nyert, így vég-
leg elnyerte a vándorkupát. 

A versenyek sorát a Csukafogó
zárta, Gávavencsellőn, a Kacsata-

von. 64 versenyző állt rajthoz, 39
db csukát fogtak. 

Megdõlt a tórekord

A megyei versenyeink rendezé-
sén túlmenően egyesületi verse-
nyeket is segítettünk, pl.: Nagyha-
lász, Kocsord, Gávavencsellő,
Tiszadob. Technikai dolgokkal és
díjak átadásával járultunk hozzá az
egyesületi versenyek magasabb
színvonalához. Több civil szerve-
zet horgászversenyén is ott vol-
tunk, mint segítők. Papp Gyula,
sokat segédkezett az Ibány jövőjé-
ért Egyesület Gyermek-horgász-
versenyének megrendezésében,
ahol 70 gyermek versenyzett. 

Továbbá az Országos Tűzoltó
Parancsnokság Horgászversenyén,
ahol Szűcs Sándor és jó magam
vállaltunk nagyobb szerepet. 41
csapat, 123 versenyzője mérte ösz-
sze tudását a Teremi tavon. Jól si-
került verseny volt ez is, írásban
megköszönte segítségünket a tűz-
oltó parancsnok. 

Új verseny volt az idén az I.

Fesztivál Horgászverseny, Tisza-
lökön. Ez egy rendezvénysorozat,
a Tiszalöki Halsütő Fesztivál
egyik kiemelkedő eseménye volt.
Az ország minden részéről érkez-
tek ide látogatók, versenyzők, több
művésszel is találkozhattunk. Úgy
gondoljuk, ennek folytatása követ-
kezik. A MOHOSZ ügyvezetője,
Szalay Ferenc is megtisztelte a
versenyt és elismerően szólt róla,
továbbá egy kupát is felajánlott. 

A nemzetközi versenyek szerve-
zését az Elnökségnek besegítve
végeztük. Pólót csináltattunk, sap-
kát vásároltunk a megyei verseny-
csapatnak, akik megnyerték a ver-
senyt. 

És végezetül az OHCSB-ről: na-
gyon nehezen indult, még az utol-

só pillanatban is volt, akinek saj-
nos olyan probléma jött közbe,
hogy nem tudott eljönni. Így került
a csapatba, Kovács-apuka. Anyagi
segítséget is sikerült szerezni a
Szabolcs Takarékszövetkezettől,
és a Sportigazgatóságtól. 

Az OHCSB-nél maradva azt is
elmondhatom, hogy megdőlt az
addigi 21 kg-os tórekord, továbbá
még olyan sem volt, hogy 8 szek-
torból 5 egyest csinált volna vala-
melyik csapat. A megyei Horgász
Szövetség életében sem volt még
rá eset, hogy megnyertük volna az
országos II. osztályt. Az OHCSB
egy kicsit megváltoztatta a körü-
löttünk lévő miliőt. A sajtóban, a
médiában egyre többet szerepel-
tünk, a városban és a megyében
egyre többen felkapták a fejüket
ennek a hírnek kapcsán. A megyei
szövetség hozzáállása nagyon ked-
vező volt. Meghívást kaptunk a
megyei közgyűlés elnökétől, ahol
erkölcsi elismerésben részesül-
tünk. Remélem profitálni tudunk a
későbbiek során ezekből az ered-
ményekből. Szép volt fiúk! Jó volt
szabolcsinak lenni Velencén. 

Sportnak számít

Kisebb számítást elvégezve, el-
mondhatom azt is, hogy a szövet-
ségtől kapott anyagi kereten belül
gazdálkodtunk. A szakbizottság
munkájáról az október 13-i elnök-
ségi ülésen beszámoltam, amit az
elnökség elfogadott, a munkánkat
elismerte, jónak minősítette. 

Jövő: haladni kell tovább ezen az
úton, nem szabad elszállni az ered-
ményektől. El kell kezdenünk már
most a munkát, ilyenkor kell támo-
gatókat keresni, nem szabad hagyni
ellaposodni az eredményt. Folytatni
kell a marketing munkát is. 

Szalay Ferenc a MOHOSZ
ügyvezetője elismeréssel szólt ar-
ról is, hogy az országban első he-
lyen vagyunk, akik a megyéjükben
el tudják fogadtatni a horgászatot,
mint sportot. Sok helyről megkap-
tuk az elismeréseket, jó indulatú
hozzáállásokat. Mi is köszönjük a
megyei szövetség támogatását az
eredmények elérésében. 

És végezetül egy nagyon fontos
döntés vár ránk. Az országos vete-
rán horgászbajnokság rendezésé-
nek jogát megkaptuk, élni kívá-
nunk-e vele? Bő 40 főről volna
szó. Nekünk csak a helyet kellene
biztosítani. 

Szűcs Sándor szakmai értéke-
lése a 2006. évi munkáról: Az
OHCSB tette fel a koronát az
egész évi munkánkra. Mindenki
helyt állt, a tartalék is./Folyt. 6. o.

Jól sikerült versenyek
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Folytatás az 5. oldalról
A versenyzők rajta keresztül is

sok segítséget kaptak. A csapattag-
jait jól ismertem, a verseny megle-
petése Polyák Csaba volt, aki osz-
lopos tagja lett a csapatnak. A
ponterős Luzsinszky Tamás ered-
ményei az elmúlt évtizedben is na-
gyon jók voltak. Jelenleg is a ma-
gyar válogatott keret tagja, és most
itt van Polyák Csaba is, aki szintén
többre viheti, mint a megyei válo-
gatott. 

Elismerésre méltó

Ifi versenyzőnk kár, hogy kinőtt
ebből a kategóriából, úgy érzem
jobban kellett volna menedzselni,
ő, Kovács Gábor. 

A csapat összeállításánál egy ta-
nulságot leszűrhetünk. Nem biz-
tos, hogy azt az utat kell járni,
hogy pontszerző versenyeket jelö-
lünk ki. Hanem, már az év elején
jelöljük a versenyzői keretet, kö-
zöljük velük, és így hamarabb ki-
derül, hogy van-e szándéka verse-
nyezni, vagy nem. Így a szakbi-
zottságnak is könnyebb dolga lesz.
Nem beszélve arról, hogy jövőre
az I. osztályban szerepelünk, ahol
mások a feltételek, ezért kell már
előre rendelkeznünk azzal, hogy ki
legyen a versenycsapat tagja. Eset-
leg a keretet összefogva külön ver-
senyeket rendezhetünk. Összegez-
ve azt gondolom, hogy mindenki
elismerésre méltó, Gellér Győző-
nek a kitartását szeretném még
megköszönni, és azt az alázatot,
amit a horgászat iránt mutat.

A veterán bajnokság megren-
dezése mellett szólnék néhány
érvet: 

– Az egészen biztos, hogy me-
gyénknek valamilyen módon
kapcsolódni kell az országos
versenyekhez,

– A veterán bajnokság feltételei-
vel rendelkezünk

– És nem utolsó sorban, az is
mellette szól, hogy nem jár kü-
lönösebb költséggel a megye
szempontjából, csak a szerve-
zést kell lebonyolítanunk. 

Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Petrika Ibolya megyei sport-
igazgató véleménye: örömmel
hallom, és én is azon a vélemé-
nyen vagyok, hogy feltétlenül be
kell kapcsolódni ebbe az országos
versenybe, én mellette állok,
amennyiben a szakemberek is tá-
mogatják. Talán később fiatalítani
is tudunk. Kérdésem az lenne a
szakbizottsághoz, ha nekünk van
rendezvényünk, társrendezvény-
ként, kísérő programként szerepel-
hetne-e egy horgászverseny? 

Bevallom, hogy én sem ismer-
tem a horgászatot közelebbről,
örülök, hogy be tudtuk venni a

sportok közé, ezzel is színesítve a
palettát. 

Megtisztelte jelenlétével a Ver-
seny Szakbizottsági ülést, – és te-
szi ezt évek óta – Doránt Vilmos a
Laguna 2 D Kft. ügyvezetője, aki
elismeréssel szólt a versenyekről,
és az általa szponzorált horgásztá-
bor megrendezéséről is, majd aján-
dékcsomaggal kedveskedett a je-
lenlévőknek. 

Fesztóry Sándor: Van egy szer-
vezet a CIPS, 47 ország a tagja,
köztük Magyarország is, nagy ver-
senyeket rendeznek. 2007. évben
hazánkban kerül sor a világbajnok-
ság megrendezésére. Luzsinszky
Tamás országos kerettag. Ez a ve-
terán horgászbajnokság Szabolcs
hírnevét növelné. 

A nemzetközi versenyekről szól-
nék egy pár szót. Romániával,
Szlovákiával rendezzük közösen,
már évek óta. Az utolsó két évben
ez már úgy zajlik, hogy minden
évben egy ország rendezi, míg ko-
rábban minden országban volt egy
verseny. Ez nagy anyagi terhet rótt
már valamennyi résztvevőre. 

A tiszalöki Fesztivál horgászver-
senynek, amit első ízben rendez-
tünk meg valóban jó visszhangja
volt. Balogh Tibor a rendezvény-
sorozat szervezője a marketing ré-
szét jól oldotta meg. Jövőre ismét
szeretnénk ezt a versenyt megren-
dezni. Továbbá voltak jó előadá-
sok, ez is a találkozást, a beszélge-
tési lehetőségeket bővíti. 

Veterán bajnokság

Éppen ma állapodtunk meg ab-
ban, hogy lesz a megyei Szövet-
ségnek saját honlapja. Aki ideláto-
gat sok infót kaphat. 

Jövő: 2007. évben az ország
gazdasági helyzetéhez kell vi-
szonytani a mi gazdasági helyze-
tünket is. Egyre kevesebbet fordít-
hatnak az emberek a szabadidős
sportra. De hátha a szép eredmé-
nyek arra fogják ösztönözni a me-
gye és a város vezetőit, hogy tá-
mogassanak bennünket. Jövőre a
Csobaji holtág is rákerül majd a
gyerekjegyre, ott akár versenyeket
is lehet majd rendezni. 

Végezetül a Verseny Szakbi-
zottság az alábbi határozatokat
hozta: 
– Egyhangúlag elfogadta a 2006.

évi munka értékelését, és a jövő-
re szóló elképzeléseket

– Elfogadta, és megbízta a szakbi-
zottság vezetőjét, hogy tegye meg
a szükséges lépéseket a veterán
horgászbajnokság megrendezésé-
nek ügyében a MOHOSZ felé. 

– A Szakbizottság tudomásul vette
a megyei Elnökség minősítését a
2006. évi munkáról. 

Jól indult az idei szezon

HORGÁSZOKNAK Közel
négyszáz igazolvánnyal ren-
delkező versenyhorgászt tar-
tanak nyílván a megyénkben

Már mindenki nagyon várta a ver-
senyszezont nyitó első dudaszót. A
megyei horgász szövetség és a koc-
sordi Kraszna Horgász Egyesület
szervezésében április 30-án került
sor a  Évadnyitó horgász versenyre.
A megye különböző helyeiről érkez-
tek a horgászok, közel 100 fő.

A küzdelemnek a kocsordi Kirva-
laposi horgásztó adott otthont, mely
ideális versenypályának bizonyult.
Az időjárás is kegyeibe fogadta az
indulókat, akiket a helyi horgász-
egyesület magas szintű vendéglátá-
sába is részesített. (Köszönet ezért
Jakab Zsigmond polgármester úr-
nak, a helyi egyesület elnökének és
a vezetőségnek.) A résztvevők öt ka-
tegóriában mérték össze tudásukat:
női, ifi, utánpótlás és felnőtt ver-
senyszektorban, ahol egy úszós
készséggel, míg az 5 . kategóriában,
a fenekező készséggel horgászók
harcoltak a halak kegyeiért . A hely
kiválasztását bizonyították a nagyon
jó fogási eredmények.

Győztesek, női szektorban: Jakab
Gézáné (Kocsord), ifjúsági: Baré
Norbert (Nyíregyháza), utánpótlás:
ifj. Kovács József (nyíregyháza), fel-
nőtt: Lipécz Róbert (nyíregyháza),
fenekezős: Szép Béla (nyírbátor).

Megyei I. osztályú 
Csapatbajnokság

2006. május 14. Leveleki víztározó

A Verseny Szakbizottság előző
évi döntése alapján figyelembe véve
a szövetséghez tartozó egyesületek
számának növekedését, az előző évi
hat csapatos első osztályt, nyolc csa-
patra emelte. Ennek következtében
két kieső csapat van, és értelemsze-
rűen a másodikosztályból a két első
helyezett jut fel az első osztályba. 

A kiírásnak megfelelően a csapa-
tok rendben megérkeztek a verseny
színhelyére, a Leveleki Víztározó
zárógátjára, melyet a helyi Önkor-
mányzati Horgász Egyesület ver-
senyre kiválóan alkalmassá tett. 

Nagyon sportszerű küzdelmet
folytattak a csapatok, mely párosult
jó fogási eredménnyel is. Az időjá-
rás kegyeibe fogadta a versenyző-
ket, bár időnként erős szél borzolta a
víz tükrét.
Az izgalmas verseny
végeredménye:
I. Szatmárvidéki HE. Mátészalka,
mely csapat egyben elnyerte a
Laguna 2 D. Kft vándorserlegét
Csapatvezető: Szűcs Sándor, ver-
senyzők: női: Szűcs Éva, ifi: Kiss
Kristóf, utánpótlás: Balogh Ádám,
felnőtt: Gellér Győző, Horváth Ti-
bor, Magos Tibor, Papp Miklós, So-
mogyi Tamás,
II. Vasutas HE. Nyíregyháza, 
III. Új Élet HE. Tiszalök.

Jövőre a II. osztályban folytathat-
ja a versenyzést a: rakamazi Cor-
morán HE., és a tunyogmatolcsi  Ti-
sza-Szamosközi HE csapata.

Megyei II. osztályú 
Csapatbajnokság

2006.május 21. Kocsord, 
Kirva lapos 

A Horgász Szövetség a verseny-
sport minőségi javulásának érdeké-
ben I. és II. osztályú Csapatbajnok-
ságot rendez, és így a III. osztályú
Csapatbajnokság nem kerül meg-
rendezésre. Kitétel még, hogy aki
versenyzőként az I. osztályú csapat-
bajnokságon részt vett, az a II. osz-
tályú Csapatbajnokságon nem in-
dulhat. Ezen változások nem jelen-
tettek törést a megyei versenyhorgá-
szatban, mivel a szövetség egyesü-
leteinek több mint egyharmada je-
lentkezett az I. illetve II. osztályú
Csapatbajnokságra. A Kocsordi
Kraszna HE. vezetősége és segítői a
nagyon szép környezetbe, nagyon jó

versenypályát alakítottak ki. Köszö-
net ezért. Nagyon szép időjárási vi-
szonyok között vágott neki a 11 csa-
pat a nemes versenynek. 
Eredmények:
I. Kis Sügér HE. Mátészalka
II. Tiszaparti HE. Gávavencsellő
III. Tiszanagyfalui HE. Tiszanagy-
falu.

Az első és a második helyezett
csapat jogot szerzett a jövő évi I.
osztályú Csapatbajnokságon való
részvételre.

Utánpótlás és Ifjúsági
Csapatbajnokságról

2006. május 28., 
Nagyhalász Fertő II. horgásztó

Szereti a fiatalság a horgászatot,
szeret horgászni és horgászverse-
nyen részt venni, ezt bizonyította az
Ifjúsági és Utánpótlás Horgász csa-
patbajnokságra jelentkező csapatok
magas száma. Továbbá a horgászat
szeretetét a fiatalok részéről az is bi-
zonyította, hogy nagyon rossz időjá-
rási viszonyok között (folyamatosan
esett az eső, fújt a szél) horgásztak.
A Rétközi Sport Horgász Egyesület
vezetősége és tagsága nagyon jól
előkészítette a versenypályát, kö-
szönet érte, a Tóth István vezette
csapatnak. A versenyzők kitartását a
tóban lévő halállomány is díjazta,
mivel az időjárás viszontagságaihoz
viszonyítva nagyon jó fogási ered-
mények születtek. A verseny végén
ifj. Feller János Gávavencsellői vál-
lalkozó által főzött babgulyást fo-
gyaszthattak a jelenlévők, mely me-
leg ételre, szükségük is volt a fiata-
loknak.

Eredmények:
Ifjúsági:
I. Kraszna HE. Kocsord csapatveze-
tő: Kovács Zsolt, versenyzők: Jakab
János, Kiss Péter, Szabó Dávid, 
II. Rétközi Sport HE. Nagyhalász
III. Új Élet HE. Tiszalök
Utánpótlás:
I. Vasutas Sporthorgász és Termé-

szetvédő Egyesület Nyíregyháza
csapatvezető: Kovács József, ver-
senyzők: Hegymegi Tibor, ifj. Ko-
vács József, Kóder Tibor
II. Kraszna HE. KOCSORD
III. Sport HE. nagykálló

Egyéni Bajnokság

2006. június 11. Levelek

Az eredeti helyszíntől eltérve a
Leveleki Víztározó adott helyet a
megyei Egyéni Horgászversenynek,
mert a tiszalöki pálya az árvíz miatt
használhatatlan volt. Két tétje volt a
versenynek, az egyik: ki a legjobb a
megyében a különböző kategóriák-
ban. A másik: a július 1–2-án Velen-
cén megrendezésre kerülő országos
csapatbajnokságra a megyei váloga-
tott összeállítása, mivel a pontszer-
ző versenyekben az egyéni bajnok-
ság volt az utolsó. Közel félszáz
versenyző indult neki a kétfordulós
2x3 órás versenynek. Az időjárás
kegyeibe fogadta a horgászokat,
mert a napocska keményen szórta
sugarait. Érdekesen alakult már az
első forduló is, mert a megye ver-
senyhorgászatába meghatározó ver-
senyzők több esetben ugyanazon
szektorba sorolták (sorhúzás útján)
magukat. A finom ebéd, (mely egy
babgulyás volt és az apagyi Gála
Panzió biztosított, ezért köszönet a
dolgozóiknak) elfogyasztása után
izgalmas második forduló követke-
zett, melyet megtisztelt jelenlétével
és az eredményhirdetésben is részt
vett: Petrika Ibolya Sz.-Sz.-B. me-
gyei sportigazgató, Doránt Vilmos a
Laguna 2D Kft ügyvezető igazgató-
ja, és Fesztóry Sándor a megyei
Horgász Szövetség ügyvezetője. 
Eredmények:
Ifjúsági kategória:
1. Baré Norbert Vasutas STE 

Nyíregyháza
2. Kiss Kristóf Szatmárvidéki HE.

Mátészalka
3. Kovács Gábor Vasutas STE

Nyíregyháza
Utánpótlás kategória:
1. Jakab Róbert Kraszna HE. 

Kocsord
2. ifj. Kovács József Vasutas STE.

Nyíregyháza
3. Gál Norbert Új Élet HE. Tiszalök
Női kategória
1. Szűcs Éva Szatmárvidéki HE.

Mátészalka
2. Bajkó Tamásné Nyírségi HSE.

Nyíregyháza
Felnőtt kategória
1. Luzsinszky Tamás Nyírségi

HSE. Nyíregyháza

2. Gellér Győző Szatmárvidéki HE.
Mátészalka

3. Polyák Csaba Vasutas STE. Nyír-
egyháza
Legeredményesebb versenyző: az

ifjúsági kategóriában versenyzett:
Baré Norbert (7.620gr)

Bizonyítottak 
a tisztségviselõk

A kisvárdai egyesület vezetôi
nem csak beszélnek, értenek
is a halfogáshoz.

Hagyomány már, hogy minden
évben egy vidám baráti találkozó
keretében összemérik halfogó tudá-
sukat a megyében működő egyesü-
letek tisztségviselői. Ilyenkor mód
nyílik a vezetők számára egy oldot-
tabb beszélgetésre, a tapasztalatok
kicserélésére. A tréfálkozás közben
pedig mindenki bizonyíthatja, hogy
mennyire jártas a horgászatban is.

Az idén a fehérgyarmati Téglagyár
tó adott otthont a találkozónak. A há-
zigazda egyesület Kiss Barna és Tóth
József vezetésével a szép környezet-
ben lévő pályát kiválóan előkészítet-
te, s nem maradt el a jó fogás sem.
Végül tizenhárom, 3-3 fôs csapat ne-
vezett a küzdelembe. A győzelmet a
kisvárdai Dolgozók HE (Banu Lász-
ló, Sebestyén László, Szanyi István)
szerezte meg, a második a tiszalöki
Új élet HE, a harmadik a nagyhalászi
Rétközi HE közössége lett. A legna-
gyobb halat a tyukodi Szabó Károly

fogta, akinek a házigazdák ajánlottak
fel különdíjat. Az eredményhirdetést
követően mindenki szívesen fogyasz-
totta el a finom pörköltöt.

Csukafogó-verseny

Nagy érdeklődés előzte meg a no-
vember 5-i  VIII. Nyír-Márvány Ku-
pa Csukafogó versenyt, mely a ren-
dező gávavencsellői Tiszaparti HE-
re nagy felelőséget rótt. A jó fogás
reményét növelte az is, hogy az elő-
ző napokban közel 2,5 mázsa horog-
érett csukát telepítettek a Kacsatóba.
Szerencsére várakozást igazolták a
fogások, harminckilenc ragadozóhal
került partra. A szervezésben és sike-
res lebonyolításában segítségek
nyújtott a Nyír-Márvány Kft. tulaj-
donosa, Petró Attila. A verseny vé-
gén Tarjányi István és családja által
készített babgulyással csillapították
éhségüket a jelenlévők.
A verseny nyertesei:
I. Tar Béla, Nyíregyháza
II. Bagdi József, Mátészalka
III. Buhajla János, Búj
IV. Kiss Károly, Budapest
V. Vécsi József, Gávavencsellő
Különdíjban részesültek:
Legfiatalabb versenyző:
Sebők Arnold, Tiszabercel
Legidősebb versenyző:
Szunyog István, Búj
Legnagyobb halat fogó:
Tar Béla, Nyíregyháza
Jó szervezésért:
ifj. Turkó Sándor, Gávavencsellő.

Megyei versenyek

Csukafogó verseny

Díjátadás

Szűcs Éva

Gellér Győző

A verseny
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Szeptember végén 8 kg-os
tükör pontyot fogtam – szá-
mol be horgászélményéről
Wachteinheim József,
milotai Tiszavirág HE. titká-
ra, – nem kapitális ugyan, de
azért egy ilyen hal kifogása
is különleges horgászél-
mény, arról nem beszélve,
hogy éjszaka történt, és ka-
paszkodni kellett egy ilyen
hal kifogásánál is.

Igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt még
egy öt kg-os hal kifogása nekem is
álomnak számított, így én tudom érté-
kelni ezt. 

Számomra a kifogott halak csak a
fényképen egyformák, valójában
mindegyik testesebb hal örökre szóló
horgászélmény, egy relikvia, amely tu-
datosan, vagy öntudatlanul megmarad
az emlékeinkben, és ezért is van az,
hogy a horgászok közül sokan hajtha-
tatlanok vagyunk, ha horgászatról van
szó, mert sokszor van úgy, hogy  tud-
juk, vagy érezzük a levegőben, a fel-
hők, vagy a hold állásából, hogy ha
most nem megyünk horgászni egy le-
endő emléktől fosztjuk meg magunkat.
Úgy emlékszem, mintha ma lett volna,
mikor 9 éves koromban a szolnoki
Holt-Tiszán zsebpecával egy keszeget
fogtam. 

Két kárász

Most is látom magam előtt, ahogy
akkor eltűnt az úszóm. Vagy mikor pár
évvel később Nyírbátorban, mikor elő-
ször lementem a Szénarétre, fenekező
készségemmel egyszerre két, kiló kö-
rüli kárászt fogtam, persze tároló orsó-
val, mert akkor még nem nagyon lehe-
tett kapni peremfutó orsót. Csak azt
láttam, mikor a zsinórt kézzel húztam
kifelé, hogy egymástól 80 cm-re van

két hátúszó, és hogy nagyon megy
jobbra-balra a gyékény között. Ez is,
mintha ma lett volna, csodálatos él-
mény, pedig, csak két kárász volt.

Rezdül a kapásjelző

Visszatérve a mostani pontyomra,
úgy kezdődött, hogy esős napok voltak,
és ilyenkor jobban érdemes próbálkoz-
ni. Sokan úgy vannak vele, ha erős szél
fúj és esik az eső, egyszóval cudar idő
van, le sem mennek horgászni, mert
biztosak benne, hogy a hal nem eszik
ilyenkor. Míg ki nem próbáltam, addig
én is azt hittem, hogy ilyenkor nem ér-
demes próbálkozni, a napsütéses, szél-
csendes időt tartottam nyerőnek. Ne-
kem az a tapasztalatom, hogy esős na-
pokon sem akkor kapnak inkább, ami-
kor szünetel az eső, hanem éppen ak-
kor, mikor  elkezd esni. Olyankor az
addig mozdulatlan kapásjelzők meg-
elevenednek. Ritka, hogy ilyenkor ne
történjen valami. Így volt akkor is, esős
nap volt, de mikor megérkeztem nem
esett, szélcsendes, mesébe illő  idő volt,
sima víztükörrel, csak a halak  nem ad-
tak életjelt magukról.

Már eltelt vagy 3 óra, mikor elkez-
dett szemerkélni az eső, majd egyre
jobban rázendített. Már ki is néztem
magamnak, hogy fogom majd a süllő-
ző botom megkerülni fárasztáskor, és a
készenlétben tartott szákomra, na meg
az órámra  is vetettem egy pillantást,
21.30. volt és pár másodperc múlva
meg is rezdült a kapásjelzőm, majd pár
millimétert megemelkedett, majd
gyorsan vissza, ez 3–4-szer gyorsan
megismétlődött, mintha valaki a víz
alatt a zsinórt húzgálta volna. Ekkor
már biztosan tudtam a kapás jellegé-
ből, hogy 5 kg. feletti  pontyot fogok.
Ezután kb. 20 másodperc múlva halam
lefelé kezdte meg ereszteni a kapásjel-
zőt, majd 5 cm-t megemelte és visz-
szaengedte. 

E z -
után in-
dult meg
a csali-
val és
kezdett
a kapás-
jelzőm határozottan emelkedni kezdett.
Ponty esetében nem szoktam elkapkod-
ni a bevágást,  megvárom, míg a kapás-
jelző emelkedik legalább 30–40 cm-t.
Akik „ügyesek“ akarnak lenni, és pár
cm-es emelésre bevágnak, legtöbbször
„üresen“ akasztanak, hiába volt a hatá-
rozott húzás. Vannak persze olyan ese-
tek is, amikor, amikor apró moccintásra
kell bevágni, de az már külön történet.
Most ki kellett várni, míg a hal megin-
dul a csalival, láttam, hogy megvolt a
kellő lendület, és határozott mozdulattal
bevágtam. Rögtön éreztem, hogy a alatt
megakasztottam, mert nagy erővel, he-
ves ellenállásba kezdett. 

Feszesen tartva

Gondoltam, ha akar, hadd menjen,
addig is fárad, ezért kikapcsoltam a
visszaforgásgátlót, és az orsó csészéjét
a tenyeremmel a szükséges mértékben
fékezve, a zsinórt feszesen tartva en-
gedtem halat. Kb. 30 méter zsinór le-
húzása után el is vesztette kezdeti nagy
erejét. Sikerült megfordítanom, és on-
nantól kezdve már én diktáltam. 

A parttól 20 méterre vágott egy ha-
talmas búrványt, ami az éjszaka és a
felhős égbolt ellenére is jól látszott.
Éppen velem szemben volt, de ez azt is
jelentette, hogy még nincs vége a küz-
delemnek. Meg is indult jobbra a bo-
kor sor felé, ha odáig eljut: ő nyert,
mert akkor csak rácsavarja a zsinórt
egy fűzfa ágra és szakít. De nem ezt
történt, mert sikerült a stégem végéből
irányítva hosszú botommal megfordí-
tani, igaz a damil már az ágakat súrol-
ta. Ezután egy nagyobb kirohanás kö-

vetkezett balra, keresztül a süllőző sze-
relékemen. Én gyorsan átbújtam a má-
sik bot alatt, a kezemmel pedig átvet-
tem a bot felett bal oldalra a botot, úgy
folytattam a fárasztást. Természetesen
eközben dobtam odébb a szákomat is,
mert segítségem az nem volt. 

Rutineljárás

A halam még ekkor is kétszer neki-
iramodott, de egy kis pipáltatás után
megadta magát. Csak annyi gondom
volt még, hogy a hosszú, 4,20-as bo-
tommal nem lehet úgy szákolni, mint
ahogy a horgászkönyvekben le van
rajzolva. Ezért  a már nálam rutin eljá-
rásnak számító módon vettem ki a ha-
lat: mikor úgy éreztem, hogy a hal már
nem tesz több kirohanást, a botot a
földre téve hátra csúsztattam – a zsi-
nórt folyamatosan feszesen tartva –,
majd egyik kezemmel a bot spiccénél
fogva a zsinórt, a másik kezemmel pe-
dig a szákot a hal alá merítve fejezem
be a küzdelmet. Kockázatos módszer-
nek tűnik, de hal nem ment még el en-
nek során tőlem. Ezután felkapcsoltam
a lámpát és megcsodáltam a gyönyörű
8 kg-os nyurga alakú tükörpontyot. A
fárasztás 20 percig tartott a szokásos
felszereléssel: 0.25-ös zsinór, önetetős
fenekező készség, egyetlen 2. sz.
füleshorog, közvetlenül a kosárnál,
kulcskarikán. Bocs, ha egy kicsit hos-
szabbra sikerült, válogasd ki ami Ne-
ked kell belőle. Egy hete már megír-
tam nagyrészét, vártam a fényképeket
a tiszai halakról, de még nem érkeztek
meg, úgyhogy most csak ennyit kül-
dök, hátha hasznát veszed.

Tükrös
az esõben

A halgazdálkodásról
A Magyar Országos horgászszövetség gondozásában a nemrégi-

ben jelent meg: A halgazdálkodás gyakorlata című könyv, melynek
szerzői Fűrész György, Dudás Tibor és
Zellei Ágnes, akik valamennyien agrár- és
halászati szakmérnökök. Mivel Magyaror-
szágon a horgászszervezetek közel 30 ezer
hektár vízterületnek a hasznosítói, érde-
mes a szakirodalmat áttanulmányozni. A
könyvben olvasni lehet a különböző víztí-
pusokról, a horgászvízbe telepített halfa-
jokról, a halak természetes szaporodásá-
ról illetve a vásárlásról és kihelyezésről, a
haltelepítésről, a halátvételről és halszál-
lításról, a haljelölésről illetve a felmérő
és halállomány-szabályzó halászatról.

A Kelet-Magyarország szerkesztőségének horgászai a
nagyhalászi Fertő II. víztározón mérték össze halfogó tudásukat.
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Mostanában sokkal keve-
sebb alkalmam nyílik a Ti-
szán horgászni, mert egy
éve elköltöztem a folyó mel-
lől. Nem haragból tettem,
hogy is tehettem volna, hi-
szen itt születtem és éltem
30 évet, valamint édesanyám
is itt lakik. 

Úgy hozta az élet, hogy más
munkahelyre kerültem, és csak
hétvégéken van időm a szülői há-
zat meglátogatni és egy kicsit hor-
gászni a szeretett folyómon. Most
is egy ilyen horgászatra indultam
gyermekkori barátommal.

A Tisza ezen szakaszán nem le-
het igazán spiccbottal vagy rakós-
sal horgászni, – pedig legszíveseb-
ben mindig ezt tenném –, mert a
parti fák ágai olyan összefüggő
alagutat képeznek, hogy a hosszú
botokkal képtelenség dobni és be-
vágni. A rakós pedig a part mere-
deksége miatt nem használható,
ugyanis a néhány évvel ezelőtti
jégzajlás leszakította a partot,
mely azelőtt lépcsőzetesen haladt
a Nagy Folyóhoz. 

Tükörsima víz fogadott bennünket

A horgászat előtti este javasol-
tam Ottó barátomnak, hogy egy ki-
adós pickerezésre induljunk más-
nap. Természetesen nem volt el-
lenvetése. Összepakoltuk a menet-
fel-szerelést, amit nem terveztünk
túlságosan nehézre. Azért írom,
hogy menetfelszerelést, mert ez
valóban az volt, hiszen a 3 kilomé-
ternyi utat gyalogszerrel tettük
meg. A Tiszához vezető út mindkét
oldalán mezőgazdasági művelés
folyik és a nagy, nehéz gépek telje-
sen tönkreteszik a földutat, merész
vállalkozás a néhol térdig érő ke-
réknyomok között kerékpározni. 

Tikkasztó meleg volt, és egy ki-
csit el is fáradtunk, ahogy a partra
értünk. A fáradtság érzését azonnal
eltörpítette a gyönyörű víz látvá-
nya. Mintha kifeszítették volna a
vízfelületet, úgy nézett ki a folyó,
lassan, méltóságteljesen csordo-
gált medrében, szinte állt. Apró
halacskák úszkáltak a felszín alatt.
Boldogok voltunk, melyet a szú-
nyogok kissé beárnyékoltak. A
földúttól a partig vezető kis sza-
kasz egy sűrű erdőn vezet keresz-
tül. Ha egyetlen ágat megmozdít
az óvatlan látogató, millió szúnyo-
got ébreszt fel. Ilyen apróság nem
szegheti kedvünk, majd a halak fe-
ledtetik a szúnyoginvázió viszke-
tős emlékeit. Én rövidnadrágban
vágtam az útnak, barátom hosszú
szerelést öltött a szúnyogok miatt.
Nekem nem volt a gyaloglástól
melegem, őt meg most nem csípik
(annyira) a szúnyogok. 

A csendes áramlásba 7 és 10
grammos tányérólmokkal szerel-
tünk. Bőven elég, hiszen a víz egy
hosszú szakaszon visszaforog, me-
lyek mellett ígéretes horgászhe-
lyek bújnak meg a parti növény-
zetben. A szerelék egy nagyon
egyszerű összeállítás volt, 0,14-es
főzsinór, egy mérettel véknyabb
előke egy apró forgóba kötve, és
egy 16-os horog a szerelék végén
három csontival.

Nekem még szerelnem kellett az
előbb ismertetett összeállítást, ad-
dig barátom, aki otthon összeállí-
totta már, felajánlotta, hogy elren-
dezi a csalógatóanyagot. A kétsze-
ri nedvesítés után áttört, kissé pi-
ros színű anyagba semmi nehezítőt
vagy ragasztóanyagot nem kever-
tünk, annak ellenére, hogy a víz öt
méter körüli. 

Az ösvény nyomaiból ítélve,
pontosabban nyom nélküliségéből,
arra lehetett következtetni, hogy
régen jártatott itt horgász. Arra a
következtetésre jutottunk, hogy az
elején elgondolt tányérólmok
megfelelőek lesznek az etetőkosár
helyett. Kétkezes narancsnyi gom-
bócok gyártásába kezdtünk. A las-
sú áramlás szinte semmit nem
mozdított a mély puffanással vízre
érkező, kemény golyókon. Meg-
volt az alapozás, kezdődhet a sze-

relékek bedobása. Annyira siettem
a pakolásnál otthon, hogy a bottar-
tó ágasaim a szobában maradtak,
így legalább nem jutnak arra a
sorsra, mint néhány társuk, akik a
vízparton „felejtődtek“, és többé
sohasem kerültek elő. Kétféle
kényszermegoldás létezett, vagy
török a parti száraz gallyakból,
melyeket nem használtak fel bog-
rácsozásra az előttünk itt járt hor-
gászok és arra teszem a botot,
vagy kézben tartott bottal horgá-
szok. Ez utóbbit választottam.

Az aprónép hamar idetalált

Dobás, várakozás ... az ólom fe-
neket ért. Kissé magam felé mozdí-
tom a szereléket, hogy az előke ki-
egyenesedjen. A damilom elég fe-
szes, jöhetnek a halak. Öt-tíz percig
érintetlen maradt a szerelék, gon-
doltam valamit nem jól csinálok.
Lassan megemeltem a botot, a halak
megadták a választ, azonnal egy kis

koppantás volt érezhető az érzékeny
spiccen. Bevágtam, egy apró
dévérke volt a válaszoló. A három
szem csonti mennyiségén nem vál-
toztattam, újabb dobás az előző
helyre. A forgatókönyv innen azo-
nos az előbbivel, egy azonos mére-
tű, újabb érdeklődőt fogtam. 

Bárcsak minden hal ekkora lett
volna

Valami termetesebb halat is sze-
rettem volna kapásra bírni, de ez
nem csak rajtam múlott. A halak
beleegyezés is kellett ehhez a játék-
hoz. Szerencsére ez nem vérremenő
játszma, megfogás és fotó után
úgyis szabadok lesznek újra. Lehet,
ha ezt tudják, akkor hamarabb bele-
egyeztek volna? A választ sohasem
tudom meg, de az biztos, hogy a
következő hal, kapásából és ellen-
állásából ítélve egy szebb példány
lesz. Ottó barátom készségesen me-
rített, egy bronzos dévér lapult a
szákban. Fotózás után azonnal visz-
szaengedtük, hogy sok kis dévérrel
örvendeztessen meg jövőre is ben-
nünket.

Még nagyobb kedvvel horgász-
tunk, laposok, karikák és kisebb
dévérek jöttek. Az alapozó etetésre
negyedóránként rádobtunk egy-
egy gombócot, hogy folyamatosan
táplálkozhassanak a halak és ör-
vendeztessenek bennünket. Horgá-
szat végén mi örvendeztettük meg
őket hálából a szép élményért,
mindannyian visszakerültek a fo-
lyóba. Köszönjük szépen! 

Balogh Róbert

Kézben tartott pickerrel folyóvizen

Laposok, karikák, dévérek

A csendes vízben a 10 g-os tá-
nyér bőven elég volt

Az áttörés gondos műveletét Ot-
tó barátom végezte

Narancsnyi méretű alapozók
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Ha már otthon nem találjuk a he-
lyünket, és horgászni szeretnénk
gyönyörű, halbő vízen, közben
nem szeretnénk lemondani a
„nagyvárosias kényelemről“, igen
remek lehetőséget kínál a Tisza Tí-
már határában. A műkedvelő szin-
te minden műfajt megtalál igen kis
szakaszon. Fogára válogathat sza-
kadó partszakaszt agyagos meder-
rel, kövezést sok-sok akadóval, la-
pos-homokos partszakaszt. De le-
het válogatni célzottan is: Ki, mit
szeretne fogni?

Kedvenc a kövezés

Egyik kedvenc helyem a köve-
zés a legelő mentén. Ha Timárra,
Rakamaz felől beérünk, akkor a te-
mető mentén húzódó jobbos ka-
nyar elején a posta felé balra for-
duljunk le a főútról. Kb. 500 méter
múlva egy erősen lejtő, betono-
zott, bordás lejárón balra jutunk ki
a legelőre. (mj.: aki a komphoz
óhajt menni, többnyire ezt az utat
választja) Az út itt többfelé ágazik.
Jobbra, az erdő mentén eljutunk a
szakadó bedőlt fás szakaszhoz,
ahol fák között hangulatos kis bü-
fét is találunk. Ideális sátorozós
hely. Balra kanyarodva az út a Ti-
szával párhuzamosan halad, ked-
vünkre válogathatunk a helyek kö-
zött. 

Szűkebb horgász-berkekben
egyszerűen csak „Tímári-pályá-
nak“ nevezett szakasz felső vége
sokkal mélyebb, helyenként a part-
tól 10–15 méterre akár a 10–13
méteres mélységet is eléri az egye-
netlen kövezés miatt. Keszegre in-
kább a pálya középső és alsó végét
ajánlom, elsősorban finomszerelé-

kes módszerrel. Nagyon hálás hor-
gászhelyek, ha tudja valaki, hogy,
hogy kell szóra bírni. Tudnunk kell
azonban, hogy a Tiszalöki-duzza-
sztómű erőteljes duzzasztó hatása
itt is érvényesül. Napszaknak meg-
felelően hol teljesen képes megáll-
ni, hol úgy megiramodik, mintha a
Dunán horgásznánk. A jellemzően
középső-alsó dévér-szinttájhoz
tartozó víz fauna-összetétele az
utóbbi időben többször is erőteljes
változást mutatott. Hála Istennek
erősödik a pontyállomány, és az
utóbbi 2–3 évben szépen lehet fog-
ni a nemritkán 1–2 kg-os dévérke-
szegeket. Bár a tavaszi időszakban
a tömegesen jelen levő karika ke-
szeg állomány miatt úszózás köz-
ben igen nehezen jutnak „szóhoz“
azaz horoghoz, így ekkor a komp
alatti homokoson a feederezés le-
het a sikeresebb. 

50–80 dkg-os példány

A jászkeszeg főleg a tavaszi,
ívási időszakban mutatja meg ma-
gát tömegesen, nem ritka az akár a
20–30 kg-os fogás. Sajnos a ké-
sőbbi időszakban csak 1–2 akad
horogra, a nagyobbak magányossá
válnak, és behúzódnak a mederbe,
a vízfelszín közelébe. Emiatt hor-
got juttatni a szájuk közelébe kissé
bajos. Nyár végére a víz gyakran
szinte már teljesen áll, többnyire
az aszályos időszak és az erőteljes
öntözővíz igény miatt is. Hűen
tükrözi ezt a karika keszeg töme-
ges jelenléte. A szebb, 50–80 dkg-
os példányokat elsősorban cseme-
gekukoricával tudjuk szelektálni.
Érdekes módon ebben az időszak-
ban a pálya vagy a nagyhalas arcát

mutatja, vagy szinte teljesen süket-
té válik, és pár 5–10 cm-es kariká-
ért is „vért kell izzadni“. A darabos
halak zöme mégis ebben az idő-
szakban esik el.

Van azonban egy nagy ÁTOK is
a vizeinkben. A BUSA. Főleg az
augusztusi illetve szeptemberi idő-
szakban mutatja magát a
horogközelben. A cián-mérgezésig
nem is gondoltuk, hogy mennyi
ilyen „DÖG“ van a Tiszában, utá-
na, pedig abban reménykedtünk,
hogy semmi sem maradt belőlük.
Tévedtünk. Erőteljesen szaporo-
dik, amire a 2–3 kg-os példányok
jelenléte is utal. (Ugyan ivadék
formában eddig igen kevés helyen
figyelték meg, de céltudatos vizs-
gálata szerintem sok mindent kide-
ríthetne) Rakós bottal ilyen időtáj
naponta akár 10–15 példányt is
megakaszthat az ember, melyből,
ha szerencsés, 1-et megfog. Ha pe-
dig idáig sem jutunk el, otthon
úgyis azt mondjuk az asszonynak,
hogy egy böszme nagy ponty meg-
tépett. 

Híres a terület harcsa állománya
is, bár a nagyobb jószágokat part-
ról megfogni bajos. Nem is itt, ha-
nem fentebb a Nagy-kanyarban
szoktak megcsípni egy-egy 50–70
kg-os példányt, elsősorban a halá-
szok a rendszeresen elhelyezett
sorhorgok egyikén veszít rajta. Jól
fogható a süllő is, akár a homoko-

son, akár a kövesen, bár ez utóbbi
erősen horogmarasztaló.

Márnák megjelenése

Érdekességként, hogy az utóbbi
2 évben elterjedt a márna a szaka-
szon, a pedig azelőtt igen ritka volt
mifelénk. Az idén nem egy hor-
gász 5–9 darabot is tudott fogni
egy horgászat alkalmával. A titok a
jó helyválasztásban és az időzítés-
ben rejlett elsősorban. Hogy, hogy
kerültek ide? Talán a szinte egész
nyáron tartó zavarosság, árvíz hoz-
ta lejjebb őket. Ki tudja. Minden-
esetre Isten hozta őket Tokaj-kör-
nyékén.

A Tisza mindenkinek mást je-
lent. Lehet szeretni a szépségéért,
a megújulásáért, az erejéért, a
gyengédségéért, a titokzatosságá-
ért, a bőkezűségéért.

Az ember szíve elszorul sokszor,
amikor kiér e gyönyörű partra. Sok
horgász, vagyis magát horgásznak
nevező „újgazdag“, aki nem látja a
szépséget, csak a hasznot, otthagy-
ja láb, etetőanyagos zacskó, kuko-
ricás és csontis doboz, és végső so-
ron sörösdoboz-nyomát minde-
nütt, ahol csak jár. A jóérzésű hor-
gásznak, halásznak, tehénpásztor-
nak meg nem marad más, össze-
gyűjti és elviszi oda, ahova való.

Pataki Zsolt

Tímári
„aranypart“
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1. Mi a balin közismert neve?
2. Ki a földművelésügyi miniszter?
3. Hazai vizeink legnagyobbra növő halfaja?
4. Mi a sügér tudományos neve?
5. Melyik halra gondolunk? Egyik horgászatilag legkedveltebb ragadozó

halfajunk, jellegzetes kacsacsőrű feje, megnyúlt testalakja, leopárdhoz
hasonló mintázata a különös ismertetőjelei.

6. Milyen hal kifogásához használják csaliként a lótetűt?
7. Egyik különös nemes halunk szaglása kitűnő, melyik az?
8. Nemes halaink közül melyiknek gyenge a szagló képessége?
9. Augusztusban melyik halfajra van fajlagos tilalom?

10. Mi jellemző a jász pikkelyeire?
11. Melyik halunkat "becézik" kínai pontynak?
12. Hová és milyen határidőre kell leadni a fogási naplót?
13. Augusztusban melyik halfajra van tilalom?
13+1. Hol járunk? Nyírbátortól 18 km-re, délkeleti irányban, a magyar-

román határ közelében fekszik. Dombok fogják körbe és két kis
patak szeli át, az alig 50 esztendős községet. Három felbecsülhetetlen
kincset őriz: a jégkorszakot átvészelő, páratlan növény-és állatvilágú
őslápot, a legelőt és a Fényi-erdőt.

Megfejtési határidő: 2007. február 15.
Kisorsolásra kerül: 3 db ajándékcsomag.

Horgász k-VÍZ

Megfejtő neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

1. A kárászra gondoltunk 
2. A hal testének részei: fej, 

törzs, farok
3. A kárásznak nincs bognártüskéje
4. A ponty mindenevő
5. A ponty leggyakrabban 

a vízfenéken tartózkodik.
6. 150-200 e db ikrát rak a nőstény-

ponty testsúly kg/év.
7. Méretkorlátozásra azért van szük-

ség, hogy minden hal általában
egyszer leívhasson.

8. A keszegfélék közül a legnagyobb-
ra a dévér nő.

9. A Balatonban legnagyobb tömeg-
ben élő halfaj: a dévér keszeg.

10. A domolykó jelzője: fejes
11. Vérvörösek a páros úszói a

vörösszárnyú keszegnek.
12. van
13. Amerikából került hozzánk 

a törpeharcsa

13+1 Nagycserkeszen jártunk.

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám nyertese:
Bényei Andrásné, (Tiszavasvári),

aki ajándékcsomagot nyert.
GRATULÁLUNK A NYERTESNEK!

Az oldalt összeállította:
Kriston Lászlóné

Téglagyári bányató
A tavon, néhány kellemes
horgásznapot töltöttem, Kiss
Barna, HE elnök meghívásá-
ból és jóvoltából. Valamint, a
vezetőségi horgászverse-
nyen is részt vehettem, ahol
remek hangulat és barátsá-
gos légkör uralkodott.

Az egyesület 1982-ben vette 
birtokba a 14 Ha-os vízterületet, 
amely eredetileg bánya volt. Az
egyesület hivatalos neve: Tégla-
gyári Üzemi Horgászegyesület.
100 főben maximált a taglétszám,
ezen kívül 8 gyermek és 3 ifista
horgászunk is van.

A tavon mind csónakból, mind
partról lehet horgászni. A part men-
tén kiépített stégek vannak, termé-
szetesen mindnek akad gazdája. A
vendéghorgásznak érdemes napi-
jegyváltásnál érdeklődni, amely
1500 Ft-ba kerül, és az Új élet út 18
sz., ill. a Béke út 19 sz. alatt kapha-
tó, hogy hova lehet a parton letele-
pedni. De a legjobb, ha a követke-
ző tel. számon érdeklődünk: Kiss
Barna elnök 06-70/371-6338. Min-
den felvilágosítást meg fog kapni.
A napijegy napkeltétől-napnyugtá-
ig érvényes, és ezért 3+2 nemes és
10 kg egyéb hal fogható, ugyanígy
a tagoknak is. 

A víz mélysége átlagosan, 3 m
körüli. A törpeharcsától nem men-
tes, de az általam ismertetett mód-

szerrel, kiküszöbölhető. Házi főtt
és meghámozott kukoricára nem
kap, de a pontyok és kárászok
imádják. Mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy egy óra leforgása
alatt, 3 tőpontyot és egy kiló körü-
li kárászt fogtunk. Egy meglehető-
sen egyéni etetési módszerrel, me-
lyet utólag is megköszönök, Hop-

ka András úrnak. A tó sajátossága,
hogy reggelente a halak a tó keleti
partján kapnak, délután, miután át-
vándorolnak, pedig a nyugatin. 

A fogható halak: tőponty (35
cm), tükörponty (30 cm), amur (40
cm), kárász, süllő (40 cm), harcsa.
A tórekorder halak sem akármilye-
nek! Amur 20 kg. Ponty 16 kg. Sül-
lő 10 kg. Busa 32 kg. Harcsa 15 kg.
Az egy főre eső fogási átlag 42,5
kg! A 2005-ös telepítések, összesen
45 q, ebből 32 q a ponty (5 q két-
nyaras), 10 q a kárász, 3,5 q az
amur és 3600 db a süllőivadék. Az
idén eddig 15 q pontyot, 6 q amurt,
1,5 q compót (melynek horgászata
tilos!), 3000 db süllőivadék, vala-
mint ősszel 15 q ponty-amur vegye-
sen került a vízbe.

A 2004. évi adó 1%-át kétnyaras
ponty, a 2005. évit compóvásárlás-
ra használták fel. A tagoknak éj-
szaka is lehet horgászni. Mivel a
víz kristálytiszta, ezért az itt fogott
halak húsa, nagyon jó ízű (felső-ti-
szai minőségű). Minden kedves
idelátogatónak, kívánok kellemes
és élménydús horgászatot.

Katona Zoltán



Rekordfogások megyénkbenRekordfogások megyénkben
Országos rekord

Október 10-e kedden a
tiszalöki erőműnél Zoli ba-
rátommal „dobáltuk a
vizet“ – meséli Kővári Já-
nos. – Én fent a körívnél, ő
arrébb vagy 10 méterrel.
Mivel az 1-es turbina nem
ment (csak a kettes és a
hármas úgy 50%-kal), arra
gondoltam, hogy megné-
zem a 1-es és 2-es sodorvo-
nalát. Az ötlet be is vált. El-
ső dobásra ismét fogtam
egy kis süllőt. A másodikat,
kapás majd szakítás köve-
tett. Az újabb próbálkozás
után éreztem az alján a ko-
pogást és súrlódást, ahogy
a twiszter csúszott a kövön.
Hirtelen megállt, de nem
úgy, mint amikor leakad és
húzza a zsinór hasát a víz.
Megrántottam, akkor érez-
tem meg a lomha mozgást.
A balin kegyetlen erővel, mint egy mozdony, kőkeményen elindult. A
fék is dolgozott rendesen – csodálkoztam is ezen –, mert nem nagyon
szokott. Láttam baj van. A hihetetlen erőt nem voltam képes megtartani.
Húzni kezdett a vízbe a nedves kövön. Úgy 10 méternyit cibált, de nem
tudtam vele mit kezdeni. A fék fütyölt, a zsinór szalad. Körülbelül 2 perc
telt el eddig. De a halat még nem láttam, ami igen furcsa volt számom-
ra. Nagy erővel, ahogy csak tudtam, belefeszítettem, mert itt a köveknél,
akadóknál nem lehet játszani, no meg a nagy sodrás miatt sem. Adtam
két „levegőslukkot“ a balinnak. Ezek után már nem nagyon volt kedve
virgonckodni. Kiszánkóztattam egy lapos kőre és nem hittem a szemem-
nek. A mérleg 8,11 kg-ot mutatott. 

Rakamazi
csukacsodák 

A rakamazi dr. Harsányi
Béla háziorvos, a helyi
horgász egyesület tag-
ja, a napokban perge-
téssel egy 8 kg-os és
kishallal egy 3 kg-os

csukákat fogott a raka-
mazi Nagy-Morotvában.

Gyönyörû
harcsa
A Gyürei HE, tag-
ja, a debreceni
Katona József a
Tisza gyürei tér-
ségében fogta az
1,6 méter 
hosszú, 0,75 m
átmérőjű 25 kg-
os harcsát. A
gilisztacsokorra
kapó bajuszos 1
0 perc fárasztás
után került a par-
tra, ami köszön-
hető a biztonsá-
gos szerelésnek.

Kacsatavi amurok
13 éve vagyok a gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület tagja –

mondja bemutatkozáskén Sonkolya László. – Legtöbb szabadidőm ezen a
vízen töltöm. Szeretem a víz egyedülállóan szép, és természetes környe-
zetét. Tavunk gazdag ponty, amur és csuka állománnyal büszkélkedhet.
Igazi vadvíz. A Tisza egyik holtága. Sajnos negatív oldalai is vannak a Ti-
sza közelségének, gondolok itt az elhúzódó és egyre nagyobb áradásokra.
Öt éve célirányosan horgászom pontyra és amurra. Ezek közül is az öre-
gebb példányokat próbálom horogra csalni, bojlival, magkeverékekkel. A
nagy amurnak megfogása nem egyszerű feladat, mivel a tóban rengeteg
zöld növényzet található. A legeredményesebb hónap a szeptember. Leg-
szívesebben éjszaka horgászom. Közepesen erős bojlis botot használok
0,30-as főzsinórral 4-es, 6-os horoggal, csúszó végszerelékkel. Minden
módszert kipróbálok, amivel úgy érzem eredményt érhetek el. Szeretem
az amurok vadságát, kiszámíthatatlanságát. A legnagyobb amurok 8–12
kg körüliek, amiből szinte évente sikerül fognom néhányat. Leírhatatlan
élmény számomra egy szebb példány. Mindent meg is teszek ezeknek a
példányoknak védelmében, a 6 kg-nál nagyobbakat ezért visszaengedem,
hogy igazán kapitális amurok váljanak belőlük és még több élményt sze-
rezzenek. A képen egy 9 kg-os példány látható.

Tisztelt horgásztársak!
Várjuk továbbra is élménybeszámolóikat, horgászattal kapcsolatos

írásaikat, fotóikat, melyeket weboldalunkon is közzéteszünk:
www.villantomagazin.com
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