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szólok, ha
kapás lesz

A Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége ki-
emelten foglalkozik és segíti,
úgy a megyében, mint az or-
szágban a versenyhorgászatot.
A tavalyi év eredménye alapján,
mely magába foglalja a sikeres
OHCSB-n való szereplést és a
megyén belüli versenyek szer-
vezését és színvonalas lebonyo-
lítását, a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ) el-
nöksége és versenyszakbizottsá-
ga úgy döntött, hogy az orszá-
gos veterán egyéni horgászbaj-
nokság lebonyolítására a me-
gyei szövetséget kéri fel. 

Folytatás a 8–9. oldalon
További nfó: www.villantomagazin.com

Országos Veterán Horgász Bajnokság

Immár nyolcadik éve
rendezi a megyei szö-
vetség és a Tiszadobi

Tiszavirág Horgász-
egyesület a Megyei

Gyermek és Ifjúsági
Horgásztábort.

Folytatás a 3. oldalon

Horgásztábor

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

w
w

w
.v

ill
an

to
m

ag
az

in
.co

m

C s u k a f o g ó  v e r s e n y
A Gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület 2007. 

november 4-én (vasárnap) kilencedik alkalommal szervezi 
meg a Nyír-Márvány Kupa, csukafogó versenyt.

Felhívás a 11. oldalon található.

Rekord-
harcsa a
Tiszából
Minden horgász
álma, hogy ki-
fogja élete nagy
halát, Csuka
Sándornak sike-
rült egy 83 kiló-
grammos har-
csaóriással talál-
kozni, melyből a
horgász került ki
győztesen.

Cikkünk a 13. 
oldalon 

olvasható
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1%A Tiszadobi „Tiszavirág“ horgászegye-
sület köszönetét fejezi ki mindazok-
nak,akik személyi jövedelemadójuk 1%-

ának felajánlásával, összesen 74 144 Ft-al támogat-
ták egyesületünket. A befolyt összeget teljes mér-
tékben egy horgászklub indítására, és horgásztábor
megrendezésére fordítottuk.

Oláh Károly, HE. elnök

Keleti-főcsatorna. Még ta-
vasszal megkezdődött a
stégek összeírása. A bé-
relt területek tulajdonosai
értesítést kaptak az új dí-
jakról. 

Részletezve: 2008. január 1-
jétől a mederhasználatért, a stég
helyért, valamint a bérelt terület
homlokszélességének megfelelő
a csatorna töltés koronájának
meder felöli éléig terjedő terüle-
tért is bérleti díjat kell fizetni. A
nem bérelt területen lévő stége-
ket pedig másfél hónap alatt el-
bontották,időt és pénzt nem kí-
mélve, szám szerint 285 dara-
bot, a TIKÖVIZIG tájékoztatá-
sai szerint (forrás internet). Az
ide vonatkozó korm rendelet:
120/1999. (VIII. 6.). A több évti-
zede a csatornán horgászók, ki-
rándulók építményei órák alatt a
szemétdombon kötöttek ki. Le-
rombolva az ott töltött napok, él-

mények emlékét. Az ott horgá-
szó, sátorozó, természet- szerető
emberek elégedetlenségüknek
adtak hangot. Egyrészt nem
kaptak megfelelő tájékoztatást,
ennek köszönhető a 285 felsze-
dett stég. Az ide-oda kiragasztott
tájékoztató lapok nem voltak ha-
tásosak. Másrészt nem a díj be-
vezetése vagy jogossága ellen,
hanem mértékének irreális volta
miatt van kifogásuk. Éves díj 12
400 Ft. Regisztráció 25 000 Ft.
Töltésen járás (gépjárművel)
700 Ft/km. Az emberben felme-
rül pár kérdés. Nem lett volna
jobb még 200 db éves díjat be-
szedni, ha megfelelő a tájékozta-
tás. Miért lehetséges az, ha vala-
ki kért regisztrációt és mégsem
kapott? Másnak pedig csak egy

telefonálásba került. Milyen
irányelvek alapján bírálják el az
igénylést? Merem remélni, sze-
mélyes érdekek, és előítéletek
nem játszanak közre. A fő kér-
dés az lenne, mit kapnak ezért
cserébe? A töltés egy része szin-
te járhatatlan, Tiszavasvári sza-
kasz, az aljnövényzet olyan ma-
gas, hogy csak kerékpárral lehet
közlekedni. A meder évek óta
nincs kotorva. A kitermelt fa
után a gallyak hónapokig az
úton hevertek. A szemét az eldu-
gottabb helyeken kupacokban
áll. Ki a felelős a kialakult álla-
potokért? És egyáltalán mire
költik a pénzünket? Még egy
kérdés tisztázásra vár a félreér-
tések elkerülése végett. A me-
derhasználati díjat nem fordítják
halőrzésre, halasításra, mert so-
kan tévesen így gondolják. A
halgazdálkodási feladatok a víz
kezelője, jelen esetben a Sz. Sz.
B. Megyei Horgász Szövetség

feladata, amelynek csak a terüle-
ti horgászengedélyekből van be-
vételi forrása. A kezelési területe
a Balmazújvárosi hídig terjed.
Ne keverjük össze a TIKÖVI-
ZIG-el. Ez a csatorna gazdasági,
idegenforgalmi szempontból is
igen jelentős, közös érdekünk
megóvása, rendben tartása. Ez
csak kompromisszumokkal,
egymás figyelembevételével le-
het. Akkor miért nem így törté-
nik, mikor annyi remek szakem-
ber van, aki ezekre oda tudna fi-
gyelni. Remélem, ez a pár figye-
lemfelkeltő gondolat nyitott fü-
lekre és nyitott emberekre talál.
A megoldás akkor már nem vá-
rat sokat magára.

Czuczor Gergely
További nfó: www.villantomagazin.com

Stégfelszedés!Pergetõkupa másodszor
A Magyar Pergetõhorgászok 
Egyesületének II. Pergetõkupája 

Versenykiírás:
Jellegét tekintve páros, csónakból történő, kizárólag raga-
dozó halakra. Nevezhet bárki, aki érvényes állami horgász-
engedéllyel rendelkezik.
Nevezési díj 3500 Ft/fő + 1000 Ft csónakbérlés. (A nevezési díj
magában foglalja a regisztrációt, a napijegyet és az ebédet.)

Nevezési határidő november 5.
A verseny időpontja: 2007. 11. 11. (vasárnap)
A verseny helyszíne: Rakamaz, Morotva 

Lebonyolítás:
06.30–07.15 Gyülekező, regisztráció, csónaksorsolás
07.15–07.45 Szabályok ismertetése, csónakok elfoglalása
07.45–08.00 Kievezés, horgászhely elfoglalása
08.00–13.00 Verseny (kürtszóra eleje, vége)
13.00–13.30 Mérlegelés, értékelés
13.30–14.00 Eredményhirdetés 
14.00 Ebéd

A Morotván, a kotort részen ezen a napon a napijegye-
sek horgászhatnak a partról, a vízterület többi részén, a
stégekről, illetve csónakból 7-13 óráig tilos a horgászat!

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Varga Pál egyesületi elnöknél: 06-20/368-1090.,
Tarsoly Mihály alelnöknél: 06-20/331-5457
E-mailban: pergetoegyesulet@t-online.hu

Rablóhal-fogó verseny
Atiszalöki Új Élet Horgász- és Környezetvédő Egyesület

2007. október 28-án 8–12 óráig rablóhal (csuka, sülő,
balin, sügér, harcsa) fogó versenyt rendez a Tiszalöki Kenyér-
gyári Holtágon, melyre szeretettel meghívja Önt és kedves
családját. A verseny pénzdíjas, az elnyerhető összeg nagysá-
ga függ az indulók számától. Az első három helyezett lesz dí-
jazva. További nfó: www.villantomagazin.com

Versenykiírás:
– Horgászni egy bottal lehet.
– Bármilyen szabályos módszer alkalmazható, melyet

verseny közben is lehet váltani.
– Horgászni csak partról szabad.
– Csalihal fogására 1 db úszós szerelék használható.
– Helyváltoztatás verseny közben engedélyezett.

Nevezési díj: 2000 Ft, mely tartalmazza az ebéd költségét.
Nevezési határidő: 2007. október 27.
Jelentkezni lehet: Mizsik Gyula halőrnél: 06-20/382-1716,
06-30/261-5699, 06-30/965-5619
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Folytatás az 1. oldalról

Ebben az évben a megyei
szövetség támogatásával
tíz, a Laguna 2D Kft. támo-
gatásával három horgász-
ni szerető fiatal érkezett az
egyhetes táborba. A bent-
lakó táborlakók foglalko-
zásaihoz csatlakozott öt
fő, akik az éjszakát nem
töltötték itt. Így tizenkilenc
táborozóval és öt állandó
felnőtt felügyelővel bonyo-
lítottuk le.

Július 15-én nem kevés izga-
lommal foglalták el helyüket a
fiatalok. Voltak, akik a régi bará-
tokat üdvözölték harsányan, de
most többen voltak azok, akik
kissé félénken méregették a töb-
bieket. Aztán az esti tábormeg-
nyitó és bemutatkozás után fel-
oldódott a kezdeti félszegség, és
éjfél körülig tartott az élmény-
beszámolók és horgásztörténe-
tek mesélése. Másnap a horgász-
vizek megtekintésekor már érez-
tük, hogy az időjárás valami
rendkívüli dolgot fog produkál-
ni, ami a hétvégére teljes mér-
tékben beigazolódott. „Kifog-
tuk“ a nyár legmelegebb hetét.
Minden nap negyven fok fölé
emelkedett a hőmérő higanyszá-
la, ami jelentősen befolyásolta,
megváltoztatta az előzetesen
megtervezett programunkat. A
horgászatok időpontját kényte-
lenek voltunk a hajnali és esti
időpontokra áttenni. A nagy hő-
ség miatt még a strandolást is
délután három után bonyolítot-
tuk. A délelőtti és kora délutáni
időpontokban tartott progra-
moknak a Réti Mátyás Faluház
adott otthont. Itt bonyolítottuk le

a kezdők felkészítését a hor-
gászvizsgára, itt sajátították el a
horogtűkötést, a különböző hor-
gászfelszerelések összeállítását.
Igen komoly természetvédelmi
felkészítésben részesültek, mely
ismeretanyag képezte a szellemi
vetélkedő alapjait. Egy alkalom-
mal Ujlaki János törzsőrmester
körzeti megbízott látogatott meg
bennünket és nagyon érdekes
közbiztonsággal, horgászattal
kapcsolatos tájékoztatót tartott,
melyet kötetlen beszélgetéssel
zártunk.

A hét folyamán a táborlakók
célba dobó és etetőanyag célba
dobó, horgászversenyen, szelle-
mi vetélkedőn mérhették össze
tudásukat, ügyességüket.

Ezen kívül csocsó, sakk és
asztalitenisz bajnokság, labda-
rugó mérkőzések, strandolás is
gazdagították a programjaikat.
Minden táborlakó megtanult
evezni.

A hét közepén éjszakai horgá-
szaton is részt vettünk, és még a
legfiatalabbak is reggelig kitar-
tottak. 

A megyei Ifjúsági és Oktatási
Szakbizottság elnöke, Oláh

Károly és Poór Ádám szakbi-
zottsági tag táborvezetőként irá-
nyították a tábor életét, Takács
Gábor, Leskovics Miklós egye-
temisták és Jónás Gáspár a hor-
gászegyesület ifjúsági és kör-
nyezetvédelmi felelőse a prog-
ramok szervezésében és lebo-
nyolításában vállaltak oroszlán-
részt.

A zárónapi horgászversenyen
és az ezt követő záróünnepsé-
gen sok szülő, nagyszülő és ro-
kon jelent meg, ezzel is felejthe-
tetlenebbé téve a megmérette-
tést. Megható pillanatoknak le-
hettünk részesei, amikor az idő-
sebb táborlakók díszsorfala
előtt tizenkét – a héten-horgász-
vizsgát tett horgászjelöltet, ün-

nepélyes eskütételük után hor-
gásszá avattunk és ezzel befo-
gadtuk őket a horgászok népes
táborába.  E jeles esemény szín-
vonalát nagyban emelte, hogy
díszvendégként megjelent, dr.
Maleczky Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Hor-
gászegyesületek Szövetségének
elnöke, Bán György, Tiszadob
polgármestere. Sok értékes hor-
gászfelszerelést osztottak ki díj-
ként a gyerekeknek: horgászor-
sókat, botokat, bottartókat,
úszókat és egyéb kisebb, de na-
gyon hasznos kiegészítőket,
könyveket. A táborból üres kéz-
zel senki sem távozott, ki
ügyességével, ki okosságával,
ki dolgosságával érdemelte ki
az oklevelet és az ajándékot.

Bár a nagy meleg rányomta
bélyegét a horgászat eredmé-
nyességére is, ennek ellenére a
tábor zárásaként a résztvevők az
általuk fogott halakból készült
halászlével, – melyet Blach Im-

re egyesületi alelnökünk főzött
–, vendégelték meg a hozzátar-
tozókat.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik bármi módon
hozzájárultak a tábor sikeréhez.
Doránt Vilmos úrnak, a táborok
állandó támogatójának, azok-
nak a horgászegyesületeknek,
akik ugyancsak támogatták a
gyerekeket, az egyesület veze-
tőségének, a Réti Mátyás Falu-
ház vezetőjének Oláhné Nagy
Ágnesnek, Poór Ádám táborve-
zetőnek,Takács Gábor, Lesko-
vics Miklós, Jónás Gáspár szer-
vezőknek, Dopita György,
Blach Imre, sporthorgászoknak
és nem utolsó sorban a megyei
szövetségnek. Köszönet illeti
Oláh Ágnes, Oláh Eszter, Oláh
Zsófia, Boros Evelin, Nagy Dó-
ri, Rőthi Eszter, és Bodnár Gá-
bor fiatalokat is, akik a nem túl
látványos „háttérmunkát“ bizto-
sították. A reggelik, vacsorák
készítését, étkeztetések szerve-
zését, lebonyolítását, elsősegé-
lyek nyújtását, és az elsőtáboro-
sok honvágyának csökkentését. 

Búcsúzáskor jó volt hallani a
gyakran elhangzó mondatot: 

„Jövőre ismét találkozunk“
Oláh Károly

egyesület elnök
További nfó: www.villantomagazin.com

Horgásztábor és melegrekord
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A Nyíregyházi Vasutas
Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület szívén
viseli az ifjúság ügyét. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban,
minthogy az idei évben immár
5. alkalommal rendezte meg
környezetvédelmi és horgásztá-
borát, melyen huszonhat gyer-
meket tudtak fogadni. A hor-
gászegyesület mindig nevezetes
volt a jó szervezésről, így az if-
jú horgászporontyok is kiváló
ellátásban részesültek.

Az együtt töltött egy hét alatt
éjjel-nappal horgászhattak Le-
velek több, mint 200 hektáros,
halakban gazdag tavában. Az
idősebb horgászoktól megtanul-
hattak horgot kötni, felcsalizni,
sőt még a helyes szákolás tudo-
mányt is elsajátíthatták, hiszen a
hét folyamán több méretes pon-
tyot, kárászt emeltek partra. Aki

pedig a horgászat mellett moz-
galmasabb kikapcsolódásra vá-
gyott, az strandolhatott kedvére.

Délutánonként az elméleti
szakelőadásokon kívül me-
gyénk neves versenyhorgászai
színvonalas gyakorlati bemuta-
tókat tartottak a tározó kultúrált
füves partján. Az esték sem tel-
tek tétlenül: szalonnasütés,
filmvetítés várta a lelkes kis
csapatot. A több vidéki telepü-
lésről érkezett gyerekek jól ösz-
szekovácsolódtak.

A szervezők ezúton szeretné-
nek köszönetet mondani min-
den segítségért, melyet a tábor
sikeres lebonyolításához a hor-
gásztársaktól kaptak. Elsősor-
ban a Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szövetségének, a Leveleki
Önkormányzatnak, a Laguna
2D Kft-nek, Regolit Kft-nek,
Polgár Károly pécsi vállalkozó-

nak (Gigant Baits), Hornyák Já-
nosnak, a YAQ-Táp Kft.-nek, a
Halcatraz Kft-nek, a Pé-Hal
Trade Bt-nek, a Vasutasok
Szakszervezetének, a Carp-
Zoom horgászboltnak és a Vas-
úti Dolgozók Szabad Szakszer-
vezetének, hogy támogatták a
rendezvényt, valamint a segí-
tőknek, barátoknak, akik egész
héten ellátták a horgásznöven-
dékeket. Külön köszönet illeti
még szakelőadóinkat, Kovács
Györgyöt, Turcsán Andrást,
Nagy Gyulát, ifj. Fesztóry Sán-
dort, hiszen ők voltak azok,
akik kimagasló horgászati isme-
reteikkel gazdagították a fiata-

lok horgász látókörét, felkeltet-
ték érdeklődésüket egy-egy hor-
gászmódszer iránt, tartalmassá
tették a tábor szakmai anyagát.

Ez a tábor ismét bizonyította,
hogy a horgászok nemzedéke
összetartásban jeleskedő, min-
denben tartalmas segítséget
kaptak a szervezők. S bár na-
gyon elfáradtak a tábor végére,
azért ígéretet tettek – a gyerekek
legnagyobb örömére – a jövő-
beni folytatásra is.

A tábor szervezői
Pataki Zsolt, Lipcsei József,

Méhes Ernő
További nfó: www.villantomagazin.com

Jövõre is lesz folytatás HHaa  hhoorrggáásszzttáábboorr,,  aakkkkoorr  VVaassuuttaass……

Ezúton szeretnék tájékoz-
tatást adni róla, hogy
2007. július 27–29. között
a máriapócsi HE. horgász-
tábort szervezett a helyi
gyerekeknek. 

A táborban tizenöt gyerek vett
részt, ahol előadásokat hallgat-
tak meg. Többek között
Fesztóry Sándor úrtól, aki a
Sporthorgász Egyesületek Sz-
Sz-B megyei Szövetségének

ügyvezető igazgatója.  A gyere-
kek odafigyeléssel és örömmel
hallgatták előadását. 

Varga Zsolt, a máriapócsi
Rendőrőrs parancsnoka a közle-
kedésről és az alkohol-, vala-
mint a drogfogyasztás veszélye-
iről beszélt. 

Tamás László erdésszel a kö-
zeli erdőben tettek egy kisebb
sétát, ahol megismerhették a fa-
fajtákat és a vadon élő állatokat.

Külön díjazásra került Gole-
nya Balázs, a legfiatalabb hor-
gász, hiszen még csak négy
éves és az ötödik helyet szerez-
te meg a horgászversenyen. 

A gyerekek véleménye szerint
izgalmas, tanulságokban gaz-
dag három napot töltöttünk
együtt. 

Külön köszönjük az állandó
segítőinknek a munkát és mind-

Izgalmas és tanulságos három nap azoknak is, akik segítettek a
megszervezésben. Köszönjük a
vállalkozóknak felajánlásaikat,
hiszen a tábor költségeinek több
mint kétharmadát ők finanszí-
rozták. 

Úgy váltunk el egymástól,
hogy jövőre ismét megrende-
zésre kerül akkor már a II.
Máriapócsi Horgász Tábor.  

Tóth Árpád
A máriapócsi HE. elnöke

További nfó: www.villantomagazin.com

Fesztóry Sándor előadása
I.: Ifj. Bakó Zsolt 
II.: Novák Zsolt 
III.: Májer András

A második napon 
rendezett horgász

verseny eredményei:
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Szénarét újra!
Ismét, immár sokadjára
horgásztam Szénaréten,
ezúttal dr. Bihari Károly, a
nyírbátori  Vasas he. el-
nökének a meghívásából.

Ez a víz bármikor képes el-
csábítani, nem csak mert hal-
bő, hanem kellemes környe-
zetben fekszik, remek és segí-
tőkész sporttársak vannak, ud-
varias és tájékozott halőrök.
Más vizekhez viszonyítva,

rendkívüli tisztaság van a par-
ton. A tisztaságot nem győzöm
hangsúlyozni, hiszen erre és a
kultúrált környezetre a horgá-
szok között egyre nagyobb az
igény. Végre elértük ezt is. Az
elnök úrral beszélgetve és hor-
gászgatva, a következő adato-
kat tudtam meg a tóról.

A telepítési mutatók a
következőek: ponty: 50 mázsa
(10 mázsa havonta) + ivadék
ponty, kárász 10 mázsa, amur
7,5 mázsa (két és háromnya-
ras), csuka ivadék 500 db
évente.

Ez a tó viszonylag fiatal, alig
öt éve lett rendbe téve. Ennek
ellenére már igen komoly
nagyságú halakat lehet fogni
benne. Csukából 9,75 kg-ost,
pontyból 12 kg-ost, dévérből

2,2 kg-ost, amurból 10 kg-ost
és harcsából 11,5 kg-ost (fotón
mellékelve) is fogtak már a ta-
von. A 7 ha-os tó átlagos mély-
sége 1 m körüli. Ha sikerül pá-
lyázaton pénzt nyerni, akkor
további 5 ha-ral bővítik a tavat,
mégpedig az ivási helyek meg-
hagyásával. Ez bölcs előre lá-
tást takar, hiszen a tó hétvége-
ken zsúfolásig van telve, hogy
nem véletlenül, erre a fotók a
tanúk. Már így is 170 felnőtt,
30 ifjúsági és 40 gyermek hor-
gász van. Ez utóbbiaknak nincs
korlátozva a taglétszáma. Az
éves jegy új felnőtt belépőknek
45 000 Ft, de ebben 20 000 Ft
halasitási díj is benne foglalta-
tik. Az ifi ennek a fele, a gyer-
mek pedig 3000 Ft. 1 300 000
Ft értékű telepítés volt eddig. A

parkosítást tovább akarják
folytatni. Komoly bevétel van
a napijegyes horgászatból is,
hiszen egyre többen látogatnak
ide vendéghorgászok.

Tovább akarják javítani a
kollektívát is, bár tapasztala-

tom szerint eddig is nagyon jó
volt. Ez a tó bármelyik nagyhí-
rű hellyel fel fogja venni a ver-
senyt rövidesen. Ajánlom fi-
gyelmébe az ország másik ré-
szein élő sporiknak is. A napi-
jegy felnőtteknek 2200 Ft, ifik-

nek 1100 Ft, gyereknek 600 Ft.
Napkeltétől-napnyugtáig érvé-
nyes. Mivel a tó közvetlenül a
város határában fekszik, ezért
a szállás (amennyiben erre
igény van), könnyen megold-
ható. A strand 100 méterre van,
ezért akár meg is lehet mártóz-
ni nagy melegben. A parton sá-
tort is lehet verni, bográcsolni,
ivóvizet vételezni és az esőbe-
állók védelmét élvezni.

A tó vizét, a be- és kifolyó-
kon keresztül mozgatják, így
állandóan friss és oxigéndús a
meder vize. A gondos lékelés
következtében, csak minimális
volt a halpusztulás, 6–8 db 4–8
kg-os hari volt az áldozat. 

Pergetni sajnos nem lehet. 2
db nemes és 3 kg egyéb hal fog-
ható napijeggyel, melyet, a fo-
gást követően, azonnal be kell
írni a fogási naplóba! Parkolni a

vízparttól min. 10 méterre le-
het. Külön köszönet Krasznai
horgászmester úrnak, aki meg-
ismertetett a tóval. Fenekező
módszerrel érdemes horgászni,
de úszós szerkóval is lehet
eredményt elérni. Tapasztala-
tom szerint, a csemegekukorica
és a csonti a nyerő, békés halak-
ra. Remekül szórakoztam, bár
bevallom nekem most nem jött
be. Bezzeg tavaly!

A parton nyugodtan le lehet
ülni, a halőrök (társadalmi) fel-
keresnek mindenkit. Aki a rab-
lóhalakat űzi, annak is megéri
ellátogatni. Sajnos, az ország
eme felét, a horgásztársadalom
nagy része nem ismeri, gondo-
lom, megfelelő ismeretterjesz-
tés hiányában. Ha valaki ellá-
togat ide messzebbről, akkor
érdemes szétnézni Nyírbátor-
ban, gondolok a híres fato-
ronyra, vagy a gyönyörű refor-
mátus templomra, amelyek
mind, hajdanvolt korok ro-
mantikáját és stílusát idézik
fel. Egy csipetnyi középkor.

Nos, kedves sporttársaim,
remélem sikerült egy kis ked-
vet csinálnom egy itteni pecá-
zásra.

Jó és eredményes szénaréti
horgászatot kívánok Önöknek.   

Katona Zoltán
További nfó: www.villantomagazin.com

A tórekord, 11,5 kg-os harcsa
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Nagyon szép időben, na-
gyon jól előkészített pá-
lyán bizonyíthatták be,
hogy ők is tudnak hor-
gászni, az egyesületi
tisztségviselők. 

Elnökök, titkárok, gazdasági
vezetők és mások, akiket a
közgyűlés választott vettek
részt a nemes küzdelemben. A
tavalyi évhez viszonyítva ke-
vesebb volt ugyan a jelentkező,
de a jó hangulat ezt kárpótolta.
Horgásztak, beszélgettek, véle-
ményt cseréltek és kialakítot-
tak egy olyan családi hangula-
tot, mely e versenynek a mottó-
ja. Nagy tisztelettel köszöntöt-
ték Tisza Géza bácsit, a tunyo-
gmatolcsi horgász egyesület
újra választott elnökét, és jel-
képesen elfogadták a verseny
mondhatni jelmondatát „Isten
hozott őrnagy Úr“. Verseny
közben és utána felmerült
olyan probléma, hogy engedni
kellene a versenyen a szabadon
választott horgászkészséget. A
verseny szakbizottság a jövő
évi tisztségviselői versenyre
dolgozzon ki egy új verseny le-
bonyolítást, aminek a lényege,

hogy ne csak versenyhorgászat
– értem ez alatt az úszós kész-
séget – domináljon a nemes
küzdelemben. 

A horgászat közben Jáger
Ferenc a tiszalöki Új Élet HE.
elnökének frissen sütött finom
lángosait fogyasztottuk, melyet
ezúton is köszönünk. A kelle-
mes nyári napsütésben az ered-
ményhirdetés után finom egy-
tál étel került az asztalra, me-
lyet és egyben pálya előkészí-
tését köszönjük a kisvárdai
Dolgozók HE. vezetőségének.

Megtisztelte a versenyt Virág
Imre, a megyei horgász szövet-
ség alelnöke, és Doránt Vil-
mos, a Laguna 2 D Kft. ügyve-
zetője.

Eredmények: Új Élet HE.
Tiszalök (csapatvezető: Jáger
Ferenc, versenyzők: Juhász
Károly, Soltész Gábor, Mizsik
Gyula), 2. Téglagyári HE. Fe-
hérgyarmat, 3. Kraszna HE.
Kocsord

Az I. helyezett csapat egyben
elnyerte a jövő évi Tisztségvi-
selői horgászverseny rendezői
jogát is.

Verseny Szakbizottság
További nfó: www.villantomagazin.com

Családias hangulatban
A Tisztségviselői Horgászversenyről

2007. 09. 23. Kisvárda, Báger tó

Miért kell egy horgásznak
mederhasználati díja fizetni? 

Tehet ő arról, hogy nem lehet
stég, azaz 10 méteres bejáró
nélkül a horgászhelyeket meg-
közelíteni?

Miért nem tisztítják évtizedek
óta a Keleti főcsatornát?

A MOHOSZ évente fizetne
díjat kb 200 ezret, vagy esetleg
valamivel többet a horgászok
helyett, de nem fogadják el,
gondolván, hogy így több befo-
lyik majd.

A vizeket kezelő cégeknek bi-
zonyos karbantartási költségeik
is lennének, vagy nem így van?

Csak nem a horgászoktól
akarják begyűjteni az erre való
összeget?

Gondolkozzanak el ezen,
mert ez így nagyon igazságtalan
és kellemetlen!

Én befizetem a 36 400 Ft-ot,
de nagyon sok horgásztárs ezt
nem tudja megtenni. Most ők itt
fognak horgászni, amire én befi-
zettem. Nem vagyok irigy, de ez
így megint igazságtalan. Remé-
lem egyetértenek ezzel Önök is. 

Más lenne a helyzet, ha törőd-
nének a vizekkel, de ez már ab-
szurdum.

Javaslom, maradjon minden a
régiben, fogadják el a
MOHOSZ ajánlatát, mert ennek
jó vége nem lesz.

Ha kell a minisztériumhoz és
az ország legnagyobb nyilvá-
nosságához -tv, rádió- fordu-
lunk, de ezt akkor sem hagyjuk
annyiban.

Várom javaslataikat, 
válaszukat, tisztelettel:

Tarsoly Mihály
Tel: 42-372-934, 
06-30-4-272-656

Mondja Kedves „Vizes Úr“

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyon-
kezelésében lévő Keleti-főcsatorna közcélú vizilétesítmény. Alap-
vető rendeltetése, létesítésének célja az öntözővíz, ivóvíz, ipari víz
eljuttatása a vízhasználókhoz.

A csatorna ezen a feladatait a jelenlegi műszaki állapotában tö-
kéletesen el tudja látni. A csatornába a nád mesterségesen telepí-
tett, annak funkciója a csatorna töltésének védelme.  

A vízterületen a halászati jog jogosultja a MOHOSZ, a
TIKÖVIZIG-nek a halászati jog hasznosításából semmilyen bevé-
tele nem származik. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI tv. 15. §. (1) bekezdése értelmében az Igazgatóságnak annyi
kötelezettsége van, hogy tűrje, hogy a vízhez a horgász eljusson, ott
horgásszon.

Nem tudjuk, mire gondol a tisztelt olvasó, amikor a MOHOSZ fi-
zetési szándékáról beszél. A stégek fenntartásáért a MOHOSZ
Igazgatóságunknak díjat nem fizet, de nem is fizethet, mert azokat
nem ő létesítette.

Minden stégtulajdonos, nemcsak a horgász, fizet a használatért
díjat, mivel a stégek elhelyezése többletfeladatokkal jár. 

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az állami tulajdont olyan javaknak
tekinti sok állampolgár, melyhez szabadon, minden engedély és el-
lenszolgáltatás nélkül lehet hozzájutni. 

A illetékes válaszol

Ezt is a Keletibe fogtam
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Megyei horgászkörutam
egy újabb állomásához ér-
keztem,nevezetesen Mári-
apócsra. 

Ennek a városkának a neve,
már korábban belépett a köztu-
datba a pápai látogatás során.
Megközelítése: Nagykálló és
Nyírbátor között, kb. félúton
fekszik. A tó maga agyagbánya
volt. 3 részből áll, 2,2 ha terüle-
ten. Ebből két tó, közvetlen ösz-
szeköttetésben van egymással.
Igen kulturált környezet jellem-
zi, esőbeállókkal, mellékhe-
lyiséggel, főző-sütő helyekkel.
Meg persze a legfontosabbal,
halbőséggel. 

Tóth Árpád elnök úrral történt
telefonbeszélgetés után kaptuk
a meghívást Endrédi Róbert ba-
rátommal. Mivel ez a tó neveze-
tes a harcsa és csuka állományá-
ról, elsősorban ez utóbbi volt a
célunk, mivel novembert írtunk. 

Ahogy az lenni szokott, még
mutatóba sem fogtunk egyet
sem. Bakó Zsolt gyermek ver-
senyhorgász volt a megmen-
tőnk, ő legalább fogott egyet,
mint a képen látható. 

Egy november végi pontyo-

záson vigasztalódhattunk, még
hozzá bőségesen. Ennyit a csu-
kákról! Pedig másfél évig tila-
lom, volt a krokodilpofályuak-
ra, ezért elszaporodtak és meg-
nőttek. 

Még egy nagy előnye van a
tónak, lehet pergetni! A tó
mélysége 2–3 méter közt válta-
kozik. Pontyozásra a fenekező

módszert ajánlom, minden sal-
lang nélkül, az etető kosarat 2
horog közzé, csúszóra szerelve.
Nyerő a konzervkukorica+gi-
liszta csali, legalábbis a mi ese-
tünkben. Az amúrra, mint a he-

lyi horgászok javallották, mé-
zes kukorica, illetve házilag
főtt kukorica, a leginkább be-
vált csali. Az elnök úr jövőre is

meghívott minket, amire gon-
dolkodás nélkül igent mond-
tunk és amelyet ezúton is sze-
retnénk megköszönni.

A tó jövőre lesz 10 éves, ezt
nagyszabású rendezvény kere-
tében akarják megünnepelni, az
egyesületi tagok. Minden ide lá-
togatónak, eredményes horgá-
szatot kívánok!

Tisztelettel:
Katona Zoltán, Mátészalka

További nfó: www.villantomagazin.com

Bemutatkozik a

Máriapócsi Horgász
és Csónakázó tó

A legnagyobb itt fogott csu-
ka 11,5 kg-ot nyomott. Har-
csából 18 kg, pontyból 12,5
kg, amurból 8,7 kg, afrikai
harcsából 8 kg volt a legna-
gyobb itt fogott hal. 

Rekordok:

Az egyesületet 37 felnőtt, 9
ifi és 15 gyermek horgász al-
kotja. 2006-ban 42,84 q hal
lett telepítve. Ennek zöme
ponty, mintegy 21 q, kárász
18 q és 3 q afrikai harcsa. 

Egyesület

A napijegy 2000 Ft felnőt-
teknek (2 nemes + 3 kg
egyéb hal), 1000 Ft ifiknek
(1 nemes + 3 kg egyéb hal),
500 Ft gyermekeknek (3 kg
egyéb hal). Bizton állítom,
érdemes napijeggyel pró-
bálkozni, nem fogják meg-
bánni. Évente átlagosan 250
db-ot adnak el belőle. Az
egy főre jutó fogási átlag:
30,1 kg. A tó környezete tár-
sadalmi munkában lett ki-
alakítva, ez egyébként köte-
lező a tagoknak.

Engedélyek
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A megtisztelő felkérésnek ele-
get téve elkezdődött a szervező-
munka, mely nehézségeket rótt a
szervezőkre, egyesületekre, külö-
nösen a leveleki horgászegyesü-
letre és az önkormányzatra. Egy-
szerre kellett megfelelnünk az or-
szágos versenykiírásnak, a több
helyről érkező horgászok kiszol-
gálásának és a megfelelő pálya
biztosításának. 

Ezen munkát nem lehetett el-
végezni csak úgy, hogy a ver-
senyhorgászat iránt elkötelezett
és versenyhorgászatot szerető
horgászaink nagy segítséget
nyújtottak a verseny szakbizott-
ság munkájához, mely bizottság
kiemelt versenként kezelte a ve-
terán horgászversenyt. 

Az ország minden tájáról ér-
keztek versenyzők, a kétnapos
versenyre, és ebből kifolyólag
szállást is kellett biztosítanunk,
mely rendben meg is történt. 

Az első fordulóra kulturált kö-
rülmény és jól előkészített pálya
fogadta a versenyhorgászat min-
den csínját-bínját tudó veterán
horgászokat. Az időjárás is ke-
gyeibe fogadta a versenyzőket, ez

megmutatkozott a jó fogási ered-
ményekben is. 

Hajdú Lívia, a MOHOSZ ver-
senyfelelősének szavaival élve: a
jó hangulatú és eredményes ver-
seny fő két kritériuma érvényesült:
a jó fogás és a kiváló szervezés.

A kétnapos versenyt több tá-
mogató és segítő szervezetek
képviselői is megtisztelték. Sza-
nyi Lászlóné, Levelek polgár-

mestere, Birta Sándor, a Sport-
szövetségek megyei egyesületé-
nek elnöke, Doránt Vilmos, a
Laguna 2 D Kft. ügyvezetője, és
a megyei horgász szövetség ve-
zetői: Virág Imre alelnök, MO-
HOSZ elnökségi tag, Fesztóry
Sándor ügyvezető igazgató. 

A versenyzők és kísérői egy
kellemes élménnyel lettek gazda-
gabbak, jól érezték magukat a
verseny ideje alatt és elviszik a
leveleki víztározó és a megyei
horgász szövetség jó hírnevét, el-
mondásuk szerint. 

A Laguna 2D Kft. által felaján-
lott két különdíjat, melyet Doránt
Vilmos adott át, a „legidősebb
versenyzőnek“, a 77 éves rácke-
vei Rimmer Mártonnak, illetve a
„legeredményesebb megyei ver-
senyző“ különdíját Papp Miklós
kapta Mátészalkáról.

Turkó Sándor
További nfó: www.villantomagazin.com

Jó fogás,
kiváló
szervezés

50-60 év közötti korcsoport (11 induló)
Név Lakóhely Szom. Hely. Vas. Hely. Ösz. súly

fog. sz. fog. sz.
1. Zsíros András (Budapest) 5340 1 7140 1 12 480 g
2. Temesváry Gyula (Kiskunhalas) 5000 2 5020 3 10 020 g
3. Kiss Ferenc (Budapest) 3340 3 5240 2 8580 g
4. Papp Miklós (Ópályi) 2880 5 3920 4 6800 g
5. Dögei Gábor 3000 4 3840 7 6840 g
6. Gellér Győző (Ópályi) 2340 6 3920 6 6260 g

60 év feletti korcsoport (17 induló)
1. Rudnay Attila (Szigetszentmiklós) 3720 4 7600 1 11320 g
2. Benyó János (Budapest) 3460 4 6660 1 10120 g
3. Hunyadi Szabolcs (Budapest) 5220 1 3460 4 8680 g
4. Kazy Csaba (Mindszent) 4560 2 4100 3 8660 g
5. Várszegi József (Baja) 3640 3 4480 2 8120 g
6. Varga György 4580 1 3380 6 7960 g

Eredmények
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A sikerember Rudnay
Attila, aki a 60 év felettiek
között megvédte tavalyi
bajnokságát.

– Szigetszentmiklósról jöt-
tem, hatvankét éves vagyok –
mondja bemutatkozásként. –
Ötéves koromtól horgászom. A
második fordulóra sikerült jó
taktikát választanom. Nagy si-

ker ez, mert mind jó horgász
(köztük több egykori magyar
bajnok), aki itt van, s csak a tak-
tika és a pillanatnyi szerencse
dönthet. Én már 5–6 éve Maros
Mixet használok, nálam ez a
nyerő, a rakósbottal pedig ki le-
hetett fogni a szelen. Jól éreztük
magunkat, kitűnő volt a szerve-
zés és a lebonyolítás.
További nfó: www.villantomagazin.com

A sikerember

Vendég. A vendégek között itt volt Hajdú Lívia, a
MOHOSZ versenyfelelőse, a Magyar Horgász tudósítója, aki
a díjak átadásában is közreműködött. Képünkön Zsíros
Andrásnak gratulál
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A halászati őrt – és ez a lénye-
ges – a mezőőri jogosultságon
túlmenően is felruházza a tör-
vény olyan jogkörökkel, amit a
halászati vízterületen vagy an-
nak partján gyakorolhat. 

Felszólíthatja a személyt a
halfogásra jogo-
sító okmányok
bemutatására, a
birtokában lévő
hal kifogására va-
ló jogosultságá-
nak igazolására, a
járművét átvizs-
gálhatja, a halat visszatarthatja,
a kifogott élettelen állapotban
lévő halat visszatarthatja.

Jogosult az Állami horgászje-
gyet és a Területi engedélyt
visszatartani, illetve elvenni.

A mezőőri jogszabályok pe-
dig feljogosítják bizonyos kény-

szerítő intézkedésekre, úgy,
mint a személyazonosságának
igazolására felszólítani. 

Feladata, ellenőrzés során hi-
vatalos személynek minősül.
Jogosulatlan halászathoz, hor-
gászathoz használt eszközt visz-

szatarthatja, el-
kobozhatja.

A személyazo-
nosságát hitelt ér-
demlően igazolni
nem tudó sze-
mélyt a rendőr-
ségre bekísérheti. 

Ellenőrzési jogköre kiterjed a
horgászhely állapotának átvizs-
gálására is (pl.: partvédelmi lé-
tesítmények, szemetelés, kör-
nyezet károsítás).

Egyéb szabálysértések észle-
lésére, amiket az illetékes eljáró
hatóságnak továbbít.

A halászati õr jogai

Egyesületeink közül nyertes pályázók voltak 2007. évben,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által

kiírt halasítási pályázaton:

HE neve elnyert összeg (eFt)

Postás HE. Vásárosnamény 400
Tiszavirág HE. Gulács 350
Kraszna HE. Kocsord 350
Tiszavirág HE. Milota 400
Kurucz HE. Tarpa 350
Új Élet HE. Tiszalök 350
Tiszanagyfalui HE. 100
Cormorán HE. Rakamaz 400
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka 200
Tisza-Szamosközi HE. Fehérgyarmat 450
Réticsík HE. Kocsord 466
Tiszaparti HE. Gávavencsellő 400
Holt-Tisza HE. Gyüre 400
Szatmárvidéki HE. Mátészalka 600 
Nagyközségi HE. Ökörítófülpös 300
Bezdéd HE. Tiszabezdéd 130
Olcsva HE. 150
Téglagyári HE. Fehérgyarmat 300
Beregdaróczi HE. 100
Szabolcsi Földvár HE. 250

Sikeresen pályázó egyesületek:

HE neve elnyert összeg (Ft)

Nagykállói Sport HE. 200 000
Vasutas HE.Nyíregyháza 250 000
Beregdaróczi HE. 100 000
Nyírteleki HE. 100 000
Császárszállás HE. 250 000
Cormorán HE. Rakamaz 250 000
Bújtosi Sporthorgász E. Nyíregyháza 200 000
Városháza HE. Nyíregyháza 100 000
Holt-Szamos HE. Szamossályi 200 000
Megyei Szövetség 300 000

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott
nyertes pályázók: 2007. évben:

Megyei Szövetség:
Keleti főcsatorna halállomány pótlása: 750 000
Holt-Szamos halállomány pótlása: 550 000
Halőrök képzése, továbbképzése: 300 000

A koraőszi idő kegyeibe fo-
gadta  szeptember 30-án a tí-
mári Tisza-parton gyülekező
horgászokat Ekkor került meg-
rendezésre a hagyományokkal
megegyezően a Szűcs Attila
emlékverseny, amelyen a ver-
senyzőkön kí-
vül szép szám-
mal vettek részt
drukkerek, ér-
deklődők és
családtagok is.

A két fordu-
lós versenyen
az igazán nagy
halak vagy el-
kerülték a hor-
got, vagy ho-
rogra kerülésük alkalmával ők
bizonyultak ügyesebbnek. A
legnagyobb hal a mérlegelés
során Bulyáki Imre mátészal-
kai horgász 520 grammos pa-
duca lett.

A versenyen végül igazságos
eredmény született. Ambrus Ti-
bor egykori világbajnok nyert,
9680 grammos fogása kiváló
eredmény. Második helyezést
ért el nem sokkal lemaradva a
győztestől az egykori magyar

bajnok, Luzsinszki Tamás, aki
megszerezte a megyei legjobb
horgásznak járó kupát is.
Bronzérmes lett a legnagyobb
hal fogása után járó különdíjat
is elnyerő Bulyáki Imre.

A versenyzők közül sen-
ki nem maradt díjazatlan.
Ambrus Tibor a Maros mix
képviseletében – aki ebben
az évben első alkalommal
szponzorként is vett részt a
versenyen –, minden hor-
gásznak adott ajándékot
cége termékeiből.
További nfó: www.villantomagazin.com

Szûcs Attila emlékverseny

Nyurgaponty
A Sóstói tavak Nyír-
egyháza egyik leg-
szebb horgászvizei kö-
zé tartoznak. Ez a
„hármas“ nyurgaponty
is onnan került ki.
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A Gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület
2007. november 4-én (vasárnap) kilencedik 

alkalommal szervezi meg a Nyír-Márvány Kupa,

csukafogó versenyt,
melyre ezúton szeretnénk felhívni a horgászok 

figyelmét!
A verseny helye:
Gávavencsellő „Kacsató“
gávai része.
A verseny programja:
7.00 órától 8.00 óráig nevezés,
8.00 órakor sorsolás,
8.30-tól 11.30 óráig verseny.

Horgászni egy bottal, egy horoggal, úszós vagy fene-
kező szerelékkel lehet. 

Nevezni 2007. november 1-jén (csütörtök) 18 óráig 
lehet a 42/206-632-es, és a 06-70/7016-316-os 

telefonszámon lehet. 
Nevezési díj: 4000 Ft, tagjainknak 2000 forint.

Díjazás: az első öt helyezett értékes horgászfelszere-
léssel lehet gazdagabb. 

Ezen felül az első helyezett a Nyír-Márvány Vándorku-
pát is elnyeri.

Minden résztvevőt szeretettel várunk a verseny után
egy tál ételre!

A Tiszaparti Horgász Egyesület vezetősége 

HORGÁSZOK FIGYELEM!

A rakamazi CORMORAN Sport és Természetvédelmi
Egyesület szeptember 20-án közel 10 mázsa (960 kg) két-
nyaras pontyot telepített a rakamazi „Nagy Morortva“ déli
partszakaszán. 

A vásárosnaményi Postás Horgász Egyesület 2007.
09. 02-án tartotta hagyományos éves halfogó versenyét.

A tiszaszalkai Beregi Tiszahát HE háziversenyének
résztvevői

Augusztus 18., Ibrány,
Nagyerdei horgásztó. 

Az ibrányi Nagyerdesi hor-
gásztó ideális versenyhely-
színnek bizonyult az Ener-
goteam Kupa (6–12 év közöt-
ti) gyermekdöntőjének. A 28
fős mezőnyben hét lány is ver-
senyzett. Nagyon erős szél el-
lenére mindenki hihetetlen el-
szántsággal horgászott. Sokan
már az előző napokban eljöt-
tek a helyszínre, és napközben
komoly edzésekkel készültek
a döntőre. Ebben a kategóriá-
ban közel kétszáz gyerekhor-
gász indult, és a legbüszkébb a
Csongrád megyében található
Lencséstóról a döntőbe jutott
nyolcéves Nagy Dávid lehe-
tett, aki megnyerte a versenyt
többek között egy 6,45 kilós
pontynak köszönhetően. Ő
kapta  a legnagyobb halért járó
különdíjat is. Igazi csoda volt

a kilenc esztendős, rendkívül
csendes szabolcsi Leveleki
Víztározóról bejutott Varga
Viktória horgásztudása. Viktó-
ria egészen az utolsó pillanatig
versenyben volt az első he-
lyért, és épp hogy lemaradt a
dobogó legmagasabb fokáról.
A szervezők szerint a Nagy-
erdesi horgásztó kiváló hely-
színe volt a versenynek, s
igenis érdemes volt a gyer-
mekkategóriával bővíteni az
idei Energoteam Kupa ver-
senykiírást.

Energoteam gyermekdöntő

www.villantomagazin.com
Folyamatosan, napi frissítés-

sel, hírekkel és információkkal
szolgál a megye horgászéletéről
a www.villantomagazin.com, a
megyei horgászszövetség web-
lapja. Várjuk továbbra is a hor-
gásztársak cikkeit, fotóit élmé-
nyeikről, nagy fogásaikról. 

Az általános információk
mellet ingyenesen adhatnak fel

fényképes horgászhirdetéseket,
hozzászólhatnak a cikkekhez,
feltölthetik rekordfogásaikról a
fotókat.

Az oldal bemutatja a megye
horgászvizeit, egyesületeit. Ta-
nulmányozhatják a különböző
horgászmódszereket, kötése-
ket, csalikat. Még Sudokuzhat-
nak is.

Varga Viktória 



12 2007. október

Húsznál is több esetről tudok, ami-
kor „valami“ elvitte az egész szerelést,
vagy óriási – feltehetően – amurt
akasztottak és 15 perc küzdelem után
elharapta a zsinórt, de volt több, mint
egy óráig tartó küzdelem, ami után ki-
hajlott a horog, és úgy ment el a nagy
hal, de volt, amikor egyszerűen ki-
akadt, vagy kiszakadt a horog szájából
a hosszú fárasztás során. Sőt, az egyik
horgásztársam mesélte, hogy már
négyszer járt úgy, hogy a nagyhal meg-
akadt neki, de kis idő múlva elmaradt,
viszont a horgon a kukorica sértetlen
maradt, tehát feltehetően a kosarat
kapta el. Sajnos, a Tisza még nagyon
elmarad a régi formájától, egy 20 kg-
os harcsa fogásáról tudok Tiszabecs és
Milota közt.

Én eddig az idén három 10, és egy
20 kg-on felüli pontyot fogtam.

Sokan mondják, hogy biztosan boj-
lizok, vagy valami különleges trükköm
van, pedig semmi ördöngös fortélyt
nem alkalmazok, de ezt hiába mon-
dom, nem hiszik el. A felszerelésem
egyszerű, és már korábban is leírtam:
30-as zsinór, csúszókosaras fenekező,
2. sz. horoggal, az alsó horog kulcska-
rikán van és nem előkén. A csali 1
szem kukorica, szerintem mindegy mi-
lyen fajta, de az jó, ha van olyan ke-
mény, hogy a dobáskor nem esik le a
horogról, mert úgy elég kicsi az esély
halfogásra. A zsinórjaim sem „szuper“
zsinórok, bár lehet ezért sem szakad-
nak könnyen, mert lágyak, nincsenek
„túlfejlesztve“, 200 m. pár száz Ft-ba
kerül belőlük.

Az első 10 kg-on felüli pontyot idén
2007. 06. 16. 23.30-kor fogtam. Ma-
szatoló kapásra vágtam be, mégis jól
akadt a horog. Kicsit meg kellett vele
dolgozni, mert egyszer még a stégem
alá is berohant, de sikerült „kioperál-
ni“. Jó volt érezni, mikor hatalmas erő-
vel vitte a zsinórt és szólt a fék. Persze,
a kellő időben nem árt ezen szorítani,
és tartani a halat, hogy ezt mikor kell
megtenni, a horgásznak érezni kell. El-
lenkező esetben a hal eltűnik a szerelé-
künkkel, vagy ha túl korán és túl erő-
sen akarjuk megtartani, kiszakadhat a
szája, vagy kihajolhat a horog. Pár mé-
terre tőlem balra egy kis nyárfa van a
vízbe döntve a ragadozók csalogatásá-
ra, jobbra pedig a fűzfa bokrok a sté-
gemmel, úgyhogy nem lehet fárasztás
közben vakarózni. Hat kirohanása volt
a part közelben, csak ezután adta fel
magát, de akkor sem teljesen, épphogy
meg tudtam szákolni. Ekkor láttam,
hogy gyönyörű tőponttyal van dolgom,
11,2 kg-ot nyomott a mérlegen. Mint
már korábban írtam, a szákolással nem
szeretek sokat várni, az első alkalmas
pillanatban merítek. Szerintem nem jó

„dögre fárasztani“ a halat, mert az a
halnak sem tesz jót, ha vissza akarjuk
engedni, no meg nagy a rizikója, hogy
épp ekkor veszítjük el: kiakadhat, vagy
kiszakadhat a horog, vagy a zsinórunk
is sérülhet a fárasztás során, így akkor
is szakadhat, amikor a hal már az or-
runk előtt van. 

A nagy ribillió ellenére 1 óra múlva
ismét kapásom volt, és valami ördögi
erővel védekezett.

Hol a part fele rohant, hol a víz kö-
zepe fele, egyszer a bokorba is besza-
ladt, de sikerült kivarázsolni. Sötétben
szákoltam, az alakja és viselkedése
alapján amurra tippeltem, de mikor a
parton rávilágítottam, akkor láttam,
hogy egy teljesen nyurga alakú tükrös-
sel volt dolgom. A mérlegen 6,3 kg-ot
mutatott.

Azt követő időszakban is voltak fogá-
saim, nem panaszkodhatom, több 5–6
kg körüli nyurga és tő pontyot fogtam,
néha egy-egy tükrössel megtüzdelve.
Nagyon sok 2–3 kg-os apróhalat vissza-
engedtem, hadd jöjjenek a nagyok.

Jött is egy június 28-án. Már 02.30
óra volt, és majdnem kész voltam az
összepakolással, már csak az egyik
szerelésem volt a vízben, amikor lát-
tam, hogy a papírzsebkendőből „készí-
tett“ – szerintem legolcsóbb, és leg-
praktikusabb – kapásjelzőm lassan, de
határozottan megindul felfele. Határo-
zott bevágás után erőteljes kirohanás
következett, de – nekem – jó irányba
ment, úgyhogy a visszaforgásgátlót is
kikapcsoltam, hadd menjen. Ez szerin-
tem azért jó, mert nem kell fárasztás
közben a fék csavargatásával vacakol-
ni, a tenyeremmel pedig ha kell, tudom
fékezni a csészét, de vigyázat, ez kez-
dőknek nem ajánlott, mert az ujjunkra
veszélyes egy hirtelen kirohanáskor,
de megéri megtanulni.

Jó 10 perc után sikerült a halat a part
közelébe terelni, de van egy kritikus
távolság, kb. 10 m, amiből nem na-
gyon akarnak engedni. Ha próbáltam
felemelni, kirohanásba kezdett, de pár
méter után sikerült megfékezni. Öt-hat
kirohanás után már szákolható állapot-
ban volt, de akkor tapasztaltam, hogy a
tavaly vásárolt nagyméretűnek gondolt
szákom kicsinek bizonyult. Emiatt volt
még 1-2 kisebb kirohanás, amelyikből
1 is elég lett volna, hogy a halat elve-
szítse az ember, ha nem „kapaszko-

dik“. Negyedik merítésre sikerült
nagynehezen betuszkolni a szákba, és
közben már arra is gondoltam, hogy
kézzel kellene partra emelni, mert 9
kg-os hallal csináltam már így, mikor
otthon maradt a szák. De szerencsére
sikerült: a hal meghajlott, mikor alá-
merítettem, így elfért a szákba. Gondo-
lom, azért volt nehezebb megszákolni,
mint a 11,2 kg-os tőpontyot, mert az
hosszabb volt és könnyebben megha-
jolt a szákoláskor.

Ez gyönyörű, 10,8 kg-os tükrös
volt.

2007. 07. 07. 23.30-kor erőteljes ka-
pásom volt. Bevágás után a már „meg-
szokott“ heves védekezés következett,
bár ezt megszokni nem lehet, mert va-
lamennyi feledhetetlen élmény.

Negyedórás küzdelem után sikerült
az immár valóban megfelelő méretű
szákba terelni a halat első merítésre.
10,2 kg-os tőponty volt. 00.30-kor
megint kapásom volt, de ez inkább ma-
szatoló jellegű volt. Mikor éreztem,
hogy a jelzőm megfelelő lendülettel
megy felfele, határozottan bevágtam,
amit heves kirohanás követett, csakúgy
visított a fék! Néhány kör után ez is
meg lett: 6,8 kg-os nyurga volt a tettes.

Eddig a péntek 13 nekem nem ho-
zott szerencsét, de most változott a
helyzet. A kapástalan este után 00.30-
kor már kezdtem összepakolni, de
azért figyeltem a jelzőket is. Ekkor lát-
tam, hogy az egyik lassan megindul.
Túl sokat nem vártam a bevágással.
Éreztem, hogy meg van, de csak 6–7
kg körüli halra tippeltem a mozgása
alapján. Persze a vitte a zsinórt ez is
rendesen, de akkor még nem sejtettem,
ki van a vonal másik végén. Viszony-
lag lomhán, majdhogynem lekezelően
védekezett. Azért jókora kirohanást
csinált balra, épphogy sikerült a kidőlt
fa hegyénél magam felé húzni. Két-há-
rom örvényt vágott, még ebből sem
látszott, hogy nagy hal. Talán a felkap-
csolt led lámpám lehetett az oka, hogy
a parttól kb. 15 m-re „megőrült“. A
lámpa túl messze volt hozzám, hogy

lekapcsoljam, így hát „kapaszkod-
tam“.Egyszer így is bement a bokor
alá, de szerencsére sikerült „megmen-
teni“.

Hatalmas robajjal vágta a vizet, mi-
kor visszatartottam a bokorba rohanás-
tól, de szerencsére a szerelésem bírta
gyűrődést, bár pont ezen volt az az or-
sóm, amelyiken megment a zsinórve-
zető szem. Ideiglenes megoldásként
kivettem a csapágyakat, és a zsinórve-
zető szem ferdén állva forgott, el lehe-
tett így az orsóval horgászgatni, de ha
tudom, hogy ilyen vendégem érkezik,
a tiszteletére lecseréltem volna.

Még ezután is eltelt pár perc, mikor
néhány kirohanás után sikerült annyira
felhozni, hogy lássam, kivel van dol-
gom: még a víz alatt, de megcsillant a
hatalmas test, láttam, hogy ez egy óri-
ás tükrös.

A tőlem 50 m-re horgászó barátom-
nak se mertem kiáltani, nehogy
mégjobban megőrüljön a nagyhal. Jó
15 perc után már éreztem, hogy fárad,
de valahányszor próbáltam felemelni,
mindig neki iramodott. 20 perc után si-
került kicsit megpipáltatni, onnan már
csak néhány rövidebb kirohanása volt.
Közben már kiáltottam a barátomnak,
hogy ez egy 20 kg-os hal lesz. Jött is
gyorsan még egy horgásztárssal
együtt. Megadtam a halnak azt az esé-
lyt, hogy egyedül szákolom meg, mi-
kor kicsit felfeküdt a vízre, alámerítet-
tem. Éppen belefért a jókora szákom-
ba. A vízből már közösen segítettük
szárazra, és nem győztük csodálni az
általunk eddig még soha nem látott
méretű halat. Legalább 25 kg-osra be-
csültük a gyönyörű jószágot.

Varga Jóska barátom mondta is,
hogy engedjük vissza. Na de ki hitte
volna ezt el nekünk?

A becsléssel nem sokat tévedhet-
tünk, mert a 22 kg-os húzós mérleg ki-
akadt. Fürdőszoba mérlegre állva mér-
tem meg, ez alapján majdnem a 23 kg.
volt, de 10 kg fölött azt mondják, ezek
a mérlegek nem pontosak, úgyhogy a
pontyóriás pontos súlya örök titok ma-
rad, ő maga pedig örök emlék.

Wachteinheim József, 
Milotai Tiszavirág 

Horgászegyesület elnöke
További nfó: www.villantomagazin.com

Horgászok írják ��

Nyári emlékek
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Ezen a vasárnapon is a szo-
kásos éjszakai pergetésre ké-
szültünk. Szombaton este
sajnos nem sikerült halat fog-
nunk, de a szomszédos csó-
nakból barátaink egy jó 8-as 
harcsával tértek haza, ami okot 
adott a bizakodásra. 

Kicsit későn indultunk el, így csak 10 óra
után értük el a Tisza azon szakaszát, amit kisze-
meltünk aznapi horgászatunkra. Az előző nap
sikeres horgászai is a környéken voltak. Miután
üdvözöltük egymást, beélesítettük botjainkat.
Az éjszaka sötétjében csorogtunk a part mentét
vallatva. 

Egy óra múltán 1,5-ös balint akasztottam,
mely hátáról jócskán hiányzott a pikkely, ami a
harcsák tevékenységére utalt. Lassan csorog-
tunk a következő kanyar felé, amikor Pali a bo-
kor alól egy kiló körüli harcsakölyköt húzott a
csónakhoz. A horogszabadítás után visszanyer-
te szabadságát azzal az útravalóval, amivel so-
kan elengedik megfogott halukat, hogy küldjed
érte a nagyapádat. 

A tiszta égbolton egymás után süvítettek a
hullócsillagok, jelezvén a nyár közepét. Ilyen-
kor mindenki kíván valamit, és egy vérbeli
pecás mire is gondolhatna másra, mint egy ka-

pitális harcsa megfogására. Ekkor Jancsi sógo-
romat egy kilós balin lepi meg a nagy csendből.
Addigra már elértük a
kanyar sekély részét
és lassan a túlsó,
szakadt part felé
kezdtük csalni a
csónakunkat. 

Tovább do-
báltunk az éj-
s z a k á b a n ,
amikor egy
bedőlt fa-
csoporthoz
é r k e z -
tünk. Pa-
li észre-
v e t t e ,
h o g y
k i s -
h a l a k
rebbennek a
bokor árnyékában.
Nem kellett kétszer mondani,
már repült is a kis Haddon a hang irá-
nyában. Egy méter után rádurrantott a műcsa-
lijára a hari. Érezte, nem az előző harcsához ha-
sonlóról lesz szó. Ekkor a nyílt víz felé iramo-
dott és mutatta meg igazán, hogy nem minden-
napi élményben lesz részünk. A csónakkal mi is
igyekeztünk a part menti bedőlt fáktól biztonsá-
gos távolságba húzódni, közben süvített az orsó
fékje, ami tovább növelte adrenalin szintünket. 

Úgy 10 perc után sikerült visszanyerni az el-
vesztett fonottat, ekkor fújta ki az első buborék-
felhőt, ami jelezte a bajuszos fáradását. Palit

többször körbejáratta a csónakban,
kipróbálva minden trükkjét a szaba-
dulás reményében. Újabb buboré-
kok jelentek meg a csónak mellett,
ekkor mutatta meg magát először

számunkra. Láttuk, a horog a szája szegletébe
ragadt, a legjobb helyre. Ekkor kesztyűt húztam
és megkezdtem az „ismerkedést“ a régen várt
idegennel. 

Fejére koppintottam, hogy rója le a szokásos
utolsó köreit. Miután teljesen kifárasztot-

tuk, mindkét kezemmel a szájába
ragadtam és a csónakba húz-

tam sikamlós testét.
A fárasztás
olyan 20–25

percig tartott.
A horog bizto-

san ült a hal
szájában, még

fogóval is nehe-
zen szabadítottam

ki. Miután megcso-
dáltuk gyönyörű har-

csánkat, próbáltuk
megbecsülni mekkora

lehet, úgy 30-40 kg köz-
zé becsültük. 

Kikötöttük a csónakhoz
és további harcsák remé-

nyében ismét pergetni kezd-
tünk, mivel volt mit behoz-

nunk. Az idén kb. a 40–45. éj-
szakát töltöttük a vízen, sajnos különösebb
eredmény nélkül. Ezzel a fogással kárpótoltuk
magunkat minden átvirrasztott nap miatt és
öregbítettük pergető egyesületünk jóhírét. Sú-
lya 40,5 kg, hossza 182 cm.

Tarsoly Mihály, alelnök
Magyar Pergetőhorgászok Egyesülete

További nfó: www.villantomagazin.com

Harcsapergetés

A barátom rábeszélésére men-
tünk le horgászni a Tiszára egyik
szombaton – emlékszik vissza a
kisvárdai horgász. – Ugyanis az
utóbbi időben szépen fogtam
harcsát (20, 6, 7, 8 kg-osokat)
azon a szakaszon, és az egyik
halász is zsákmányolt egy nagy
bajuszost. 

Csepergős idő volt, négyszer áztunk
el. Úgy fél tízig kutyogtattunk, három
kapásból egy fiókharcsa akadt csak
horogra. Mikor teljesen besötétedett,
áttértünk a pergetésre. 11-ig egyetlen
kapásom se volt. A tiszakanyári fürdő-
hely feletti „forgónál“, ahol a víz 12–14
méter, egy szürke árnyékra lettem
figyelmes. Odadobtam, ahogy leért a
Rapala a vízre, egy nagy puffanással rá is

csapott, de elvétette. Aztán ahogy von-
tatni kezdtem befele, öt másodperc sem
telt el, bekapta a műcsalit.

– Először azt hittem, egy kisebb példán-
nyal van dolgunk, de amikor megindult,
mondtam a barátomnak, készüljünk, mert
egy komoly ellenfélre akadtunk. Ment
oldalra, jobbra, balra, forgatta a csónakot,
mindenáron a mélybe tört. Pergetőbotom-
mal szinte törésig tartottam, mert tudtam,
ha lefekszik, ezzel nem mozgatom ki. Tel-
jesen elvesztettem az időérzékemet, de
kb. húsz perc múlva mutatta meg magát.
A wobbler miatt nem mertem belenyúlni
a szájába, ezért vágóhorgot kellett
használni. A fáradságtól és a túl áradó
örömtől a csónak ülésére roskadtam.
Mikor megmértük másnap, kiderült, hogy
83 kg és 236 cm hosszú.

További nfó: www.villantomagazin.com

Rekordharcsa a Tiszából
Minden horgász álma, hogy kifogja élete nagy

halát, Csuka Sándornak sikerült
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SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
LLaakkoossssáággnnaakk,,  vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,  eeggyyeessüülleetteekknneekk::

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
– egyéb pénzügyi szolgáltatások, 

gyors, rugalmas ügyintézés.

Egységeink:
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel./fax: 42/290-077
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 68. Tel.: 42/506-980, fax: 42/506-987
4320 Nagykálló, Zrinyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4324 Kállósemjén, Kossuth út 104. Tel./fax: 42/555-060
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366
4235 Biri, Kossuth út 4. Tel.: 42/563-055
4231 Bököny, Dózsa György u. 5. Tel.: 42/566-003
4232 Geszteréd, Petőfi út 9. Tel.: 42/568-028
4245 Érpatak, Béke út 29. Tel.: 42/568-008
4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 55. Tel.: 42/244-164

KKöözzppoonntt::
44440000  NNyyíírreeggyyhháázzaa,,  OOrrsszzáággzzáásszzllóó  ttéérr  44..

TTeell::  4422//559977--554400
FFaaxx::  4422//559977--554411,,  559977--556600

Amikor a nyolcvanas években a
nyíregyházi Búza téren közmegelé-
gedésre üzemeltette Doránt Vilmos
a város frenkventált helyén a hor-
gászboltot, aligha gondolta, hogy
tíz-húsz esztendő múltán milyen
látványos fejlődésen megy keresz-
tül az általa, később pedig a fia ré-
vén terjeszkedő cég.

Tizenhat esztendeje viseli a Laguna 2D
Kft. nevet a vállalkozás, amely eleinte hor-
gászcikk kis- és nagykereskedelemmel fog-

lalkozott. A
D.A.M., SILS-
TAR, MUSTAD
márkák képvise-
letét látták el
Szabolcs-Szat-
már-Beregben,
Hajdú-Biharban
és a Borsod-
Abaúj -Zemp-
lénben. A Kos-
suth téri üzlet
után a Debrece-
ni úton nyitottak

horgászcikk nagykereskedelmi lerakatot.
Eleinte húsz négyzetméteres volt az alapte-

rület, a növekedő kínálat és
a piaci igények által folya-
matosan bővítettek. Újabb
márkák színesítették a pa-
lettát, 2005 februárjában
pedig Magyarországon el-
sőként bemutatótermet ad-
tak át. A Laguna 2D Kft. által képviselt
márkákat kulturált, elegáns környezetben
tekinthetik meg az érdeklődők. 

Debrecenben és Budapesten is létesítet-
tek lerakatot, mindeközben három, számí-
tógéppel felszerelt teherautóval terítik a
piacot. A fejlesztéseket saját tőkéből és pá-
lyázaton elnyert összegből valósították
meg. Magyarország legnagyobb áruház-
láncát kizárólagosan ők látják el
horgászati cikkekkel, azaz ter-
mékkínálatukkal lefedik az
egész országot. Importtal is fog-
lalkoznak, többek között olasz,
francia és indiai céggel állnak
üzleti kapcsolatban. 

Saját webáruházzal rendel-
keznek, ahol nem pusztán must-
rálhatnak és rendelhetnek az
ügyfelek, hanem licitálhatnak is.
A Laguna 2D Kft. kereskedelmi
tevékenysége mellett több ren-

dezvényt, egyesületet támogat, és gyerme-
kek részére is szervezett horgásztábort. 

Kortól és nemtől függetlenül sokakat
vonzanak a halak, igyekeznek mindenki-
nek a kedvében járni a gazdag termékkíná-
lattal. 

A víz az éltető elemük, szeretnének to-
vábbra is nagyhalakként fickándozni a
horgászcikk-kereskedelem tengerében.

A víz az éltetõ elemük

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 195.
Tel.: 42/490-441, 42/490-442

Fax: 42/490-108

Debrecen, Nyugati út 5–7.
Tel.: 52/340-836

Honlap: www.horgaszaruhaz.hu  E-mail: laguna-2d-kft@t-online.hu

Ifj. Doránt Vilmos 



152007. október

1. Sorolj fel két speciális fenekező módszert!
2. Hol rendezték meg a napokban az országos veterán horgászbajnok-

ságot?
3. Mik a wooblerek?
4. Mik a twisterek?
5. Melyik halra gondolunk? Hazai vizeink legszínpompásabb hala?
6. Melyik halnak tudományos neve a Micropterus salmoides?
7. Melyik halnak tudományos neve a Sander lucioperca?
8. Melyik horgászmódszerre gondolunk? A rovarok vagy utánzataik

mozgatása a víz felszínén, vagy közvetlenül az alatt. Leggyakrabban
pisztrángfélék fogására használatos, de a domolykók és egyes ke-
szegfélék is foghatók így.

9. Melyik horgászmódszerre gondolunk? Csak a ragadozó halfajok
horgászatára alkalmazzák, a módszer lényege: a műcsali (villantó)
folyamatos dobása, majd vontatása.

10. Táplálkozásuk alapján általában milyen két nagy csoportba sorol-
hatjuk a halakat?

11. Melyik három giliszta fajt használják leggyakrabban horgászatra?
12. Melyik horgászatnál használjuk a kapásjelzőt?
13. Melyik vízinövényre gondolunk? Rombusz alakú, fogazott szélű le-

velei elterülnek a víz felszínén. Alámerülő levelei sallangosak. Az
Alföld holtágaiban gyakori. Gesztenye ízű főtt termését ősidők óta
fogyasztják.

13+1. Hol járunk? A Nyírség oázisának nevezett, gyógyvizéről híres
fürdőhely, Nyíregyházától, alig 6 km-re. 1927-ben nyilvánították
gyógyfürdővé. Itt található a tájegység építészetét bemutató Mú-
zeumfalu és a Nyíregyházi Állatpark. Leghíresebb épülete a
Krúdy Szálló, eklektikus stílusú, 1911-ben építették. Ipari műem-
léke: a víztorony.

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

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

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

2007. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

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

Horgász k-VÍZ

1. Pálca alakúak a Viza kopol-
tyútüskéi

2. Csúcsba nyíló a Bodorka szá-
ja? 

3. Kínai nagy folyók, Jangce,
Sárga-folyó, Hszicsiang és az
Amur középső és alsó folyása
az Amur Amur eredeti élőhe-
lye?

4. 20–100 ezer darab ikrát rak-
nak le a Domolykók ikrásai? 

5. A domolykó hátoldala szür-
kés vagy kékesfekete, az olda-
la ólomszürke színezetű, a
haa ezüstfehér

6. A dévérkeszeg nyakszirtjénél
törés található. 

7. Tiszadobon jártunk.

8. Kisvárdán jártunk.
9. horogkötések: Clinch-csomó

Dupla végcsomó Tűcsomó
Palomar csomó  Hármasc-
somó WF csomó 

10. A kecsege fenéklakó
11. A harcsára horgásznak kut-

tyogtatással
12. Az ingola latin neve:

Petromyzontidae  Eudonto-
myzon mariae

13. Hibrid halak: keleküsz kon-
cérküsz balinküsz baingküsz
kelekoncér kelebalin keledé-
vér koncérbalin domolykó-
paduc hibridbusa)

13+1. A fogassüllő latin neve:
Stizostedion lucioperca

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám
nyertese: Kiss
Gergő, nyíregy-
házi tanuló, aki
5 ezer forintos és
Rácz Anna
(képünkön)10
éves újfehértói
tanuló, aki 3
ezer forintos tan-
szercsomagot
nyert.
Gratulálunk!

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsé-
gének megbízásából 

kiadja a Fego Plusz Bt.

Szerkeszti:
a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Dankó Mihály

Felelős kiadó:
Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 
4400 Nyíregyháza, 

Dózsa György u. 9. 1/109. 

Telefon: (42)411-372.

ISSN 1785-8607

www.villantomagazin.com
villanto@villantomagazin.com

Nyomás:
Tóth Imre, Nyírtelek

Melyik állat készíti a legnagyobb építményeket?
A hód, a rekordot egy 780 m hosszú hódgát tartja.

Milyen a zebra csíkozása?
Egyedi, olyan mint az emberi ujjlenyomat, nincs két egy-
forma közöttük

Melyik a leggyorsabban úszó állat?
Az ikrázó fogasponty, amelynek csúcssebessége a 100
km/órát is elérheti.

Tudod-e? (gyerekeknek)

Serpenyőben sült harcsafilé
Hozzávalók: 80 dkg harcsafilé, 4 kávéskanál dijoni mustár, 
4 kávéskanál ecetes torma, 8 dkg vaj, 2 dl tejszín, citromlé, liszt,
olívaolaj, só

ELKÉSZÍTÉS: Készítsük elő a halat, sóz-
zuk meg, és forgassuk lisztbe. Forrósítsuk fel
a vajat meg kevés olajat, és az egyik
oldalukon süssük meg a halakat. Amikor
megfordítjuk, tegyük mellé a tormát és a
mustárt, majd a filék épségére vigyázva,
óvatosan pirítsuk meg a hallal együtt.
Amikor a hal átsült, forraljuk ki a mártást a
tejszínnel, és ízesítsük néhány csepp citrom-
lével. Petrezselymes burgonyával kínáljuk.



Rekordfogások megyénkben

A Keleti-fõcsatorna halai

A Holt-Szamos halai

A nagyhalászi
Fekete Csaba

augusztus 
16-án éjszaka

egy 13 és 
kettõ 6 kg-os
amurt fogott
a Vasmegyeri

tóban

Június 30-án a Keleti-fõ-
csatorna tedeji részén
áztatott kukoricára ka-
pott a 13 kg-os tõponty,
35 perces fárasztás után
sikerült partra emelni6,2 kg-os ponty

Orosz Antal 7kg-os
amurja

Kvacskó Mária 5,5 kg
pontya

Csokaji fogások Nagy tõponty
Az olcsva horgász-
tavon Szilágyi Béla

augusztusban 
könnyű úszós

készséggel egy
16,5 kg-os tőpon-
tyot zsákmányolt.

Csali: Két szem
mézes kukorica.

Néhány óra fogság
és fényképezkedés
után, visszaenged-
te halunkat egy kí-
vánság ellenében.

Török Sándor
fogásai

További nfó:
www.villan-

tomagazin.com
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