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Vajon fér
még bele?

Ötven éves
a gávavencsellői 

Tiszaparti Horgász
Egyesület //55

Vajon fér
még bele?

Éves konzultáció. 2010. február 6-án tar-
totta ez évi konzultációját a megyei horgász szövetség, me-
lyen 98 fő egyesületi elnök, titkár és gazdaságvezető vett
részt megyénkből./3

Versenynaptár 2010 (2. o.)
Halásztanfolyam indul (3. o.)
Környezet központú nevelés (4. o.)
10 éve történt (5. o.)
50 éves a Tiszaparti HE (6. o.)
Nagy harcsákra mennének (7. o.)
Évadnyitó örömpeca (10. o.)

Balogh
Csaba 

késő ősszel
fogta a gu-
lácsi Holt-

Tiszán ezt a 
„nagypofá-
jú“ csukát!

Fotó: 
Berki Károly

Nádvágás, hómarás, lékelés a minél oxigéndúsabb víz el-
éréséért a kisvárdai Dolgozók HE tagjai mindent elkövetnek

Mindent a halakértMindent a halakért

Búcsúzunk tőled Imre
bácsi! Családod, roko-

naid mellett, mi horgászok
is megrendülten vettük tu-
domásul a visszafordítha-
tatlant.

Az a makrancos
szív, mennyit ve-
sződtél vele, s még-
is ő győzött. Felad-
ta, egyszerűen meg-
állt dobogni. Még
előtte való nap is ott
serénykedtél a szö-
vetség irodájában,
készítetted elő a
horgászvezetők tanácskozását.
Azt a tanácskozást, ahol már
csak egy szál égő gyertya és a
gyászkeretes fényképed képvi-

selt. Persze ott voltál velünk,
gondolatainkban, egy perces né-
ma felállással tisztelegtünk, s
vettünk ismét búcsút tőled (és
még két nem régiben elhunyt

horgászvezetőtől).
Mondha tnánk ,

ilyen az élet. De mi-
ért ilyen? Miért tá-
voznak oly hamar a
jó emberek? Hisz
még annyi terved
volt, utolsó intelme-
idet a gávavencsel-
lői horgász egyesü-
let 50. évfordulójá-
ra elkészített kiad-

ványban adtad közre. Ebben ben-
ne van minden, az ember- (a hor-
gász), a természet-, ezen belül is
a víz szeretete./2

Búcsú a megyei elnöktõl

Statisztika
2009. évi megyei fogás, egy leadott

naplóra: 19,21 kg
(a 2008. évi átlag: 19,62 kg volt)

Megyénk horgászai által zsákmá-
nyolt mennyiség: 167.746 kg.

A fogási napló leadás 66%-os volt.
(2008-as évben 61%)

2009. évi
megyei

taglétszám
Felnőtt 12659
Ifi 442
Gyermek 1348
összesen 14449

105 fő csökkenés az ifik-
nél mutatkozott. A gyer-
mek létszám növeke-
dett.
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Folytatás az 1. oldalról
Aggódás a jövőért, s hogy min-

dig „hajoljon” a horgász botja.
Nem volt a megyében, de talán a

környező megyékben, s az orszá-
gos szövetségben sem, aki ne is-
merte volna a nevedet, s ne lett vol-
na tisztelője határozott, de mégis
mindig segíteni akaró véleményed-
nek. Kiváló vezetőként irányítottad

az elnökséget, ami sokszor nem
volt egyszerű feladat. Haragudtál,
ha hátba támadtak, harcoltál értünk,
horgászokért. Közvetlen munkatár-
said is nagyon tiszteltek és szeret-
tek, jó kedved sok nehéz percen se-
gítette át őket. Ígérjük, nem fele-
dünk, hisz nem hal meg az telje-
sen, akire emlékeznek!

Horgász-barátaid

Életének 62. életévében 2010. ja-
nuár 6-án elhunyt Jáger Ferenc hor-
gásztársunk, a tiszalöki Új Élet
Horgász és Környezetvédelmi
Egyesület elnöke. 

Feri barátunk több mint 40 éve
az egyesület tagja, 10 évig titkára,
majd 9 éven át, haláláig az egyesü-
let elnöke volt. A Szabolcs megyei
horgászok többsége által ismert
horgászvezető emlékét kegyelettel
megőrizzük.
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Elhunyt Jáger Ferenc

Búcsú a megyei elnöktõl 

A megyei szövetség elnökeként még a 10 perces cigi-kávé
szünetben „sem volt pihenője“

Jáger Ferenc horgászegyesületi elnök és Boksai Gusztáv Ti-
szalökön a Kenyérgyári-holtágnál

2010

A versenyhelyszín változtatásának jogát a verseny szakbizott-
ság fenntartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8
nappal az érintettekkel közli.        VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

Valamennyi horgász egyesület részére
Tisztel Elnök Asszony/Úr!

Mint bizonyára Ön előtt is
ismeretes, dr. Maleczky

Imre életének 78. évében vá-
ratlanul elhunyt, így jelenleg
szövetségünknél az elnöki
pozíció betöltetlen. 

Alapszabályunk értelmében a
soron következő küldöttközgyűlés
alkalmával van lehetőség az új el-
nök megválasztására. A fennmara-
dó időben Virág Imre alelnök úr
látja el az elnöki tennivalókat. 

Az elnökválasztás zökkenő-
mentes lebonyolítása érdekében
megkezdte munkáját a jelölő bi-
zottság. Arra kérem Önt, hogy az
egyesület küldöttjei útján a meg-
adott telefonszámokon tegye meg
javaslatát az elnök személyére
vonatkozóan. 

Kérem, véleményével, javasla-
tával, aktív részvételével segítse
elő a megyei horgász szövetség
munkáját. 

A Küldöttközgyűlés időpont-
járól a későbbiekben adunk tá-
jékoztatást!

Nyíregyháza, 2010. február 15.

Győrvári Lajos sk.
Jelölő Bizottság elnöke

A jelölő bizottság elnöke: 
Győrvári Lajos: 30/529-5649

Tagok:
Banu László: 70/623-8415
Heiner Ferenc 30/938-4024
Orosz Sándor 30/270-0244
Rády László 20/366-4214

Jelölõ bizottság
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Akonzultációt Virág Imre a
megyei szövetség alel-

nöke nyitotta meg.

A vezetőségi asztal mögül hi-
ányzott dr. Maleczky Imre elnök
úr, akinek a helyén csak egy szál
virág és egy szál gyertya égett,
adózva feledhetetlen emlékének,
hiszen a konzultációt megelőzően
veszítettük el. Sajnos, az év elején
távozott még tőlünk Jáger Ferenc,
a tiszalöki Új Élet HE elnöke, és
Horváth László, az ököritófülpösi
Nagyközségi HE elnöke. A kon-
zultáció az emlékezés jegyében
kezdődött...

Ezt követően Kovács László

könyvelőtől hallhattunk az új adó-
zási szabályokról és pályázati le-
hetőségekről. Majd Fesztóry Sán-
dor és Kozma Péter mondta el a
2010. év fontos változásait, az
egyesületek előtt álló feladatokat. 

A Víz és Környezetvédelmi
Szakbizottság felkérésére élővizek
biológiája, halbetegségek, környe-
zetvédelmi tanácsadás hangzott el
Halasi-Kovács Béla hidrobioló-
gustól és dr. Molnár Gábor állator-
vostól, melyek nagyon tetszettek a
hallgatóságnak.  A konzultáció vé-
gén Virág Imre alelnök, a megyei
szövetség képviseletében átadta a
Környezetvédelmi Minisztérium
és a MOHOSZ 2009. évi környe-
zetvédelmi felhívására sikeresen
pályázott egyesületek munkájának
elismeréséül a Környezetvédelmi
Minisztérium Elismerő Oklevelét.

A konzultáció ebéddel és kötet-
len beszélgetéssel zárult.

Elnökök, titkárok gazdasági vezetõk tanácskoztak

● Holt-Szamos Horgász
Egyesület Szamossályi

● Bújtos Horgász és Tájvédel-
mi Egyesület Nyíregyháza

● Holt Tisza Horgász Egyesü-
let Gyüre

● Vasas Horgász Egyesület
Nyírbátor

●● Beregdaróczi HE

Az oklevelet kapták:

2009.évi megyei felnõtt rangsor
három fordulós verseny alapján

Hely. NÉV Ö. Súly Ö. Pt.
1. ifj. Kovács József Vasutas STE Nyíregyháza 16 180 4,0
2. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza 11 520 4,0
3. Pataki Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza 11 940 5,0
4. Papp Miklós Szatmárvidéki HE Mátészalka 15 300 6,0
5. Krausz Zoltán Új Élet HE Tiszalök 9 560 7,0
6. Beke Péter Új Élet HE Tiszalök 7 520 7,0
7. Szilágyi Imre Kraszna HE Kocsord 9 700 8,5
8. Mészáros Csaba Nagykállói Sport HE 9 240 9,0
9. Olesnyovics Tamás Nyírteleki HE 7 780 10,0

10. ifj. Kovács György Vasutas STE Nyíregyháza 7 080 10,5
11. Magos Tibor Szatmárvidéki HE Mátészalka 9 760 11,0
12. Sebők Zsolt Nagykállói HE 9 520 12,0
13. Horváth Tibor Szatmárvidéki HE Mátészalka 8 460 12,0
14. Gellér Győző Szatmárvidéki HE Mátészalka 9 360 13,0
15. Somogyi Tamás Szatmárvidéki HE Mátészalka 7 480 13,0
16. Kovács Gábor Vasutas STE Nyíregyháza 7 020 13,0
17. Szalanics Csaba Nyírteleki HE 2 600 14,0
18. Hornyák János Vasutas STE Nyíregyháza 5 640 15,0
19. Csabai Tibor Apagy HE 3 780 16,0
20. Komári Péter Nyírteleki HE 3 100 16,0

2010. január 27-én 16.00 órától
ülésezett a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei verseny szakbi-
zottság és tagjai megállapodtak
abban, hogy az országos sza-
bályzatot (részben) követve a
megyei versenyszabályzatot mó-
dosítják. A módosítás a verseny
korcsoportokra vonatkozik. 

Megyei egyéni bajnokság kategóri-
ái:felnőtt ffi., női, U 14, U 18, U 22 kor-
osztály. A módosítás vonatkozik a me-
gyei utánpótlás csapatbajnokságra,
mindhárom korosztályban. Ez a korcso-
port megosztás érvényes az évadnyitó
versenyre, az első osztályú csapatbaj-
nokságra, az ifjúsági csapatbajnokság-
okra, és az egyéni bajnokságra.

A megyei I. osztályú csapatbajnoksá-
gon 8 csapat indul. A csapatok összeté-
tele: 4 fő felnőtt, 1 fő női, 1 fő U 22 kor-
osztályú, 1 fő U 18 korosztályú, 1 fő U
14 korosztályú versenyző, valamint 1 fő
– bármelyik kategóriájú – tartalék. A
felnőtt versenyző lehet bármilyen korú
és nemű, feltéve, ha a bajnokság évének
december 31-éig betölti a 18. életévét. A
női versenyző bármilyen korú nő lehet.
Az utánpótlás korosztályos versenyző
bármilyen nemű lehet, ha a bajnokságot
megelőző év december 31-éig nem tölti
be U 22 korosztály esetén a 22., U 18
korosztály esetén a 18., U 14 korosztály
esetén a 14. életévét. A verseny 7. és 8.
helyezett csapata a következő évtől a
megyei II. osztály versenyein indulhat.
Egy egyesületből az első osztályban
csak egy csapat szerepelhet.
Egyszerűsítve:

2010-től a megyei I. osztályú csapat

összeállítása az alábbiak szerint kell,
hogy történjen:
4 fő felnőtt (18 évestől fiatalabb 
nem lehet)
1 fő nő (bármilyen korú)
1 fő U14 (14 évestől fiatalabb. 
Aki tárgyévben tölti a 14. életévét, nem
versenyezhet ebben a kategóriában, 
alsó korhatár nincs)
1 fő U18 (18 évestől fiatalabb. 
Aki tárgyévben tölti a 18. életévét, nem
versenyezhet ebben a kategóriában, 
alsó korhatár nincs)
1 fő U22 (22 évestől fiatalabb. 
Aki tárgyévben tölti a 22. életévét, nem
versenyezhet ebben a kategóriában, 
alsó korhatár nincs)

A versenyen használható maximális
bothosszak:

● U 14 kategória 10,00 m
● U 18 kategória 11,50 m
● U 22 kategória 13,00 m
● Női 11.50 m
● Felnőtt férfi 13,00 m
● Veterán 11,50 m
● Mozgássérült 11,50 m

A döntéshez tartozik az a megkötés
is, hogy egy személy egy évben ezeken
a versenyeken csak egy kategóriában
versenyezhet (Azaz nem lehetséges az,
hogy az évadnyitón a felnőttek között
ül, de a csapatbajnokságban az U22-
ben, és így tovább.)

A szakbizottság a döntést bedolgozza
a szabályzatba és a versenykiírásokba,
így minden egyesület időben értesülni
fog a változásokról.

Versenyszakbizottság

Ahalászati hatóság a
nagyszámú érdeklődőre

való tekintettel halásztanfo-
lyamot indít, melynek végén 
a halászjelölt halászvizsgát
tehet.

Akik érdeklődnek a téma iránt,
azok információt kaphatnak és je-
lentkezhetnek a 0630/202-4762 és

a 0642/411-372-es telefonszá-
mon.  A vizsgára felkészítő tanfo-
lyam 2010. március 20-a, míg a
vizsga időpontja 2010. március
27. Minden egyes jelentkező pos-
tai úton kap pontos tájékoztatást a
tanfolyam és vizsga díjáról, idő-
pontjairól és helyszínéről.

Kozma Péter, megyei halászati
felügyelő

Halásztanfolyam indul

Változott a versenyszabályzat:
korhatár és bothossz
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Már évekkel ezelőtt a me-
gyei horgász szövetség

az ifjúsági és oktatási bizott-
sággal karöltve eltervezte,
hogy a természet, a vizek, a
vízparti környezet tisztaságá-
nak megóvása érdekében
egy hosszabb távú tervet dol-
goz ki.

Ennek követ-
k e z m é n y e k é n t
megkereste a me-
gyénkben lévő
egyesü le t eke t ,

kérve, hogy működésükben, tevé-
kenységükben kapjon fontos szere-
pet a természet és környezetvéde-
lem, a felnövekvő nemzedékkel a
gyerekekkel, ifjúsággal való foko-
zott foglalkozás. Több egyesület az
alapszabályában rögzítette, és volt
olyan is, akinek a nevében is meg-

jelent a „természetvédő“ jelző. A
szövetség támogatásában megren-
dezésre kerülő nyári horgásztábo-
rok is kiemelt fontossággal kezelték
a gyerekek természet tiszteletére,
védelmére nevelését. 

Mivel megítélésünk szerint nap-
jainkban igen kevés az értelmes,
nevelő szándékú szabadidő eltölté-
sét célzó rendezvény, a táborok ki-
használták a lehetőséget, hogy a ká-
ros szenvedélyek elleni propaganda
anyaga is bekerüljön a napi progra-
mok közé.

A szakbizottság az elmúlt év fo-
lyamán immár többedszer levélben
megkereste az egyesületeket, kérve,
hogy egy kérdőív kitöltésével le-
gyenek segítségére. Szerettük volna
megtudni, milyen programok, ren-
dezvények iránt merült fel igény ré-
szükről. Szomorúan tapasztaltuk,
igen kevés  számban jeleztek visz-

sza, de azok alapján a jövőnket
érintő elképzeléseinket alakíthat-
tuk. Többek között megerősített
bennünket abbéli szándékunkban,
hogy a jövőben még irányítottab-
ban foglalkozzunk a gyerekekkel, a
fiatalsággal, mert – kevés kivételtől
eltekintve –, szinte csak magunkra
számíthatunk.

A megyei szövetségnek 2009-ben
lehetősége nyílt egy uniós pályáza-
tot benyújtani „Környezeti nevelés
különös tekintettel a vizek élővilá-
gára“ címmel és nagy örömünkre
szolgált, hogy a pályázat célkitűzé-
seit az illetékesek pozitívan bírálták
el. Ennek keretében 5 nyíregyházi
általános iskolában, valamint 5 me-
gyebeli településen, Fehérgyarma-
ton, Vásárosnaményban, Tunyog-
matolcson, Kocsordon és Tiszado-
bon már megtartottunk egy kétórás
– a tananyaghoz is kapcsolódó –
előadást, mely nagy tetszést aratott

a gyerekek körében. A tavasz folya-
mán terepgyakorlatra is sor kerül,
melynek keretében a programba be-
vont iskolák tanulóinak lehetősége
nyílik a közvetlenül a vizek  kör-
nyékén felidézni és alkalmazni az
eddig tanultakat, illetve új ismere-
tekre szert tenni. Természetesen
nem szeretnénk itt megállni, hanem
bízunk benne, hogy a jövőben a pá-
lyázati program teljesítése során
szerzett tapasztalatainkat további is-
kolák tanulói számára is kamatoz-
tathatjuk, és egyre több egyesületet,
iskolát sikerül bevonni céljaink el-
érése érdekében! A „tananyag“ és a
kiadvány rövidesen rendelkezésre
áll majd, és az érdeklődők ehhez in-
gyen és bérmentve hozzájuthatnak
(a készlet erejéig!). Természetesen
szívesen vesszük az érdeklődő isko-
lák jelentkezését, és – lehetőségeink
függvényében – készségesen állunk
rendelkezésükre!

A projekt Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Környezeti nevelés, különös tekintettel a vizek élővilágára
KEOP - 6.1.0/A/09-2009 - 0027

A fiatalság környezetközpontú nevelése kiemelt célunk

Felhívjuk és kérjük vala-
mennyi horgászegyesületet
és szövetséget, hogy a vízke-

zelő horgászszervezetek erre a
napra szervezzék a vizeik partján a
környezetvédelmi munkát, illetve
a vízzel nem rendelkező egyesüle-
tek tagsága vegyen részt a leg-
gyakrabban látogatott horgászke-
zelésű vizeken folytatott munká-
ban. 

Ezen a napon közös munkával
tegyük rendbe vizeink partját,
szedjük össze, szállítsuk engedé-
lyezett lerakóba az ott található

szemetet, hulladékot, tartsuk kar-
ban a vízparti növényzetet, a fákat,
rendezzük vizeink környezetét, a
horgászhelyeket, tevékenységünk-
kel óvjuk a víz minőségét. 

A „Horgászok a környezetért“
akció keretében megtartandó Or-
szágos Környezetvédelmi Napon
minél több szervezet vegyen részt,
és koordinálja tagjainak munkáját. 

Közös érdekünk a vizek és víz-
partok tisztasága és rendje.   

Magyar Országos Horgász 
Szövetség

A Magyar Országos Horgász Szövetség

FELHÍVÁSSAL
fordul a horgászegyesületekhez, szövetségekhez, 
hogy 2010. év április 17-én, szombaton legyen a 

Horgászok Országos Környezetvédelmi Napja.

Beszámoló
(letölthető a www.villantomagazin.com oldalról is)

Országos Környezetvédelmi Napról 2010. április 17., szombat
(Az adatlap letölthető a www.mohosz.hu  Környezetvédelem menüpontról. és

beküldhető e-mailen is mohosz@mohosz.hu címre, vagy 06-1/248-2592 faxon,
vagy a MOHOSZ 1511 Budapest Pf. 7. postacímre)

Horgászszervezet neve:............................................................................................
Címe: ........................................................................................................................
Jelentő neve és telefonszáma: ..................................................................................
Hasznosított vízterület neve:....................................................................................
Hasznosított vízterület területe: ..............................................................................
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ASzamos és Tisza folyók ci-
ánszennyeződését a romá-

niai Nagybánya térségében
működő AURUL ausztrál-
román vegyes vállalat okozta.

A vállalat a térségben elterülő bá-
nyavidék meddőhányóiból ércdúsí-
tási technológiákkal színesfémek ki-
vonását végzi, amely a meddő érc
megőrlését követően ciános kioldás-
sal történik. Ez az oldásos eljárás
rendkívül nagy vízigénnyel jár, ezért
a ciántartalmú mosóvizek tározás
után visszaforgatásra kerülnek a
technológiába. A magyarországi ka-
tasztrófát egy ciántartalmú szenny-
víztározó gátjának az átszakadása
okozta. A gátszakadás 2000. január
30-án következett be. 

SZÁZEZER KÖBMÉTER
Ezt követően a romániai Zazar fo-

lyóba bekerült mintegy 100 000 köb-
méter cián tartalmú szennyvíz, mely
2000. február 1-jén 15óra körül érte
el Magyarország területét a Szamos
folyón keresztül. Ebben az időben
Csenger térségében 32,6 mg/l-s cia-
nid koncentrációt mértek. Magyaror-
szágon a felszíni vizek minőségének
jellemzése öt osztályos értékelési
rendszerben történik. A cianid tarta-
lom alapján 0.1 mg/l koncentráció
érték felett már erősen szennyezett-
nek (5. osztályú) minősül a víz. 

Az ivóvíz minőségére vonatkozó
magyar szabvány szintén 0,1 mg/l
maximálisan megengedhető határér-
téket engedélyez a fogyasztásra al-
kalmas vízben. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a Csengernél
belépő szennyvíz cianid tartalma
mintegy 326-szorosan haladta meg a
megengedhető határértékeket. 

A folyón az élővilág pusztulása
totális volt. A Tisza folyót a szennye-
zés 2000. február 2-án a déli órákban
érte el, ahol a szennyezőanyag már
bizonyos fokú híguláson ment ke-
resztül. A részletes mérési eredmé-
nyek alapján megállapítható, hogy
még Balsánál vett vízminta értékeke
szerint 2000. február 5-én 8 órakor is
elérte 12,4 mg/l-es koncentációt. Ezt
követően Tiszalöknél a duzzasztómű
fölött 3,7 mg/l, alatta 3,2 mg/l kon-
centrációt mértek ugyanezen a na-
pon 22, illetve 24 órakor. Érdekes
módon Polgárnál a legnagyobb kon-
centráció érték 2000. február 6-án 12
órakor volt érzékelhető 3,9 mg/l tö-
ménységben. Annak, hogy a jóval
lejjebb található Polgárnál nagyobb
koncentrációt mértek, mint Tisza-
löknél, az lehet a magyarázata, hogy
a mérés pontatlan volt, vagy pedig,
mivel a mintavétel 2 óránként tör-
tént, így a legnagyobb töménységű
szennyező folt levonulhatott a min-
tavételi szünetek alatt, de az is el-
képzelhető, hogy maga a vett minta
nem a legszennyezettebb zónából
származott. 

Az elpusztult halakból Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, mintegy
4500 kg-ot sikerült eltávolítani a víz-

ből. Jász-Nagykun-Szolnok megyei
információk alapján a Kiskörénél el-
távolított 80 tonna hal csak mintegy
20%-a volt a sodorvonalban elhala-
dó elhullott, vagy mérgezési tünete-
ket mutató halaknak. 

A HALÁLOS DÓZIS
TÖBBSZÖRÖSE VOLT

Becslésem szerint a Kiskörénél
kiemelt vagy ott megbecsülhető ha-
lak nagy része is Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből származott az aláb-
bi indokok alapján:

A megye összes mérési pontján
vett vízminta bizonyíthatólag a halá-
los dózis többszöröse volt. Ennek
igazolására álljon itt néhány adat: 

A vörösszárnyú keszeg (Scar-
dinius erithrophthalmus) és a szivár-
ványos pisztráng (Oncorchynchos
mykiss) esetében 0,3 mg/l -es cianid
koncentráció mellett az elhullás 8,8
perc alatt bekövetkezik. 

Daphnia tesztek LD50 értéke 
2 mg/l

Guppi tesztek LD50 értéke 
1-3 mg/l -es érték 

Természetesen egyéb halfajok
egyéni tűréshatára ettől eltérhet a
fentebb ismertetett többszörös halá-
los dózisokat rendkívül kevés esély-
lyel élhették túl a mi halfaunánkban
honos és labirintkopoltyúval vagy
egyéb légköri légzést lehetővé tévő
légzőszervvel specifikusan nem ren-
delkező halfajok. A halpusztulás
konkrét, haltetemeken alapuló meg-
becsülésére azért nem volt lehető-
ség, mert a Szamos és Tisza folyókat
Tokaj térségéig jégpáncél borította,
valamint az elpusztult halak a lehűlt
vízben a lassú bomlási folyamatok
miatt mintegy 7–10 nap múlva ke-
rülnek a felszínre, de a felszínre ke-
rülő halak csak az összmennyiség
mintegy 30% -át képezik. 

Szemtanúk és fényképek is alátá-
masztják hogy például Tiszalöknél
10–15 km hosszan a teljes vízfelüle-
ten elterülve érkeztek elhullott vagy
agonizáló halak, amelyek felső átbu-
kással távoztak a műtárgyon keresz-
tül.

LENTEBB HÍGULT
Mire megyénket elhagyta a szeny-

nyezés, már jelentősen hígult, amit a
mérési adatok is alátámasztanak,
mert egyrészt Tiszalök fölött kb. 10
millió köbméter duzzasztott vízzel is
keveredhetett, valamint Tokajnál a
Bodrog folyó 120 köbméter/sec víz-
hozamával tovább hígította. Segítet-
te bizonyos mértékben a cianid ki-

ürülését, hogy a szabad és jéggel
nem borított vízfelületeknél a cianid
egy része gáz formájában (cián-hid-
rogén) el tudott távozni a vízből. Er-
re utalt a sokak által érzékelt ún. ke-
serű mandula szag, ami a ciángáz
egyik sajátossága. 

A megyét elhagyó ciánszennyezés
által a halállományban okozott kárt
az alábbiak szerint becsültem meg.
Abból a feltételezésből indultam ki,
hogy a szennyezés következtében a
halállomány elpusztult vagy elván-
dorolt. Halfaunisztikai és biomassza
vizsgálatok szerint (dr Györe Károly

adatait felhasználva) a Szamos és
Vásárosnaménytól számítva a Tisza
folyóban az átlagos hal biomassza
tömeg hektáronként kb. 130 kg-ra
tehető. A Szamos folyó 49,5 fkm
hosszan 40 méter átlagszélességgel
számolva kb. 198 hektáros vízfelü-
lettel rendelkezik, így a hiányzó hal-
mennyiség kb. 26 tonna. A Tisza fo-
lyó esetében 185 fkm hosszal (Sza-
mos torkolattól a megye határig) és
170–200 méter átlagszélességgel
számolva (vízállástól függően) kb.
3700 hektár vízfelület figyelembe
véve a hiányzó halmennyiség 481
tonna. A két folyó alapján tehát az el-
pusztult vagy elvándorolt haltömeg
alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye kb 500 tonna hallal járult
hozzá a Tisza-völgyi összmenny-
iséghez.

A hivatalos és az ország területére
kiterjedő adatok százalékosan a
következőek a Szamos és a Tisza vo-
natkozásában. Az összes hal elhullás
1241 tonna volt. Ezen belül a raga-
dozó halak aránya 33,8%, 
a ponty 13,5 % 
a kecsege 8,1 %
növényevő és egyéb 44,6 %

összesen: 100 %
Az összes kár forintosítva a ha-

szonhalak esetében 874 millió forint,
a védett eszmei értékkel rendelkező
halak esetében ugyancsak 874 millió
forint, tehát összesen mintegy
1,7–1,8 milliárd forintos kár keletke-
zett a halállományban. 

A bemutatásból kitűnik, hogy igen
magas a növényevő halak aránya.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
véleményem szerint jóval nagyobb
arányban szerepelt az elhullott halak
között a busa. A lehetséges magyará-
zata ennek az lehet, hogy a busa az
áramlásokba és sodorvonalakba be-
állva vízközt telel. A cianid szennye-
zés nagy része is az áramlási viszo-
nyok miatt szintén itt vonult le. Azok
a halaink, melyek telelőhelyként a
mélyebb gödröket, védettebb langó-
kat részesítik előnyben a teleléshez,

a sajátságos áramlás és mederviszo-
nyok miatt kevésbé voltak veszé-
lyeztetve, így túlélhették a szennye-
zést, vagy alacsonyabb dózisokkal
fertőződhettek, illetve volt menekü-
lési lehetőségük is. A megfigyelések
alapján pl. a Bodrog folyón a
szennyvíz-dugót megelőzve nagyon
sok hal vándorolt fel a tiszta víz felé.
Hasonló folyamat játszódhatott le
egyéb mellékfolyókban is.

NEHEZEN ÜRÜLNEK
A ciántartalmú szennyvízzel

együtt nagy mennyiségű nehézfém
is érkezett. Főleg réz (Cu ) és cink
(Zn) volt jelen számottevő mennyi-
ségben. Ezek veszélyességére a
Szakirodalmi áttekintés című feje-
zetben már utaltam. A cianidnak vi-
zes közegben a fémekkel alkotott
komplexei közül a legveszélyesebb a
cinkkel alkotott vegyülete (komple-
xe) K2Zn (Cn) 4 és rézzel alkotott
vegyülete K3 Cu (Cn) 4 formában .
A cink és réz nyomelemekként for-
dulnak elő a szervezetben. Mindket-
tő fontos enzimalkotó (pl. az inzulin
is cink tartalmú) elsősorban a máj-
ban és a csontrendszerben raktáro-
zódnak. A cink toxikus hatására ön-
magában nincsen adat, de a réz
okozhat problémákat. A szervezet-
ben kumulálódnak, lerakódnak és
nehezen ürülnek ki. A máj a rezet
hosszabb időn át képes raktározni,
de egy bizonyos dózis fölött a máj-
ban felhalmozódott és onnan kisza-
badult réz hemolízist okoz. Mind a
réz mind a cink esetében a megenge-
dett határérték 0,1 mg/l. 

Az Országgyűlés február elsejét a
2000 júniusában hozott határozatá-
val nyilvánította a Tisza élővilágá-
nak emléknapjává.

29,3 MILLIÁRD FORINTOS
KÁRIGÉNY

Magyarország a ciánszennyezés
miatt 29,3 milliárd forintos kárigényt
jelentett be, amely az élővilágot ért
károkat és ezek helyreállítási költsé-
geit is tartalmazza. Románia az
Aurult tette felelőssé a környezeti ka-
tasztrófáért, az ottani vizsgálat sze-
rint a katasztrófát „előre nem látható
körülmények“ okozták. A magyar ál-
lam 2001-ben kártérítési pert indított
az Aurul ellen, mivel az nem vála-
szolt a peren kívüli megegyezés irán-
ti ajánlatra. Az elhúzódó perben
2006-ban a Fővárosi Bíróság köz-
benső ítéletként kimondta, hogy a ci-
ánkatasztrófáért az Aurul jogutódát,
a Transgold céget terheli a felelősség. 

Végeredmény: „A ciánszennyezés
miatt Magyarország kártérítési
pert indított az Aurul, illetve jog-
utódja, a Transgold vállalat ellen,
ezt azonban tavaly (2008-ban –
tud. megj.) ősszel a kolozsvári íté-
lőtáblán jogerősen elvesztette.

Fesztóry Sándor

Tíz éve történt
A ciánszennyezés és lefolyása, valamint

jellemzõi és hatásai
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1960-ban 17 természetet és
horgászatot szerető, bátor

ember elhatározta, hogy alapít
egy egyesületet.

Egy olyan egyesületet mely nem-
csak a saját maguk, hanem szűkebb
környezetük számára is olyan helyet
biztosít ahol, eltölthetik szabadidejü-
ket, pihenhetnek, kikapcsolódhatnak.
Az akkor 17 fővel megalakult társulat
a Tiszaparti Horgász Egyesület nevet
kapta.

Mindez 50 évvel ezelőtt történt. Ez
adott okot arra, hogy 2010. január 31-
én – Gávavencsellőn a Fényes Ven-
déglőben – a 2009. évet záró és a
2010. évet meghatározó közgyűlést
követően ünnepi megemlékezést tart-
sanak. Melynek keretein belül, mé-
csessel és egy egy perces néma
csenddel emlékeztek azokra az embe-
rekre, akik az esztendők múlásával tá-
voztak az egyesület életéből, mint a

napokban elhunyt dr. Maleczky Imre,
aki a megyei horgászszövetség nagy-
tekintélyű elnöke volt.

Turkó Sándor, a Tiszaparti Horgász
Egyesület elnöke történelmi visszate-
kintést tett 1960-tól, felidézte az egy-
kori alapítók, elnökök nevét, akik igye-

keztek egy jól működő közösséget ki-
alakítani. Kiemelte, hogy az 50 év
nemcsak az ember életében lehet meg-
határozó, hanem egy egyesületében is.
Hozzátette, hogy az elmúlt 50 év cso-
dálatos élményekben, vidámam – oly-
kor egy kis keserűség között – telt el. 

Megköszönte a támogatók és a mé-
dia önzetlen segítségét, mi több azon
emberekét is, akik végigkísérték az
egyesület életét, közreműködtek a
mindig tiszta környezet, a jó minősé-
gű víz és halállomány fenntartásában,
azért, hogy makulátlan környezetben,
békés és ragadozó halakra egyaránt
horgászhassanak.  

Ezt követően Dankó Mihály, a me-
gyei horgász szövetség elnökségének
tagja adta át a Tiszaparti Horgász
Egyesületnek a Magyar Országos
Horgász Szövetség által – az 50 éves
évforduló alkalmából – adományo-
zott oklevelet. Majd a Tiszaparti Hor-
gász Egyesület emléklappal jutalmaz-
ta azokat, akik kiemelkedő közösségi
munkájukkal segítették az egyesület
munkáját.

Végül Pásztor Zoltánné könyvtár-
vezető szavalata zárta le ezt a jeles
eseményt.

A jubileum tiszteletére a társaság a
Képes Krónika a gávavencsellői
Tiszaparti Horgász Egyesületről című
kiadványt is megjelentette, amely
1960 és 2010 között – fotók segítsé-
gével – foglalja össze az egyesület
életét.

Cserpák Bernadett

Sebők Miklós, Kriston Lajos, Kris-
ton Géza, Pásztor Lajos, Zöldi
Pál, Kocsis János, Turkó András,
Szabó György, Bodnár István,
Baka István, Mogyorósi Gyula,
Máté András, Dovedovszki Já-
nos, Gyurina János, Szakács Im-
re, Barta Károly, Kovács János.

Alapító tagok

Tisztelt Horgásztársak!
50 év egy igen jelentős korszak az emberek életében,

egy egyesület, egy közösség életében még ettől is na-
gyobb, mert több generáció élte végig és alakította az
ötven éve létre hozott egyesületet.  A fenntartható fejlő-
dés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
a nélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyét
arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Ezt tölti
be sok helyen a helyben szerveződött horgász egyesület.
Különösen igaz ez napjainkban az egyik legkedveltebb
szabadidő eltöltés – közös hobbink – jellemzésére.

Az igazi horgász folyamatosan
– Megvédi és fejleszti a környezetét
– Korlátozza a környezetszennyezést
– Csökkenti a hulladéktermelést
De mindenekelőtt védi a természetet és minden gene-

rációnak lehetőséget biztosít az általa megszerzett tudás

megtanulására, átvételére. Bátran kijelentjük, hogy leg-
fontosabb kincsünk – a horgászok szempontjából is - a
VÍZ, hiszen tudott dolog, hogy nemzetközi közvélemény-
kutatások eredményei szerint a világ legégetőbb környe-
zetvédelmi problémája a vízszennyezés.

Feladatunk továbbá az, hogy minden horgásznak és
halásznak az kell legyen a célja, hogy a fokozott véde-
lem alatt álló halfajokat rögzítő lista ne bővüljön idő-
ről-időre új, veszélyeztetett fajokkal. 

Bízom abban, hogy a gávavencsellői horgászok min-
denben a jót keresik és elősegítik a környezetvédelmet,
és okosan fogják felhasználni a következő évtizedekben
is az egyesület és nagyközség javára.

Gratulálok a Gávavencsellői Tiszaparti Horgász
Egyesület eddig elért eredményeihez és a jövőre vonat-
kozóan sok sikert, jó egészséget és fogási eredményeket
kívánok.

Dr. Maleczky Imre Horgászszövetsége Elnöke 

Február 12-én tartotta évzá-
ró-évnyitó közgyűlését a

Nyírteleki Horgász Egyesület.

Megtisztelte közgyűlésünket Virág
Imre, a megyei szövetség alelnöke, és
Turkó Sándor, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke. A résztvevő horgá-
szok meghallgatták és elfogadták a
vezetőség beszámolóit az elmúlt esz-
tendőről.

Kovács Gábor gazdasági beszá-
molójából kiderült, hogy egyesüle-
tünk jól gazdálkodott a tagok által be-
fizetett tagdíjakkal. A nehéz gazdasá-
gi év ellenére jutott pénz minden ren-
dezvényünkre (köszönhető ez az
önkormányzatól kapott támogatásnak
is, amit köszönünk).

Komári Géza az egyesületi életről
elmondta, hogy a taglétszám 8%-al
csökkent, így jelenleg 657 tagunk
van. Sajnos, továbbra is kevés a gye-
rek és az ifjúsági horgászunk. A nagy
létszám ellenére nem volt fegyelmi
probléma.

Három jólsikerült egyesületi ver-

senyt szerveztünk, melyeken alkal-
manként mintegy 80-100 horgász vett
részt. Versenycsapatunk 2. lett a me-
gyei másodosztályban, így idén az el-
ső osztályban indulhat. E nagyszerű
eredmény elérésében nagy szerepet
játszott a HM Arzenál Zrt. hathatós
anyagi támogatása, amit ezúton is kö-
szönünk A közgyűlésen kaptuk Turkó
Sándortól a tájékoztatást, hogy a me-
gyei rangsor huszas listáján három
versenyzőnk szerepel. Olesnyovics
Tamás 9. Szalanics Csaba 17.
Komári Péter 20.

Két gyerektagunk nyaralt horgász-
táborban az egyesület anyagi támoga-
tásával. Városunk civilszervezeteinek
szóló rendezvényein is rendre meg-
mutattuk magunkat. A főzőversenye-
ken való részvételünk jórészt az ön-
kormányzat támogatásának köszönhe-
tő. Egyesületünket az áprilisi rendkí-
vüli közgyűlésünkön átalakítottuk
közhasznú szervezetté, amit a bíróság
bejegyzett. Reméljük, hogy ennek kö-
szönhetően nagyobb lehetőségünk
lesz különböző pályázati források el-

nyerésére. Egyesületünk az idén ün-
nepli 20. születésnapját. Ennek méltó
megünneplése érdekében a vezetőség
olyan programokat igyekszik szervez-
ni, hogy sokáig emlékezetes maradjon
tagjainknak. Meglévő, jól bejáratott
programjaink mellett a kevésbé sike-
res területeken is igyekszünk előre
lépni, pl.: gyerekhorgász-képzés.

Meghirdettük a Nyírtelek Halfogó
Bajnoka címet, amit a versenyeinken

legjobban szereplő horgász kap. Em-
léklapot adtunk át 14 alapító tagunk-
nak, akik az első perctől (húsz éve)
tagjai egyesületünknek.

Emléklapot és tárgyjutalmat kapott
az egyesületért végzett áldozatos
munkájáért: Szabóné Valkó Anna,
Havacs Zoltán, Kovács Gábor és
Varga Árpád. Munkájukat ezúton is
köszönjük.

Közgyűlésünk végén kötetlen be-
szélgetésben elevenítettük fel az el-
múlt esztendő sikeres halfogásait.

Komári Géza, titkár

Két évtizedet megélt közösség

50 éves a Tiszaparti Horgász Egyesület

TTere-fere kezdés előttere-fere kezdés előtt
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2010. január 17-én tartottuk
éves közgyűlésünket, me-

lyet meghívásunknak eleget
téve a Sporthorgász Szövet-
ségek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei elnöke, dr.
Maleczky Imre úr is megtisz-
telt jelenlétével. 

Az egyesület elnöki beszámoló-
jából többek között kiderült, hogy
2009-ben a pályázati lehetőségeket
kihasználva, és előrelátó, takarékos
gazdálkodással 542.200 Ft-ot sike-
rült megtakarítani, így ennyivel
több pénz jutott halasításra. 

A szokásos napirendi pontokon
kívül a csónakhasználat további til-

tását, vagy újbóli engedélyezését is
megtárgyaltuk. Az érvek-ellenér-
vek elhangzása és nem kis vita után
a közgyűlés – nagy többséggel – sa-
lamoni döntést hozott: május és au-
gusztus hónapban a csónak haszná-
latát éjjel-nappal engedélyezte. Az
igennel voksolók abban bíznak,
hogy így sikerül kifogni néhányat a
tóban lakó legalább 50–60 kg-os
harcsákból, amelyeket nyáron, nap-
sütéses időben sokan láttak. Az el-
múlt évben két esetben akasztottak
nagy harcsát, de a szerencsés hor-
gászok elmondták, hogy a partról
esélyük sem volt a halak királyával
szemben, pedig nyílt vízen voltak,
ráadásul egyiküknél multipliká-

toros orsó volt. Több 3–4 kg-os har-
csa került kifogásra, ami azt mutat-
ja, hogy horgászvizünkön jól sza-
porodik. Az igazsághoz tartozik,
hogy csak kevesen próbáltak eddig
kimondottan harcsára horgászni, és
még kevesebben vannak, akik érte-
nek is hozzá. Legtöbben a kevesebb
energiát, időt, pénzt igénylő ponty-
horgászatot választották.

További változás, hogy az enge-
délyezett etetőanyag mennyiségét a
tagság napi 5 kg-ra korlátozta. Dr.
Maleczky Imre elnök úr több évti-
zedes tapasztalat birtokában bölcs
tanácsokkal látott el minket, ame-
lyeket ezúton is megköszönünk.

Wachteinheim József

Nagy harcsákra mennének

Anádat odaadná a bujtosi
egyesület bárkinek, de hi-

ába ajánlják fel, nem kell sen-
kinek sem.

– Bár nincsenek személyes élmé-
nyei jégbeszakadásról, valamint
ilyen jellegű mentésben sem vett
részt soha, mégis azt vallja Mo-
rauszki Tamás, a Bujtos Sporthor-
gász és Tájvédelmi Egyesület elnö-
ke, hogy a szánkózóknak, a korcso-
lyázóknak a befagyott természetes
vizeket jobb messzire elkerülniük. 

– Akármilyen vastagra meghíz-
hat a jég, én nem bízom benne. Le-
het ugyanis benne zárvány, levegő-
buborék, ami bármikor törést, rop-
panást okozhat a jégben. Ezért én
nem javaslom sohasem azt, hogy
befagyott tavakon sportoljanak az
emberek. Veszélyt jelent továbbá az
is, hogy a nádasoknál nem fagy
meg annyira a jég, mint a tó más ré-
szén, ezért ugyancsak balesetveszé-
lyes. Míg másoknak egy tó befa-
gyása a szórakozást jelentheti, a
horgász egyesületek számára mun-
kát ad ez a téli természeti jelenség.

– Olyan szempontból jó a szá-
munkra, hogy befagynak a bujtosi
tavak, mert legalább le tudjuk a ná-
dat vágni. Igaz, kedden még csak 8
cm vastag volt a jég, meg kell vár-
nunk, hogy legalább 10-12 cm-es
legyen – folytatja a bujtosi egyesü-
let vezetője. – A náddal nem tudunk
mit kezdeni, engedélyünk van az el-
égetésére. Odaadnánk bárkinek, de
hiába ajánljuk fel, nem kell senki-
nek sem. 

Tavaly, mikor levágtuk, kévébe
kötöttük, de még akkor sem vitték
el. Természetesen a kezelésünkben
lévő valamennyi tóról levágjuk a
nádat, ha az időjárás továbbra is
kedvezően alakul ehhez a munká-
hoz. Feladatunk továbbá a lékek vá-
gása is, hiszen a halak számára lét-
fontosságú, hogy levegőhöz jussa-
nak. 

Gyakran okoz bosszúságot ne-
künk, hogy a jelzésként, figyelmez-
tetésként kitett jégdarabokat a kor-
csolyázók belerugdossák a lékbe.
Így mire végzünk a szellőztető nyí-
lások kialakításával, már szinte
kezdhetjük is elölről a munkát.

Nem kell senkinek a nád
Összefogást sürgetnek a

folyó turisztikai lehető-
ségeinek kiaknázásáért.

Sok víz lefolyt már a Tiszán az
elmúlt egy évtized során. Épp a
jubileum szolgáltatta az apropó-

ját egy nyír-
egyházi ren-
dezvénynek:
konferencia
k e r e t é b e n
részletezték a
Felső-Tiszá-
ban rejlő ki-
ugrási lehető-

ségeket. Várták Pregitzer Fruzsi-
na és Hegedüs D. Géza színmű-
vészeket és Hídvégi-Üstös Pált, a
Tisza – hol úszó, hol pedig futó –
nagykövetét. 

– Nem siratni vagy ünnepelni
akarunk, csupán a figyelmet sze-
retnénk felhívni – említette Ha-
raszti Béla, a megyei természet-
barát szövetség elnöke. – A tíz
esztendeje történt ciánszennyezés
felidézése jó alkalom arra, hogy
jelezzük: a szennyeződések, a
szeméthegyek azóta is csúfítják a
folyót. Összefogás nélkül nem
megy, az önkormányzatoknak, a

vállalkozóknak és a civil szerve-
zeteknek közös zászló alatt kell
tenni a Tiszáért. A szennyezettség
elriasztja a turistákat, a horgászo-
kat és a kerékpárosokat. 

Tény, hogy 2003-ban 83 kü-
lönböző szervezet szervezett tú-
rát a Felső-Tiszán, ez a dícséretes
mutató már a múlté. Az elmúlt tíz
évben a folyó meggyógyult, még-
pedig úgy, hogy meggyógyította
önmagát. A természet összefogá-
sa példát adhat az embereknek.
Katkó Lászlóné, a tiszamogyorósi
Főnix Camping vezetője a saját
bőrén tapasztalta az utóbbi évti-
zedben végbement változásokat.

– A Felső-Tiszán vállalkozások
sokasága ment tönkre. Ebben a
környezetben nincs más kitörési
lehetőség, csak a vízi, a kerékpáros
és a horgász turizmus. 2000 előtt
éves szinten 15 000 túrázó volt a
víz közelében, ma ez a szám
1500–2000 fő. 

– Ugyanakkor a térségében lát-
ványosan javult az ellátottság, ki-
épültek az infrastruktúra főbb vo-
nalai. Meg kell óvni a környezetet,
emellett a természeti és az épített
örökséget szeretnénk továbbadni
unokáinknak.

Nem siratni, inkább ünnepelni

A tarpai
Cser Béla és
Csapó Gyula

sokszor járnak
együtt horgász-

ni, egy fontos
szabályt mindig
betartanak, me-
legen öltöznek 

a télies időben.
Fotó: Berki Károly
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„Menjünk már horgászni!“
mondták egyre gyakrabban
és egyre többen a cimborák
közül. Ezzel így ebben a for-
mában semmi gond nem len-
ne, ha nem azon agyalnék,
hogy már megint telefújta a
szél az erkélyt hóval.

iába, a február már csak
ilyen. Kibúvók és bárgyú
indokok eleinte segítettek

kimenteni a részvétel alól, azonban
az idő haladtával és javulásával
kezdtem kifogyni a kifogásokból.
Lehet, hogy velem van a probléma,
de megkopott már a régi fanatiz-
mus, már cseppet sem vonz a tudat,
hogy rommá fagyhatok néhány
bodorkáért a szezonnyitó pecán. El-
jött a március, elolvadt a hó, és ve-
le együtt elfogytak a kifogások. Bár
kedvem továbbra sem volt, az
idójósok is cudar jóslatokkal ke-
csegtettek (eső... hó... vörös és na-
rancssárga viharjelzés...), mégis be-
néztem a kedvenc nyíregyházi hor-
gászboltomba. Gyorsan magamévá
tettem fél liter csontit és egy zacskó
epres pelletet. Etetőanyag nem kell.
Gyerünk haza. Gyors lajstrom a
szerelésen. A rakós megvan, a tava-
lyi szerelékek sértetlennek tűnnek,
top set-eket nem kell újra gumizni,
vadonatúj új matchbotomra rakok
egy orsót, gyorsan feltöltöm 14-es
süllyedő zsinórral, a másik bot
rendben… van még néhány előkö-
tött horog is. Szinte minden a tava-
lyi versenyekről maradt, enyhén
szólva leamortizált a fogyó eszkö-
zöket tekintve a rendszer, de semmi
kedvem nekiugrani egy nagygene-
rálnak. Ennyinek is elégnek kell
lenni. 

Hideg van a garázsban. Azon
agyalok, hogy odakint sokkal rosz-
szabb. A szél is kegyetlenül fúj. Ké-
ne valami jó kis indok, hogy itthon
maradhassak. Hm…a pellet végül
is… eláll, a csontit meg felzabálta-
tom a cinegékkel. 

KEZD A KEDVEM
VISSZATÉRNI

Remek, kezd a kedvem visszatér-
ni, bezárom a garázsajtót, és me-
gyek telefonálni. Semmi esélyem

csont nélkül kibújni a holnapi rész-
vét alól – tudatják velem az ítéletet
–, de abban azért sikerül megegyez-
ni, hogy, szakadó esőben (és viha-
ros szélben) mégsem kéne nekiin-
dulni. Kezd lelkiismeretfurdalásom
lenni a sok rinyálás miatt. Többen
szervezik a dolgot, én meg mint egy
puhány takonypóc, sírok az idő mi-
att. A többieknek is rossz idő lesz,
nemde? Ha ők odaállnak, és becsü-
lettel helytállnak, akkor nekem is
illene. Két képzeletbeli saller után,
amit kíméletlenül kiosztottam ma-
gamnak, bepakolom a kocsiba a
szükséges felszerelést. Gyors va-

csora, ruha előkészítés (kipakolom
a fél szekrényt), zuhanyzás, és gye-
rünk aludni. Kora reggel morgásra
ébredek. Az egyik macska rajtam
ül, és vadul dorombol. Hogyaza-
aaa… te mi a ...-t keresel it!? Mint-
ha magyarázná, hogy dolgom van,
és Ő is érdekelt a project sikeressé-
gében. Felkelek, kibambulok az ab-
lakon. Természetesen esik az eső,
és fúj a szél. Na most mi legyen?
Nézzük kicsit pontosabban. Az eső
nem esik, hanem csepereg, a szél
pedig nem fúj, hanem csak fújdo-
gál. Újra rám törnek kételyeim.
Ezek a fafejűek biztos nem látják az

egészet olyan reménytelennek,
mint én. Megemberelem magam.
Az óra pillanatokon belül csörög,
nincs értelme visszafeküdni. Felöl-
tözök. Mire megmosom a fogam, és
kiállok a kocsival, meg is érkezik a
fő szervező hatalmas mosollyal ar-
cán. „Végre már pecázunk!“ Tu-
dom, hogy nem drogozik a srác, de
a tünetek elgondolkodtatnak. Lesz,
ami lesz, menjünk. A kapuból for-
dulok vissza, egy kiló minőségi
sneciző anyagot (csak ez van itt-
hon) azért bedobok a hátsó ülésre
valami belső sugallatnak engedve. 

Kihalt a város, csak az after par-
ty-k bódult résztvevői botorkálnak
(talán) haza. Az egyik lámpánál egy
autó nyíregyháziasan elém vágó-
dik. Durván a fékre lépek és közö-
nyösen nézem. Ahhoz sincs ked-
vem, hogy szóban összeszaporít-
sam a felmenőivel. Letörli a hátsó
ablakot – esik az eső – és meglátom
a csodát. Egy összegumizott hor-
gászbot. Óóó… hát ő is horgászni
megy. Oda siet annyira, hogy az
üres városban a lámpánál az az egy
autónyi távolság is számít. Úúúúú,
de hülye vagy cimbora, velem
egyetemben. Felsejlenek az eddigi
horgászatok. Korán reggel mindig
ugyanazokkal a dolgokkal találko-
zik az ember: diszkóban megfáradt
fiatalokkal, és elvonási tünetekkel
küzdő horgászokkal, akik vadba-
rom módjára kezüket – lábukat tör-
ve vágtatnak a vízpartra, hogy ott
átszellemült fejjel a legnagyobb
nyugalomban átücsörögjenek egy
napot. Kezd jó kedvem lenni. 

Cirka negyed óra, és megérke-
zünk. Darabos fehér kapu fogad.
Reggel 7-kor nyit a tó (egy hamísí-
tatlan műanyag tóhoz érkeztünk,
büfével, esőbeállóval, kerítéssel).
Az első peca alkalmával bárhová
lehet menni. Ez az egy alkalom,
amikor nem számít a hely jellege.
Elégedetten markolászom a kor-
mányt, remek magyarázatot talál-
tam arra, mit is keresek itt.

Néhány perce nyitottak. Az elsők

H
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Évadnyitó örömpeca

Extrém körülmények a parton. Akár úszhatnánk is egyet a
ládák között
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között vagyunk. Gyors napijegyvé-
telezés után megkapom a kezdeti
instrukciókat a helyválasztást ille-
tően. Közvetlenül a parkoló mellett
telepedünk le. Előny: elmarad a fel-
ázott sáros talajon a kalandtúra há-
tunkon és ölünkben a szereléssel,
ládával, vödrökkel, és egyéb mo-
tyóval. Hátrány: minimum 1000-en
fogják megkérdezni ma, hogy
„Van-e valami?“. 

Kibontom a csontis zacskóra kö-
tött diszkrét csomót. Nem valami
virgoncak, ami teljesen érthető an-
nak fényében, hogy tegnap óta nem
vettek levegőt. Megérkezik a csapat
többi tagja is: Tamás (Oles), Csaba,
Zoli, Edina.

Mindenki vigyorog. Már én is.
Az egész nyavalygás a múlté, itt va-
gyunk (bár a hely jellegétől is
rámtör a viszketés), horgászunk
végre. Oles és Csaba rakóssal, Zoli
velem egyetemben match-csel sze-
retne halat fogni. Edina kap egy
könnyű spiccbotot, ha megjön a
kedve, rá is vár egy összerakott
match bot. Elkap a megszokott gép-
szíj. Pillanatok alatt felállítom a lá-
dát, az ernyőt, a matchbotomba a
lágyabb spiccet illesztem, gépiesen
fűzöm át a zsinórt elgémberedett
ujjaimmal a pici gyűrűkön. Termé-
szetesen középtájon egy kimarad…
soha nem a spicc előtt… mindig
középen... Újra kezdem. Előkapok
egy 8 grammos minőségi waggert a
ládából. Rajra hagyok minden la-
mellát, 3 db apró sörét és a mini-
forgó tökéletesen kisúlyozza. A Zo-
li mellettem kész a fenékméréssel.
Cirka 2 méteres ereszték... kevés
lesz a zsinóron a súlyozás. Ilyen
szélben nem tudom majd az eteté-
sen tartani a horgot. A két legna-
gyobb lamella lekerül, a zsinórra
pedig további két sörétet nyomok
és a teljes ólmozást a forgó után
egybehúzom. 

A meghorgászandó távolságot
kb. 30 méterre tervezzük. Van itt
egy pár centis mélyedés (helyisme-
rettel rendelkezők tanácsára) az
amúgy tükörsima aljzaton. Azt ta-
nítják minden horgász iskolában,
hogy itt kell keresni a halat. Ha itt
nincs, akkor elvileg sehol. Nosza,
kinézek magam előtt egy villany-
oszlopot irányzéknak (villanyosz-

lop... most esik le... a vadvizek
partján ritka…), kicsit balra a ro-
mantikus fahídtól (ez is kell... e nél-
kül hogy...?). Nyúlok a zsinórjelö-
lőért. Nyúlnék, ha a helyén lenne. A
hanyag előkészületek már meg-
bosszulják magukat. Semmi baj,
Oles nem ilyen pancser, kapok
egyet kölcsön. Nézem az előketáro-
ló dobozom. 18-as horog 10-es elő-
kén. A mini forgóba hurkolom, fel-
teszek egy piros, és egy fehér cson-
tit, és a helyére repítem a cuccot.

Közben mindenki befejezi az
előkészületeket. Etetőanyag szitán
áttörve, a ládák, görgők pozícionál-
va, ernyők felállítva, fenék centire
kimérve a csapat többi tagjánál. A
két rakóson érdekes a végszerelék.
A jelzőólmot a horogtól bő 50 cen-
tire húzzák, majd a főólmozást to-
vábbi fél méterre. Az eresztéket úgy
állítják be, hogy a csali éppen érint-
se a feneket. Így közel egy métert
lebeghet a csonti a fenékig, miköz-
ben az úszó már tökéletes pozíció-
ban áll. Így a víz teljes alsó rétegét
meghorgászhatják, egészen a fené-
kig. Ha nincs rövid időn belül ér-
deklődés a csalira, akkor egyszerű-
en megemelik 1 métert a rakóst, és
az aláhullós játék kezdődik élőről.
Jelen körülmények között tökéle-
tesnek tűnik, de ha megjelennek a
snecik, használhatatlanná válhat. 

Etetni kéne. Kiválasztok vagy 20
darab önkéntest a csontik közül. Ér-
zem baj lesz. Koppanásig húzom a
csontis csúzlit, és hunyorogva né-
zem a waggler bóbitáját. Kellene
még vagy 25 centit húzni a gumin,
hogy a távolság és a gumi feszítése
kb. összhangban legyen. Mindegy...
elengedem a kosárka fogantyúját. A
hatás nem marad el: 20-an 20 felé.
A szükséges távolságot még vélet-
lenül sem sikerült egynek sem meg-
tennie, viszont jó szobányi terüle-
ten belül gondoskodom arról, hogy
az esetleg arra kószáló sneciknek
jól induljon a nap. Csontiragasztó.
Ott van a csomagtartóban. Indulnék
érte, de a két rakós botos kollega
egyszerre fáraszt. Mindketten
dévért, és mindkettőt vízközt
akasztották. Csörtetek bokron és
pocsolyán át fotózni. Mire a máso-
dikkal végzek, a Csaba már megint
fáraszt. Áldom az eszem, hogy nem
harangoztunk be előre egy jó kis ra-
kós vs. match évadnyitó pecát.
Nem mintha nem lenne bennem
versenyszellem, de így látszatra
csak kapaszkodnék utánuk. A má-
sik match -es sráccal egyetemben.

Csonti ragasztása átértékelve.

Vízközt vannak. Igazolódni látszik
a rakósokon a végszerelékek he-
lyessége. Eszembe jut a snecis kaja.
Félszárazra keverem beállítva azt
az állagot, hogy kibírja a csúzlit, de
már vízközt elkezdjen bontani. Be-
leteszem a csonti felét és két nagy
maréknyi pelletet. Éledeznek a
nyüvek, de még nem túlzottan mo-
tiváltak. Így tökéletes (álltatom ma-
gam), legalább nem rúgják szét a
gombócot lövés közben. A bekevert
mennyiség 3/4-ét az úszó mellé lö-
vöm. Meglep, hogy milyen ponto-
san sikerül, alig négyzetméternyi
területen landolnak a gombócok.
Olyan ez, mint a biciklizés. A gyors
kézmosást a tó hűs vizében (bár ne
tettem volna) hosszan tartó kézme-
legítés követi. Éget a víz, annyira
hideg. Néhány napja még jég volt
rajta. Felváltva nézegetjük kézfe-
jünket. Kidagadt erekkel tarkítva,
gyönyörű lila és vörös színek keve-
rékének kusza egyvelege. 

A látványtól ihletet kapva azon
morfondírozunk, hogy a csontik
sem szakadhatnak meg a horgon a
röhögéstől, amikor az érintőre tett
csalit elmarja valami. Látványos ol-
dalazással majd merüléssel jelez a
waggler érzékeny szénszálas anten-

nája. Sikerül az idei első kapásom
elejétől a végéig szemmel követ-
nem. Óvatos bevágást követően bő
tenyérnyi dévér küzd a technikával.
Szegény, mire a merítőhöz ér hulla
fáradt. Alig fél métert tudott a bot-
ból meghajlítani, az orsó fékjéhez
pedig köze sem volt. A hal szem-
pontjából abszolút esélytelen kime-
netelű történet. Máris kezemben
vézna teste. Szinte látom a pikke-
lyek alatt a bordáit. Semmi tartalék
nincs rajta. Szomorúan néz rám
nagy szemeivel, és mintha monda-
ná: „Nem elég nyomorúságos az
életem itt, már csak pont Te hiá-
nyoztál!“. Megesik rajta a szívem.
Az első halat amúgy is automatiku-
san visszaengedem minden horgá-
szatom alkalmával, ezért óvatosan
visszacsúsztatom a vízbe, próbálok
minél kevesebb fájdalmat okozni
neki. Nagy izgalmamban most döb-
benek rá, hogy elfelejtettem lefo-
tózni. Sebaj! Így, bizonyíték hiá-
nyában, lehet holnapra már kétte-
nyérnyi lesz ;).

A másik matchbot sem pihen, te-
nyérnyi ponty kap szomszédom jó-
voltából leckét a csonticsokor ve-
szélyeiből. Óvatos horogszabadí-
tás, fotó, és mehet vissza. A hírtelen
izgalmak itt véget is érnek. Több
mint fél óra telik el a matchbotokon
kapás nélkül. Gyors eszmecsere az
ernyőik alatt sunyító rakós kolle-
gákkal, és kiderül, hogy ők már ré-
gen fenékre tett horoggal fogják a
halat. 

Folytatás a következő oldalon

Feltűnő (vöröses), és diszkrét
(szürkés) szín. Top secret és
Tímár mix

Kora tavaszira hangolt finomszerelék
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Folytatás az előző oldalról

A halaknak már nyoma sincs víz-
közt a folyamatosan csúzlizott
csonti ellenére.

Szerelés ki, az eresztéken húzok
majd egy előkehossznyit, a horogra
egy eredeti trágyagiliszta kerül.
Azonnal folyni kezd belőle a sava-
nyú szagú sárga lé, amit tekergőzés
közben mindenre homogénen rá is
ken. Remélem, a víz alatt folytatja a
műsort. Néhány percnyi várakozás
után, mintha a támpontként hasz-
nált villanyoszlopnak a bedobáshoz
képest a másik oldalán lenne az
úszó. Agyalok a szélirányról, az el-
vileg ezzel összhangban lévő fordí-
tott irányú fenék közeli áramlásról.
Arra az álláspontra jutok, hogy ép-
pen az ellenkező irányban kellene
lennie az úszónak. Nincs mese, be
kell vágni, mert ez hal. Az is, te-
nyérnyi dévér értetlenkedik a hor-
gon, társához hasonlóan passzívan
figyelve a történéseket. 

Kapom a srácoktól az instrukci-
ót, hogy bátran sitteljem le, mert
szeretnének este egy halászlét ké-
szíteni, és szükség van csöppnyi
testére az alaplé készítésekor. Ko-
mótosan baktatok a kocsihoz a hal-
tartóért. Valami furcsa érzés kerít
hatalmába. Mikor a csomagtartó
zárjába dugom a kulcsot, villám-
ként hasít belém a felismerés: a hal-
tartót (is) a pót haltartóval együtt si-
keresen otthon hagytam. Hihetet-
len. Vajon, mi az amit rendben el-
hoztam? Egy szót sem szólok, nem
is tudnék jót mondani. Csúnyákat,
azt igen, hosszasan. Átkullogok a
rakóssal birkózó szomszédba, és a
szákjába teszem a halat. Természe-
tesen megint fáraszt. Bő 2 méter-
nyit nyúlik a vékony gumi, gyorsan
beélesítem a gépet. Végre megjele-
nik az első burvány, közepén egy
cirka 20 dekás kárásszal. Csalódot-
tan látjuk, hogy a mellúszójába
akadt a horog. Szegényt így „lapjá-
val“ kellett felküzdeni a mélyből, a
mutatványt pedig kissé színesítette
a menekülési kísérlete. Egészen
úgy viselkedett, mint egy kisebb
ponty. Semmi baj, ha nem is ponty,
egy fotót megér. Pillanatokkal ké-
sőbb már a dévérek mellett pihen-
heti ki az izgalmakat. 

Felgyorsulnak az események.
Nyomás vissza a helyemre, új vö-
rös a horogra, bedobás, a zsinórt
süllyesztem, leülök. A rakósok felől
azonnal fárasztásszerű hangok jön-
nek. Felállok, odamegyek, lefotó-
zom, gratulálok, vissza a helyemre.
Úszóm sehol, bevágok, kitekerem,
merítek, átballagok a hallal. Gyors
fotó az imént rakóssal fogott majd
kilós dévérről, és megyek vissza a
helyemre. Csalizás, bedobás ... még
leírni is újra belefáradok. A dolog jó
oldala, hogy nyoma sincs már a hi-
degnek, a kezem sem fázik. Talán
még egy pár kilót is sikerül lead-
nom, ha ez így folytatódik. 

Alig három órányi horgászat után
a bedobást követően óvatosan el-
merül az úszó. Gyors suhintás a vá-
lasz, minden halszerű eredmény
nélkül. Semmi baj, új csali, új do-
bás, új remények. A jelenet kísérte-
ties hasonlósággal ismétlődik meg,
most azonban vagy 5 másodpercet
rávárok. A bevágás továbbra is
üres. Nem értem. Csalizás, bedo-
bás... az úszó merül. 10-ig számo-
lok (ennyi már csukázásnál is sok-
szor elég), majd a menetrendszerű
üres bevágást követően alaposan
szemügyre veszem az úszót. Szo-
morúan látom, hogy a festés egy-
szerűen lesett egy viszonylag nagy
területről a nádból készült szárról.
Ez beázva kissé eltolta a terhelés és
a felhajtó erő közötti kényes egyen-
súlyi állapotot. A pipától nem látok.
3-4 ilyen úszó árából adnak egy
gyengébb minőségű orsót, és egy
horgászatot sem bírt ki. Úgy vi-
gyáztam rá, mint a szemem fényé-
re, sehová oda nem ütődött, meg
nem feszült. Kissé lehiggadva
eszembe jut, hogy a többi ilyen

márkájú waggleremmel soha nem
jelentkezett ehhez fogható problé-
ma. Ez biztos abba az 1%-os selejt
kategóriába esik, amibe a 99%-nyi
hibátlanul működő társai nem. Fel-
állok, megyek a kocsihoz. A tás-
kámból előveszek egy Labellót és
vastagon bekenem vele a pulóve-
remmel szárazra törölt úszó szárát.
Bevallom őszintén ugyanilyen do-
bósúlyúból csak másik márka van
nálam, és nincs kedvem nekiállni
újra szerelni. Az ólmozást arasznyi-
val feljebb húzom, egyetemben az
úszórögzítővel. Így a miniforgó a
fenéken fekszik, súlya nem terheli
az úszót. A bóbita fele szépen a víz-
szint felett marad. A hullámzásban
meresztenem kell a szemeim, de
elégedetten tölt el a tudat, hogy sze-
relés nélkül megoldottam a problé-
mát. Újra várom a kapást és a halat.

„Ez ponty lesz!“ hallatszik a
szomszédból. Azonnal ott termek a
fényképezővel. Az egyik rakós
diszkréten hajlik, a citromsárga 1,3-
as gumi jó 7–8 méterre kiszalad a
botból. Szegény pára néhány kör
megtétele után teljesen fáradtan és
tétován tűri, hogy a botot Csabi a top
szettre rövidítse, majd egy utolsó
gyenge próbálkozást követően bele-
bukik az alátolt merítőbe. Vége. Az
egész 2 percig sem tartott. Hideg van
még, le vannak lassulva, az erejük
még közel sem a megszokott. Május
végén minden bizonnyal nagyobb
felfordulást rendezett volna.

Ritkulnak a kapások. A maradék
etetőanyaghoz rakok még egy marék
csontit (meglep, de elbírja), és az
úszóm mellé lődözöm. Kapás nincs,
senkit nem érdekel odabent a trágya-
giliszta. Érdekes. Közben a rakóson
azzal fogják a halat. Újra csonti ke-

rül a horogra, csak úgy magányosan
orrba tűzve. Határozott mozgással
adja tudtomra, hogy ő nem tartja
annyira remek ötletnek a manővert,
mint én. Szinte azonnal kapásom
van rá. Forma típusú kárász a tettes.
Új csonti, új hal. Nem bírok magam-
mal, újra gilisztára váltok. A darabo-
sabb halakat ettől remélem. A hatás
elmarad, így visszarakom a csontit.
Ha nincs nagy, akkor elvagyok az
apróságokkal. Közben azon morfon-
dírozok ez mitől lehet. A rakóson
szépen jön a hal... szépen ...?... szin-
te merik a halat, olyan ütemben fog-
ják, a vörös meg ott vigyorog a szá-
jukban. Az elméletem alátámasztan-
dó, a dévérek nagyja.

A megfejtés elmarad. Vészesen
közeleg a befejezés, mennem kell
lassan haza. Otthon a szülőknek
délre ígértem magam, és nem lenne
illendő dolog késni.

Gyors pakolás, elköszönés a még
vidáman örömpecázó cimboráktól.
A halőrnél jelentkezem, papíron
nem fogtam semmit. Megköszö-
nöm a részvételt, és megígérem,
hogy hamarosan visszajövök. Ak-
kor már valószínű rakóssal. 

A nagy fehér kapun kifordulva
morcosan tekintek a kerítésre. Hor-
gászvizet bekeríteni… csóválom a
fejem. A tükörbe pillantva azonban
azonnal elmosolyodok, mert a mai
nap sokkal jobban alakult, mint azt
vártam. Az új match bot fergeteges,
minden várakozásom felül múlja.
Halat is szép számmal fogtam, a
felszerelés otthon maradt részei mi-
att már nem bosszankodom. Sze-
rencsére volt, aki helyre tegye a pa-
kolásban mutatott bénázásom. Go-
nosz vagyok, de valljuk meg őszin-
tén, így nem kell a szák szárításával
az esőben bíbelődni. :) Természete-
sen csak viccelek, a zsinórjelölőnél
kiosztott képzeletbeli saller hatvá-
nyozottan kijár. 

Elégetten kapcsolgatom a sebes-
ségeket felfelé, suhanok haza. Vár-
nak a szüleim, a húsleves, a „jéger“
és a csokitorta. Ma van a születés-
napom, és tökéletesen megünnepel-
tem a magam részéről. A java azon-
ban csak most jön :).

Komári Péter
Fotó: Olesnyovics Tamás, 

és a szerző

Ha kicsi is, de akkor is ponty. Soha rosszabb évadnyitást
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Alegtöbb horgász kifejezetten
egy színt vagy csak egyféle

színkombinációjú műcsalit hasz-
nál, mert az a szín a múltban
már bevált neki. 

Ez egy nyomós érv, de természetesen
ez nem jelenti azt, hogy ez a szín min-
den esetben meghozza a várt sikert.
Biztos, hogy lapulnak jobb eredményt
ígérő színű műcsalik a szerelékes do-
bozban, de azokat nem csatoljuk a kara-
binerbe, mert a múltban nem bizonyí-
tottak számunkra. Az ilyen gondolko-
dásmódnak a horgászsikerre negatív
hatásai is lehetnek, pedig a horgászat a
több hal kifogásáról szól, vagy nem?
Miért állítom ezt? Mert a műcsali színe
a vízben nem szükségszerűen ugyan-
olyan, mint a levegőn, a kezünkben.

Mindenki viselt már napszemüveget.
Valaha is felfigyeltünk-e már arra, ha
zöld lencséjű szemüveget viselünk, ak-
kor a dolgok más színben tűnnek fel,
mintha borostyánszínű vagy barna len-
cse esetében? Valószínűleg nagy megle-
petésben lenne részünk, ha egy rózsaszí-
nű lencsét használnánk. Ez valóban je-
lentősen megváltoztatja a színeket. Sár-
ga lencsét viseltünk-e már sötét, felhős
napokon? Ha igen, akkor láthattuk,
mennyire kivilágosodik minden körü-
löttünk. Mindezek oka az, hogy a színes
lencsék megszűrik a beérkező fényt.
Például, ha egy tárgy színét pirosnak lát-
juk, akkor az azért van, mert a tárgyról a
spektrum vörös tartományához tartozó
fénysugarak érkeznek a szemünkbe. En-
nek oka az, hogy a tárgy a többihez ké-
pest jobban veri vissza a vörös fénysu-
garakat, illetve a többi színben erősen
fényelnyelő tulajdonságú. Ha viszont a
tárgyat érő fény spektrumából hiányzik
a vörös tartomány, akkor az nem is tük-
rözhet vissza vörös fényt.

A víz egy „színes szemüveglencse-
ként“ funkcionál, amit a halak „visel-
nek“. Itt a víz játssza a vastag, folyé-
kony lencse szerepét. Minél mélyebb a
víz vagy minél messzebb helyezkedik

el a hal attól a tárgytól, amit néz, annál
erősebb a szűrőhatás. A víznek három-
féle „lencseszíne“ van kék, zöld és bar-
násvörös. Tehát, ha a hal a vízen ke-
resztül néz, az ahhoz hasonló, mintha
kék, zöld vagy barnásvörös lencséjű
szemüveget viselne.

Műcsalik kék színű vízben

A kék víz (a tiszta víz nagy tömegben
kék!) kiszűri a vörös színt, ezért a pi-
ros csalik majdnem fekete-fehérben
láthatók a kék vízben. Pl. a vörös-fehér
Aglia kanala jó példa arra, hogy mi
történik a piros színű csalikkal kék
vízben.

Használjunk egy piros műcsalit pél-
daként. A vörös az első szín, amelyet
bármilyen színű víz kiszűr. Ha kezünk-
be veszünk egy piros-fehér Agliát, ak-
kor jól elkülönülve látjuk a piros és fe-
hér csíkokat. Ha ezt a csalit bedobjuk a
Lake Superior (Felső-tó) tiszta kék vi-
zébe és hagyjuk süllyedni 10–15 láb
(3–4,5 méter) mélyre, ahol már az ösz-
szes vörös fény kiszűrődik, akkor e
csalinkból egy fekete-fehér Aglia lesz.
Ha újra a felszínre csévéljük, csak ak-
kor látható újra piros-fehérnek.

Műcsalik zöld vízben

A zöld víz gyorsan kiszűri a vörös
színt, már akkor is, ha a csali csak né-
hány centiméterrel van a felszín alatt.
A piros csali fekete-fehérnek látszik.

Ha bevetünk egy csalit bármelyik
tóba nyáron, amikor a zöldalgák a vizet
zöldre festve elszaporodtak, akkor már
néhány láb (1 láb = kb. 30 cm) mély-
ségben kiszűrődik a piros szín. A csa-
link csak fekete-fehérben lesz látható,
mert az összes vörös fényt kiszűrte a
víz. Ha újra a felszínre csévélem, akkor
visszanyeri eredeti piros-fehér színét.

Műcsalik vöröses színű vízben

A hordalékoktól elszíneződött vagy a tő-
zeges, (vörösesbarna) vizek hatása más,
itt a piros műcsalik kivilágosodnak, de

színük kevésbé lesz élénk. Nézzük csak
meg, mennyire fakó színű a piros-fehér
Agliánk a hordalékos vízben.

Különös az a dolog, amit a vöröses-
barna víz tesz a műcsalink színével. Ha
a víz, tőzeges mederrel érintkezik, ak-
kor vörössé, barnássá színeződik a
huminsavak miatt. Jellemző ez a hely-
zet az ingoványos, lápos területeken. A
legtöbb horgász már látott vagy horgá-
szott is ilyen „vörös“ vízben. A vörös
szín erősen szűri a kékeszöld fényt,
ezért a piros-fehér kanál majdnem csak
tiszta fehérré válik.

A FireTiger színkombináció

Ennek a kanálszínnek legalább az
egyik színe bármilyen színű vízben jó
látható, vagyis a hal különböző körül-
mények között is könnyen észreveszi.
Következő horgászatunk alkalmával
vegyük szemügyre a vizet, a körülmé-
nyeket és aztán válasszuk ki a megfele-
lő színű csalit. Nézzük meg, hogy a víz
tiszta (kékes), zöld vagy vörösesbarna.
Az előttünk lévő sekélyebb vízben en-
gedjük lesüllyedni csalinkat a fenékre.
Észrevettünk valamilyen színárnyalati
változást? Milyenek a fényviszonyok?
Ragyogó napsütéses vagy felhős az ég?
A nap melyik szakában horgászunk?
Kora reggel? Délben? Napnyugtakor?

A kontrasztos kanál

A kontraszt nagyon fontos, amikor egy
vízszínhez kell csalit választanunk. Az
itt látható színösszeállítás igen hatásos
lehet ebben az esetben. Nézzük csak
meg, hogy mennyire „kiemelkednek“ a
fluoreszkáló fehér pöttyök a fekete hát-
térből. A sárga pöttyös Black Fury na-
gyon ragyogó színű normál, nappali
körülmények között, viszont nem tűnik
annyira fel kék vagy zöldes színű vizek
esetén, bár vöröses vízben nagyon
szembetűnő. A chartreuse egy tiszta,
kék vízben egy nagyon „ütős“ szín,
még nagy mélységben is. Ezzel szem-
ben zöld vízben szinte észrevehetetlen.

A fény befolyásolja a víz szűrőhatá-
sának erősségét. Ragyogó fényben,
magas napállásnál mélyebbre is több
fény jut a vízbe. A gyenge fény azt je-
lenti, hogy minden homályos és söté-
tebb lesz. Nézzük meg bedobás előtt,
hogy milyen színűnek kell a műcsa-
linknak lenni ahhoz, hogy kiemelked-
jen ebből a színes félhomályból.

A horgászatot kezdjük azzal, hogy
figyelmet szentelünk a víz színének, a
fényviszonyoknak és a műcsali színé-
nek, ezáltal több halat foghatunk.

Szerző és fotók: Mike Sheldon
Fordítás: Balogh Róbert

Létrejött Magyarország leg-
újabb natúrparkja, a Szat-

már-Beregi Natúrpark. A na-
túrpark címet 67 Szatmár-
Beregi település kapta meg. 

A címet viselő települések nagy
hangsúlyt fektetnek a turizmusra,
fontosnak tartják a térség természe-
ti, táji értékeinek megőrzését, illet-
ve az egészséges környezet fenn-
tartható használatát és szükséges
fejlesztését. 

A Szatmár-Beregi Natúrpark 67
község területét foglalja magában,
kiterjedése mintegy 104 ezer hek-
tár. A térség ismert egyedülálló táj-
termékeiről; a beregi keresztszemes
hímzések, a fafaragások és a szilvá-
ból készült finomságok országos
hírűek. A natúrpark jelentős területe
a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Kör-

zet része, amely országos jelentősé-
gű védett természeti terület.

„A Szatmár-Beregi Natúrpark
célja a fenntartható fejlődés elvére
épülő komplex területfejlesztés
megvalósítása a települések közötti
együttműködés által oly módon,
hogy hosszú távon biztosítsa a né-
pesség megtartását, az esélyegyen-
lőséget, továbbá a természeti és a
művi környezet összehangolt, ma-
gas minőségi színvonalú működé-
sét.” – mondta el Haraszthy László,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium természetvédelmi szak-
államtitkára vasárnap délelőtt Fe-
hérgyarmaton, amikor felavatta
Magyarország legújabb natúrpark-
ját, a Szatmár-Beregi Natúrparkot.
Az eseményen köszöntőt mondott
Sólyom László köztársasági elnök.

Szatmár-Beregi NaturparkSzabályozni kell
– Sürgősen rendet kell tenni a halá-

szat és horgászat jogi szabályozásában,
mert az elmúlt harminc évben ötödére
csökkent a magyarországi természetes
vizek halállománya, a jogszabályok mó-
dosítása még az idén elkezdődhet – je-
lentette ki Bánki Erik, a parlament
sport- és turisztikai bizottságának elnö-
ke február 12-én Szolnokon. 

A jelenleginél szigorúbb előírásokra
van szükség és megerősített hatósági
felügyeletre. A változtatások részleteiről
szólva kijelentette: a súlyosabb kihágást
elkövetőket örökre el kell tiltani a halá-
szattól, illetve horgászattól, a halászat-
ból élők számára pedig meg kell szabni
egy kvótát, és megtiltani, hogy a halak
ívási idejében halásszanak, illetve hor-
gásszanak. Elengedhetetlen, hogy az ős-
honos halállományt telepítéssel gyara-
pítsák, illetve megóvják a természetes
szaporodóhelyeket. A konferencián el-
hangzott adatok azt jelzik, hogy talán az
utolsó pillanatban vagyunk, amikor még
megmenthetők Magyarország természe-

tes vizei és azok faunája. Ráadásul ez
nem csupán a mintegy 350 ezer hazai
horgász, hanem a családtagjaikat bele-
számolva több mint egymillió ember,
sőt az egész társadalom érdeke – érvelt
a politikus, és utalt rá, hogy Európa-
szerte nagy a horgászturizmus iránti fi-
zetőképes kereslet. A konferencián elő-
adóként részt vevő Soltész Miklós, az
Országgyűlés ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottságának alelnöke rámuta-
tott: tarthatatlan, hogy a természetes vi-
zek közelében élők többsége nyomorog,
és ezeken a vidékeken a bűnözés is
meghaladja az országos átlagot. 

Megoldást jelentene erre, ha e vidé-
kek vonzóbbá tételével az eddig kül-
földön nyaraló magyarok egy része is itt
költené el pénzét. Az élővizek védelme
a közmunkaprogram része lehetne – ja-
vasolta Soltész Miklós, hozzátéve, a kö-
vetkező kormány egyik elsődleges teen-
dője a halászat és a horgászat jogi hátte-
rének rendezése, ez tompíthatná az évti-
zedes halász-horgász ellentétet. Ehhez
az érintett önkormányzatokra kell bízni
a folyók, természetes tavak és holtágak
kezelését. 

A műcsalik színváltozása a vízben

Műcsalik, egyelőre még szárazon
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AJonathán Rend Egyesület
alapításáról először az el-

múlt év tavaszán esett szó
Csenger városában egy ki-
sebb baráti társaság összejö-
vetelein. 

Ezeken a találkozókon megfogal-
mazódtak az egyesület céljai is,
mely – mivel a baráti kör tagjai kö-
zött szinte mindenki almatermesz-
téssel foglalkozik, vagy valamilyen
szinten kapcsolódik az almához –
célok elsősorban az almának, mint
a Szatmári-síkság egyik fő termé-
kének népszerűsítését tűzte ki fő
feladatául. Ezt követően már az
események gyorsan követték egy-
mást menetközben, megfogalma-
zódtak az egyesület további céljai
is. Ezek között a célok között szere-
pel a hagyományos és a legújabb
alma-fajták a lakosság széles körei-
vel való megismertetése. A hagyo-
mányőrzésen keresztül több lehető-
ség adódott arra is, hogy a gasztro-
nómiai hagyományokat is ápoljuk
és megőrizzük. 

Az egyesület városi rendezvé-
nyeken vesz részt, tagjai részére ki-
rándulásokat és színházlátogatáso-
kat szervez. 

Az egyesület kapcsolódása a
sporthorgászathoz onnan ered,
hogy a baráti kör több tagja is ala-
pítója volt a „Lenin“ MgTsz. Hor-
gászegyesületnek, mely horgász-

egyesület sajnálatos módon az el-
múlt évben feloszlással megszűnt.
A megszűnés oka az volt, hogy az
egyesület által bérelt vízterület bér-

leti szerződése lejárt és a tulajdonos
önkormányzat a vízterületet értéke-
sítette. Értékesítésre felajánlotta a
horgászegyesületnek is, de az ár túl
magas volt, azt az egyesület nem
volt képes előteremteni és vízterü-
let nélküli egyesületként nem akart
tovább működni. 

Ezt a hiányt pótolta a Jonathán
Rend Egyesület azon törekvése,
miszerint az alma-ültevények, vagy
az intenzív telepítésű egyéb gyü-
mölcsösök öntöző víztárolóit hor-
gászatra alkalmassá tegye, behala-
sítsa és a tagjai részére horgászati
lehetőséget biztosítson. 

A horgászati lehetőséghez azon-

ban az engedélyek kiváltása nélkü-
lözhetetlen, mert a tagok más hor-
gászvizeken is szeretnék tudásukat,
módszereiket kipróbálni. 

Ebben az esetben pedig nem volt
kétséges, hogy a Jonathán Rend
Egyesület belépjen a Sporthorgász
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetségébe, hi-
szen a kapcsolatunk a szövetséggel
1986 óta – kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal –  folyamatosnak
mondható és úgy gondoljuk, hogy
ez a kapcsolat –  a mi oldalunkról
nézve mindenképpen gyümölcsöző. 

A fentiek után tehát a Jonathán
Rend Egyesület tagfelvételét kérte
a Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetségébe, mely szándékát az egye-
sület közgyűlése 2010. február hó

16. napján egyhangú szavazatával
elfogadta és támogatta. 

Ugyancsak ezen a napon megala-
kult a Jonathán Rend Egyesület
Sporthorgásztagozata, mely tagozat
az elnökség döntéshozatali munká-
ját hivatott elősegíteni. 

Az egyesület Sporthorgásztagoza-
ta ebben az évben célul tűzte ki azt
is, hogy a közelünkben lévő vízterü-
lettel rendelkező horgászegyesüle-
tekkel felveszi a kapcsolatot és a kö-
zös munka érdekében, egymást se-
gítve megpróbál együttműködési
megállapodást is kötni, annak érde-
kében, hogy tagjai számára további
horgászati lehetőségeket biztosítson. 

Ezen kívül az egyesület koordi-
náló szerepet kíván betölteni az
egyre népszerűbb horgászturizmus
kialakításában és fejlesztésében.

Távlati céljaink közé tartozik
még az is, hogy jótékonysági szer-
vezetekkel vegyük fel a kapcsolatot
és esetlegesen a segítségünket –
anyagi, illetve erkölcsi – más arra
rászorulók részére felajánlhassuk. 

Végezetül pedig az egyesület el-
nevezésében azért kapott helyet a
„rend“ kifejezés, mert ezzel is nyo-
matékosítani szeretnék azon törek-
véseinket, miszerint tetteinket és
cselekedeteinket kellő megfonto-
lással, önzetlenül, következetesen
és igaz módon hajtjuk végre.

Soós Zoltán, 
az egyesület szóvivője

Bemutatkozik a csengeri Jonathán Rend Egyesület 

Az elméletet tettek követték és a Jonathán Rend Egyesület
alakuló közgyűlését február hó 27. napján tartotta és a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 3082 sorszámon
vette nyilvántartásba a következő adatokkal:

Székhelye: 4765. Csenger, Ady u. 14. sz.
Szervezeti felépítés: Az Egyesületet 3 fős elnökség irányítja,
mely elnökség elnökből, titkárból és gazdasági vezetőből áll.

Ezenkívül az egyesületnél Fegyelmi Bizottság működik, amely
elnökből és két tagból áll.

Az egyesület legfőbb testületi szerve a közgyűlés, mely a tagok
összegéből áll, és minden lényeges kérdésben döntéshozatalra
jogosult. A JONATHÁN REND Egyesület alapító tagjainak szá-
ma: 12 fő, belépési kérelmet nyújtott be ez ideig további 2 fő,

azonban környezetünkben az érdeklődés nagyon nagy.

Õszi-téli horgászcsendélet

A gulácsi
Bihary Mik-

lós, amint
azt elmond-

ta, a hor-
gászhelyen
még az en-

nivaló is
jobban esik

horgászás
közben.

A fehérgyarmati Nagy
Miklós szívesen tölti ke-
vés szabadidejének egy
részét a vízparton és
horgászik, bejárta már a
Szatmár-beregi horgász-
vizeket. Halfogásban ki-
sebb nagyobb sikereket
ért el, de az elmaradt
zsákmányokért kárpót-
lást ad a gyönyörű ter-
mészetben eltöltött idő-
mondta el Miklós.

A tarpai Pe-
ka Károly és
Gazsu Csaba
többször is
járnak együtt
horgászni,
az időpont
egyeztetése
nem okoz
számukra
gondot, 
hiszen 
utcabeliek. 

Ha esik 
a hó, 
a hor-
gász-
nak 
résen
kell 
lenni

(Fotó:
Farkas
László)
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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

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

Sok horgász van úgy, hogy
szeret egyedül hódolni hobbi-

jának. Elvonulni a világ dolgai
elől, teljesen átadva magát a ter-
mészetnek, gondolataiba burko-
lódzva. 

Talán a pergető horgászatra igaz ez
leginkább, amikor kereső, cserkelő
pecára adja a fejét az ember. Csendben,
mindenféle zavaró körülmény nélkül
megközelítvén a horgászhelyet, majd át-
adva magát a teljes nyugalomnak a per-
getés során. 

A tél közepén én is egy ilyen horgá-
szatra indultam kedvenc csatornámhoz.
A hó rég elfedte az ősz által a töltésen
hagyott nyomokat, így lábaim elsőként
sebzik fel kristálytiszta takaróját. Elő-
ször a csatorna zsilipjét veszem célba, a
téli csökkentett vízáteresztés ellenére itt
van a legerősebb vízmozgás. A zsilip-
kamra betonfalai között emelgetek egy
közepes méretű gumihalat abban bízva,
hogy a vízben táncoltatva elcsábít egy
tüskés ragadozót. Közben az áramlato-
kat figyelem és próbálom elképzelni
csalim mozgását, ahogyan meg-meglib-
ben a kibetonozott fenékről. A félig-
meddig zavaros vízben nem is számítok
kapásra. A hosszú horgászatoktól men-
tes téli napok után már maga a mozdu-
latsor is örömet okoz. 

Elmélázásomból csak a tényleges rá-
vágás izgalma billent ki. Egy pillanatnyi
meglepetés után lelkesen nyugtázom
magamban a halfogás tényét. Óvatoson
fárasztom a nem túl nagy zsákmányt és
várom a felszínre érkezés képeit. Hamar
előbukkan a három méteres mélységből
és egy kölyök csuka körvonalai rajzo-
lódnak ki a zsilip betonfalai között. Már
csak a nyakon csípés van hátra, ami nem
is olyan egyszerű, mivel a vízfelszín jó

négy méterre van tőlem. Nem marad
más, mint végigvezetni halamat a kam-
ra végéhez és ott a lépcsőn lesétálni
őnagyságához. 

Az akció végére még mindig a horog
végén a csukám, csinálok róla néhány
képet és útjára engedem. Megtette, amit
vártam tőle, megadta azt a néhány
örömteli pillanatot, amit elejtésével ad-
hatott. Csak később, otthon derült ki,
hogy a képek közül egy sem sikerült,
cserben hagyott a masinám. 

Tovább kutatom az örvénylő vízben a
mederfeneket. Számítok még egy-két
hasonló vendégre, gyakran állnak be ide
a hasonszőrű csukák a kishalakra va-
dászva. Hosszú percek múltán egy kop-
pintáson kívül már nem történik semmi.
Továbbállok és a csatorna sással benőtt
partján haladok tovább. Egy-egy beálló-
nál tudok csak megállni, mivel a nö-
vényzet már nem csak a partot, hanem a
vízfelületet is elfoglalja. A lebegő sás
ezért már veszélyes is lehet számomra. 

Minden irányba dobok egy párat a
zöld gumihallal, majd egy fehér
twiszterre cserélem, azzal is letapoga-
tom a mederfeneket. Itt sem járok siker-
rel. A töltésre felkaptatva tudom, van
még néhány stég és beálló. Tétován né-
zem a töltés utat, mivel jó néhány éve
nem járható autóval, de már kétkerekű-
vel sem. 

A gondozatlan földutat lassan vissza-
foglalja a természet. A két oldalán vé-
gighúzódó összenőtt bokorsor és az útra
dőlt fák nem könnyítik meg helyzete-
met. Természetesen, ami nekem bosz-
szúság, az a vízkezelőnek öröm, hiszen
a töltést nem teszi tönkre a járműforga-
lom. Úgy döntök, nekivágok, jót tesz ez
a kis séta. Az őzeken és a vadnyulakon
kívül nem járt erre senki mostanában.

Tarsoly Mihály

Tavaszváró

Havas pergetés

■ Újévi keszegek
A Nagykállói Sporthorgász Egye-
sület 2010. február 19-én 16.30
órától horgászgyűlést tartott a mű-
velődési központ kamaratermében.
A közösség az új év második nap-
ján a nagykállói Vadkert Tápcsator-
nába 2,5 mázsa 2-3 kg súlyú dévér
keszeget telepített. Az előző év vé-
gén történt telepítéssel együtt így
már 12 mázsa keszeg várja a hor-
gászokat.

■ Horgászbörze
Vasutas Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület 2010. január
31-én, vasárnap 9 órakor tartotta
évi rendes közgyűlését Nyíregyhá-
za, Toldi u. 23. alatti Vasutas Műve-
lődési Ház nagytermében. A köz-
gyűlésen döntöttek a tagok 2010
év határozatokról, rendezvények-
ről. A nyíregyházi Vasutas Sport-
horgász Egyesület nagysikerű hor-

gászbörzét rendezett február 27-én
9 órától a Vasutas Művelődési
Házban. 

■ Közgyûlések
Vásárosnaményi Postás Hor-
gász Egyesület 2010. február 27-
én de. 9 órai kezdettel a helyi Ko-
vács Étterem külön termében,
Bereg-köz 1-4, rendezte meg az
egyesület a múlt évi záró és a
2010. évi horgászévet nyitó KÖZ-
GYÜLÉSÉT.
A nagyhalászi Rétközi Sporthor-
gász Egyesület február 28-án, va-
sárnap 8 órától várta tagjait és az
érdeklődőket az egyesület évzáró-
évnyitó közgylésére, Nagyhalász
Művelődési Házba.
A Tuzsér-Komoró Barátság Hor-
gász Egyesület február 20-án,
szombaton 17 órától rendezte éves
közgyűlését a tuzséri művelődési
házban.

HORGÁSZHÍREK

Nyitva
Március 6-tól 
megnyitotta 
kapuit 
Biriben 
a Horgásztó!



Tóth József, Tiszadob, Széche-
nyi u. 55. sz alatti horgászunk
2009, évben fogott legnagyobb ha-
la ez a 14 kg-os harcsa, amit a
tiszadobi Falusi-Tiszán élő hallal,
40-es zsinórral kb 20-25 perc fá-
rasztás után boldogan mutat a fo-
tósnak. A 75 éves tapasztalt, korát
meghazudtoló horgász a Tiszadobi
Tiszavirág Horgászegyesület tagja
évek óta. Szabadidejét szívesen
tölti vízparton, de nem csupán a
halfogás reményében. A természet-
védelem elkötelezett harcosa, az
egyesület által szervezett víztiszta-
sági akciók oszlopos tagja. Kívá-
nunk neki az elkövetkező évekre is
jó horgász szerencsét. 
Oláhné Nagy Ágnes, a Tiszadobi 

Tiszavirág HE gazd. vezetője

Baráti társaság.
A mátészalkai Harcsa
István és baráti társasá-
ga kedveli a természetet,
sokat kirándulnak és
ilyenkor horgásznak is.
Kisebb-nagyobb sikere-
ket érnek el halfogásban,
de amint azt mondták,
kárpótolja őket a gyönyö-
rű természetben eltöltött
idő. A képünkön a baráti
társaság a gulácsi Holt-
Tiszánál

(Fotó: Berki Károly)

Téli ponty. Nagy él-
mény télen pontyot fogni, nos
ebben a szerencsében volt
része a nyíregyházi kötődésű
Mán Ede Balázsnak. – A halat
egy Shimano Catana match-
bottal, Shimano Exage 3500
HS orsóval, 16-os főzsinór –
12-es előkével – kicsi 12-es
horoggal, 3 szem csontival
fogtuk. Fárasztani nem kellett
sokáig, mert eléggé „bealudt”.
S mindez Kiskunlacháza és
Dömsöd közötti Préri-tó, ki-
sebb, jégmentes horgászta-
ván történt. A hal mérlegelés-
nél 4,5 kg-ot nyomot – meséli
a boldog horgász.

Rekordfogások megyénkben
Harcsa a Falusiból

A nagyhalászi Florexim Kft.
horgásztavának õszi, téli harcsái

Nagy Miklós és barátja 28 kg-
os fogása

Németh Sándor egy 30 és egy
18 kg harcsát fogott

A kisari Peka Tamás a kö-
zelmúltban két méretes csuká-
val téret haza a horgászatból

(Fotó: Berki Károly)

Székely,
Õzetanya
víztározó
Lehet bármi-
lyen kedvezőt-
len az időjárás,
a horgász ek-
kor is megtalál-
ja a szépséget
a vízparton...

www.ozetanya.hu
Tenki Krisztián 25 kg-os és egy 15 kg-os zsákmánya

Köszönetaz 1%-értKöszönjük azoknak, akikadójuk 1%-át a Sporthorgász EgyesületekSz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége számára aján-lották fel.1%-os felajánlásukat ajövőben is köszönettelvesszük. Adószámunk:19207119-1-15


