
140 Ft

„Nyír-Márvány“ Kupa Csukafogó Verseny Gávavencsellőn./14. o.

A Magyar Pergető-

horgászok Egyesüle-

tének II. Pergetőku-

páját Rakamazon

tartották. Képünkön

a győztesek.
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A csuka 
a csukának
is ellensége

yíyíy

Elismerés. A verseny

szakbizottság tagjai, továbbá a

megyei válogatott meghívás

alapján a Bujtosi Szabadidő

Csarnokban, a Megyei Sport

Gálán vettek részt. A gálát ma-

gas színvonalon a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Sport-

szövetségek Egye-

sülete rendezte,

több mint ezer

résztvevője volt.

Folyt. a 3. oldalon.

Eredményekben gazdag

boldog új évet kíván 

olvasóinak a 

Villantó Magazin!

www.villantomagazin.com

Tisztelt Horgásztársak!
Az évi végi ünnepekkor,

karácsonykor és újévkor

általában számba vesz-

szük, hogy mit végeztünk

eddig és mit várunk az

elkövetkezendő évtől.

A horgászat a mai világban

már nem haszontalan

időtöltés és főleg nem

kereseti lehetőség, ha-

nem testet, lelket fel-

üdítő szórakozás. E-

mellett igen fontos, lé-

nyeges szerepe

van az ember-

nek termé-

szetben, víz-

parton törté-

nő kikapcsolódásához, elzár-

kózva a mindennapi rohanó

élettől. A jövőt illetően nagyon

sok múlik rajtunk, horgászo-

kon, hogy megőrizzük egysé-

günket, és ne üljünk fel az itt is

jelentkező üzleti céloknak.

Ehhez szükséges környeze-

tünk védelme, amelynek pá-

rosulnia kell a természet

és a vizek védelmével.

Az egyesületeken belül

aktivizálni kell magun-

kat és a környezetet, a

természet védelmét

mindenkivel

tudatosítani

szükséges.

Folyt. a 2. o.

2007. október
13-án Nyíregy-
házán került sor

a leendõ és
már meglévõ

halõrök képzé-
sére, tovább-
képzésére. A

tanfolyam egész
napos volt, me-
lyen 40 fõ hall-
gató vett részt,
akik 5 jelentõs,
magas színvo-
nalú szakmai
elõadást hall-

hattak. 

Folytatás 
a 4. oldalon

Halõrök képzéseHalõrök képzése
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Horgászok figyelem!

2008. évi jegyárak
Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi

Császárszállás 22.000 Ft 8.000 Ft 2.000 Ft  

Tunyogmatolcs 15.000 Ft 6.000 Ft 1.700 Ft  

Keleti főcsatorna 10.000 Ft 3.000 Ft 1.000 Ft

Tiszatelek Halászatanyai csat. 4.000 Ft 400 Ft

ifjúsági éves ifj. heti ifj. napi

Császárszállás 11.000 Ft 4.000 Ft 1.000 Ft 

Tunyogmatolcs 7.500 Ft 3.000 Ft 850 Ft 

Keleti főcsatorna 5.000 Ft 1.500 Ft 500 Ft

Tiszatelek Halásztanyai csat. 2.000 Ft 200 Ft

Horgászvizsga: 1.000 Ft

Államijegy: 1.000 Ft

Tagságibélyeg felnőtt: 1.200 Ft Ifiknek: 600 Ft

Országos területi horgászengedély: 69.000 Ft 

A fehérgyarmati „Rákóczi“ Halászati Szövetkezet jegyárai:

(Záhony-Tiszabecs)

felnőtt éves: 11.000 Ft felnőtt napi: 1.200 Ft

ifi éves: 5.500 Ft ifi napi: 600 Ft

A nyíregyházi Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:

(Záhony-Tiszadob)

Tisza+Bodrog+Vajdácska felnőtt éves: 12.500 Ft Tiszai felnőtt

éves: 10.000 Ft

Tisza+Bodrog+Vajdácska 60 év felett: 5.500 Ft Tiszai felnőtt

napi: 600 Ft

Lónyay 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 

Geleji jegyárak:

Felnőtt éves: 7.200 Ft felnőtt napi: 700 Ft gyermek éves: 700 Ft

A Villantó októberi számának ha-

todik oldalán írottak több horgászt is

felháborítottak. Ilyeneket mondtak.

„Gyula, ez az ember hülyének néz

minket, vagy Ő hülye.“ Mások sze-

rint. „még, hogy telepítették a nádat.

Marhaság, védelemként kövezés

szolgált plusz kettő egész négyig.“

Kérem a sporttársakat higgadja-

nak le. Egy hivatalnok ember, ha

azt mondja, hogy a csatorna jelenle-

gi állapotában tökéletesen el tudja

látni a feladatát, akkor az úgy is

van.  Örüljünk annak, hogy ilyen

módon oldották meg a nád és a sás

telepítését. Nem zavarták a horgá-

szokat, mégis sikerült mind a két

parton 15-20 méter növényzetet ül-

tetni. Gondolom, erre azért is szük-

ség volt, mert manapság sokkal ki-

sebb a vízigény. De tényleg. Mi a

fenének legyen akkor olyan széles a

csatorna? Lássuk be, igaza volt a

hivatalnak.  Igazán értékelem az il-

letékes szerénységét. Azt meg sem

említette, hogy mi munkájuk van

abban, amíg magát a töltést is beül-

tették fával, bokrokkal, meg min-

denféle növényzettel. Gondoljanak

bele. Amikor pusztulnak az esőer-

dők, akkor ez a szerény kezdemé-

nyezés is milyen sokat jelent. Per-

sze, akik a kákán is csomót keres-

nek, most mondhatják: mindez a

gondos növénytelepítés gátolja a

horgászt abban, hogy „a vízhez el-

jusson és ott horgásszon“.

Nézem a tévében a vetélkedőket.

Mondják, a régi Rómában, „idiótá-

nak“ hívták a hivatalnokokat. Gon-

doljanak bele, milyen szerencsénk

van. Mi lett volna, ha nem fejlődik

ekkorát a világ?

appa

Jegyzet

Megvédem az illetékest

A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsé-

gének megbízásából 

kiadja a Fego Plusz Bt.
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Folytatás az 1. oldalról

Itt igen fontos szerepet tölt be

az ifjúság nevelése. Az ifjúsággal,

a fiatal horgásszal, az Ő nevelé-

sükkel a jövőt építjük, igaz hang-

zatos szavak helyett minden egye-

sületben kiemelten kell kezelni az

ifjúság nevelését, oktatását. Ezek-

nek kiváló példája a megyei hor-

gásztáborok rendezése. Itt van az

év végi zárszámadás ideje, a leltár

készítése, nemcsak a pénzügyi

helyzetről, hanem arról is, hogy

megtettünk-e mindent a jövő

nemzedékének formálásában.

Tisztelt Horgásztársak!
Végezetül megállapíthatjuk,

hogy horgászat nemcsak szenve-
dély, ami nemesíti az embert, ha-
nem a horgászat művelőjét is job-
bá teheti. Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok a megye minden hor-
gászának és hozzátartozójának
horgászélményben gazdag boldog
új évet!

Dr. Maleczky Imre, elnök

Nem riaszt. A közelmúltban két esetben is intézkedni kel-
lett – rendőri közreműködést igénybe véve – a halőröknek a megyei
horgászszövetség kezelésében lévő Holt-Szamoson. Mindkét esetben
sikerült tetten érni az elkövetőket, amikor tiltott módszerrel, ún. ge-
reblyézéssel horgásztak. Egyiknél egy 22 kg-os harcsa volt az áldo-
zat, a másiknál kárászok estek zsákmányul. A halakon talált kül-
sérelmi nyomokból az állatkínzás gyanúja is felmerült. A harcsa ese-
tében – az érték miatt – lopás vétségét is vizsgálják. (A rendőrség
mindkét esetben nyomozást rendelt el.) Az egyik gyanúsítottnak már
második alkalommal kell felelni halorzásért. Úgy látszik a bűncse-
lekmény miatt kiszabott büntetés túl enyhe volt, s nem bírt kellő visz-
szatartó erővel. A Holt-Szamoson különben a korábbinál egyre ered-
ményesebb az őrzés, hisz augusztus óta 24 darab (közel 1500 méter
hosszú) hálót és öt varsát sikerült felkutatni.

Kedves Horgásztárs!

Értesítelek, hogy a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei Szövetsége

2008. január 26-án (szombaton) 9 órai

kezdettel a megyei horgászegyesületek elnökei, titkárai, gazdasági ve-

zetői, részére konzultációt tart.

A konzultáció helye: Start Rehabilitációs Vállalat

Nyíregyháza, Bújtos út 32.

A konzultáció témái:

1. Megnyitó, általános gazdasági tájékoztató, 2008. évi adó és TB.

változások

előadó: Dr. Maleczky Imre elnök, és egy felkért szakelőadó

2. 2008. évi horgászegyesületeket érintő aktuális feladatok: (statiszti-

ka, horgászengedélyek kiadása, aktualitások, elszámolások rendje,

szolgáltatás bővítéséről

előadó: Fesztóry Sándor ügyvezető igazgató

3. Aktualitások, változások a halászati szakigazgatásban

előadó: Kozma Péter halászati főfelügyelő

4. Különfélék.

Továbbá értesítelek, hogy a 2008. évi nyomtatványok nagy részben

megérkeztek, folyamatosan kerülnek kiosztásra, kérlek az átvételről

gondoskodni szíveskedjél. A konzultációt megelőzőn 7.00–8.15 óráig

is átvehetők a csomagok.

Horgászüdvözlettel:

Dr. Maleczky Imre, elnök

Tisztelt Horgásztársak!
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Úgy érzem, hogy a 2007-es ver-

senynaptárban elfogadott megyei

szintű versenyek 100%-osan ered-

ményesek voltak a megyei horgász-

tábor erősítésében. Úgy az évadnyi-

tó verseny, mint a megyei I. osztály,

II. osztály, vagy az ifjúsági-és után-

pótlás versenyek hűen tükrözték,

hogy a megye horgásztársadalma

elvárja és igényli, hogy ne csak a

húshorgászat, hanem a sporthorgá-

szat is jelen legyen a horgászat pa-

lettáján. 

A megyei egyéni bajnokság bizo-

nyította, hogy nemcsak az egyesü-

letek, hanem az egyes horgászok is

számítanak a megyei szövetség ál-

tal szervezett megmérettetésekre.

Ezen megyei versenyek nem jöhet-

tek volna létre, úgy személyi, –

mint egyesületi támogatók nélkül. 

– Továbbra is hangsúlyt helye-

zünk az utánpótlás nevelésére és a

civil szervezetekkel való jó együtt-

működésre. A civil társadalomnak,

akár a média, akár a tűzoltóság, a

szabadidő hasznos eltöltésére való

ráhangolódását.

– 2007-ben a megyei horgász vá-

logatott a Velencei-tavon megrende-

zett I. osztályú csapatbajnokságon

elérte, hogy nemcsak jelen volt, ha-

nem kemény- és meghatározó csa-

pattá is vált a küzdelmek folyamán.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy ke-

véssel maradt le a dobogóról. 

– Az Országos Veterán Bajnoksá-

got nagy érdeklődés és kemény

szervező munka előzte meg. Régen

volt a Megyei Horgász Szövetség

életében, amikor ilyen rangos ver-

senyt rendezett, illetve vállalta ver-

seny kapcsán a megyei versenysport

megítélését. 

Tisztelt Barátaim!
Engedjetek meg egy rövid gaz-

dasági értékelést a 2007-es évről.

Az elkülönített 800 ezer Ft elég

volt, nagyon racionális és észszerű

gazdálkodással, a segítők bevonásá-

val, semminemű plusz költség nem

kellett. A többletmunka és a na-

gyobb odafigyelés meghozta gyü-

mölcsét, és az utóbbi idők legsikere-

sebb évét zártuk. 

Az OHCSB-n nagy segítség volt a

150 ezer Ft Doránt Vilmostól, a

Lagunától, és a Szabolcs Takaréktól

a közel 80 ezer Ft. Meggyőző egyez-

tetések következtében az Országos

Veterán Bajnokság költségeit szinte

100%-ban a MOHOSZ állta.

Szűcs Sándor

Megfordult megyénkben 2007.

évben több magyar bajnok és ők elé-

gedéssel szóltak a munkánkról. Ki-

emelném, hogy az országos bajnok-

ságon induló versenyzőinknek azért

illik köszönetet mondanunk, mert ők

nemcsak az idejüket, hanem a pén-

züket is áldozták, legalább 100 ezer

forintja van benne mindenkinek. To-

vábbá még egy fontos dolog, hogy

nemcsak a megyei és az országos

versenyen való szereplés a felada-

tunk, hanem a horgászat, a sporthor-

gászat, az új horgászmódszerek

megkedveltetése, népszerűsítése is.

A fiatalok lesznek a jövő horgászai,

versenyzői. Fel kell hívnunk az

egyesületek figyelmét, hogy az ifjú-

sági nevelés, oktatás csak velük

együtt, közösen összefogva műkö-

dik. Az a baj, hogy az egyesületek

többségében választanak maguknak

egy vezetőséget, és nem az alapsza-

bályban rögzített tisztségekre vá-

lasztják meg a rátermett embert. 

A versenyhorgász arra is megta-

nítja horgászokat, hogy a halat

nemcsak megfogni és hazavinni,

hanem megfogni és elengedni is le-

het. Ne csak azért legyen valaki

horgász, mert a barátja 15 kg-os ha-

lat fogott.

Pataki Zsolt

Az Ifjúság-Oktatás szakbizottság

munkája meg fog újulni. Az elnök-

ség elé is nyújtottam be javaslatot,

meg kell győzni az elnökséget is. A

javaslatomnak két pillére van, költ-

ségvetésbe javasoltam, hogy növel-

jék az ifjúságra szánt keretet, és egy

pályázati rendszeren keresztül ke-

rüljön elbírálásra a táboroztatás jo-

ga. Sajnos, ez a pénzről, illetve a

pénztelenségről is szól. Továbbá

egyre kevesebb az az ember, aki a

gyerekeknek megmutassa a horgá-

szat rejtelmeit, teret nyisson szá-

mukra.

Luzsinszky Tamás

A versenyzők nevében köszönjük

mind az anyagi, mind az erkölcsi

támogatást. Mi szeretünk verse-

nyezni, de nem szeretünk szervez-

ni. Ezt az összefogó szervezett

munkát is köszönjük a szakbizott-

ságnak. Mi érezzük az irányunkba

mutató szeretetet.

Gura Mihály

Sok egyesületnél az is a baj, hogy

nem áldoznak a versenyzésre, az

egyesület közgyűlése azt mondja,

hogy ne versenyre költsük a pénzt,

hanem halat vegyünk a vízbe. 

Doránt Vilmos

Vigyázni kell a fiatalokra, hogy

ne kallódjanak el. A pénz mindenütt

egy érzékeny pont. Akik a másodla-

gos kereskedelmi szférában dolgoz-

nak, érzékelhették, hogy a kulturált

szabadidő eltöltésére szánt bevétel

sérült. A versenyzőket, akik eljut-

nak egy országos versenyre, nem az

anyagiak, hanem a sikerélmény

motiválja, azt az érzést nem lehet

pénzben kifejezni.

A tábort és az országos versenyt

a jövőben is biztosítom támogatá-

sunkról. Több egyesületi versenyt

is szponzoráltunk ebben az évben

is, és a jövőben sem lesz ez más-

képp. 2008. évben Laguna Kupa

néven egy országos horgászver-

senyt szeretnénk rendezni, ehhez

kérném a szakbizottság segítségét.

A Veterán versenyhez hasonló flott,

sima gördülékeny technikai munká-

ra gondolok. Hiszen az egy nagyon

jól sikerült verseny volt, akik itt

voltak, csak jó hírünket vihették. 

Az I. osztályban való bennmara-

dáshoz is csak gratulálni lehet. A

hatodik hely is nagyon szép ered-

mény. A sportolók érzik a támoga-

tásunkat és ez pedig nekünk is jól

esik. Cégünknél 2009. évtől straté-

gia váltás lesz, ifj. Doránt Vilmos

fogja átvenni a napi munkát.

Turkó Sándor

Köszönjük Doránt Vilmosnak a

felkérést erre az országos verseny-

re, bevesszük a megyei verseny-

naptárba és segítünk a lebonyolítá-

sában.

Sikeres évet zártak
2007. december 7-én tartotta a verseny 

szakbizottság az évértékelő ülését, Turkó Sándor

elmondta: a versenyszakbizottság 

2007. évi munkájának négy alappillére van:

1. Megyei versenyek versenynaptárban meghatározottan való

végrehajtása

2. Egyesületi versenyek és civil szervezetek által felkarolt,

horgászatot népszerűsítő versenyek támogatása

3. Az OHCSB-n való részvétel és eredményes helytállás

4. Az Országos Veterán Bajnokság színvonalas megrendezése

Elismerés
Folyt. az 1. oldalról

A sportgálán a versenyzők a

megyei szövetség vezetése által

átadott kristályvázát vehették át

munkájuk elismeréséül. Külön

elismerésben részesült Szűcs

Sándor a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye sportjáért végzett

lelkiismeretes munkájáért.

A gálát állófogadás zárta.
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Folytatás az 1. oldalról.

Regisztráció után Fesztóry

Sándor, a megyei szövetség

ügyvezető igazgatója köszön-

tötte a megjelenteket. El-

mondta, hogy ez a képzés a

Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium támoga-

tásának köszönhetően jöhe-

tett létre. 

Elsőként Kozma Péter halászati

főfelügyelő előadását hallhatták, aki

a halászati őri alapismeretekről szá-

molt be, továbbá az 1997. évi XLI.

halászati horgászati törvény változá-

sairól. Bővebben szólt: a halászati

őrzésről, kiből lehet halőr, milyen a

jó halőr, a halászati őrök jogosultsá-

gairól, szolgálati napló vezetéséről,

a feljelentés alaki és tartalmi köve-

telményeiről, a szabálytalan horgá-

szat tényállásáról (Vhr. 26. (1) (2)),

mennyiségi és méretkorlátozás és a

tilalmi idő megsértéséről, tiltott esz-

közök és módok, állatkínzásról (Btk

266/B (1).

Ezt követte Rácz László a tokaji

Vízirendészet munkatársa, aki a vízi

közlekedésről, vízi út jelzéseiről, a

jégen és vízen való tartózkodásról, a

fürdőzésről szólt. Bővebben el-

mondta, a csónak és a kishajó köte-

lező biztonsági követelményeit. Fel-

hívta a figyelmet a halőr és a rendőr

közös, hatékonyabb munkájára. 

Fesztóry Sándor a legális önvéde-

lemről tartott előadást: jogi ismere-

tekről, jogellenes magatartásról,

fegyverekről, lőszerekről, vegyi-ha-

tású eszközökről, gáz-riasztó fegy-

verekről. Dr. Ungvári István bíró a

víz és a vízparton való viselkedés jo-

gi szabályairól szólt. Hiányolja,

hogy az egyesületek alapszabályai-

ban nem nagyon szerepel a halőrök

feladata. Kiemeli, hogy a halőrök es-

küt tettek a halak és a vízpart, tágabb

értelemben a környezet valamint az

emberi élet megóvására. Dr. Szabol-

csi József bíró a halőr büntetőjogi

felelőségéről szólt, okirat hamisítás-

ról, állatkínzás bűntettéről, a hal el-

tulajdonításáról, a halőrök jogszerű

magatartásáról a vízparton. 

Fesztóry Sándor ismertetette Ma-

gyarország halait, különös tekintet-

tel a védett halakra, továbbá a jégen

való tartózkodás veszélyeire hívta

fel a hallgatók figyelmét. Az előadá-

sokat konzultáció követte, majd a ta-

núsítványok kiosztására került sor.

Kozma Péter halászati főfelügyelő

úr elmondta, hogy miket kell besze-

rezniük a vizsgára. Amelyik város-

ból többen jelentkeztek, előzetes

egyezetést követően a kihelyezett

vizsga is megoldható lesz.  A kép-

zést horgászegyesületeink számára

szerveztük, hogy azok a személyek,

akiket a horgászegyesület erre alkal-

masnak tart, és megbíz a feladattal,

elindulhassanak ezen a pályán, vagy

felfrissítsék tudásukat. Reméljük,

hogy találkozunk még ilyen, ehhez

hasonló képzéseken. 

Megyei Horgász Szövetség

Újjáalakult a szakbizottság
A szakbizottság feladatait – továbbra is – 4 területre

csoportosította:

1. Víz- Környezet- és Természetvédelem fejlesztés,

2. Jogi, államigazgatási és önkormányzati kapcsolatok 

fejlesztése,

3. Pályázati lehetőségek és ajánlások ismertetése,

4. Rendezvények támogatási formáinak ajánlásai 

(pl: horgász- környezet és természetvédelmi táborok, 

iskolák, szervezése, stb)

2007. december 19-én 14 fő-

vel ülésezett a megyei szövet-

ségünk Víz- és Környezetvé-

delmi szakbizottsága. A szak-

bizottság – elfogadva a napi-

rendi javaslatot – tárgyalt a

2008 évi. kül-

döttközgyű-

lésnek szóló,

szakbizottság

2007 éves

m u n k á j á r a

v o n a t k o z ó ,

szóló beszá-

molóról, meg-

határozta a

szakbizottság

hosszú távú és

a 2008 évi

munka te rv i

feladatait, átalakította, illetve

kibővítette a szakbizottságot.

A szakbizottság – továbbra

is – legfontosabb feladatainak

a megyei horgászkezelésű vi-

zek vízminőségének javítását,

és az egyesületeinkhez közeli

más vizek halászati vízterüle-

tekbe történő bevonásának

elősegítését tekinti!

A szakbizottság nyitott, a je-

lentkezéseket és ötleteket, il-

letve javaslatokat várjuk a

szövetségünk e-mail címére

(sz.megyeihorgasz-sz@t-

online.hu)!

A szakbizottság abban is

döntött, hogy az egyesületnek

kiküldendő Adatkérő lapok

visszaérkezé-

se, illetve ösz-

szesítése után

f o g a l m a z z a

meg a javasla-

tait a 2008 év

eleji küldött-

közgyűlésnek.

A szakbi-

zottság java-

solja, hogy a

szakbizottság

új neve: Víz-

környezet- és

természetvédő szakbizottság

legyen a jövőben.

A Nyíregyházi Főiskolával

(mint tudományos hátterünk-

kel) történő egyeztetést köve-

tően a IV. Nemzetközi Víz-

Környezet- és Természetvé-

delmi ankét megrendezését

2008. márc. második felében

javasoljuk megrendezni!

Kis Lajos 

Szakbizottság Elnöke

Elnöke Kis Lajos (a rakamazi Cormoran S.T.E elnöke)

1. sz. területfelelősök: Hörcsik Zsolt (Nyíregyházi Főiskola tanára)

Fekésházi Gábor (Nyíregyházi Bújtos HE.)

2. sz. területfelelősök: Dr. Szabolcsi József (Nyíregyháza Büntető bíró)

Bakó Ferenc (Mezőladány polgármester HE. elnök)

3. sz. területfelelősök: Ricz László (Tiszalöki HE. titkár)

Orbán Zoltán (Demecseri HE. titkár)

Bíró Károly (Ibrányi HE.)

4. sz. területfelelősök: Lipcsei József (Nyíregyházi Vasutas HE.)

Pethő László (Nyíregyházi Vasutas HE.)

A Szakbizottság további tagjai: 

Csernyánszki László – Dombrádi Tiszaparti HE.

Magyar Sándor – Nyírteleki HE.

Szabó László – Tiszaszalka Beregi Tiszahát HE.

Schüszler Miklós – Mátészalkai Szatmárvidéki HE.

Szováti Gusztáv – Nyíregyházi Nypa Senior HE elnöke

Gombás Péter – Tiszadada HE. elnöke

Juhász Károly – Tiszalöki HE.

Az újjáalakult szakbizottság tagjai: összesen: 17 fõ

Halőröket képeztek

Vélemények

A már halőrként dolgozók kifejezetten

hasznosnak találták azokat az elő-

adásokat, amelyek a halőrök intézke-

dési jogkörére vonatkoztak, továbbá

az önvédelmi fegyverek, eszközök

bemutatása is pozitív visszhangot

keltett. Tetszett nekik, hogy az elő-

adások nem voltak unalmasak, jó

hangulat uralkodott a teremben. 

Bodrogi Miklós, Tiszanagy-

falu: Nagyon sok okos dolgot hallot-

tam, sok minden letisztázódott ben-

nem a jogszerű intézkedéssel kap-

csolatban, a kapott könyveket is

hasznosnak tartom. Kár, hogy ritkán

van ilyen. Jó ötlet volt a képzés.

Barkóczi Gábor, Kisvárda: Job-

ban tetszett, mintha csak a könyvből

készülnénk a vizsgára, oktatás jelle-

gű, szakmailag alátámasztott volt.

Mi többen érkeztünk Kisvárdáról,

valamennyi társam megelégedéssel

távozott a képzésről.

Zelei Ferenc, Nyíregyháza: Ér-

dekes előadások voltak, sok min-

denre kiterjedt, az különösen tet-

szett, hogy nem száraz, hanem kö-

zérthető, gyakorlatias, színes be-

számolókat hallhattunk. A rendőr és

bíró urak tapasztalataikat osztották

meg velünk, amiből sokat meríthet-

tünk. Azt hiszem, az élet majd visz-

szaigazolja az itt szerzett tapaszta-

latokat. 

Rácz Miklós, Újfehértó: Én is

nagyon hasznosnak tartottam a

képzést, különösen a halőr jogairól

és kötelességeiről szóló előadáso-

kat. Örülök, és köszönöm, hogy

részt vehettem ezen a képzésen.
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Tavunk kb 10 ha területű és a

megye egyik legszebb természe-

tes tava . Elhelyezkedése Nyír-

egyházától 17 km-re Apagy köz-

ségben található. A 41-es főútról

letérve Székely irányába a horgá-

szokat útbaigazító táblák vezetik

le egészen a tópartra. A tavon je-

lenleg az Apagy Horgász Egyesü-

let működik, mely 130 felnőtt, 5

ifi és 20 gyerek tagot számlál. A

taglétszám bővítésére tagsági

döntés alapján nincs lehetőség,

ezért a bekerülés elég nehéz az

egyesületbe, de napijeggyel lehet

horgászni egész évben. 

Az évenként hozzánk látogató

kb. 2500 horgász változatos hal-

fajokkal és ezek még változato-

sabb méreteivel találkozik. Leg-

nagyobb mennyiségben pontyot

telepítünk tavunkba, de a tavaszi

és őszi telepítéseknél gondosko-

dunk a többi halfajok pótlásáról

is. Szép mennyiségben kerül rab-

lóhal , így harcsa , süllő és csuka

is a tóba. Nem felejtkezünk el a

kárász, a keszeg nagy számú pót-

lásáról sem. Egyesületünk teret

ad versenyeknek, baráti rendez-

vényeknek, sőt már több alka-

lommal a falunap is itt került

megrendezésre. Családok, baráti

körök és olykor cégek is rendez-

nek főzéssel egybekötött verse-

nyeket is, melyhez természetesen

a kért területet biztosítjuk. Min-

den évben igyekszünk tavunkat

rendben tartani, fejleszteni, szépí-

teni. Aszfaltozott út, ivóvíz, eső-

házak, szalonnasütőhelyek várják

a hozzánk látogatókat. 

A helyi horgászrend a halőr bó-

dén lévő táblán található, itt köny-

nyen megismerheti mindenki a

helyi rendelkezéseket és lehetősé-

geket. Napijegy váltására a tóhoz

vezető úton a Horgász Büfében

van lehetőség. A napijegy ára

2500 Ft, és előzetes egyeztetés

után éjszakai horgászathoz is le-

hetőséget biztosítunk. Tagjaink és

vendégeink egyaránt nagy figyel-

met fordítanak a természet védel-

mére, a part rendezettségének

megőrzésére. Igaz, hogy már töb-

ben a szezon végéről beszélnek,

de az igazi horgász ilyet nem is-

mer el és ezek kedvébe járva a víz

befagyásáig rendszeres telepíté-

sekkel próbáljuk eredményessé és

kellemesé tenni az évből még hát-

ra lévő hónapokat minden sport-

társnak, aki megtisztel bennünket

látogatásával.

Szűcs Tibor Apagy HE.

Bemutatkozik az Apagyi Horgász Egyesület

Az egyesületünk versenyén

ismerkedtem meg Jakab Já-

nossal, a Kocsordi HE titká-

rával. Szó-szót követett, vé-

gül megegyeztünk abban,

hogy kilátogathatok a tóra

egy-két horgászat erejéig, a

barátaimmal.

Elöljáróban megjegyzem, hogy

megoszló véleményeket halottam

a tóról. Volt, aki dicsérte, volt, aki

lehordta. Persze, ez nem baj, hi-

szen akinek bejött, azt bizonyítja,

hogy van benne hal, akinek meg

nem, annak vagy nem volt szeren-

cséje, vagy nem tud horgászni.

Azért tele volt a gatyóm, hogy mi

is betlizünk egyet. Ezért hívtam

magammal Endrédi Robi és Ve-

ress Zsolti baráto-

mat, mert ha valaki,

hát Ők! Mivel én el-

sősorban fotóanya-

got akartam, ezért

nem a halfogás volt a

fő célom, azt majd a

barátaim megoldják

helyettem is.

Szeptember 2-án,

vasárnap hajnalban

látogattunk ki a tóra.

Először egy súlymos mellett ül-

tünk le. Semmi! Úgy döntöttünk,

hogy átvándorolunk a 6 ha-os tó

másik végére. Bejött! Először ala-

posan beetettünk, erjesztett kuko-

rica- búza és még valami keveré-

kével, aztán hajrá! Szépen jöttek a

kárászok, olyan 5-6 kilónyi, majd

9 óra tájban az első potyka is be-

köszöntött, 2,5 kilós súlyban. Fe-

nekeztünk és úszóztunk, lehelet-

finom szerelékkel, hiszen itt van

hely fárasztani. Csemege kukori-

ca-giliszta csali szendvics volt a

nyerő. Közben kérdezősködtem a

tó paraméterei felől. Átlagos víz-

mélysége 1 méter. A taglétszám

100 fő. A főbb fogható halak,

ponty, kárász (töménytelen meny-

nyiségben), csuka és harcsa. 30 q

ponty lett telepítve az idén. A sa-

ját szememmel láttam csuka és

harcsarablásokat. Szemben a ná-

dasnál rabolt egy harcsa, nem a

legkisebbekből való.

A pontyra különösen büszkék

voltunk, hiszen napok óta nem fo-

gott senki, állítólag. Nem rossz

ahhoz képest, hogy először horgá-

szunk itt. Na de ami ezután jött!

Rahedli kárász, amit egyébként

mindenki megfoghat. A követke-

ző kapás Robi úszós szerelékére

volt. Mikor bevágott, a bot hajlá-

sából láttam, hogy ez nem kicsi.

Fotószerkó élesítés, halálos fe-

nyegetések elengedtetés esetére,

úgy mint vízbefolytás, felnégye-

lés, kerékbetörés. Jaj, ha leégünk!

10 percnyi kemény fárasztás

után jött fel először a ponty. Ek-

kor már tudtam, hogy a szákban

fog kikötni. Reméltem, hogy eléri

a hét kilós súlyhatárt, hiszen ettől

nagyobb ponty nem vihető el a tó-

ról, mivel törzsállománynak szá-

mít. Nos 6,80 kg

volt, ez lett a veszte.

A napijegy 2000

Ft., ezért 2 db nemes

hal és 10 kg kárász

vihető el. Az éves te-

rületi engedély ára,

22 500 Ft, de az új

belépőnek 45 000 Ft

halasítási hozzájáru-

lást kell fizetnie,

amit két egymást kö-

vető idényben tehet meg, fele-fele

arányban.

Amúgy a tó nagyon szép és

gondozott, de hát ez ma már mini-

mális követelmény. Itt láttam elő-

ször levegőztető készüléket mű-

ködésben. Ennek kettős haszna

van, egyrészt biztosítja az oxigén

utánpótlást, másrészt télen nem

engedi befagyni a vizet. Nos, két-

ségtelen, hogy itt horgászni remek

élmény és szórakozás volt és a fo-

gás is várakozáson felüli. Szeret-

ném megköszönni a tagság segí-

tőkészségét és tanácsait. Külön

köszönetem Jakab János egyesü-

leti titkárnak a szíves vendéglá-

tásért és a nagyszerű horgászél-

ményekért. Azóta már jó párszor

horgásztunk együtt. Nyugodtan

mondhatom, innen nem lehet hal

nélkül elmenni. 

Kívánok minden idelátogató-

nak eredményes halfogást és szák

görbülést.

Katona Zoltán

Élmény, szórakozás,
várakozáson felüli fogás

Ez év június 17-én rendezte meg

a kocsordi halastavon horgászver-

senyét a mátészalkai Kis Sügér

He., melynek én is tagja vagyok.

Ezáltal testközelből, magam is

résztvevőként, éltem át az esemé-

nyeket. A versenyen megjelentek

számára nem lehet panasz, hiszen

100 fő felett voltak, amely az egye-

sület 540 fős létszámához képest

kiváló. Bár a tavon akár kétszer

ennyien is kényelmesen versenyez-

hettek volna, hiszen hely van bő-

ven, ami meglehetősen ritka. 

A versenyen végül 92-en indul-

tak, ebből felnőtt 76 fő, női 6 fő,

ifi 7 fő, gyerek 3 fő. Reggel 8 órá-

tól 11 óráig tartott a verseny. Re-

mek hangulat uralkodott mindvé-

gig, maximális versenyszellem és

a szokásos beszólások mellett. Az

időjárási körülmények kiválóak

voltak, a nagy fogás esélyét sem

zárva ki. Bár, mint később bebizo-

nyosodott, ez nem jött be, sajnos!

Kárászokat igen szépen zsákmá-

nyoltak a versenyzők, végül is ez

lett a sláger, mivel a pontyok nem

erőltették meg magukat, leszámít-

va egy méreten aluli egyedet. Egy

db. úszós szerelék volt megenge-

dett. Etetni a verseny megkezdése

előtt 5 perccel lehetett.

Varga Albert, a he. elnö-

ke folyamatosan ellenőrizte

a versenyszabályok betar-

tását és a fair play szellemet. 

Mindeközben remek illatok ter-

jengtek, hiszen a vezetőség bog-

rácsgulyással kedveskedett a ver-

seny alatt megéhezett horgászok-

nak. A verseny színvonalát megje-

lenésével emelte, dr Maleczky

Imre és Fesztóry Sándor, őket

nem hiszem, hogy be kellene

mutatnom. Az ő kezükből vehet-

ték át díjukat a helyezettek.

Érdekességképpen jegyzem

meg, hogy a versenyben résztve-

vő Varga Viktória az Ibrányban

megrendezett országos gyermek

amatőr horgászverseny döntőjé-

ben a 2. helyen végzett 10 100 g-

os fogással, sok hasonló korú fiút

megelőzve. Tehát a versenyhor-

gász-utánpótlás biztosítva van.

Helyezések: felnőtt: 1. Bán Attila

6160 g, 2. Szikora László 5270 g,

3. Bánhalmi Imre 5180 g. Női: 1.

Andráska Tünde 5030 g, 2. Varga

Eszter 1620 g, 3. Kovácsné Szi-

lágyi Ágnes 1590 g. Ifjúsági: 1.

Kiss Krisztián 3010 g, 2. Orosz

Ferenc 2920 g, 3. Molnár Attila

2850 g, Gyermek: 1. Bójer Balázs

2860 g, 2. Danka Péter 1220 g, 3.

Varga Albert 1160 g.

Katona Zoltán

Kárász lett a sláger
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Sikeres halfogások
Különös eset

2007. 09. 12. volt, csípős-hideg,

viharos erejű északnyugati szél

fújt. Van, aki ilyen időben  ölben

viszi ki a kutyáját ugatni, de én

gondoltam, megnézem, hogy kap-

nak ilyenkor a halak. Azt tudtam,

hogy a szél sokszor meghozza a

kapást is, bár sokan úgy gondol-

ják, hogy horgászatra legalkalma-

sabb a 25 fokos levegő hőmérsék-

let, sima víztükör, napsütés, de

még a Nap is hátulról süssön! Söté-

tedés előtt nem sokkal érkeztem

horgászvizünkre, a Milotai Süllős

Bányatóra. Bíztam benne, hogy sö-

tétedés után eláll, vagy jelentősen

mérséklődik a szél, de nem ez tör-

tént, még erősebben fújt.

A szél csak dobálta jobbra-balra a

kapásjelzőket, próbáltam a botspic-

ceket figyelni, de a botjaim is majd

fel borultak, úgy himbálózott mind-

kettőnek a vége, mintha egy nagy

hal küzdene rajta. Nem volt mit ten-

ni, próbáltam viszonylag feszesre

húzni a zsinórt, és bekapcsoltam a

nyeletőféket a leglazább fokozatban.

Akinek nem nyeletőfékes orsója

van, ezt úgy is kipróbálhatja, hogy a

féket teljesen lazára engedi, bevá-

gáskor pedig fogja az orsó dobját, és

közben szorít a féken. 

Reméltem, meghallom a süvöltő

szél ellenére is a nyeletőfékem

hangját, ha kapásom lesz. Figyel-

tem-füleltem, hátha lesz valami,

éreztem, hogy valaminek történni

kell. Éppen arra gondoltam, milyen

fantasztikus dolog is, hogy ilyen

zord időben, mikor a vízre nézünk

nyomát sem lehet látni, micsoda

kincs van a viharos hullámok alatt,

mert a halak semmilyen életjelet

nem adnak magukról, viszont még-

is tudom, hogy történni fog valami.

Még nem volt teljesen sötét, amikor

az erős szelet is túlszárnyalva felvi-

sított a nyeletőfékem. 

Az orsó karját elforgatva (ez a

nyeletőfék kiiktatását szolgálja) ha-

tározott mozdulattal bevágtam, és

egyből heves ellenállást éreztem.

Számolva az ilyen kapásra, a másik

féket is viszonylag lazára állítot-

tam, így a bevágás után is dolgozott

a fék, futott lefelé zsinór, csak las-

sabban, mert ez a fék már szoro-

sabb volt, mint a „kapásjelző“

nyeletőfék, és ezzel el is kezdődött

a hal fárasztása. Szokásomhoz hí-

ven most is kikapcsoltam a visz-

szaforgásgátlót, és hagytam, hadd

meneküljön a hal teljes erejéből,

amivel persze jelentős erőt veszít.

Közben a zsinórt a hajtókarral fe-

szesen tartva a botoktól a stégre

mentem – ami dobó és fárasztó he-

lyül szolgál. Míg én megtettem az

5–6 m-t, halam addig legalább 30 m

zsinórt lehúzott, de a bottal kicsit

keményebben rátartva sikerült is

megállítani, majd megfordítani. A

meglepődött haltól gyorsan visz-

szanyertem az „ellopott“ 30 m. zsi-

nórt, de utána megint feleszmélt, és

hevesen ellenállt, ugyanabba az

irányba akart menekülni. Még most

is igen nagy vehemenciával húzott,

úgyhogy engedtem neki, de csak

vagy 15 métert, majd az orsó csé-

széjét a tenyeremmel fékezve meg-

állítottam. Erre jobbra-befelé pró-

bált menekülni csökkenő, de még

igen nagy erővel, ezért kénytelen

voltam engedni megint vagy 20 m-

t. Ezután ismét keményebben tar-

tottam a botot, és éreztem, hogy ha-

lam mostmár engedékenyebben vi-

selkedik. Közben süvöltött a szél,

így a hullámoktól és a már beálló

sötétségtől csak tippelni lehetett,

merre jár a hal.

Próbáltam kettőnk közt csökken-

teni a távolságot, ami sikerült is,

mivel halam ellenállásán már érez-

tem a fáradtság jeleit. Már csak

vagy 15 m-re volt tőlem a hal, és ez

az a pont, ahonnan a legnehezebb

közelebb hozni őket. Ez most is így

volt, háromszor is heves kirohanása

volt, de mindig sikerült pár méter

szökés után visszafordítani. Leg-

többen ilyenkor veszítik el a csatát:

vagy túl erősen tartják, és pukkan a

zsinór, vagy kihajlik a horog, vagy

a hal szája szakad ki, vagy nem tart-

ják elég erősen, és a hal valamelyik

bedőlt fára, vagy bokorra szalad, és

ott szemvillanás alatt feltekeri ma-

gát és már szakítja is a zsinórt, mire

a horgász észbe kap. 

A kritikus távolságot legyőzve

még mindig elég nagy erővel küz-

dött a halam, de már ekkor kezem

ügyébe helyeztem a merítőszákot.

Öt méterre volt tőlem, mikor sike-

rült megpipáltatni, és ettől fel is fe-

küdt, de szákoláshoz túl nagy volt

ez a távolság. Próbáltam közelebb

húzni, de újabb kirohanás lett belő-

le. Rövid viaskodás után már szá-

kolható távolságba került, rövid pi-

páltatás után egy pillanatra felfe-

küdt, de ekkor alá is merítettem

szákommal, így már csak abban

vergődött. A fárasztás kb. 20 percig

tartott.

A partra kiemelve láttam, hogy

gyönyörű kerek tőponty, 14-15 kg-

osra becsültem. Végig futott ben-

nem, amire pár perce gondoltam,

hogy: történni fog valami, és az,

hogy ezt nem a szokásos kapásjelző

módszeremmel fogtam, ráadásul

milyen időben, és az is, ahogy ez a

hal hogy küzdött. Rájöttem: mindez

ami történt, a Tó ajándéka volt ne-

kem, és bár különleges és értékes

egy ekkora hal,  az csak töredéke

annak az értéknek, amit egy ilyen

horgászélmény és az ennek során

szerzett tapasztalat  jelent. Led lám-

pámmal rávilágítva csak gyönyör-

ködtem  a szép testű aranysárga szí-

nű halban, majd óvatosan kiemel-

tem szájából a horgot, ezután két

kézzel alányúlva kivettem a szák-

ból, így helyeztem a vízre, óvatosan

útjára engedve. Pár másodpercig

csak állt egy helyben, majd az éle-

tét egy rövid farokcsapással meg-

köszönve nagy sebességgel a mély-

ség felé iramodott. Sokan nem tud-

ják, de a horgásznak egy ilyen hal

akkora érték, mint a műgyűjtőnek

egy drága festmény, a különbség

az, ha nem visszük haza, akkor is

megmarad az érték.

Mély víz

Horgászvízünk hideg és mély vi-

ze áldás és átok egyben. Áldás,

mert itt ismeretlen az oxigén hiány,

és jöhet bármilyen kemény tél, a

halakat nem fenyegeti a kifagyás

veszélye, a víz tisztasága, a kavi-

csos mederfenék miatt pedig húsuk

íze megegyezik a tiszai halakéval.

Egyébként a talajon keresztül a Ti-

sza folyamatosan tisztítja horgász-

vizünket, áradását és apadását hor-

gászvizünk szintje is követi, csak

nem olyan nagy mértékben, és a víz

sem zavarosodik be. Hátránya en-

nek a mély és hideg víznek az, hogy

a ponty itt emiatt nem szaporodik,

csak telepítések útján tudjuk az ál-

lományt növelni. Próbáltunk már

ivadéknevelőt létesíteni, és ivóhe-

lyeket kialakítani, de a hideg víz

miatt a lerakott ikrák nem terméke-

nyültek meg. 

Tavunk lassan eléri a 20 éves

kort, így már sok természetes táplá-

lék is kialakult benne a halak szá-

mára. Elég, ha arra gondolunk, ami

szemmel látható: az a pár kis fűz és

nyárfa, rekettye, és egyéb vízparti

növény, ami pár éve még alig volt

észre vehető, már úgy megnőtt,

hogy ontja magából két hónapon

keresztül a virágot. A virág ezen

bokrok-fák esetében pihéből áll, és

a halak annak a magját eszik. Ez a

vízen 40–50 m-es vagy még ettől is

sokkal nagyobb felhőkben úszik, és

ezeket követik a halak csapatostól,

mert ebből (is) táplálkoznak, és ak-

kor nem beszéltünk még a vízben

kialakuló más – a halak számára

táplálékot jelentő növényzetről és a

csemegével terített asztalt jelentő

rovarálca és egyéb, állati eredetű

természetes táplálékról. Van, mikor

a szél a „tallu erdőt“ úgy tereli,

hogy 50 m szélességben egy egész
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partoldalt beterít, ilyenkor  úszós

készséggel lehetetlen horgászni, de

a fenekező horgászok is megtanul-

nak ilyenkor „gitározni“, mikor a

zsinórról pengetik lefelé a ráragadt

pihéket.

Célszerű lenne folyamatosan, pár

év leforgás alatt leváltani ezeket a

fákat. Van, aki már illatozó hársfák-

kal ültette be horgászhelyét, és ha

nőnek annyit, hogy árnyékot adja-

nak, kivágja a rekettye bokrokat.

Persze, a haltartó helyként szolgáló

fákat nem célszerű kivágni, de azok

virága nem is jelentős mennyiségű,

ágaikat metszve még az is csök-

kenthető.

A virágfelhő és persze még na-

gyon ok más ok miatt is (időjárás,

frontok, stb.) sokszor nehéz a hala-

kat horogra csalni, de hát én azt hi-

szem, a horgászatnak az a lényege,

hogy az ember túljárjon a hal eszén.

Napsütéses, szélcsendes nyári me-

leg időben a magas partról lehet lát-

ni, hogy terítve van a víz méteres

nagyságú halakkal, de többen láttak

már 2 m-es harcsákat is sütkérezni.

Ilyenkor persze, különösen a pon-

tyok esetében a legkülönbözőbb

horgászrafinériák is csődöt monda-

nak. Dobálhatnak elé, mellé bármi-

lyen csalit, hozzá sem nyúl, a hor-

gász meg csak eszi a kefét. Na, ezért

nem zavar engem, hanem látom,

hogy itt vannak a halak, nekem

elég, ha tudok róluk, módszerem is

inkább fenekező, amit már többször

ismertettem. Annyit jegyeznék meg,

hogy az előző esetnél a viharos idő

miatt elengedhetetlenül fontos,

hogy etetőkosarunk súlyozott le-

gyen (állóvízre a 30 gr-os a legtöké-

letesebb), mert a szél miatt még az

etetőanyaggal megtömött kosarunk

sem maradna meg egy helyben. 

Horog a kosárban

Másik, ami az előző fogáshoz

kapcsolódik, és rengeteg hal életét

megkíméltem, hogy eddig nem ír-

tam le, egy olyan módszer, ami tel-

jesen logikátlan, de mégis hihetetle-

nül eredményes. Egy korábbi írá-

somban említettem, hogy több hor-

gász panaszkodott, hogy határozott

kapás után jól vágtak be, meg is

akadt a hal, de pár másodperc után

elvesztették. A szerelék vizsgálata-

kor pedig megállapították, hogy a

horgon lévő csali sértetlen, még a

horog hegye sincs kint. Nekem is

sikerült így járnom, és erre csak az

lehet a magyarázat, hogy a halak az

etetőkosarat vették fel, és azzal ira-

modtak meg, így jelentkezett a ka-

pás. Már láttam olyan, boltban is

kapható horgászkészséget, ami mű-

anyag etetőkosárból és rajta lévő

horgokból áll. Van aki ezt orosz ru-

lettnak, és van aki bogáncsnak hív-

ja, mert fenekezéshez viszonylag

pici, kb. 10-es horgokat felcsalizva

bele kellett tömni az etetőanyagba.

Annak idején próbáltam ezt a mód-

szert úgy, hogy kosaramra kötöttem

olyan horgot, de nem járt ered-

ménnyel. 

Most megint megpróbáltam, de

nem beletömtem a kosárba, hanem

mellé tettem úgy, hogy a horog tes-

te éppen kint legyen a kosárból.

Átgondoltam, érdemes-e így pró-

bálkozni, hiszen a kosár végén lévő

horgom szinte ellenállás nélkül vi-

szi a hal, míg ahhoz, hogy ezt felve-

gye az egész kosarat kell neki húz-

ni. Ha belegondolok, hogy micsoda

finomított módszerek vannak

pontyra pl. úszós horgászatnál szu-

pervékony zsinórok, szuperérzéke-

ny súlyozás,  felfektetős, feltolós

úszók, stb., hogy a hal minél keve-

sebb ellenállást érezzen, akkor az

ötletemet alapból még kipróbálásra

sem lehetne érdemesnek tartani. Az

is ez ellen szólt, hogy a látszólag kis

ellenállástűrő, forrasztott kosárra

kötöm a horgot, és egy esetleges

akasztás esetén is a hal ereje kisza-

kítja a drótot az ólomból, és elvesz-

tem a halat. Gondoltam, rákötöm a

kosár tengelyére, így legfeljebb a

kosár megy tönkre, mire kiveszem

a halat, és akkor az 1 hal, 1 kosár el-

mélet jön be. De végül mégis a

drótra kötöttem kb, 3–4 cm-es ló-

gást engedve, és ezt fűztem át úgy,

hogy a horog a szemben lévő drót-

szálnál jöjjön ki, így nem szét, ha-

nem összehúzza a hal ereje a kosa-

rat. Elméletem később beigazoló-

dott, mert kb. 40 pontyot fogtam

így, beleértve a fent leírt gyönyörű

példányt is, mégsem kellett az ete-

tőkosarat kicserélni.

Visszatérve az első kísérletre:

volt is rá kapásom, de eredményte-

len volt a bevágás. A szerelésem vé-

gén lévő horgon a csali sértetlen

volt, míg erről a horogról hiányzott:

tehát erre volt a kapás! Ekkor a kis

horgot 2. sz. horogra cseréltem. Be-

dobást követően 5–6 perc múlva

erőteljes kapásom volt: egy 3 kg-os

nyurga volt a tettes, és a kísérleti

horgomra kapott!

Innentől kezdve így horgásztam:

egy horog a kosár végén kulcskari-

kán, egy horog a kosárra kötve. A

két horgot kb. fele-fele arányban

vették fel a pontyok, de volt idő-

szak, hogy csak az oldalsót kapták.

Mi ennek a magyarázata, azt nem

tudom, de látszólag nem logikus,

mindössze eredményes. Előnye

még ennek a módszernek, hogy a

horgász egyszerre két legbiztosabb-

nak gondolt csalit is használhat a

kosár mellett. Lehetne még úgy

„halmozni az élvezeteket“, hogy

két horgot is kötünk a kosárra, de a

mi vizünkön az már szabálytalan

lenne, mivel botonként csak két ho-

rog engedélyezett. Egyébként nem-

csak a kosarak bírták a gyűrődést,

hanem a rájuk kötött damilok is.

Hiába kapták a sok igénybevételt,

még cserélni sem kellett azokat, fel-

tehetően a főzsinór olyan szerepet

is játszott fárasztáskor, mint a gu-

mizás a spiccboton: levezette a hir-

telen fellépő erőt.

A szeptember 12-i eset után két

nappal ismét szerencsét próbáltam.

Ugyanúgy sötétedés előtt mentem

le. Alighogy „becuccoltam“, már

jött is a kapás: minden előzmény

nélkül megindult felfelé a kapásjel-

zőm. Egyenletes és lendületes hú-

zás volt, élvezetes volt szemmel kö-

vetni a másfél méterre leengedett

kapásjelzőt. Mikor már 1 métert

ment,  határozottan bevágtam. A

bevágást erős ellenállás, de kissé

szokatlan, egyenletes és lomha hú-

zás követte. Az ugrott be, lehet,

hogy harcsa vette fel a kukoricát,

mert fogtak itt már pár éve így 15

kg-osat. Továbbra is éreztem a lom-

ha, ráadásul lefelé törő húzást, és

egy pillanatra sem engedtem a zsi-

nórt meglazulni. Látszott, hogy ez

nem egy szokványos eset, a legóva-

tosabban, de mégis a leggyorsab-

ban kellett csinálni mindent. A zsi-

nórt feszesen tartva, de nem erőltet-

ve nyertem a távolságot. Elértem a

kritikus 15 m távolságot, már vol-

tak pontyra utaló oldalazó mozgá-

sok, de a halam még mindig nem

akarta magát feladni. Ilyenkor álta-

lában engedek egy kirohanást, hogy

utána könnyebben megadásra

kényszerítsem a halat, de most

éreztem, hogy nem szabad engedni,

hanem tartani kell feszesen. Már

gyengült a húzás ereje, de még min-

dig lefelé tartott, viszont folyamato-

san tudtam csökkenteni a távolsá-

got. Halam már szákolható közel-

ségben volt, éreztem is, hogy sokat

gyengült, de még mindig nem adta

fel magát. Próbáltam emelni, jött is,

de most sem feküdt fel, csak a far-

kával csapdosta a vizet és úgy lát-

tam, mintha fejen állna. Gondol-

tam, ezt jó lenne minél előbb meg-

szákolni, mert mindjárt nem fogom

látni sehogysem. Nyúltam is gyor-

san a merítőszákért, és a halam

ahogy körözgetett, egy ponton

megtartottam, és a szákkal jó mé-

lyen alámerítettem. A szákolás így

is eredményes volt, és nem hittem a

szememnek: hajszálpontosan

ugyanolyan tőpontyot fogtam, mint

amilyet két nappal azelőtt visszaen-

gedtem, ráadásul a horog nem a hal

szájában, hanem a farok alatti uszo-

nyában volt! Akkor döbbentem

meg igazán, amikor egy ujjal épp-

hogy csak megnyomtam a horgot,

és az szépen kicsúszott az uszony-

ból. Ennyi kellett volna, hogy elve-

szítsem, de úgy látszik a Tó mégis

nekem akarta adni ezt a halat, pedig

lehet amit visszaengedtem, ugyan-

ez volt. Ezek után elfogadtam: le-

fényképeztem, megmértem annak

módja szerint, 14,4 kg-os volt.

Már régen gondoltam rá, hogy a

fogásaimról rövid kis írásokat ké-

szítek csak úgy magamnak, mert

sokszor olyan hihetetlen dolgok

történnek az emberrel a valóságban,

amelyeket még kitalálni sem tudna.

Azt hiszem, az itt leírt két fogás egy

története is ezek közé tartozik.

Sajnos, az őszi időszakra jellem-

ző nappali kapásokat most nem volt

lehetőségem kipróbálni, de éjszaka

is megérte próbálkozni. Jó pár 4–5

kg-os ponty került horogra, és soro-

zatban jöttek a „42-es“, azaz a

2–2,2 kg-os dévérek (volt köztük

néhány 46-os is) 1–1,5 kg-os szép

kárászokkal megtűzdelve. 

Egyébként míg be nem fagy, ná-

lunk érdemes próbálkozni. Pár éve

Mikulás estéjekor 10,6 kg-os pon-

tyot fogtam a –5 fokos hidegben, és

másnap reggelre a tó teljesen befa-

gyott.

Wachteinheim József

Milotai Tiszavirág 

Horgászegyesület elnöke
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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.
4320 Nagykálló, Zrinyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053

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

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560

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

A Sporthorgász Egyesülete
Megyei Szö

22000088

Nyíregyháza, Ív utca 27.

Telefon: 20/444-78-61

e-mail: zelei@chello.hu

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az egyesületek

és horgászvízkezelők rendelkezésére:

Éves és napi területi engedélyek, horgászigazolványok, 
igazolványtokok, színes prospektusok, ismertető kiadványok, 

szórólapok, plakátok, képeslapok, tájékoztató táblák készítése.
Horgászatlasz és horgásztérkép kiadványunk adatbázi-
sának aktualizálásához folyamatosan várjuk új egyesü-

letek és horgászvizek jelentkezését, valamint a régiek
adatváltozásait.

ZÉTA Sport Bt.

www.villantomagazin.com
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ek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
övetségének

88
naptáranaptára

Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szövetséga

4400 Nyíregyháza, 

Dózsa Gy. u. 23. sz. földszint 10. 

(Galéria Üzletház)
Telefon, fax: 06-42/411-372

Ügyfélfogadás: H., K., Cs.: 8–16 óráig, 

Sze.: 8–18 óráig, P.: 8–13 óráig fogadjuk a horgászokat.

Halfaj tilalmi időszak 
Pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 1.–december 31. 

Csuka (Esox lucius) február 15.–március 31. 

Balin (Aspius aspius) március 1.–április 30. 

Fogassüllő (Stizostedion lucioperca) március 1.–április 30. 

Kősüllő (Stizostedion volgense) március 1.–május 31. 

Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1.–május 31. 

Ponty (Cyprinus carpio) május 2.–június 15. 

Márna (Barbus barbus) május 2.–június 15. 

Harcsa 80 cm alatti példány (Silurus glanis) május 2.–június 15. 

Folyami rák (Astacus fluviatilis) október 16.-május 31.

Méretkorlátozások:
Halfaj Latin név Méret 

Kősüllő Stizostedion volgense 20 cm 

Sebes pisztráng Salmo trutta m. fario 22 cm 

Szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss 22 cm 

Ponty Cyprinus carpio 30 cm 

Fogassüllő Stizostedion lucioperca 30 cm 

Pisztrángsügér Micropterus salmoides 30 cm 

Márna Barbus barbus 40 cm 

Amur Ctenopharyngodon idella 40 cm 

Balin Aspius aspius 40 cm 

Csuka Esox lucius 40 cm 

Kecsege Acipenser ruthenus 45 cm 

Harcsa Silurus glanis 50 cm 

Folyami rák Astacus fluviatilis 10 cm

Új helyen 
a szövetség

Nem sokkal távo-
labb a régi
irodától. Az új
címünk: Dózsa
Gy. u. 23. sz. 
földszint 10.
(Galéria Üzletház) 

Verseny-
sikerek
A megyei

horgász vá-

logatott a Ve-

lencei tavon

megrende-

zett I. osztá-

lyú csapat-

bajnokságon

6. lett.www.villantomagazin.com

www.villantomagazin.com

www.villantomagazin.com
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Egyesületünk 2007. 11. 11-én

másodízben rendezte meg

hagyományteremtő pergető-

versenyét.

M
ivel egyre több ilyen rendez-

vény kerül megrendezésre,

ezzel persze kiemelve a horgász-

sporton belül a pergetőhorgászat

egyre népszerűbb tényét, körülte-

kintően kellett kijelölni versenyünk

időpontját. Nem szerettük volna, ha

az időpont ütközik valamelyik or-

szágos vagy nagyobb cég megmé-

rettetésével, ezzel megosztván a

pergetőversenyek szerelmeseit.

Célkitűzéseinkben szerepelt, hogy

a versenyeken az elmúlt években

tapasztalt hiányosságokat a legna-

gyobb körültekintéssel kiküszöböl-

jük, ezzel megfelelő légkört és kel-

lemes kikapcsolódást biztosítsunk a

csapatoknak. Az előkészületek már

a verseny előtt hónapokkal elkez-

dődtek. 

Első és legfontosabb dolog a

helyszín biztosítása, mert persze

egy olyan vízre volt szükségünk

ahol egy nagyobb létszámú mezőny

is kényelmesen, egymás zavarása

nélkül is elhorgászhat, no meg

megfelelő ragadozó állománnyal

rendelkezik. Ismerőseink a raka-

mazi Nagy-Morotvát ajánlották,

melyről az előző években rengeteg

nagy testű csuka került kifogásra.

F
elkerestük a helyi Kormorán

horgászegyesület elnökét Kis

Lajost, aki segítőkészen állt a ver-

seny megrendezéséhez. Felajánlot-

ta a víz bérmentes használatát és a

versenyhez elengedhetetlen csóna-

kokról is ígéretet tett. 

Ezután jött számunkra a feladat,

hogy próbahorgászatok során le-

teszteljük a holtágat. Ez persze nem

okozott olyan nagy problémát, mi-

vel megszállott pergetőhorgászok

vagyunk. Egyik tiszai csónakunkat

leraktuk a vízre, melyből kényel-

mesen horgászhattunk és mások

számára is rendelkezésre tudtuk bo-

csátani. Módosítottuk az előző ver-

senyünk szabályzatát annyiban,

hogy a halradar és az elektromos

motor használatát engedélyeztük.

Pontrendszerünk maradt a régi,

minden egyes nemes hal kifogása

után 500 pontot, plusz a minden

grammjuk egy pontot ért. Az egyéb

ragadozó halakért, mint pl. sügér,

domolykó, jász 50 pontot adtunk.

Ezzel a pontszámítási technikával a

minél több és nagyobb halak be-

cserkészésére próbáltuk ösztönözni

a versenyzőket. Pergető versenyün-

ket az országos havi horgászújság-

ban, megyei napilapban, és honla-

punkon, társoldalainkon hirdettük

meg. Természetesen egyesületünk

tagjai, előző versenyünkhöz hason-

lóan levélben is kaptak meghívót,

mely egyben a szabályokat és a ne-

vezési feltételeket is tartalmazták.

Versenyünk nem jöhetett volna

létre szponzoraink és támogatóink

segítsége nélkül. Felkerestük előző

versenyünk segítőit és új támoga-

tókat is szereztünk. A pergető sport

népszerűsítése érdekében szerettük

volna a médiát is bevonni. Úgy

gondoltuk, hogy eme célunk eléré-

sében nagy hasznunkra válhat a

Sport1 TV csatorna Sufix horgász-

rovata. Felvettük a kapcsolatot a

rovat szerkesztőjével, Fülöp Lász-

lóval, aki biztosított minket az

anyag megjelenéséről. 

A
messzebbről hozzánk érkező

csapatok többen is jelezték,

hogy egy nappal hamarabb érkez-

nek. Számukra a Tokaji kemping-

ben biztosítottuk a szállás lehetősé-

gét. Úgy gondoltuk, hogy a meg-

mérettetés után az ebédet e késő

őszi napon egy kellemes, kultúrált

környezetben fogyaszthatnák el a

versenyzők, így az eredményhirde-

téssel együtt a tokaji Bonchidai

csárdában tartottuk meg.  Egy hó-

nappal a verseny előtt tehát már

összeállt a kép, már csak az időjá-

rás, a korai hideg húzhatta kereszt-

be számításainkat. Ahogyan köze-

ledett a nevezési határidő, novem-

ber 5., egyre nőtt a jelentkező csa-

patok száma. Még két hét volt hát-

ra, amikor elértük az 50. páros ne-

vezését. Ettől kezdve már csak a

csónakkal nevező versenyzőket

tudtuk regisztrálni. Végül az 58 ne-

vező csapatból 53 páros indult el a

versenyen. 

V
égre eljött a nagy nap. Az elő-

ző nap és az időjósok szerint az

égiek is kegyeikbe fogadták verse-

nyünket. Már csak a halaknak kell

megfelelően asszisztálni rendezvé-

nyünkhöz. 

Reggel a nap a gyülekezővel,

majd a csapatok regisztrálásával

kezdődött. Ezután a rajtszámok és

a csónakok sorsolása következett.

Tarsoly Mihály, egyesületünk ve-

zetője köszöntője után ismertette a

versenyszabályzatot. Tájékoztatás

után a csapatok izgatottan foglalták

el csónakjaikat és mindenki a ki-

szemelt horgászhely felé indulha-

tott.

Mivel nem mindenkinek volt

elektromos motorja, így közel fél

órát hagytunk a csapatoknak elérni

helyeiket. Voltak, akik a holtág se-

kélyebb, nádszegélyes részeit, vol-

tak, akik a mélyebb, tiszta vízfelü-

letét részesítették előnyben. A fo-

lyamatos mérlegelést a halak épsé-

gének megóvása érdekében három

mérlegelő hajóból végeztük, me-

lyek egyben a versenybírói felada-

tokat is ellátták.

A
verseny kezdetét kürtszó jelez-

te. Szinte az indulás után azon-

nal jelezték, hogy van mit mérlegel-

ni. A holtág sarkából érkezett a hír.

Az Ürögi- Muth páros jól kezdett

már is megvan az első haluk. Ami-

re odaért a mérlegelő csónak, már

két hallal büszkélkedtek, igaz ösz-

szesen 630 grammot nyomtak a csí-

kos hátú ifjoncok. A másik két mér-

legelő hajó a holtág középső és leg-

távolabbi pontját felügyelte. Ebben

a csónakban kaptak helyt a TV

munkatársai is, akik szerettek volna

minél több halról és mérlegelésről

forgatni. Sorra húztunk el a csapa-

tok mellett, de egyelőre nem akadt

feladatunk. Az egyik kunhegyesi

csapathoz érve intenek, hogy mér-

legeljünk. Csendben, óvatosan kö-

zelítjük meg őket, nehogy elzavar-

juk az esetlegesen a közelben lapu-

ló csukákat. A bilincset a vízből ki-

emelve termetes jószág kerül a sze-

münk elé. Nem tippelgetünk, meg-

mérjük 3.56 kg-nál állapodik meg a

digitális mérleg számlálója. Gratu-

lálunk a fiuknak, fotó után a nagy-

Pergetõkupa másodszor

Évszázadok óta tükröződik 

a hegy az előtte kanyargó víz ölében

www.villantomagazin.com
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pofájú visszakerül a holtágba. Ez-

zel a szép csukával a Zimany- Pál

páros átveszi a vezetést. Tovább

megyünk és elérjük a legtávolabbi

csapatot is. Mivel nincs a közelünk-

ben mérlegelni való visszaindu-

lunk. 

K
özben észreveszem, hogy az

akkumulátorunk gyengélke-

dik, így lassan, szakaszolva hala-

dunk tovább. Egy órába telik, míg

elérjük az indulási pontot. Persze a

másik két mérlegelő csónak is

küszködik a lemerült akksikkal, de

a pótakku megoldja a problémát.

Közben a parttól nem messze, a

mélyebb vízben horgászó Varga Al-

bert-Molnár Bálint kettős közel

4.40-es csukát fogott. Tekintélyes

súlya sokat számít majd a pontozás-

ban, de még nem biztos, hogy a

győzelmet hozó zsákmány került a

szákba.

A
4–5 kisebb darabot fogó csapa-

tok közben számolgatnak, egy-

egy fogott csukával még behozható

a hátrányuk a darabos jószággal

szemben. Legyengült energiaforrá-

saink miatt a verseny lefújása előtti

egy órában mi már nem mérlege-

lünk, a halakat a partra kiérve mér-

jük meg.  13.30: vége a versenynek.

Sorra partot érnek a csapatok, van,

aki hallal, van, akik hal nélkül.

Közben folyamatosan mérlegelünk

több kisebb csukát, majd egy szebb

is előkerül, ami 2.65 kg-os súlyával

a mezőny harmadik legnagyobb ha-

lának bizonyult. Izgatottan kérde-

zik a versenyzők, eredményeik mi-

re lesznek jók, de az összesítésig ér-

demi választ nem tudunk adni. 

Eredményhirdetés és az ebéd a

tokaji Bonchidai csárdában volt, ott

gyülekeztek a csapatok. Mivel a

számítógép közben megmakacsolta

magát, így gyors számolgatásba

kezdtünk, hogy minél hamarabb ki-

hirdessük a győztes névsorát. Ami-

re a versenyzők és vendégeink jól-

laktak, mi is készen álltunk. 

V
endégeink között volt Rakamaz

polgármestere, Farkas Ernő, a

Kormorán HE. elnöke, Kis Lajos,

akinek a vizet köszönhetjük. Továb-

bá Fesztóri Sándor a SZ-SZ-B Me-

gyei Sporthorgász Szövetség ügy-

vezető igazgatója, Dóránt Vilmos, a

Laguna 2D Kft. vezetője, akik tá-

mogatásukkal elősegítették rendez-

vényünk létrejöttét. Szponzoraink-

nak külön köszönet a közel 500000

Ft-os össz. díjazás biztosításáért,

így az Owner magyarországi képvi-

seletének, Chervy wobblernek, a

Sellő horgászboltnak, a Végállomás

horgászboltnak, a Sugóhíd horgász-

áruháznak, Zénó horgászboltnak,

Cájg- Center horgászboltnak, Bé-

lyegzőháznak, Stau-bau Kft-nek,

Yamaha Karsai Motorkerékpárnak,

vendéglátóinknak a Bonchidai csár-

dának. Külön köszönet azon egye-

sületi tagjainknak, barátainknak, is-

merőseinknek, akik segítsége nélkül

nem boldogultunk volna.

A
z eredmények tehát a követke-

zők voltak.  Az 53 induló pá-

rosból 16 csapatnak sikerült halat

fogni. Összesen 35 db, azon belül 3

db sügér és 33 db csuka került mér-

legelésre. 

A mezőny össz. fogása 22790 gr,

átlag 712 gr/db. Az egyesület az el-

ső hat helyen végzett csapatokat dí-

jazta a közel 500.000 Ft-os összér-

tékű ajándékokkal. Minden női ver-

senyző különdíjban részesült. 

Legnagyobb hal:

Molnár Bálint 4380gr

Legkisebb hal: Kürti Tibor 130gr

A
z utólagos gratulációk és visz-

szajelzések szerint erőfeszíté-

seink és a hosszas szervezői mun-

kánk eredményeként minden részt-

vevő csapat az elvártak szerint kel-

lemesen érezte magát és jót hor-

gásztak. Külön büszkeséggel tölti

el egyesületünket, hogy az első hat

helyezett közzül 4 csapat, a győz-

tes csapattal együt egyesületünk

tagjai lettek. Többen is jelezték,

hogy a következő versenyünkről

sem szeretnének lemaradni, mely

jóleső érzéssel tölt el bennünket. 

Az indulás helyétől 

nem messze horgásztak

Molnár Bálinték, 

ott fogták ki a 

legnagyobb csukát

A Magyar Pergetőhorgászok Egyesülete ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik a rakamazi II.

Pergető Kupa sikeres, magas színvonalú megszerve-
zését, lebonyolítását, díjazását támogatták!

Fő támogatóink:

„Cormoran“ Sporthorgász és Természetvédő Egyesület, Laguna 2D

Kft, OWNER, Balzer Hungária, Sellő Horgászbolt Nyíregyháza,

STRIKE PRO, Sporthorgász Egyesületek, Sz-Sz-B. Megyei Szövet-

sége

Támogatóink:

CSERVY wobbler, Tiszavirág Horgászbolt Vásárosnamény, Cájg-Cen-

ter Horgászbolt Budapest, Bau-Stau Kft. Csömör, Bujtosi Horgászbolt

Nyíregyháza, Kukac Ponty Hu Horgászbolt Tiszalök, Bonchidai Csárda

Tokaj, Végállomás Horgászbolt Nyíregyháza, Súgóhíd Horgászbolt és

Webáruház Baja, Zénó Horgászbolt Rakamaz, Csodacsali Horgászbolt

Békéscsaba, Yahama Karsai Nyíregyháza, Bélyegzőház Nyíregyháza,

Albi Horgászbolt Mátészalka, „Tiszavirág“ Horgász Egyesület

Tiszadob, Mátrai Pergetőhorgászok Sportegyesülete Gyönygyös, Nyír-

telki Horgász Egyesület Nyírtelek, Tiszanagyfalui Horgász Egyesület,

Villantó.com, Kelet-Magyarország Napilap, Pecamánia, Sufix Sporthor-

gász Magazin SPORT TV, Retro Rádió Fm103.9

Hosszas egyeztetés után példa-

értékű együttműködési és barátsá-

gi nyilatkozat körvonalazódik

négy megyei horgász egyesület

között. A máriapócsi, a beregdaró-

ci, a mátészalkai Kis Sügér HE és

a kocsordi Kraszna HE megálla-

podást kötött, mely szerint egy-

más vizein kedvezményes árakon

(50%) horgászhatnak az említett

egyesületek tagjai – számol be a

kezdeményezésről Katona Zoltán

Mátészalkáról.

– Mátészalkai és beregdaróci

szinten a döntés már megszületett,

míg Máriapócson és Kocsordon a

tagság jóváhagyására várnak. Mi-

vel az ötlet támogatottsága igen

nagy, ezért remélhetőleg elmélet-

ben itt sem támaszt elé a tagság

akadályt. Az együttműködésben

még közös horgásztáborok, verse-

nyek és kulturális rendezvények

tervei is szerepelnek. A versenyek

színhelyére Kocsord különösen al-

kalmas, hiszen itt több száz hor-

gász is kényelmesen elfér. A sza-

lkaiaknak lesz hol horgászni, a töb-

bieknek pedig lesz bevételük. A

kedvezményes napijeggyel fogható

halak mennyiségét, a vízterülettel

rendelkező egyesületek, saját ha-

táskörükben döntik el. Valószínü-

leg 1 nemes és 3-10 kg közötti

egyéb hal vihető el, egyesülettől

függően. Mindenhol 2000 Ft a na-

pijegy ára, tehát az említett egyesü-

letek tagjai 1000 Ft-ért horgászhat-

nak, ha hitelt érdemlően bizonyít-

ják tagságukat (érvényes állami

horgászjegy és tagsági lap).

Barátság és együttmûködés
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A
mikor elvállaltam, hogy írok

a csukáról, a csukák és a

csukafogás trükkjeiről, ak-

kor megint csak azon kezdtem gon-

dolkodni, honnan is van bennem ez

az érdeklődés. Ez a szeretet ezek

iránt a sokak által lebecsült, leúton-

állózott szép halak iránt. A verseny-

zői múlt egy indíttatás. Ettől persze

kergethetnék süllőt, harcsát, esetleg

pisztrángot, de nem. Én a csukák

becsapásában, megfogásában lelem

örömömet. Ahogy visszagondolok,

már gyermekként is nagyra tartot-

tam egy csuka megfogását. Nem is

tudom miért. Az általam megfogott

harminc centis csukácska elejtése

nem volt különösebben nagy fegy-

vertény. Akkor még kézzel fejtettük

a zsinórt. No, én a túlparti bokor

alól, olyan pillanatok alatt áttéptem

és felemeltem a Ronyva magas part-

jára, hogy szegénynek ideje sem

volt felocsúdni, hogy mi történt. Hi-

hetetlenül büszke voltam magamra

és nem értettem, hogy szüleim meg

a szomszédok, miért nem lelkesek

annyira, mint én. Volt, aki nem átal-

lotta kinyilatkozni, hogy kicsi. 

V
alóban kicsi volt és jóval na-

gyobb jászokat,

domolykókat fogtam rend-

szeresen, nem beszélve a trágyagi-

lisztával fogott paducokról. Ez az

apró jószág is félelmetesnek tűnt a

fogaival és jelképesen szólva olyan

mély nyomott hagyott bennem, ami

azóta sem hagy nyugtot és arra kész-

tet, hogy újabb és újabb próbálkozá-

sokat tegyek a csukák megfogására.

Még egy emlék, a Török-érről. Gya-

korta utaztam a kisvonattal (keskeny

nyomtávú vasút) Újhely és Kenézlő

között. Este hazafelé menet, mindig

lestem az ablakon a felszálló horgá-

szokat. Nem voltak még táskába

rejthető teleszkópos botok. Messzi-

ről elárulta őket a rájuk aggatott tőr-

pengés, vagy nádbot. Egyszer abba a

kocsiba szállt egy bácsi, amelyben

mi is utaztunk. Beszélgetés közben

kiderült, hogy Ő csukákat fogott,

meg egészen szép kárászokat. (hat-

vanas évek vége, még csak aranyká-

rászok lakták vizeinket.) Lelki sze-

meim előtt lejátszódott, hogy mi

mindent fognék én itt. A pici csirke

szárnytoll úszómmal és az akkori

időben kicsinek számító horgom-

mal. Szó szót követett, végül apám

beleegyezett, hogy egyszer eljöhetek

csukázni Jányvári Béla bácsival, aki

sárospataki nyugdíjas volt, foglalko-

zását tekintve zongorahangoló. Alig

tudtam kivárni a napot. Nos, ahogy

Patakra értünk, én lógtam az ablak-

ban és lestem, hogy Béla bácsi a vá-

rakozó utasok között van-e. Nagy

örömömre ott volt. Török-érnél le-

szálltunk és a kisvonat tovább doho-

gott a balsai Tisza-partig. Én két bo-

tot vittem magammal. Egy nehéz

nádbotot, amin jókora libatollúszó

volt. Súlyozását tekintve pontosan

egy kis puska lőszer ólma volt a

megfelelő.  A szerelék finomságára

jellemző volt, hogy hosszában szög-

gel át volt ütve, hogy csúszóra lehes-

sen szerelni. 

A
tervek szerint ezzel fogom

majd a csukákat. Így egy-

szerűen, többes számban.

Vittem még kedvenc könnyű nádbo-

tomat, amivel fogom a kárászokat,

meg mindenféle sütnivaló bodorkát

meg veres szárnyút. Ezen a boton

egy nagyon könnyű, csirke szárny-

toll darab volt az úszó. Ez pontosan

annyi volt, ami a Ronyva és a Bózs-

va zúgóiban ellavírozott egy trágya-

gilisztával, vagy egy szöcskével.

Magyarán szólva, vittem tehát a tel-

jes fegyvertáramat. A vízpart meg-

közelítésekor volt egy kis gond,

mert egy árokban víz volt, amit át

kellett gázolnunk. Béla bácsi átvitt.

Mondta, hogy ez annak a jele, hogy

a Bodrog jön be, mert egyébként itt

nincs víz. Elfoglaltuk helyeinket, én

Béla bácsitól cirka hét-nyolc méter-

re lehettem. Mindketten a csalihal-

fogó szereléket kezdtük üzembe he-

lyezni. Jól láttam, hogy mit szerel és

meglepődve tapasztaltam, hogy Ő

egy tíz centinél nagyobb kacsatoll

úszóval akar apró halazni. 

É
n gyorsan fogtam az apró ha-

lakat és ahogy megszoktam a

hegyi patakoknál, egy formás

apróságot tettem fel, hogy bárme-

lyik jász, vagy domolykó megnyalta

volna utána a szája szélét, ha egyál-

talán hal képes lenne ilyesmire. Bé-

la bácsi a nagyját kérte és késsel

azonnal lefejezte őket. Ez szokatlan

volt, hisz mi a Kaproncán (Bodrog

holtág Újhely közelében) Stomp

Jóska bácsival mindig élőhalat hasz-

náltunk, az előbbiekben bemutatott

libatollas úszóval szerelt boton. Bé-

la bácsi vette a tőrpenge botját, amin

alul jókora végólom volt, a fölött

három fül helyezkedett el, egymás-

tól olyan hatvan-hetven centire. Ezt

jól megnéztem, mert ez ideig nem

láttam még ilyet. Itt még nem ért vé-

get a csudálkozásom. Elővett acél-

előkét, amely olyan tizenöt centi

hosszúságú lehetett és egy fűzőtű

segítségével, acélelőkére fűzte a le-

fejezett halat. Maga a fűzőtű is az

előke anyagából volt hajtva. Meg-

csinálta ezt háromszor és amilyen

messze csak tudta bedobta az egé-

szet. Letelepedett botjai mögé és

megint rajtam volt a csudálkozás so-

ra, mert egy másfél méteres kör ala-

kú tökleveles nyiladékot jól meg-

szórt főtt búzával. Mi a Kaproncán

soha sem etettünk. Azt tudtam, hogy

a Tiszán szórják a kukoricát. Na

mindegy "Ő dóga". Én fogdosom az

aprókat szorgalmasan, rakom

"füdzérre". Erősen bízva abban,

hogy csak sikeredik egy olyan, amit

meg lehet majd enni. Béla bácsi cso-

bog és bizony szép csukát húz ki. Én

azzal szórakozom, hogy a csukázó

szerelékemmel vízinövénybe bújó

kis halat előszedem és újra dobom.

Béla bácsi szintén nem tétlenkedik,

mert az úszóssal szedegeti a kárá-

szokat, keszegeket. Ugye, azt mon-

danom sem kell, hogy Ő a sütni va-

lókat. Mi több, egy hatvan deka kö-

rüli pontyot is fogott. Mire indul-

nunk kellett a vonathoz, addigra ne-

ki négy csukája volt. Volt, amit ki-

csinylett és visszadobott. Volt, ami

kihúzás közben elment. Természete-

sen a szomszédban lakó Mácsi Laci

bácsival néhány év múlva nekem is

készítettünk tőrpengés botot, vettem

rá tároló orsót is, de a Béla bácsitól

látott módszert nem alkalmaztam

vele. 

E
z lehetett talán az egyik ok,

hogy a csukák mellett tettem

le a voksomat. Ami nagyon

kézenfekvő, hisz van egy nagyon

nagy előnye a csukahorgászatnak,

mégpedig az, hogy mindenütt meg-

található a célhal. Lett légyen szó he-

gyi patakról vagy bányatóról. Másik

előnye a mohósága. Jól vezetett

műcsalival rá lehet venni, hogy elin-

duljon, sőt arra is, hogy kapjon. Kez-

dő pergető koromban történt, hogy a

határőrségtől valami címen hazajö-

hettem. Természetes, hogy utam a

vízpartra is vezetett, és akkor már az

is természetes, hogy pergetek egy ki-

csit. Akkoriban az ABU Toby után-

zatú korszakom volt. Szépen leejtet-

tem a kanalat a nádas szélére és el-

kezdtem az orsó karját tekerni. Mi-

kor vagy öt-hat méterre van tőlem a

kanál, akkor látom, hogy jön mögöt-

te egy csuka. A part széléig kísérte,

lazán megfordult és visszaúszott.

Következő dobás ugyanoda, a csuka

jön ugyanúgy. Mikor vagy három

méterre van, akkor abbahagyom a

tekerést. A kanál lebegve leindul a

fenék felé, a csuka fordul száznyolc-

van fokot és visszaindul. Harmad-

szor is kikísérte a partig és meg sem

kísérelte, hogy elkapja. Azóta már

tudom, hogy ez a motoros rendőr ef-

fektus, annak a jele, hogy valami na-

gyon nincs rendben a csuka szerint.

Nagy valószínűséggel baj van a vil-

lantó vezetéssel. Jelentős szerepe le-

het ebben a nem megfelelő botnak.

Ezt úgy próbáltam korrigálni, hogy

A Csuka és 

az Õ megfogása
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vettem egy másfél méteres spiccet a

HOKÉV boltban. Saválló elektródá-

ból gyűrűket hajtottam (nem talál-

tam elég nagy gyűrűket a boltok-

ban) és a botra kötöztem. Arany pa-

pír a gyűrűk közé, a test feketére

festve. Úgy építettem meg, hogy

egy eltörött orosz bot nyelébe építet-

tem be a bot testet. Minden jó lett

volna, csak a két méteres hossz mi-

att a szállítással voltak gondok. Ba-

ráti társasággal pergetek  a Kenyér-

gyári-holtágon. Azt mondja egy idő-

sebb sporttárs: de csicsás bot. Mikor

már a tizedik körüli csukát enged-

tem vissza és látta, hogy mekkorá-

kat dobok vele, csak megdicsérte:

Úgy látom, nem csak szép az a bot,

de jó is. 

G
ömbölyűnek rendre kísér-

gették a csukák a villantóját,

Harrynak viszont semmi. A

félnapos kiruccanást tizenhét csu-

kával zártam, Laci eggyel. Józsinak

nem sikeredett. Én a megfogás után

azonnal visszaengedtem őket. Azt

mondja Józsi: – ne dobáld vissza,

adjál már egyet. Válaszom egyszerű

volt: Itt vannak a vízben, fogj ma-

gadnak. Ebben az időben körforgó

villantóval pergettem. Egészen ki-

csikkel is, csak olyankor hal alakú

excenter ólmot tettem elé. Közben a

boltokban kapható lett elképzelé-

semnek megfelelő nagyméretű por-

celán gyűrű. Vettem hát még egy

spiccet és azt már az új gyűrűkkel

szereltem meg.

A
könnyebb szállíthatóság ér-

dekében az 50 centis orsó

tartóval szerelt nyél már úgy

lett kialakítva, hogy leszerelhető le-

gyen. Ennek a két méteres botnak

nagyon nagy előnye volt, hogy 

könnyen lehetett vele mozogni a

nádasokban, valamint az is, hogy

minden külön trükk nélkül megper-

gethető volt az a part is, amin állt az

ember.  Szerettem úgy vezetni a vil-

lantót, hogy a zsinór szinte merőle-

ges szöget zárjon be a bottal. Ebben

az esetben a bot hegyén, különösen

a körforgó villantók vezetésekor na-

gyon szépen lehet látni azt a lükte-

tést, amit a villantó vezetése ered-

ményez. Hosszú bottal ez nem iga-

zán valósítható meg, abban az eset-

ben, ha közvetlenül a sás, vagy a

nád szélén akarjuk a műcsalit eltán-

coltatni. Ez a táncoltatás különösen

igaz a könnyű kanalakra, amelyek

harminc-negyvencentis vízben is

szépen meglebegtethetők a csukák

leshelye előtt. Sok esetben kinyúl

érte. Érdekes dolog, de sokszor el-

csodálkoztam azon, hogy képes

olyan finoman megfogni a villantót.

Gyakran csak annyit érezni, mintha

egy növény darab megdobta volna a

villantót. Bevágáskor ért már meg-

lepetés, hogy kilóhetvenes csuka

produkálta a kis koppanást. A nagy

vehemens neki rontást gyakorta

méret alatti gyakornok csuka pro-

dukálja. Ezek még lelkesen rohan-

nak, az öregje azonban meggondol-

ja a dolgot és kivárja a legoptimáli-

sabb alkalmat. Lehetőleg csendben

kell megközelíteni a helyet, gyak-

ran az óvatlanul partra csörtető hor-

gász lába elől robban ki nagy

búrványlással a csuka. Azt hiszem,

mondanom sem kell, hogy kicsi a

valószínűsége annak, hogy ezt a ha-

lat horogra tudjuk csábítani. Érde-

mes többször is ugyanoda  pottyan-

tani a könnyű kanalat, hátha egy-

szer csak úgy dönt, hogy ez az alka-

lom, amikor biztosan eltudja kapni,

az általa zsákmánynak tekintett

műcsalit. Az sem árt, ha cserélünk

színeiben kicsit más kanálra. 

M
ég egy érdekesség van. Ha

eltaláltuk a jó mintázatú és

színezetű kanalat, nem na-

gyon kell cserélgetni. Abban a né-

hány órában az a nyerő. Azon lehet

variálni, hogy ducibbat, vagy kar-

csúbbat tegyünk fel. Az emberek

között is van, aki a teltebb egyede-

ket kedveli. Esetünkben azonban

meghatározó az is, hogy mennyire

folyik, áramlik a víz. Az állóvízben

a széles kanalak szépen lebegtethe-

tőek, míg a jelentősebb áramlás fel-

dobja a víz felszínre. Nagyobb

áramlásban a karcsúbb kanalak

könnyebben kezelhetőek. Elmesé-

lem, hogyan is tértem vissza a kana-

lakkal történő pergetéshez. A hetve-

nes évek közepén a Keleti-főcsator-

na még megközelíthető volt. Sok

sporttárs pergetett harcsára vese

alakú kanalakkal. A széles részbe a

domborulat préselve volt, de az el-

keskenyedő részt satuban kalapál-

gatva alakították ki. Volt olyan, aki-

nek a „numero 1“ a pénztárcájában

volt. Ez volt a minta, hogy milyet is

kell kalapálni, ha az éppen haszná-

latosak odaszakadnának. No, egy

villantó kalapálós éjszakás műszak-

ban én is elkezdtem egyet kalapál-

gatni, alakítgatni. Akkor sem szeret-

tem éjjel horgászni, de csak betár-

sultam egy éjszakai kalandba. A

legnagyobb izgalom addig a néhány

percig tartott, amíg a két szembe

parti spori rájött, hogy egymást pró-

bálják partra cibálni. Ez a kanálvil-

lantó aztán bekerült a dobozba és

hosszú évekig elő se vettem. Meg

voltam győződve, hogy nem lehet

elég lassan vezetni, mert nagy a sú-

lya. Történt pedig egyszer, hogy a

fiammal pergetni mentünk. Sok

mindent kipróbáltam, de semmi

mozdulás nem volt. Ilyenkor szok-

tam az új szerzeményeket tesztelni.

Mit csinál a vízben? Hogyan is mű-

ködik? Akkoriban kaptam a felesé-

gemtől egy ólmozott körforgó hal-

szerűséget. Azt próbálgatom, mikor

is egy ígéretes hely előtt elhúzva

apró koppanás figyelmeztet, hogy

bizony itt csuka lakozik. Kezembe

véve látom, hogy az ólmon ott egy

fog nyom. Ez nem lehet kezdő ver-

senyző-állapítottam meg magam-

ban. Mivel elég mélynek ítéltem

meg a vizet, úgy döntöttem, hogy a

csukára sosem használt harcsa ka-

nalat kipróbálom. 

M
indjárt elsőre sikerült túl

dobnom az ígéretes hínár

nyiladékon és éreztem,

hogy bizony lehet ezt a nehéz kana-

lat is szép lassan vontatni. Megnehe-

zedett a kanál, mintha hínárba húz-

tam volna, amire azonnal bevágtam.

Szépen jött felém, de ugyanazzal a

lendülettel el is úszott előttem. Két-

szer fordítottam meg, de mindannyi-

szor tovább is ment. A következő al-

kalommal feldobta magát a vízből

és én nem akartam hinni a szemem-

nek. Ekkora csuka ebben a kis víz-

ben nincs. Kettőhúszast fogtam már,

de mi volt az ehhez képest. Szák

nincs, mert úgy voltam vele, hogy

amekkora csukák ebben a vízben él-

nek, azok kivehetőek úgy is, hogy a

fejük mögött megragadom őket. Le-

lépek a magas partról egy alkalmas

helyen, ahol nem kellett sárba lép-

nem és levegőztetem a halat, hadd-

kábuljon. A szél Attila fiam felől

fújt, hiába kiabáltam neki, nem hal-

lotta. Addig fárasztottam, amíg a fe-

lé nyúlástól sem iramodott meg. 

T
eljesen kihúztam a víz szélé-

re. A botot egyetlen mozdu-

lattal felhajítottam a partra és

mind a két kezemmel elkaptam a

feje mögött. A halat is feldobtam a

partra és tovább tartottam. Szeren-

csére olyan fáradt volt, hogy nem

vergődött és én is fel tudtam mász-

ni a bot és a csuka mellé. Elballag-

tam vele a kocsihoz. A kisfiam meg

is állapította, „ügyes vagy“. Öt kiló

hetvenhét dekásnak bizonyult. Ezek

után azt hiszem, természetes, hogy

újra a kanalakat kezdtem favorizál-

ni. Azt hiszem, az is természetes,

hogy ezt a kanalat olyankor vettem

elő, amikor már semmi egyéb nem

vezetett eredményre. Sok halat si-

került vele fognom, amit én arra a

tulajdonságára vezetek vissza, hogy

szépen lassan lebegtetve lehet ve-

zetni. appa

Folyami géb
(Neogobius fluviatilis)
A törpe növésű nyüzsgönc

Egy kis biológia: a szakirodalom
szerint a világszerte előforduló mint-
egy kétszáz gébfélét vidékünkön két
faj (a folyami géb és a tarka géb kép-
viseli); a családra jellemző az össze-
nőtt hasuszony, mely a páros mell-
uszonnyal egy magasságban helyez-
kedik el, az osztott hátuszony (az első
kemény-, a hátsó lágysugaras), hal-
hólyaguk nincs; apró pikkelyeik nem
mutathatók ki képletesen.

Rövid itteni pályafutásuk: a tarka
géb mindig is itt volt, a legkisebb nö-
vésű halunknak számít; a folyami géb
a Duna-torkolatból migrálva érkezett
hozzánk a hatvanas években; tömeges
megjelenése a nyolcvanas évek elejé-
re tehető.

A partkövezések és a kőből rakott
duzzasztógátak óriási életteret adtak a
folyami gébnek. Látszólagos lustasá-
ga és rendkívül kemény testének hen-
geressége miatt ideális falatja a süllő-
nek. A partkövezéseken zsákmányolt
süllők gyomrában gyakoribb, mint a
többi takarmányhal együttvéve.

A folyami gép elszaporodásához –
a kibővült élettéren kívül – erősen
hozzájárult természetes ellenségeinek,
elsősorban a süllő és harcsa állomá-
nyának megcsappanása is. A horgá-
szok eleinte csupán csalihalként hasz-
nálták. Jól bírta a horogra akasztást,
nagy mélységben is sokáig élénk ma-
radt. A folyami géb mint csalihal egy-
re népszerűbb lett, mind több horgász
foglalkozott vele. És egyre gyanak-
vóbban szemlélték.

Nem voltak egyformák! Eleinte
csak a fehértől, sárgán és barnán ke-
resztül, a feketéig terjedő színe tűnt
fel. Később pedig a nagyobb példá-
nyok laposabb koponyája is. A csali-
halas kannában ezek megtámadták és
le is nyelték a kisebb példányokat.
Horgásznak ez gyanús.

Egyelőre ezzel a szakemberek be-
hatóbban nem foglalkoztak, de tettek
néhány észrevételt. Elsősorban fontos
tudni, hogy a színek a faj meghatáro-
zásában nem játszanak szerepet. A lát-
szólag különböző gébeken alkalmazott
határozókulcs sem tesz bennünket
okosabbakká, ennek alapján is egy-
azon fajba sorolhatóak.
A fej alakja..., itt álljunk meg.

Az egyazon fajba tartozó angolnák-
nál ismert jelenség, hogy a ragadozó-
ak (hallal táplálkozóak) feje széles, a
fenéklakókkal táplálkozóké hegyes, és
e jelenségek akkor bontakoznak ki,
amikor az egyedek táplálkozása egyik
vagy másik mellett állandósul. A világ
legkisebb halfaja ugyancsak e család-
ba tartozik, a Fülöp-szigeteken talál-
ható parányi géb (Pandaca pigmea)
legnagyobbjai legfeljebb 12 millimé-
teresek.

Nem árt tudni: ahol sok a géb, és
egyre több ilyen terepünk van, apró
halfilére bőven lehet fogni belőle. Hú-
sa ízdús, valóban élvonalbeli!
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A kilencedik megyei csu-

kafogó versenyt novem-

ber 4-én tartották

Gávavencsellőn.

Nagy érdeklődés előzte meg

a kilencedik alkalommal meg-

hirdetett „Nyír-Márvány“ Ku-

pa Csukafogó Versenyt a hét-

végén. A főszervező

gávavencsellői Tiszaparti

Horgász Egyesület, a kezelé-

sükben lévő Kacsa-tavon fo-

gadta a versenyzőket. 

– A nyári nagy meleg és az

elmúlt időszak jelentős meny-

nyiségű vízpárolgása, ala-

csony vízállást eredményezett

a tavon – emelte ki Turkó

Sándor egyesületi elnök. –

Így a rendezőknek kemény

munkát kellett elvégezni ah-

hoz, hogy a több, mint félszáz

jelentkezőt – versenyzés

szempontjából – megfelelő

körülmények között tudják el-

helyezni. A megye minden ré-

széről (Kisvárdától Géber-

jénig) érkeztek horgászok,

akik szerették volna próbára

tenni ragadozóhal-fogó tudo-

mányukat. Meglepetésként –

Jáger Ferenc horgásztársunk-

nak köszönhetően – mint házi-

gazdák, mindenkit friss, me-

leg lángossal vártunk. Reggel

fél kilenctől tizenkettő óráig

próbálkozhattak, fenekezős és

úszós módszerrel az indulók.

Mint kiderült, inkább az utób-

biak jártak nagyobb sikerrel.

Sajnos, a természet nem fo-

gadta kegyeibe a versenyzőket

és a rendezőket, mert kora

reggeltől esett az eső, fújt a

szél, s csak a verseny végére

„nézett ki“ a napocska a fel-

hők alól. 

– Talán az időjárásnak is kö-

szönhetően, kevesebb hal

akadt horogra, mint tavaly, an-

nak ellenére, hogy előző nap

jelentős mennyiségű csukákat

telepítettünk a vízbe. Így is

huszonhárom ragadozó került

a szákokba. A jó hangulatú

verseny eredményhirdetésén

több értékes díj került átadás-

ra, amelyért köszönet a „Nyír-

Márvány“ cég tulajdonosának,

Petró Attilának. A tavalyi

győztes, Tar Béla ismételt el-

sőségével, idén is hazavihette

a „Nyír-Márvány“ vándorser-

leget. Külön öröm számunkra,

hogy Dóránt Vilmos, a Lagu-

na 2D Kft. ügyvezető igazga-

tója nemcsak – a jó kapcsolat

révén – vendégként, hanem

mint versenyző vett részt ren-

dezvényünkön. A jóízű ebé-

dért köszönet Tarjányi István-

nak és csapatának. 

Tar Béla másodszor is

SZÁMVETÉS
A vizek erős lehűlésével, a

horgászok többsége felhagy

kedvenc időtöltésével. Csak

néhányan horgásznak csuká-

ra, és kevés megszállott űzi

még a pontyokat, dacolva az

időjárással.

Ez leginkább a számvetés ideje:

Akik ismernek, tudják, megszállot-

tan horgászom amurra. Ez az év is

ennek jegyében telt el. Az amur

alapvetően növényevő hal. Leg-

eredményesebben júliustól szep-

temberig horgászható. A vizek

ilyenkor elérik a maximum hőmér-

sékletet. 25–30 C° fokon érzi iga-

zán elemében magát kedvenc ha-

lam. Testtömegével megegyező sú-

lyú zöld növényzet elfogyasztására

képes naponta. Étvágya határtalan,

túletetése szinte lehetetlen. 

A leggyakrabban az egyesüle-

tünk kezelésében lévő Kacsa-tavon

próbálok szerencsét. Nem véletle-

nül. A tó ugyanis jó amurállomány-

nyal rendelkezik. Átlagsúlyuk évről

évre növekszik. Köszönhető ez a tó

adottságainak. 2007-ben 70 darab

amurt sikerült kifognom ezen a ta-

von, ami 315 kg összsúlyt jelentett.

Fontos megjegyeznem, hogy 18 da-

rab halat visszahelyeztem a vízbe,

melyek súlya elérte a 146 kg-ot.

Ugyanis ezek súlya elérte a 6 kg-ot,

vagy meghaladta azt. Tettem ezt a

nagyobb halakkal ott is, ahol ezt

nem szabályozzák külön. Sok ví-

zen szerencsére szigorú szabályo-

kat vezettek be a halak védelmé-

ben, s ez ott meg is látszik a fogási

eredményekben. Mert ugye hiába a

legjobb felszerelés, etetőanyag, ha

egy valami hiányzik az eredményes

horgászathoz, maga a hal!

Vizeinken egyre kevesebb hor-

gásznak van szerencséje megta-

pasztalni a kapitális halak fárasztá-

sát. Védjük meg tehát őket, és több

élményben lesz részünk! Sorsunk a

kezünkben van!

A legnagyobb amurom július 16-

án került a fényképezőgépem elé.

Közel 14 kg-os volt, ami itt tóre-

kord. Gyakran horgászom bojlival -

főleg hosszabb horgászatok alatt -

peletek és magmirek mellett.  Sze-

lektáló hatása miatt szinte mindig

horogra akad egy-egy szebb pél-

dány.

E képen látható 12 kg-os amur

kifogásának érdekessége az, hogy

október 21-én fogtam 4 C° fokos

vízben. Ilyen vízhőmérsékletnél

nem könnyű horogra csalni, de íme

nem lehetetlen. A szakirodalom azt

írja, az amur 6 C° fok alatt nem,

vagy alig vesz fel táplálékot. Ez a

tétel már sokszor megcáfolódott.

Érdemes tehát megpróbálni amurra,

pontyra horgászni erősen lehűlt víz-

ben is. Jó végszerelékkel, megfele-

lő etetéssel, helyismerettel, és ami a

legfontosabb, kitartással eredmé-

nyesek lehetünk.

Úgy érzem jó évet tudok magam

mögött. Sok élményt szereztem, és

még több tapasztalatot gyűj-

töttem. Gondolatban már

az új évre készülök, mint

talán a legtöbb horgász-

társam.

Sonkolya László,
Gávavencsellő

Horgászverseny és emlékoszlop avatásával emlékeztek a tavaly elhunyt
Novák Dávidra Máriapócson. A megyében mindenkit – ismerôsöket és
ismeretleneket egyaránt – megdöbbentett tavaly az a közlekedési baleset,
amelyben életét veszítette egy 9 esztendôs máriapócsi kisfiú, Novák Dávid.
A Máriapócsi Horgász Egyesület úgy gondolta, hogy Dávid emlékét nem
szabad a feledés homályába veszni hagyni, s ezért a tragédia egyéves
évfordulója alkalmából vasárnap a kisfiú emlékére horgászversenyt ren-
dezett, s a horgásztó partján kopjafát avatott.

Emlékoszlop a tó partján

Eredmények

I. Tar Béla, Sóstóhegy 

II. Vécsi József, Gávav.

III. Sárosi István, Búj 

IV. ifj. Feller János, Gávav.

V. Labbancz Péter, Gávav.

Legjobb női versenyző:

Tarjányi Istvánné, Tiszabercel 

Legidősebb versenyző:

Szunyog István, Búj 

Legfiatalabb versenyző:

Koleszár Dávid, Gávavencsellő 

Legnagyobb halat fogó ver-

senyző: Tar Béla, Sóstóhegy

A halászati õr jogai
A halászati őrt – és ez a lé-

nyeges- a mezőőri jogosult-

ságon túlmenően is felruház-

za a törvény olyan jogkörök-

kel, amit a halászati vízterüle-

ten vagy annak partján gya-

korolhat. 

Felszólíthatja a személyt a halfo-

gásra jogosító okmányok bemutatá-

sára, a birtokában lévő hal kifogásá-

ra való jogosultságának igazolására,

a járművét átvizsgálhatja, a halat

visszatarthatja, a kifogott élettelen

állapotban lévő halat visszatarthat-

ja. Jogosult az állami horgászjegyet

és a területi engedélyt visszatartani,

illetve elvenni.

A mezőőri jogszabályok pedig

feljogosítják bizonyos kényszerítő

intézkedésekre, úgy, mint a sze-

mélyazonosságának igazolására fel-

szólítani. Feladata, ellenőrzés során

hivatalos személynek minősül. Jo-

gosulatlan halászathoz, horgászat-

hoz használt eszközt visszatarthatja,

elkobozhatja. A személyazonossá-

gát hitelt érdemlően igazolni nem

tudó személyt a rendőrségre bekí-

sérheti. Ellenőrzési jogköre kiterjed

a horgászhely állapotának átvizsgá-

lására is (pl.: partvédelmi létesítmé-

nyek, szemetelés, környezet károsí-

tás). Egyéb szabálysértések észlelé-

sére, amiket az illetékes eljáró ható-

ságnak továbbít.
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1. Melyik növényre gondoltunk? Nedves réteken, patakok mentén,
zsombékos lápréteken gyakori évelő növény. Kora tavasszal sárga vi-
rágszőnyegszerűen tűnik fel. Szív alakú levelei csipkések vagy hegye-
sen fogazottak.
2. Mely halak tartoznak a tokfélék családjába? 
3. Melyik halra gondoltunk? Zömök , legfeljebb 8-10 cm-re növő hal,
a hűvös, tiszta vizű mocsarakat, vízinövényzettel dúsan benőtt tavakat
kedveli. Kis termete és húsának kissé kesernyés mellékíze miatt emberi
fogyasztásra nem alkalmas.
4. Melyik halra gondolunk? Vándorló életmódot folytató, az édesvizek-
ben növekvő, de csak a tengerben szaporodó halfaj. Horgászata fene-
kező módszerrel, leggyakrabban élő kishallal, halszelettel vagy gilisztá-
val történik. Rendkívül sikamlós hal, testalkata sajátos kígyószerű.
5. Melyik hal tudományos neve a Ctenopharyngodon idella?
6. Melyik hal tudományos neve az Ictalurus nebulosus pannonicus?
7. Mely halfajok tilalmi időszaka tart március 1-től május 31-ig?
8. Hogyan különböztethető meg egymástól a kárász és az ezüstkárász?
9. Melyik horgászmódszerre gondolunk? A fenekezés és a pergetés kö-
zötti átmeneti jellegű módszer. Leginkább fogassüllő horgászatára al-
kalmazzák. A módszer lényege a csalihal vagy halszelet emelgetése,
süllyesztése, úsztatása akadós terepen, ahol a zsákmányra váró raga-
dozót megkeressük és kapásra ingereljük.
10. Hol járunk? A megye nyugati kapuja, a Nyírség, a Hajdúság és a
Hortobágy találkozásánál, a Tisza bal parti árterén fekszik. E vidék
legnagyobb települése Szentmihály és Tiszabüd egyesítésével jött létre
1941-ben, Y-hoz hasonló alakzatban ma 13 705 hektáron terül el. Vég-
legesen 1952-ben nevezték el a Tiszabüdön született Vasvári Pálról.
11. Hol járunk? A világ talán leglátogatottabb görög katolikus búcsú-
járóhelye, 1993-tól város. A Nyírség közepén, a hajdani megyeszékhely
Nagykállót az épp oly híres Nyírbátorral összekötő útvonal mellett fek-
szik.
12. Melyik etetőanyagra gondoltunk? A pontyozók csalija. Megtisztít-
va, nyersen vagy félig (szappanosra) főzve, elsősorban a nád melletti
pontyozáshoz használják.
13. Melyik etetőanyagra gondoltunk? A vízben eredeti méretük több-
szörösére duzzadó tésztafélék gyűjtőneve natúr, ízesített, színezett, cu-
kormázzal bevont változatuk nagytestű halak bevált csalétke a tavakon.
13+1. Az ingolafélék milyen osztályba sorolhatóak?

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

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

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

2007. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

Megfejtési határidő: 2008. február 15.
Kisorsolásra kerül: 3 db ajándékcsomag

Horgász k-VÍZ

1. Két speciális fenekező módszer:
a feederezés, és a bojlizás

2. Az országos veterán horgászbaj-
nokságot Leveleken rendezték
meg.

3. A wooblerek, fából, műanyagból
készült halutánzatok.

4. A twisterek, szilikongumiból ké-
szült műcsalik.

5. Hazai vizeink legszínpompásabb
hala: a naphal.

6. A Micropterus salmoides a piszt-
rángsügér tudományos neve.

7. A Sander lucioperca fogassüllő
tudományos neve.

8. Ez a horgászmódzser a legyezés.

9. A pergetésre gondoltunk.
10. Táplálkozásuk szerint két nagy

csoportba sorolhatjuk a hala-
kat: ragadozók, és növényevők.

11. Horgászatra leggyakrabban
használt giliszták a vörös trá-
gyagiliszta, az avar giliszta, és
a harmat giliszta.

12. A kapásjelzőt a fenekező hor-
gászatnál használják.

13. A sulyomra gondoltunk.
14. 13+1. Sóstón jártunk.
Az előző szám nyertese: Rácz An-
na 10 éves újfehértói tanuló, aki 3
ezer forintos ajándékcsomagot
nyert. Gratulálunk!

Az előző Horgásztotó megfejtése:

2008-ban új szolgáltatást, illetve

kedvezmény bevezetésével pró-

bálkozunk a Szövetségünk érde-

keltségi körébe tartozó egyesüle-

tek tagsága számára. 

Ez az újítás annyit jelent, hogy a me-

gyei Szövetség tagjai, a szövetségi tagsá-

gi jogviszony létesítését követően igényt

tarthatnak egy ún. vásárlási kedvezmé-

nyeket biztosító kártyára. Maga a re-

gisztráció és a kártya teljesen ingyenes,

kissé talán a benzinkutaknál igényelhető

smart-kártyához, vagy más vevőcentrali-

záló eszközhöz hasonlíthatnám, de annál

jóval „többet tud“. 

Jelenleg az országban több mint 1700

helyen fogadják el és az elfogadóhelyek

között a legnagyobb áruházláncok közül

is szerepelnek. Mindenkinek ajánlom te-

hát figyelmébe az Állami horgászjegy

kiváltásakor ezt a lehetőséget, egyrészt,

mert ingyenes, másrészt használatával

jelentős megtakarítások érhetők el a ház-

tartás számára is. 

Ily módon a horgászatra, illetve a hor-

gászengedélyre költött összeg egy része

visszatérülhet. A regisztrációhoz mind-

össze a horgászjegy kiváltó adatai szük-

ségesek, amit az egyesületeknél a hor-

gászjegy kiváltásával párhuzamosan le-

het megadni, a már egyébként is jól is-

mert formanyomtatványon. (nyilatkozat) 

A regisztrációt követően postai úton

fogják majd megkapni az azonosító kár-

tyát. Reméljük, amikor ezeket a sorokat

olvassa a kedves olvasó, már sikerült

pontot tenni a tárgyalások végére és még

jobban megéri majd horgász szövetségi

tagnak lenni!

Bővülnek a megyei horgász

Szövetség szolgáltatásai

A méz
Már Kleopátra is ismerte és használta, s a méz hírneve azóta
sem csökkent. Több mint 300 változata ismert, mindegyik kü-
lönböző színű és ízű, aromájukat az adott virág nektárja hatá-
rozza meg és teszi különlegessé. A szorgos méhek a virágok
nektárját gyűjtik össze, majd saját szervezetükben átalakítják
és a lépek sejtjeiben raktározzák. 
Sokan azt hiszik, hogy csupán nyalánkság és csak édesítésre
való, de a méz ennél sokkal több! Ásványanyagok, vitaminok,
aminosavak és antioxidánsok növelik tápértékét. Nézzük mitől
olyan különleges:

● Antimikrobiális hatású a magas cukor-és alacsony pH tar-
talomnak, valamint a szerves savaknak köszönhetően (se-
gíti a vágások, horzsolások és égési sebek begyógyulását)

● Csökkenti az allergia okozta tüneteket
● Magas színhidrát tartalma miatt remek energiaforrás (cuk-

rai egyszerűen, könnyen felszívódnak), ugyanakkor nem
hizlal, mivel gyümölcscukra a májban glikogénként raktá-
rozódik, szőlőcukra pedig az izmokban kerül gyors felhasz-
nálásra. Egyes mézek vizelethajtók, ezért súlycsökkentést
okoznak. 

● Magas a vitamintartalma: B6, B1, B3, B2, B5 vitaminok-
ban gazdag. Utóbbi egyes kutatások szerint  serkenti a mel-
lékvese hormonjainak termelődését, és feltételezik, hogy
lassítja az öregedést..

● Gazdag ásványi anyagokban: kalcium, réz, vas, magnézi-
um, mangán, foszfor, kálium, nátrium és cink. 

● Természetes antioxidánsokban gazdag.
● Megszépíti a hajat és a bőrt: felfrissíti a bőrt, megőrzi an-

nak hidratáltságát.

Tudod-e? (gyerekeknek)



Rekordfogások megyénkben

Az idén alakultak, már bõvítettek
Öt éve készült el a régi bánya-

gödrök helyén a Cégénydányá-

di Horgásztó, melyet az önkor-

mányzat a helyi horgász egye-

sület kezelésébe adott.

– Korábban más települések

horgász egyesületeiben voltunk ta-

gok – mondja Bujáki Csaba elnök.

– Az idén alakult meg a helyi közös-

ség, 24 felnőtt és 5 ifjúsági taggal. A

tóban – dévérkeszeg kivételével –

mindenféle hal, a kárásztól a folya-

mi harcsáig megtalálható. Az eddig

kifogott legnagyobb halaink: egy

5,4 kg-os ponty, 6 kg-os amur, 6,5

kg-os szürkeharcsa (amit egy 12

éves kisfiú fogott ki). Az idén a be-

fizetett egyesületi pénzből jutott a

bővítésre is. A régi gyékényes részt

kikotortattuk. Itt van még munka

bőven, ami jövőre tolódik át. El kell

hordani a földet, parkírozni, füve-

síteni, fásítani szeretnénk, hogy mi-

nél otthonosabban érezzék nálunk

a horgászok.

Hrubi Zsolt 5,3 kg-os
csukája

A nagykállói
Csoma Zsolt 
a tarcali Ken-
gyel-tavon
fogta ezt a
méretes, 22
kg súlyú bu-
sát, amibõl
halászlé és
rántott hal 
készült

Hajdú Tibor 4,84 kg-os
csukája lett a 2.

Tóth Antal 5,05 kg-os
csukával nyert Gulácson

Plajos János 20,4 kg-os
leveleki pontya

Tokaji Imre 13,6 kg-os
leveleki pontya

A rakamazi
Nagy-

Morotván
Falcsik Mihály
(Nyíregyháza)

balra, 6,80
kg-os csukát

fogott. 
Keller János
(helyi lakos,
tagja a Cor-

morán Sport-
horgász és

Természetvé-
dõ Egyesület-
nek), 5,75 kg-
os csukát si-

került kifogni.

JONAGOLD
HorgászKupa
A rakamazi Almafesz-

tivál keretén belül

2007. okt. 13-án ren-

dezett JONAGOLD

Horgászkupa 1. Nem-

zetközi Halfogó ver-

senyen 36 versenyző

közül Rácz Ferenc

lett a győztes 750

grammos csukával.

Haltelepítés
A kisvárdai Dolgo-

zók Sport Horgász

Egyesülete ez év fo-

lyamán 85 mázsa

halat telepített a ke-

zelésében lévő vi-

zekbe. Folytatva e

tendenciát nemrégi-

ben 1158 kg kétnya-

ras nyurga ponttyal

gazdagították a ta-

vak halállományát.

További képek: www.villantomagazin.com
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