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Elfogyott az oxigén a vízbõl (2. o.)
Szövetségi vizek jegyárai (3. o.)
Horgásztábor Tiszadobon (4. o.)
Vihar után elbúcsúztunk (6. o.)
Harmadszor is Nyírtelek (10. o.)
Jöttek a pontyok (12. o.)
Amur-híradó (13. o.)

Elbú-
csúztunk
Nagy várako-
zás előzte meg
a megye ver-
senyhorgászai
között az
OHCSB-re va-
ló felkészülést,
illetve az azon
való részvételt. 
Cikk a 6.
oldalon

Takarítás. A
nyári időjárás sok-
szor megtréfálta a

horgászokat. Az ára-
dások és a viharok

nem múltak el nyom-
talanul a gávaven-
csellői Kacsatavon

sem. Volt munkájuk
a tagoknak bőven,

hogy rendbe tegyék,
s horgászhassanak

kedvenc vizeiken. 

Emlék-
verseny.

Ebben az évben el-
hunyt megyei elnö-

künk, dr. Maleczky Im-
re emlékére a megyei
horgász szövetség el-

nöksége, a verseny
szakbizottsággal

együtt – a családdal
egyeztetve – emlék-
versenyt hirdetett./7.

Harcsafogások. A harcsát Hosszú László és
segítője, Tóth Zsolt szeptember 12-én fogta a Kisvárdai
tavakban. A hal 39,40 kg-ot nyomott, a hossza 180 cm
volt. Egy héttel később szeptember 19-én egy 20 kg-os
harcsa (hossza 150 cm) akadt horogra ugyanitt.

Horgásztábor. Minden évben nagy sikert arat a
Vasutas Horgász Egyesület által szervezett horgásztábor.
Az idén július 25. és 31. között húsz fiatal leshette el a
halfogás fortélyait a Sóstó tavaknál.

Leveleki egyéni megyei bajnokság győztesei és
helyezettjei./6.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága pályázatot hirdet a:

1, Timári holtág; Timár 07/25, 07/27
2, Timári morotva; Timár 022/5
3, Gávavencsellői „János-tó”; Gávavencsellő 07/10
4, Keleti-övcsatorna; Géberjén 014/3, 08/2; Győrtelek 02, 716,

717; Ököritófülpös 0116, 035; Porcsalma 0104, 038; Tyukod
0142; Ura 0219,055, Csengerújfalu 020, 0110, 070

5, Jánd „Fótoskerti” holtág; Jánd 0117/3, Olcsvaapáti 013
magyar államot megillető halászati jogának 

hasznosítására. 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentációk átvehetők
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Vadászati és Halászati Osztályán (4400 Nyíregyháza, Kótaji u.
33. I./109.) A pályázati csomag ára 10.000 Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. október 20.  

Részletes felvilágosítást a 42/508-472-es, vagy 30/202-4762-es tele-
fonszámon Kozma Péter halászati főfelügyelőtől lehet kérni.

A nagykállói Vadkert tápcsatorna
nemcsak a helyi pecások körében
népszerű, hanem a környező tele-
pülésekről is sokan jönnek ide hor-
gászni. 

A helyi sporthorgász egyesület
tagjai igyekeznek is mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy a ren-

dezett környezet mellett méretes
horgászzsákmány várja az ide érke-
zőket. A tápcsatornába a rendszere-
sen telepítenek, így a horgászverse-
nyek előtt is több mázsa halat he-
lyeztek ki. Például július 22-én 3,5
mázsa, átlag 4 kg súlyú ponty ke-
rült a horgászparadicsom vizébe.

Telepítés a tápcsatornába

Jáger Ferenc családjának támo-
gatásával, a tiszalöki Új Élet H. K.
Jáger Ferenc Emlékversenyt ren-

dezett augusztus 29-én a Kenyér-
gyári Holtág versenypályáján, Ti-
szalökön.

Jáger Ferenc Emlékverseny

Több százezer forintos
bírságra számíthat az a

horgászati vállalkozás,
amely nem adott nyugtát az
APEH-revizoroknak. 

Horgászatban jártas revizorok
próbaszolgáltatást vettek igénybe az
egyik baranyai horgásztónál, de a
cég alkalmazottja sem a horgász-
jegy (mindenféle azonosító adatot
nélkülöző, adóigazgatási azonosí-
tásra alkalmatlan jegyzék) értékesí-
téséről, sem a kifogott halak ellen-
értékéről nem adott számviteli bi-
zonylatot a civilruhás ellenőröknek,
írja a Bama.hu, a baranyai hírportál.
A cég ellenőrzésekor bevontak egy

bevételi nyilvántartást, melyben
2010 márciusától szerepelnek a ki-
adott horgászjegyek dátummal, sor-
számmal, sőt a horgászok neveivel.

Az ellenőrzés napján eladott hor-
gászjegyeknek sem akadt gépi
nyugta párja, és valószínű, hogy a
tavasztól ezres nagyságrendben ki-
állított papírokhoz sem lelnek fel
bizonylatot az ellenőrök, annál is
inkább, mivel a horgászjegytömb
egy példányos, az adózónak a
nyomtatványokról nincs másolata. 

A bizonylati fegyelem (nyilván-
tartás-vezetési, nyugta/számlaadási
kötelezettség elmulasztása) soroza-
tos megsértése több százezer forint-
jába kerül majd a vállalkozásnak.

Több százezer forintos bírság

Tunyogmatolcsnál minimá-
lis, Géberjénnél 2,4 mg/l

oxigéntartalmat mértek.

A megrázó képek láttán tanácsta-
lanul állunk az események előtt –
kezdte panaszos levelét Soltész
Bertalan, Tunyogmatolcs polgár-
mestere. – A szakemberek a hal-
pusztulás okaként oxigénhiányra
hivatkoznak. A magyarázatot elfo-
gadjuk, de foglalkoztat bennünket
az a gondolat, hogy miért nem lehet
az ilyen eseményeket megelőzni. A
nyilvánosságot megragadva szeret-
nénk kérni, hogy a Holt-Szamos
vízminőségét sűrvebben vizsgálják
a szakhatóságok és felhívni minden
magánember és ipari üzemek fi-
gyelmét, hogy ne szennyezzék az
élővizet. 

Sajnos, sok időnek kell eltelnie,
míg a Holt-Szamos élővilágának
egyensúlya helyreáll. Emellett több
olvasónk is jelezte, a Holt-Szamos-
ban jelentős mennyiségű elpusztult
harcsát, pontyot és egyéb halat ta-
láltak, azt is látták, hogy erősen „pi-
páltak” a halak.

– Nagy érdeklődést váltott ki a
tunyogmatolcsi Holt-Szamoson jú-
lius 24–25-én bekövetkezett hal-
pusztulás, aminek eredményeként
összesen, mintegy 150 kg vegyes
hal tetemet lehetett dokumentálni –
válaszolt a felvetésre Fesztóry Sán-
dor, a vízkezelő megyei horgász-
szövetség ügyvezető igazgatója. –
Az ok egyértelmű. Mindez a kedve-
zőtlen időjárás okozta oxigén hiány

miatt bekövetkezett fulladással ma-
gyarázható. Sajnos, a kedvezőtlen
környezeti tényezők egybeesése
nyáron igen gyakran okoz hasonló
problémákat különböző horgászvi-
zekben. A folyamat könnyebb meg-
értése érdekében vegyük sorba a ki-
váltó tényezőket. Az egyik a szélső-
séges hőmérséklet-ingadozás: a jú-
lius 22–23-i 35–37 fok meleg, majd
hirtelen 18–20 fokra lehűlés követ-
keztében feltehetően jelentős
mennyiségű, a víz felső fotogén ré-
tegeiben tartózkodó alga pusztulha-
tott el, ami a lebomlásakor oxigént
von el a víztől. Tovább nehezítette a
helyzetet a viharos időjárás, amely
elsősorban a frontok átvonulásával
összefüggésbe hozható légnyomás
csökkenés miatti további oxigén
csökkenést hozott.

„Hab a tortán”, hogy mindkét
hétvégi napon borús, szélcsendes
idő volt, ami miatt a fő oxigénter-
melők, az algák nem tudtak teljes
kapacitással fotoszintetizálni, azaz
oxigént termelni. Így mivel az éj-
szakai órákban (a fény hiányában)
az oxigéntermelő szervezetek is fo-
gyasztókká lépnek elő, hajnalra a
vízben az oxigén szint kritikusan,
helyenként 0-ra csökkent, ami miatt
sajnos helyenként részleges hal-
pusztulás következett be. Ezt tá-
masztották alá a Környezetvédelmi
Felügyelőség szakemberei által
végzett mérések is, akik 26-án dél-
előtt Tunyogmatolcsnál minimális,
Géberjénnél 2,4 mg/l oxigéntartal-
mat mértek.

Elfogyott az oxigén a vízbõl
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A2010. szeptember 17-i el-
nökségi ülés határozatai.

16/2010.Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a két ülés között
végzett munkáról szóló beszámolót
és a hozzászólásokra adott válaszo-
kat. 

17/2010.Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a verseny szakbi-
zottság vezetőjének tájékoztatóját a
megrendezett egyesületi, megyei,
versenyekről, valamint az országos
I. osztályú versenyen való szerep-
lésről.

18/2010. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta az Ifjúság-
Oktatás Szakbizottság beszámoló-
ját a megyei és országos horgásztá-
bor eseményeiről, tapasztalatairól.

19/2010. A szövetség kezelé-
sében lévő vizek 2011. évi területi

jegyárainak meghatározását az
alábbiak szerint fogadta el az el-
nökség. (táblázat)

20/2010. Az elnökség elfogad-
ta, hogy a tunyogmatolcsi helyi
horgászrend kibővüljön az alábbi-
akkal: 
a. Békés hal kérdése: A horgász-

rendben az szerepel, hogy „a 12
kg feletti békés halat fogás után
vissza kell helyezni a vízbe!“ Ezt
módosítanánk: a 12 kg feletti
pontyot fogás után vissza kell he-
lyezni.

b. „A haljelet beküldők tárgyjuta-
lomban részesülnek“ ez kiegé-
szülne: A haljelet beküldők, illet-
ve az adatot szolgáltatók tárgyju-
talomban részesülnek.

c. Kiegészülne még a horgászrend
az alábbi szöveggel, az érthető-
ség kedvéért: Méreten aluli hal

esetében csak a megjelölt adato-
kat kell feljegyezni, a jelet nem
szabad eltávolítani!
21/2010. Az elnökség elfogad-

ta győrteleki horgásztanya haszno-
sításával kapcsolatos beszámolót,
azzal a feltétellel, hogy a szerződés
aktualizálásáig a vevő a munkálato-
kat nem kezdheti el.

22/2010. Az elnökség felhatal-
mazta Virág Imre elnök urat, hogy
tárgyalásokat folytasson a Szabol-

csi Halászati Kft. vezetőjével, a
tiszadobi holtággal kapcsolatban, a
horgászati érdekek maximális fi-
gyelembe vétele mellett.

23/2010. Az elnökség megbíz-
ta Virág Imre elnököt, és dr. Isaák
László elnökségi tagot, hogy a
nemzetközi kapcsolatokat bővítse
ki Ukrajnára is.

JÓ FOGÁSOK

Az elnökségi ülést horgászver-
seny követte a szamosújlaki Holt-
Szamoson, a Tisza-Szamosközi
Horgász Egyesület kezelésében lé-
vő csodálatos vizen. A versenyen jó
fogási eredmények születtek: 
I. helyezett lett:
dr. Isaák László (5100 gr)
II. helyezett lett:
Gura Mihály (3000 gr)
III. helyezett lett:
Oláh Károly (2700 gr)
Legnagyobb halat fogó 
versenyző: 
dr. Isaák László (3080 gr)

Szövetségi vizek jegyárai

Dej, 2010. 08. 13.–14.
A megyei horgászszövetség ré-

széről a román deji horgász egyesü-
let meghívására nemzetközi hor-
gászversenyen vettünk részt, me-
lyen egy szlovák (Bodrogszerdahe-
ly) 3 román (Arad, Dej I., II. csapa-
ta) egy magyar csapat vett részt. 

Megyénket az alábbi versenyzők
képviselték: Fodor Sándor, Rádi
László, Jakab László, Nagy Miklós,
Jakab Róbert. (A fehérgyarmati és a
kocsordi egyesületek tagjai)

A verseny a Szamos melletti
Dejtől 7 km-re lévő holtágon lett

megrendezve. A jó hangulatú verse-
nyen az időjárás is kedvezett, bár a
fogásba kiemelkedő eredmények
nem születtek. Általában törpehar-
csa, kárász és naphal került a ho-
rogra. A résztvevők a verseny meg-
rendezésével és a vendéglátással
elégedettek voltak. 

XV. Nemzetközi Barátság Horgászverseny

I. helyezett lett: Arad
II. Dej I. csapata
III. Szabolcs megye
IV. Bodrogszerdahely
V. Dej II. csapata

Eredmények:
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Tiszadobon épp tizenkét
éve kezdődött el egy

olyan kezdeményezés, ami
országosan is meglehetősen
új kezdeményezésnek számí-
tott.

Horgásztábort szerveztünk és bo-
nyolítottunk. Ez a tény önmagában
se nem szokatlan, se nem újszerű,
mert horgásztáborokat – nem is ke-
veset – igen jó színvonalon már év-
tizedekkel ezelőtt is rendeztek az
egész országban. Igaz, ebben me-
gyénk akkor is élenjáró volt.

Ami mégis megkülönböztette az
akkori kezdeményezést a többitől,
az a tudatos célkitűzés, amit ma-
gunk elé tűztünk abban a vonatko-
zásban, hogy rövid és hosszú távon
milyen eredményt szeretnénk elérni
a tábor résztvevőinek nevelésében.
Abban az időben már jócskán mu-
tatkozott a rendszerváltozás nyo-
mán kialakult űr, amely a gyermek
és ifjúsági korosztály tartalmas és
hasznos szabadidő eltöltése – vagy
nem eltöltése – terén mutatkozott.
Megszűnt a különböző gyermek-
szervezetek egy része, amelyek hi-
vatottak voltak ezt a problémakört
megoldani. A társadalmi változások
nyomán pedig egyre több az egész-
séget károsító veszély leselkedett a
korosztályra. Gondolok itt a do-
hányzás, alkoholizálás, és a drogo-
zás egyre növekvő veszélyeire.

És ebből az alaphelyzetből szinte
önmagát kínálta az a felismerés,
milyen feladatokat kell megoldania
egy horgásztábornak, ha meg sze-
retne felelni a kor követelményei-
nek. Természetesen elsőrendű cél-
ként az aktív pihenésen és horgász-
ismeretek elsajátításán túl, a termé-
szet szeretetére ,és védelmére tuda-
tos nevelést tűztük ki. Azonban már
az első években megtaláltuk a mód-
ját, hogy különböző programok,
versenyszámok alkalmával a káros
szenvedélyek megelőzésével is fog-
lalkozzunk. Az elmúlt tizenegy év
alatt folyamatosan kialakítottuk a
rendszeres programjainkat, a me-
lyekre évente ráépítettük a kiegé-
szítőket attól függően, mi volt az
aktuális, illetve kitől kaphatunk se-
gítséget. Hagyományosak voltak
szellemi vetélkedők, célba dobó, és

etetőanyag célba dobó versenyek,
szellemi vetélkedők. A kezdőknek
az alapvető horgászfelszerelés ösz-
szeállításának megtanításán túl, az
állami horgászvizsga letételéhez
szükséges ismereteket adtuk át, és a
sikeres vizsga után ismereteim sze-
rint Tiszadobon vezettük be az or-
szágban először a horgászpalánták
eskütétel utáni ünnepélyes avatását.
Évente szerét ejtettük meghívott
előadók segítségével szakmai be-
mutatóknak, előadásoknak, a rend-
őrség hathatós segítségével rend-
szeresek lettek a káros szenvedé-
lyek megelőzését elősegítő előadá-
sok, játékos vetélkedők. És sok-sok
egyéb program amelyek egy része
„kérész életű“ volt, csak egy évig
élt, és olyanok is amelyeket közkí-
vánatra ismételtünk. Magunk sem
gondoltuk, amikor elkezdtük, hogy
mekkora sikere lesz az „éjszakai
bátorság kalandtúránknak“, melye-
ket a táborok végén tartottunk, és
megpróbáltuk a hét folyamán tanul-
takat számon kérni a teljesítéskor a
résztvevőktől. És igen, a résztve-
vők. Már az első évben is sikerült a
szülőket is motíválni, hogy ne csak
a hangulatos éjszakai horgászat al-
kalmával csatlakozzanak hozzánk,
hanem a bátorságpróba alkalmával
is. Innen kaptuk az ötlete, mely
alapján ebben az évben „rendhagyó
horgásztábort“ szerveztünk. Most
nem voltak új táborlakók, csak ré-
giek, és közülük is olyanok, akik el-
képzeléseink szerint továbbvihetik
a tiszadobi horgásztáborok tizenkét
évi szellemiségét, és reményeink
szerint tovább is adhatják őket. Sőt!
Lehetőség szerint az arra vállalkozó
szülők segítségére is igényt tartunk
a jövőben. A tizenkét évvel ezelőtt
kitűzött célok ma is aktuálisak,
szükség van rájuk, de kevés azok

száma, akik a kitűzött célokat szak-
szerűen, szívvel lélekkel továbbad-
ják a következő generációnak. Ter-
veink szerint a jövőben nem csak a
horgászegyesületeken keresztül
próbáljuk elérni a gyerekeket, az if-
júságot, hanem az iskolákon ke-
resztül. Amennyiben lehetőséget
kapunk rá, a most kiképzett „tábor-
lakók“ segítségével is szándékunk-
ban áll előadásokat tartani. Már
több fórumon is nyilatkoztuk, hogy
a megyei szövetség megbízásából
elkészült a „Környezeti nevelés kü-
lönös tekintettel a vizek élővilágá-
ra“ c. oktatóanyag, mely tökélete-
sen illeszkedik az általános iskolai
ötödikes és hatodikos természetis-
meret tananyaghoz. 

Ezzel az anyaggal szeretnénk
kezdeni, ezt dolgoztuk fel a hét fo-
lyamán. Hogy milyen sikerrel?
Nem tudjuk most megmondani.
Csak reméljük, hogy sikerül vala-
milyen új úton elindulni, sikerül a
természetet szerető ,azért tenni aka-
ró , és még a horgászat iránt is ra-
jongó aktívák létszámát növelni. Ez
a tizenkét év vizsgája, ha úgy tet-
szik hozadéka. 

Egy átfogó értékelés alkalmával,
/és úgy gondolom most az történt/
igazságtalan lennék, ha nem említe-
ném meg név szerint is azokat, akik
önzetlen segítségükkel, akár sze-
mélyes részvételükkel, akár a tábo-
rok szervezését lebonyolítását segí-
tő adományaikkal hozzásegítettek
bennünket a táborok sikereihez, és
ahhoz, hogy eljutottunk eddig. A
gyerekek érdekében az évek folya-
mán igen sok szervezettel segítő-
szándékú, – a kitűzött céljainkat se-
gítő – támogatókkal építettünk ki
szinte baráti kapcsolatot, akiknek
nagyon sokat köszönhetünk. 

A Sporthorgász Egyesületek Sza-

bolcs-Szatmár Megyei Szövetsége
minden évben állta a táborköltség
felét. 

Dr. Maleczky Imre úr az egyik
évben jutalmát felajánlva segített.

A „LAGUNA 2D“ Kft. ügyveze-
tője Dóránt Vilmos úr mindig szív-
ügyének tekintette az ifjúság neve-
lését. Már az első évtől anyagilag is
és horgászeszközökkel is segített. 

Az évek folyamán előadásokkal,
bemutatókkal, és ajándékokkal se-
gítette tevékenységünket a Magyar
Pergetőhorgászok Egyesülete, sze-
mély szerint Tarsoly Mihály, és
Varga Pál urak.

Nagy örömünkre szolgált amikor
sikerült kapcsolatot létesíteni a
RAPALA EUROHOLD KERES-
KEDELMI ZRT. Rapala vezető
termékmenedzserével. Ezúton
nyilvánosan is szeretnénk hálánkat
kifejezni és megköszönni Krasznay
Gábor úr önzetlen segítségét. Több
évre elegendő horgászfelszerelés-
sel, eszközökkel, alkatrészekkel
látta el a „Tiszavirág“ Horgász-
egyesületet ,melyeket a horgásztá-
borokon kívül a horgászklub nagy-
részt halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekei vettek birtokba
nagy örömmel.

És szeretném megköszönni
mindazoknak az egyesületi tagok-
nak, aktivistáknak, egyetemisták-
nak a segítségét, akik mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy a tá-
borlakók a legnagyobb megelége-
déssel, lelkiekben, szellemileg gya-
rapodva távoztak a táborok végén.
Bízunk benne, hogy az itt szerzett
ismereteknek jó hasznát veszik, re-
méljük, hogy továbbadják Tiszadob
szellemiségét az érdeklődő fiata-
loknak. 

Oláh Károly
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság

Rendhagyó horgásztábor Tiszadobon
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Az idei évben immár negyedik
alkalommal került megrendezésre a
Máriapócsi Horgász Tábor. A részt-
vevők létszáma minden várakozást
felülmúlt, mert a táborban 25 gye-
rek vett részt. A tábor öt napja alatt
számos előadás és bemutatót hall-
gathattak meg a gyerekek. Kiemel-
kedően sok hal megfogása mellett
nagy sikere volt az esti focinak és a
szabadidős sporttevékenységeknek. 

A táborban a résztvevők a kö-
vetkező előadásokat hallgathat-
ták meg: 
● Tóth Árpád: A Máriapócsi

Horgász Egyesület törekvései a
környezetvédelem területén. 

● Tóth Árpád: Könnyűúszós
horgászkészség elkészítése, gya-
korlati használata

● Mester László: A Szabadidő
Park területén előforduló vadon
élő állatok, és védett madarak.

● Juhász Tibor: Rakós botos
horgászat felsőfokon.

● Turcsán András: Úszós hor-
gászat spiccbottal, matchbottal,
rakós bottal, és bolognai bottal. 

● Varga Pál, Tarsoly Mihály:
Pergetés felsőfokon. 

● Miklós László: A fiatalkori ve-
szélyek, biztonságos közlekedés. 
A gyerekek számára fontos ta-

pasztalatokat sikerült elsajátítani,

melynek segítségével a mindennap-
okban egyre több és nagyobb halak,
megfogása válik lehetővé, a külön-
böző készségek alkalmazása mel-
lett. A tábor részvételi díja mind-
össze 5.000 Ft volt, ami köszönhe-
tő elsősorban a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Szövetségének, hiszen tá-
mogatták a tábor megvalósulását.
Az előadók térítésmentesen, aján-
dékokkal érkeztek a táborlakókhoz.

A Máriapócsi Horgász Egyesület
Elnöksége minden résztvevő szá-
mára egy pólót ajándékozott. 

A horgászat mellett volt idő meg-
látogatni máriapócsi kegytemplo-
mot és a múzeumot is. A gyerekek-
kel idén úgy váltunk el egymástól,
hogy jövőre ismét találkozunk. Ez-
úton is szeretnék mindenkinek kö-
szönetet mondani, aki segített a tá-
bor megvalósításában. 

Tóth Árpád

Fontos tapasztalatokat gyûjtöttek
IV. Máriapócsi Horgász tábor

Bettina a Velencei-tónál
AVelence-tavi Sukorón, a

MOHOSZ Ifjúsági Hor-
gásztáborában megyénkből a
6. osztályos Fedák Bettina
vett részt.

– Két éve horgászok rendszere-
sen – mondja a szerény kislány be-
mutatkozásként. – A családban
édesapám tanítgat a „fogásokra”.
Ebben szerepe van, hogy közel la-
kunk a vízhez, Császárszálláshoz
is. Éppen ezért vagyok a tagja a
császárszállási Sport HE-nek. Na-
gyon megtetszett ez a sport is, már
az egyesületi versenyeken is jól
szerepeltem. Sajnos, a megyéből
egyedül vettem részt a táborban,
amit a szövetség is támogatott.

Nagyon nagy élmény volt az egy

hét – teszi hozzá Bettina. – Sokat
köszönhetünk a táborvezető, Láda
Gáspárnak is, aki sokat törődött ve-
lünk. Naponta hallgattunk előadá-
sokat, horgásztunk, voltak gyakor-
lati bemutatók, például Bokor Ká-
roly tartott ismertetőt. Nekem a per-
gető horgászat jelentette az újdon-
ságot. Délután fürödtünk, voltunk
kirándulni, felmentünk a Velencei-
hegységre, megnéztük az ottani
múzeumot, benne a régi halászati
eszközökkel. Nagyon sok barátot
szereztem. Különösen a lányokkal
jöttünk jól ki, hisz a 60 résztvevő
közül hatan voltunk lányok. Köszö-
nöm a lehetőséget az egyesületem-
nek, a szövetségnek és személy sze-
rint Fesztóry Sándornak, aki támo-
gatott.

Ideális idõben
Agyürei Vidiszegi Sport-

horgász és Természetvé-
dő Egyesület (korábban Holt
Tisza HE, Gyüre) 2010-es hal-
fogó versenyét tartotta a ke-
zelésében lévő vizen szep-
tember 12-én. Ideális hor-
gászidő volt, a meghívottak
részvételi aránya hatvan szá-
zalékos volt. 

Minden évben végzett pontytele-
pítés ellenére, már kialakult szokás-
nak megfelelően most sem akadt
nagyobb hal a horogra, az 5 kilo-

gramm körüli fogási eredménnyel
elnyert első díj is vegyes, apró ha-
lakból zsákmányoltakra jutott. 
Felnőtt kategóriában díjazottak:

1. Joó Péter, Gyüre; 
2. Szücs András, Nagyvarsány; 
3. Peres Attila. Gyüre.
A helyezetteknek az oklevelet, az

ajándékutalványt a HE elnöke, Zsol-
dos Zoltán adta át. Ezt követően Her-
czeg Péter, Nagyvarsány, a HE egye-
düli pártoló tagjának főztjét, a ha-
gyományos babgulyást fogyasztották
el közmegelégedésésel a résztvevők
ebédre, amit baráti beszélgetés és to-
vábbi horgászat követett.

Topolánszky Csaba, a HE titkára

A tiszadadai házi horgászverseny helyezettjei
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Nagy várakozás előzte meg
a megye versenyhorgá-

szai között az OHCSB-re való
felkészülést, illetve az azon
való részvételt. 

Több versenyen elért eredmény
alapján került összeállításra a me-
gyei válogatott, mely válogatottba
való bekerülésnek legfontosabb ál-
lomása a kétfordulós megyei egyé-
ni bajnokság volt. Az egyéni ver-
seny után kihirdetett csapat a ver-
senyt megelőzően utazott le Szol-
nokra, Alcsi szigetére.

Tudva levő volt, hogy a víz, az
törpeharcsás és kevés keszeg talál-
ható benne. Ennek megfelelően ala-
kította ki a csapat az itt használatos
etetőanyagot, csalit, melyeket szer-

dától, 3 napon keresztül tesztelték,
illetve kemény edzéseket tartottak.
Tudtuk, hogy az OHCSB I., az ún.
NB-I, nagyon erős, rengeteg régi és
új bajnokokkal megtűzdelve, és
olyan gyári szponzorokkal, me-
lyeknek nagyon fontos ezen a ver-
senyen való szereplés. 

Kis csapatunk nem jó előjellel
készült, mert az elmúlt 10 évben
többször versenyeztünk ezen a pá-
lyán komolyabb sikerélmény nél-
kül. A tavalyi évhez viszonyítva
több helyen változó csapat ennek
ellenére nagy önbizalommal ké-
szült az esélyesség terhe nélkül. 

Szombati első forduló előtt meg-
látogatta a csapatot a megyei hor-
gász szövetség elnöke és ügyvezető
igazgatója, mely jól esett a verseny-

zőknek. Sajnos, az időjárás nem fo-
gadta kegyeibe a csapatokat, a
szombat délutáni első forduló előtt
egy órás nagy vihar és eső, eközben
10 perces jégeső vonult végig a pá-
lyán. 

A rendezők úgy döntöttek, hogy a
vihar után elkezdik a versenyt, mivel
vasárnap két fordulót nem lehet le-
bonyolítani és így kénytelenek vol-
tak szombaton délután a sötétedéssel
dacolva elkezdeni a versenyt. Saj-
nos, az időjárás megint közbe szólt.
Egy óra húsz perc horgászás után
villámlás, dörgés közepette véget
vetettek a verseny első fordulójának.
Ez a szabolcsi csapat nagy vesztét
hozta, mivel a halak az etetésre eny-
nyi idő alatt még nem álltak be, így
a csapat gyenge fogást produkált. 

Bízva a vasárnapi jó időben ala-
kította ki a csapat a taktikáját, és ez
aránylag jó eredménnyel járt, de a
hátrányt így sem tudta behozni, és
búcsúzni kellett az I. osztálytól.

Köszönet a támogatóinknak: a
Laguna 2D Kft.-nek, a Szabolcs Ta-
karékszövetkezetnek, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász
Szövetségének, és nem utolsó sor-
ban a csapat tagjainak.

Turkó Sándor
verseny szakbiz. elnöke

Nagy érdeklődés előzte
meg az Egyéni Bajnoksá-

got, mely új helyszínen, Leve-
leken került megrendezésre.

Azért Leveleken, mert ez a pálya
hasonlít leginkább a Szolnoki Alcsi
szigeten lévő versenypályához, me-
lyen megrendezésre kerül július
3–4-jén az I. osztályú OHCSB

U–14, U–18, U–22, női, felnőtt
korosztályban és kategóriában, ösz-
szesen 49 versenyző indult el és
küzdött meg egymással, a 2x3 órás
megmérettetésen.

Az idén az időjárás a kegyeibe
fogadta a versenyzőket, olykor-oly-
kor egy orkán erejű szél végig fu-
tott a pályán, de más zavaró ténye-
ző nem volt. 

A jól előkészített pálya, melyért
köszönet a Leveleki Önkormányza-
ti Horgászegyesületnek, nagyon jó
fogások ígérkeztek, bár ezek a jó
fogások a délelőtti fordulóban nem
igazán jól realizálódtak, így a dél-
utáni fordulóban bíztak a verseny-
zők, ami be is jött és aránylag jó fo-
gások születtek. 

A verseny a fő célját elérte, az or-
szágos csapatbajnokságra nevezés-
re kerülő megyei válogatott bizony-
talan pontjaira választ adott, eldőlt
az is, hogy a korosztályokban és a
kategóriákban ki a megyei bajnok,
amit már nagy várakozás előzött
meg. 

Turkó Sándor
a verseny szakbizottság vezetője

Vihar után elbúcsúztunk
Országos csapatbajnokság 2010. július 3–4. Szolnok, Alcsi-sziget

Csapatvezető: Turkó Sándor
Edző: Szűcs Sándor
Versenyzők:
U-14 ifj. Varga Albert, Kis-Sügér HE, Mátészalka
U-18 Bojer László, Kis-Sügér HE, Mátészalka
U-22 Kovács Gábor, Vasutas STE, Nyíregyháza
Női Bajkó Tamásné, Szatmárvidéki HE, Mátészalka
Felnőtt Beke Péter, Új Élet HE, Tiszalök

ifj. Kovács József, Vasutas STE, Nyíregyháza
Luzsinszky Tamás, Vasutas STE, Nyíregyháza
Pataki Zsolt, Vasutas STE, Nyíregyháza

Tartalék: ifj. Kovács György, Kis-Sügér HE, Mátészalka

A csapat tagjai

U-14 korosztály:
1. Hornyák Bence, Vasutas STE, Nyíregyháza
2. Szilágyi Márk, Kraszna HE, Kocsord
3. ifj. Varga Albert, Kis Sügér HE, Mátészalka
U-18 korosztály:
1. Bójer László, Kis Sügér HE, Mátészalka
2. ifj. Papp László, Szatmárvidéki HE, Mátészalka
3. Mikita Ádám, Beregi Tiszavirág 2009. HE, Vásárosnamény
U–22 korosztály:
1. Tóth György, Nagykállói Sport HE
2. Poór Sándor, Apagy HE
Nõi kategória:
1. Bajkó Tamásné, Szatmárvidéki HE, Mátészalka
2. Szabó Anikó, Postás HE, Vásárosnamény
3. Turcsánné Reskó Ibolya, Vasutas STE, Nyíregyháza
Felnõtt kategória:
1. ifj. Kovács József, Vasutas STE, Nyíregyháza
2. Pataki Zsolt, Vasutas STE, Nyíregyháza
3. Luzsinszky Tamás, Vasutas STE, Nyíregyháza
4. Beke Péter, Új Élet HE, Tiszalök
5. Huzsvai Krisztián, Beregi Tiszavirág 2009 HE, Vásárosnamény

Eredmények:Nagy volt az érdeklõdés
Egyéni Bajnokságról, 2010. június 13. Leveleki víztározó
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2010. augusztus 8.
Leveleki-víztározó

Az emlékverseny célja,
hogy nemcsak életében

tiszteltük és becsültük, ha-
nem emlékét örökké meg
akarjuk őrizni. 

A szövetség minden tagegyesüle-
tének kiküldtük a verseny kiírását,
melyet az egyesületek szívesen fo-
gadták és a leveleki versenypálya
adottságának megfelelően 42 főnél

sokkal többen jelentkeztek. A ver-
seny helyszínét nagyon szépen és
remekül előkészítette a Leveleki
Önkormányzati Horgász Egyesület,
mely egyesület egyben felajánlotta
ezen emlékverseny vándorkupáját. 

Az időjárás kegyeibe fogadta a
versenyzőket és jó hangulatba, de
az emlékezés terhe mellett horgász-
tak és jó fogást értek el. 

A verseny fő védnöke, támogató-
ja Maleczki Tamás, Imre bácsi fia,
aki olykor-olykor könnyeivel bir-
kózott. 

Az eredményhirdetést megtisz-

telte jelenlétével Szanyi Lászlóné,
Levelek polgármestere, az egyesü-
let elnöke, Virág Imre, a megyei
szövetség elnöke, Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató. A polgármester
asszony rövid, de szívhez szóló
visszaemlékezése után Virág Imre
úr emlékezett, majd Maleczki Ta-
más köszönte meg a szép számú
versenyzőknek a részvételt.

A közös ebéd közepette is az em-
lékezés volt a fő téma, majd az
eredményhirdetés végén a díjazot-
tak és a meghívottak fehér rózsák
vízbe dobásával emlékeztek ezen

vízterülethez minden szállal kap-
csolódó Imre bácsinkra.

Turkó Sándor vers. szakbiz. eln.

Dr. Maleczky Imre Emlékverseny

1. Luzsinszky Tamás 
Vasutas STE, Nyíregyháza
2. Sebõk Zsolt
Nagykállói Sporthorgász Egyesület
3. Sándor Zoltán
Nagykállói Sporthorgász Egyesület
4. Gellér Gyõzõ
Szatmárvidéki HE, Mátészalka
5. Varaga Albert
Kis Sügér HE, Mátészalka

Eredmények:

U–14, U–18, U–22-es
Csapatbajnokság
2010. június 6. 
Bujtosi tavak

Az Európai és a Magyar
Horgászati Versenysza-

bályzatok megváltoztatása
magával hozta a megyei ver-
senyszabályzat újraírását. 

Ez azt jelenti, hogy az ifjúsági
és az utánpótlás korosztály helyett
az U–14, U–18, U–22 korosztály-
ok, korcsoportok lettek meghatá-
rozva. 

A megyei horgász szövetség
versenycsapata tavaly megnyerte

az Országos II. osztályú Csapat-
bajnokságot, így az I. osztályban
folytatja, ezért volt szükséges vál-
toztatni a korcsoportokon. 

A másik nagyobb probléma az

időjárás volt, ugyanis a folyók ma-
gas vízállása, a magas belvíz na-
gyon sok horgásztavon a verseny-
zést szinte lehetetlenné tette.
Többszöri nekifutásra és a Bújtos

HE. nagyon pozitív hozzáállásával
egy szépen előkészített és rende-
zett pályán tudtak az ifjú horgá-
szok versenyezni. Az időjárás ke-
gyeibe fogadta őket, és a verseny-
zés izgalma mellett gyönyörköd-
hettek a szülők is a Bujtosi-tó
szépségébe. Közepes fogás ered-
ményeként hirdettünk eredményt,
mely eredményhirdetésen jelen
volt Virág Imre, a megyei szövet-
ség elnöke, Balázs Zsolt, a Laguna
2D Kft. képviselője, és a verseny
kezdetén üdvözölte a versenyzőket
Morauszki Tamás, a Bujtosi Sport-
horgász és Tájvédelmi HE. elnöke. 

Verseny Szakbizottság

Izgalmas, szemet gyönyörködtetõ

U-14 I. Új Élet HE, Tiszalök
(csapatvezető: Fazekas János,
versenyzők: ifj. Beke Péter,
Csuha Regina, Fazekas Milán),
II. Nagykállói Sporthorgász
Egyesület, III. Apagy HE
U-18 I. Kis Sügér HE, Mátészal-
ka (csapatvezető: Varga György,
versenyzők: Bójer Balázs,
Bójer László, Juhos Árpád), II.
Kraszna HE, Kocsord, III. Tisza-
parti Sport HE, Dombrád
U-22 I. Kraszna HE, Kocsord
(csapatvezető: Jakab János,
versenyzők: Mándi Gábor 
Jakab Gábor, Jakab Róbert)
II. Új Éelet HE, Tiszalök

Eredmények:
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Aki az elmúlt hónapban a
gávavencsellői Kacsató

környékén járt, nem is gon-
dolta volna, hogy 2010-ben
lehetőség lesz a Tiszaparti
Horgász Egyesület Házi Hor-
gászversenyének megrende-
zésére.

Hiszen a rendkívüli csapadékos
időjárás következtében a Kacsató
víz szintje nagymértékben emelke-
dett és felbecsülhetetlen károkat
okozott a természetben és a halállo-
mányban.

Az árvíz levonulta után az egye-
sület vezetősége – Barnóth László,
Horváth Béla, ifj. Szőnyi István és
ifj. Turkó Sándor önzetlen segítsé-
gének köszönhetően – mindent
megtett azért, hogy az áradás utáni
károkat minél előbb helyreállítsák.
A segítő kezek 6 mázsa ponty tele-
pítésében is teljes mértékben szere-
pet vállaltak. Így 2010. augusztus
1-jén ápolt, rendezett környezet
várta a fiatalokból és idősebbekből

álló 48 lelkes horgászokat. Az idei
horgászversenyt megtisztelték je-
lenlétükkel: Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász-
szövetség elnöke, Pernyák Sándor a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, Doránt Vilmos a Lagu-
na 2D Kft. tulajdonosa és Laszkov-

szki Miklós, a Spinkler Tűzvédelmi
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
tulajdonosa. 

Napközben a tiszaberceli Tarjá-
nyi István – aki már 10 éve minden
alkalommal vállalja a „versenyláz-
ban égő“ horgászok szakácsának
szerepét – az idén üstben készítette
el a finom babgulyást.

A versenyt lezáró kürtszót köve-
tően kezdetét vette a mérlegelés,
majd a támogatók – Juhász Ferenc
országgyűlési képviselő, illetve
Doránt Vilmos a Laguna 2D Kft.
tulajdonosa – által felajánlott díjak
átadására is sor került. A szép nyári
időjárásnak és a kellemes társaság-
nak köszönhetőn az egész nap kelle-
mes, jó hangulatban telt.

Szeressük, védjük a természetet!

Egyesületi Tisztségvi-
selõi verseny

Székely, Õze tanyai
víztározó 

2010. 09. 12.

Amegyei horgász szövet-
ség verseny szakbizottsá-

ga a versenynaptárnak meg-
felelően 2010. évre is kiírta az
egyesületi tisztségviselők
versenyét.

A verseny szervezésében, lebo-
nyolításában segített és tevékenyen
részt vett az előző évi verseny
győztese, a Nyírtelek HE. Az idő-
ben kiment felhívásra reményen fe-
lüli számban jelentkeztek az egye-
sületek (15 csapat), így közel 50
versenyző látott hozzá a küzdelem-
hez. A nagyon szép környezetben
lévő Székely, Őzetanyai-tó lehető-
séget nyújtott arra, hogy a megyei
versenyszabályzatnak megfelelően
versenyezzenek azok a tisztségvise-
lők, akik ezen a versenyen kikap-
csolódnak, elbeszélgetnek, véle-
ményt cserélnek és közben ki van-
nak téve annak a mondásnak, hogy

„a hóhért akasztják“. Bukovenszki
István és csapata által szépen előké-
szített horgászhelyek feledtették a
versenyzőkkel a helyekre való
begyaloglást, bár ebben segítségre
volt a tógazda saját kis járművével. 

A Nyírteleki HE. szívélyes ven-
déglátása és a megyei horgász szö-
vetség szomjúság ellen kínált üdítő
itala frissítőként hatott, a jó fogás-

ban bizakodó versenyzőkre. Bár a
jó fogás, mint olyan elmaradt, és
megint bebizonyosodott az, hogy
szükség van a tisztségviselői ver-
senyre, ezt a jelenlévők is kifejezés-
re juttatták. 

Új kezdeményezés volt a Nyírte-
leki Horgász Egyesület részéről
horgásztotó kiadása a csapatveze-
tőknek, akik a verseny végéig ki-

töltve vissza is adták, és a jól vála-
szolók különdíjat kaptak.

A versenyzőket és az eredmény-
hirdetésnél a díjazottakat köszön-
tötte a megyei horgász szövetség
elnöke, Virág Imre, és a Nyírteleki
HE. elnöke, Dankó Mihály, akik
egyben a helyezetteknek járó okle-
veleket és a tárgyjutalmakat adták
át, melyet ízletes ebéd elfogyasztá-
sa követett. Köszönet érte, Ladányi
Gyula főzőmester és csapatának. 

A triplázó nyírteleki horgász
egyesület képviselői megegyeztek a
II. helyezett Kraszna HE csapatá-
val, hogy 2011. évi verseny rende-
zési jogát átadják.

Turkó Sándor, 
versenyszakbizottság elnöke 

Harmadszor is Nyírtelek

1. Nyírtelek HE.
Csapatvezető: Komári Péter
Versenyzők: Biri László, Kan-
dala Mihály, Komári Géza.
2. Kraszna HE. Kocsord
3. Dolgozók HE. Kisvárda

Helyezettek:

Felnőtt kategóriában: 1. Ifj.
Feller János – Gávavencsellő,
2. Id. Sárosi István – Buj, 3.
Toma János – Gávavencsellő
Gyermek kategóriában: 1. Ifj.
Gyurina János, 2. Kanyuk
Kevin 3. Váradi Bertalan.
Különdíjban részesült a leg-
fiatalabb versenyző Fodor
Melinda – Buj, a legidősebb
versenyző Kónya József –
Gávavencsellő, a legeredmé-
nyesebb női versenyző Koz-
ma Sándorné – Nyíregyháza
és a legnagyobb halat fogó
versenyző: Kónya Attila –
Gávavencsellő.

A verseny végeredménye
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Milotai Tiszavirág Horgász-

egyesület horgászversenye

2010-ben augusztus 15-én ren-
deztük meg éves horgászverse-
nyünket. Az előkészületekhez az is
hozzátartozott, hogy előtte pár nap-
pal pontytelepítést végeztünk, bíz-
va abban, hogy az megmozgatja az
egész tó hal állományát. Ennek
megfelelően nagy volt az érdeklő-
dés: 78 versenyzőnk volt, akik kö-
zül többen másodmagukkal, vagy
éppen családostól jöttek. A megnyi-
tókor bemutattuk a verseny díjait is,
amivel még tovább fokozódott a
hangulat. Nemhiába, mert a fődíj
egy márkás 80-as, 8 csapágyas,
nyeletőfékes orsó volt egy szintén
márkás, háromrészes erős bottal,
amelyekkel a mi kapitális halaink-
kal már érdemben fel lehet venni a

küzdelmet. A horgász utánpótlás
motiválásáról sem feledkeztünk
meg: az Ifjúsági kategória első díja
ugyanaz az álomorsó volt, mint a
felnőtteké.

Természetesen gyermek kategó-
riában is három díj volt. Úgy vettük
észre, hogy valamennyi díj megdo-
bogtatta a horgászszíveket, mert a
kilenc díj mindegyike bot vagy or-
só volt.

Elveszni nem tudott egy díjunk
sem, mert induló volt bőven.  Teszt-
lap kitöltés is volt, amit szándéko-
san nem állítottunk össze túl nehéz-
nek, de az értékeléskor kiderült,
hogy túl könnyűnek sem. Az ifjúsá-
gi kategória III. díját a tesztlap ki-
töltése döntötte el: 1 pont különb-
séggel nyerte meg a milotai Hor-
váth Csaba, így övé lett a háromré-
szes, behajtható keverőgyűrűvel el-

látott boylis bot. Szép volt látni,
ahogy a saját és a hozzánk távoli
helyekről is érkező idegen horgá-
szok is betelítették a tavat: igazi tö-
meg volt sok olyan arccal, amelyet
tavaly láttunk először, de azóta
többször visszatértek, és volt sok új
résztvevőnk is.

A versenyzők a reggeli kávé, cél-
zóvíz elfogyasztása, és egyéb mu-
níciók felvétele után elfoglalták a
kisorsolt horgászhelyeiket. A szo-
kásos, horgászainkból álló főzőcsa-
pat pedig megkezdte a Vass Endre
féle halászlé főzését pontyból és
harcsából.

Szerencsére most is jó időnk
volt, bár erre a meteorológia előre-
jelzést figyelembe véve nem mer-
tem volna mérget venni. Annál is
inkább, mert általában verseny előtt
két héttel kiküldjük a meghívókat,
és időjós legyen a talpán az, aki
megmondja, hogy két hét múlva
milyen idő lesz. Egy tízperces zá-
por is elronthatja az egész versenyt,
ha rosszkor érkezik, és „természe-
tesen“ ezért is a szervező felel. Ná-
lunk 15–20 ember vesz részt a ver-
seny előkészítésében és lebonyolí-
tásában. Ebben benne van a fűnyí-
rás és a halpucolás is, és számunkra
lett volna a legrosszabb látni azt, ha
a munkánk tönkremegy, de lehet,
hogy mi értékeljük a legjobban, ha
minden jól sikerül. 

Szerintem nem is alszik nyugod-
tan az, aki szabadtéri rendezvényt
szervez, mert az időjárás a legtöké-
letesebb szervezést is keresztülhúz-
hatja. Mi annyit teszünk, hogy
hosszú évek időjárási tapasztalatait
figyelembe véve választjuk meg a
verseny időpontját. Lehet, hogy
csak a szerencsének köszönhető, de
tény, hogy az utóbbi jó pár évben
sikerült egy csepp eső nélkül, szára-
zon megúszni a versenyeket.

Meleg az volt, de tompították a
hűtött italok, és hűs fáink. A halak-

nak sem volt túlzottan melegük –
köszönhetően talán a bányató mély
és oxigéndús, ivóvíz minőségű vi-
zének – , mert Daniló László  az el-
ső félórában 4 pontyot fogott,
Ignácz Imre egy óra alatt ötöt,
Rozsályi Richárd pedig nyolcat. A
verseny végére ez 6;8;13; lett 5260,
6390 és 9730 g súlyban. Ők lettek a
verseny első három helyezettjei is
felnőtt kategóriában. A ifjúsági ka-
tegória első helyezettje a milotai
Lukács Béla 4 pontyot fogott 3630
g összsúlyban. A gyermek kategó-
ria első helyezettje a tiszabecsi Kál-
ló András lett 3 db ponttyal 2630 g
összsúlyban, de a II. helyezett
milotai Szabó Gusztika is fogott
egy 1270 g súlyú pontyot, aki a ver-
seny után nem mulasztotta el fel-
hívni a telefonon elérhető összes
rokonságot, hogy „most már hiába
bánják, hogy nem jöttek a verseny-
re, és nem is látták, hogyan vette át
a díjat“ (ami egy jó minőségű 5
csapágyas orsó volt). Ezek után
mondani sem kell, mekkora öröme
volt a gyerekeknek - de láttuk, hogy
a felnőtteknek is.

A verseny értékelése előtt már el-
készült a halászlé. A finom illatok
miatt sokan nem bírták kivárni azt,
és körülvették tányérjaikkal a két
üstöt (ez legalább 40–50 ember
volt). Megérkeztek azon tagjaink is,
aki a versenyen nem vettek részt, de

a halászlevet, és a jó társaságot nem
akarták kihagyni, és ekkorra már el-
készült értékelés is. 

A nagy zűrzavarban egy kis fi-
gyelmet kértem: „Nem elsősorban a
díjátadás miatt, hanem mert  voltak
egy páran, akik sokat tettek azért,
hogy most itt lehessünk, de ők már
nem lehetnek itt.“

Amire ezt végigmondtam, olyan
csend lett, hogy még a légy züm-
mögését is meg lehetett volna halla-
ni – ha lett volna. Mindenki rám fi-
gyelt és otthagyták az üstöket.

Megkértem a jelenlévőket, hogy
egyperces csenddel emlékezzünk
meg az idén közülünk eltávozott dr.
Maleczky Imre megyei elnök úrról,
Vass Endre bácsiról, aki mindig is
főzte nekünk a finomabbnál fino-
mabb ételeket és egy jő főzőcsapa-
tot is kinevelt, valamint Nyilas Bar-
nabás horgásztársunkról, aki annak
idején erejét nem kímélve egyedül
egyengette el egy nagy erőgéppel a
kavicsbányából kitermelt hatalmas
földtömeget.

Jó volt látni, ahogy a vegyes tár-
saság – tele idegenekkel – lerótta
tiszteletét. Egy valamiben azonban
megegyeztünk: valamennyien hor-
gászok voltunk, akik bármikor ké-
pesek összefogni.

Wachteinheim József
Milotai Tiszavirág 

Horgászegyesület elnöke

Sokan visszatértek

A Nyíregyháza-Sóstógyógyfür-
dői Horgász Egyesület fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából a
sóstói tavakon 2010. szeptember
12-én rendezett, nyílt, nemzetközi
Jubileumi Halfogó Versenyen ösz-
szesen 96 fő versenyzett, a verseny
ideje alatt 38 db pontyot, sok ká-
rászt és dévérkeszeget is fogtak a
versenyzők.

Díjazottak:

Női kategória:

1. Iglainé Perecsi Zsuzsa: 3,90 kg, 
2. Halász Mihályné: 1,88 kg,
3. Gellért Erzsébet: 0,46 kg
Gyerek kategória:

1. Harsányi Zsófia: 1,46 kg, 
2. Varga Benjamin: 0,56 kg, 
3. Gyöngyösi Zsombor: 0,50 kg

Ifjúsági kategória:
1. Szőke Patrik: 7,30 kg (abszo-
lút első helyezett lett: többet 
fogott, mint a felnőtt első), 
2. Ifj. Boros László: 0,50 kg,
3. Isaák Ferenc 0,45 kg.
Férfi kategória:
1. Kecskés Csaba: 5,84 kg, 
2. Id. Büdi László: 5,20 kg, 
3. Boros László: 4,70 kg
A legtöbb törpeharcsát fogó
versenyző:
Ifj. Büdi László: 173 db. 

A legnagyobb halat fogó ver-
senyző:
István József: 2,90 kg- os ponty
(a nagyobb halak most nem „ettek“). 

A díjazott versenyzők kupát, ér-
met, oklevelet és értékes horgász-
felszereléseket vettek át. Többen
fogtak 1-1 pontyot vagy kárászo-
kat, dévéreket, törpeharcsát, de hi-
vatalosan nem mérlegeltek. A ver-
senyen minden halat beleszámítva
több, mint 170 kg halat fogtak a
versenyzők. Váli Csaba titkár

Jubileumi Halfogó Verseny

Felnőtt Pont Ifjúsági Pont Gyermek Pont
I. Rozsályi Richárd 9765 Lukács Béla 3688 Kálló András 2681
II. Ignácz Imre 6390 Varga Zoltán 60 Szabó Gusztáv 1270
III. Daniló László 5311 Horváth Csaba 47 Kanalas Krisztián 37

Megyei horgászlétszám

A verseny megnyitóján a díjakat is bemutattuk
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Már jó pár nap telt el a
2010. augusztus 15-i

versenyünk óta. Etetgettem
a helyemet, de azóta még
nem ültem neki éjszakára
nagy halat fogni. Én nem
csak úgy kímélem életüket,
hogy kifogás után visszaen-
gedem őket, hanem úgy,
hogy nem is háborgattam
őket.

Augusztus 23-án viszont egy rö-
vid éjszakai – éjfélig tervezett –
horgászattal megmértem a halak
intenzitását. Láttam egy-egy szép
mozdulást, de kapás az nem akart
lenni. Egészen 23.30 percig. Ek-
kor meg-megemelkedett a kapás-
jelzőm, és rövid ideig meg is tar-
totta kb. 25 cm, emelkedés után.
Sokan esküsznek rá, hogy ez a leg-
alkalmasabb pillanat a bevágásra.
Én viszont tudtam, hogy egy ta-
pasztalt öreggel van dolgom, és
még a botom közelébe sem nyúl-
tam, nehogy a zsinórhoz véletlenül
is hozzáérjek. A fennmaradt ka-
pásjelzőt vissza engedtem. Öt perc
múlva ugyanez megismétlődött.

Rá tíz percre most már határo-
zottan megindult felfelé a jelzőm,
és kb. 30 cm, emelkedés után erő-
teljesen bevágtam, amire heves el-
lenállás volt a reagálás. Pechére a
halam ezúttal a jobban felszerelt,

80-as orsóval, és igaz, hogy csak
0,30-as, 7,1 kg, szakítószilárdságú
monofil zsinórral ellátott szerelé-
semre kapott. A hal védekezése fo-
lyamatosan erőteljes, töretlen volt.
A parttól 30 m-re feljött a víz tete-
jére, és akkorákat csapott, amek-
korákat sok horgászfül csak akkor
hall, amikor a nagy hallal történő
találkozást elképzeli. Az ilyen
hangok „kicsiholázáshoz“ az is
hozzájárult, hogy a hal erőteljes
húzás miatt nem tudtam kioldani a
visszaforgás gátlót, és a jól beállí-
tott fékemnek köszönhetően nem
vettem a kelletén él korábban bú-
csút a harcos ismeretlentől. Azt
éreztem, hogy pukkanásig feszült
a zsinór, de a fékem lazítottam egy
kicsit, és már működésbe is lépett,
és ki tudtam oldani a visszaforgás
gátlót.

Az egész fárasztást során vehe-
mens küzdelem folyt. Az átlagos-
nál 1,5 m-rel magasabb vízszint
miatt a halamnak kitűnő menekü-
lési esélyei voltak. A parti, hosszan
vízbenyúló bokrok, és a közelem-
ben lévő egyéb akadók könnyen a
küzdelem végét jelenthették volna,
talán ezt érezte a hal, mert pillanat-
nyira sem lankadt. Jó negyedórás

küzdelem után azonban már szá-
kolható állapotba került, és egy jól
irányzott merítéssel véget vetettem
a küzdelemnek. Ekkor láttam a te-
lehold fényénél, hogy egy sodrófa
formájú, eredeti nyurgaponttyal
van dolgom. 

Úgy döntöttem, hogy hősies
küzdelmét az életével jutalmazom,
de előtte még meghívtam egy part-
közeli éjszakázásra: kikötöttem a
reggeli fényképezésig. Csak haza-
felé menet jutott eszembe, hogy
amennyiben halamat egy testesebb
harcsa meglátogatná, nem sok ma-
radna belőle. 

Reggelre azonban rendben a he-
lyén volt minden. Csak Varga
Guszti bácsi horgász barátom és
szomszédom nem tudta mire vélni,
miféle jószág csapkod a helyemen.
Gyorsan megmértük: 8 kg, volt a
húzós mérlegen, majd rövid
fényképészkedés után útjára en-
gedtük az éjszaka harcosát.

Fogtak rajtam kívül 6 kg-os
amurt, és néhány kisebb amurt is,
no és pontyokat is, bár az őszi
nagykapások időszaka, és az igazi
nagy öregek (20 kg. felettiek)
megjelenése még ezután fog kö-
vetkezni. Megnézném a 10 évvel

ezelőtt kifogott 12 kg-os csuka,
vagy a 19 kg-os harcsa testvéreit
is, de volt, akinek a parttól 1 m-re
akadt le a legalább 10 kg-os süllő
az elmúlt évben. Remélem, a
nagyöreg ragadozók közül is meg-
tiszteli még az idén jó pár újból
néhány horgásztársunkat látogatá-
sával.

Wachteinheim József
Milotai Tiszavirág 

Horgászegyesület elnöke

Éjszakai harcos

Ahagyományoknak megfe-
lelően az idén is augusz-

tus útólsó vasárnapján 29-én
rendezte meg éves házi hor-
gászversenyét a Vásáros-
naményi Postás Horgász
Egyesület. 

Az előkészületek augusztus 25-
én 700 kg horog érett ponty telepí-
tésével kezdődtek. Vasárnap reggel
06:30 h-tól a megjelent horgászok
ki húzták a startszámokat, a ver-
senyfelelősünk, Szabó Gábor üdvö-
zölte a megjelent horgászokat, majd
a versenyzők elfoglalták a horgász-
helyeket.

07:00 h-kor dudaszóra elkezdő-
dött a verseny, 45 felnőtt, egy ifi és
egy gyermek versenyzővel. Közben
a szakácsunk, Nagy József elkezdte

az előkészületet az ebéd készítésé-
hez. Az ebéd most kivételesen nem
hallé volt, hanem kolbászos és füs-
tölt szalonnával ízesített lecsó. Míg
a versenyző horgászok minél több
hal kifogására koncentráltak, addig
a vezetőség tagjai és a halőrök fel
állították a sörasztalokat és padokat
az ebéd helyszínén.

A versenyzők ellenőrzése közben
már 9 óra magasságban kiderült,
hogy szép fogások lesznek. 11:00
h-kor megérkeztek a Gergelyiu-
gornyai Polgárőrség tagjai és a
meghívott vendégek is, már ez is
hagyomány, hogy ilyenkor meghív-
juk őket egy közös ebédre és elbe-
szélgetésre. A polgárőrség egész
évben felügyeli főleg éjszaka a víz-
területünket. Közben megszólalt a
duda és vége a versenynek. Nagy
izgalommal vártuk a mérlegelést.
Ahogy a horgászok kezdtek megje-
lenni a mérlegelés helyszínén, már
láttuk, hogy szép fogások voltak. A
45 felnőtt horgászból 22-en mérle-
geltek. Az összesítéskor kiderült
hogy 60 dkg híján 120 kg halat si-
került zsákmányolni, ebből 58 db
ponty volt. Magyar Péter titkár is-
mertette az eredményeket, Tóth La-
jos egyesületi elnök újra üdvözölte

a megjelenteket, majd László Csa-
ba gazdasági felelőssel átadták a dí-
jakat.

A különdíjakat Németh Béla a
Tappancs & Csali horgászbolt tulaj-
donosa és a helyi polgárőrség aján-
lotta fel, melyet az egyesület nevé-
ben köszönünk.A díjak átadása és a
gratulációk után 12:00-h-tól követ-
kezett az ebéd, az elfogyasztása
után mindenkit megkínáltunk egy
üdítővel vagy egy doboz sörrel, a jó
időnek köszönhetően, még órákon
keresztül itt maradtak a vendégeink
is egy jókedvű és derűs beszélge-
tésre. Én a magam részéről azt kí-
vánom, hogy soha rosszabb idő és
rosszabb fogás ne legyen, ilyen si-
keres versenyzés legyen jövő évben

is. Ehhez kívánok minden horgász-
társamnak erőt, jó egészséget, és az
év hátra lévő részében jó horgász-
szerencsét.

László Csaba 
gazdasági felelős Postás HE.

Jöttek a pontyok

Felnőtt kategória: I. Móna Fe-
renc 7 db ponty 13,940 kg, II. Sza-
bó Gyula 5 db ponty 13,140 k, III.
P. Koncz László 5 db ponty 10,790
kg. Ifjúsági Kategória: Rézmű-
ves Norbert 3 db ponty 6,800 kg.
Gyermek kategóriában sajnos
nem tudtunk kiadni díjakat. Külön-
díjjal jutalmaztuk a legnagyobb
halat fogó Szabó Gyula és a legki-
sebb halat fogó Mile Pál Csaba
horgásztársunkat is.

A helyezettek:
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Ismét Olcsváról tudósítok, a
Holt-Krasznáról és neveze-

tesen az amurokról.

Nos, elöljáróban annyit, hogy ezt
a vizet ki kellett teljes egészében is-
merni. Először is azért, mert itt
minden szabály felborul, másod-
szor pedig itt semmi sem az, ami-
nek látszik. 

Mikor először itt horgásztunk
(azóta már egyesületi tagok is va-
gyunk), hallottunk mi mendemon-
dákat nagy amurokról, de konkrét
horgászmódszerről, vagy módsze-
rekről semmit. Próbálkoztunk mi
Robival mindennel, amit javasol-
tak, de igazán számottevő ered-
ményre eleddig nem jutottunk.
Közben persze figyeltünk, tapaszta-
latot gyűjtöttünk és összegeztünk és
augusztus második felében, meg-
történt az áttörés.

Kezdjük a zsinórral. Én eddig
csak monofil zsinórokkal horgász-
tam, világéletemben ódzkodtam a
fonottól, maximum csak előkének
használtam. Most a körülményekre
való tekintettel, kipróbáltam. A sze-
rencse segített, hiszen a saját sze-
memmel láttam, hogy 18-as és 22-
es nem süllyedő fonottat hogy sza-

kit az amur. No, erre én vettem 30-
as, 37,5 kg szakítószilárdságú és
süllyedő damilt. Mindenki elhűlt,
mikor mondtam a méreteket,
mondván, hogy úgy sem fogja a hal
felvenni. Dehogynem!

Mivel a tökleveles kellős köze-
pén találtam magamnak helyet,
ezért nem csak a hal, hanem a nö-
vényzet ellenállását is figyelembe
kell venni, erre találták ki a fonottat
és ezért is kell gondosan megvá-
lasztani a botot is. Én egy eddig na-
gyon jól bevált, 3 méteres, B100-
200 g-os botot használok, amivel,
biztonsággal ki lehet fogni nagy
testű halakat, akár egy nagyobbacs-
ka harcsát is. A botválasztásnál azt
is figyelembe kell venni, hogy a fo-
nott nem nyúlik, ezért a bevágásnál
dupla terhelés van, hiszen a hal sú-
lya mellett, még a zsinór ellenállá-
sát is el kell viselnie. 

Következik az orsó. Egy nagy
testű hal akasztásakor, ez a felsze-
relés viszi a prímet, hiszen az orsó-
ra nehezedik talán a legnagyobb
terhelés. Én három csapágyas, 40-
es, hátsó fékes és jó minőségűt
használok, mert az orsón nem sza-
bad spórolni. Márkát szándékosan
nem írok, hiszen mindenki másra

esküszik, meg ez itt nem a reklám
helye. Következő felszereléseink,
az úszó és a horog. Az úszó 8 gram-
mos, feltolósra szerelve, a horog,
vastaghúsú, 1/0 vagy 1-es, fekete
színű.

Na és végül az etetőanyag és a
csali. A legfontosabb kellékek!
Nagy halat csak úgy tudunk fogni,
hogy ha eltaláljuk a megfelelő ete-
tési módot és csalit. Most sokan dü-
hösen fel fogják kapni a fejüket,
hogy mi az isten nyilát süketelek itt,
mikor mindenkinek meg van a saját
tuti módszere. Maradjunk annyi-
ban, hogy mi is azt hittük, de téved-
tünk. Mint már említettem, itt sem-
mi sem az, aminek látszik. Sokszor
a rendhagyó dolgok jönnek be.

A büdös kukorica szokványos ete-
tő anyag, de önmagában sokszor mit
sem ér, néha keverni kell hozzá ezt-
azt, hogy még hatásosabb legyen.
Nos, mi is így tettünk, de mivel ez a
csali kiegészítő Robi „találmánya“,
megkért, hogy ne közöljem a recep-
tet. Én pálinkát szoktam bele tölteni,
így sokkal jobb a hatása.

A csali természetesen kukorica,
de nem mindegy, hogy milyen. Há-
rom féle vált be, mondhatnám töké-
letesen. A hinaras-sásos, a mézes és
a zöld lucernaízesítésű, ez utóbbi
talán a legjobban.

De mivel a puding próbája az
evés, akkor most horgásszunk egy
kicsit. Augusztus 17. , du. 16 óra 34
perc. Éjszakára jöttünk, amurozni.
Most 40-es monofil damil van az
orsómon, hogy tudjam összehason-
lítani a fonottal. Bődületes kapás!
Bevágást követően az amur már a
töklevél között, de két perc eltelté-
vel, az óvatos fárasztás ellenére, a
bot vége kiegyenesedik, a damil, a
horogtól 5 cm-re szakad. 17 óra 53
perc. Robi amurt akaszt, a túlparti
bokrok alatt és 5 perc elteltével már
szákolok. Súly 6,4 kg. Fonott előke.

Augusztus 20., de 11 óra 20
perc, fonott. A másik botot csali-
zom, már csak a csörömpölést hal-
lom, a botot épp hogy elkapom.

Egy perc elteltével a felszerelés
épen és egyben kint, de hal nélkül.
Későn vágtam.

Augusztus 21., de. 10 óra 12
perc, kiemelős kapás, időben vá-
gok. A fék felvisít, a hal a töklevél-
ben. 10 kritikus perc, majd a tökle-
vélen keresztül vontatva Robi szá-
kol, azaz csak szákolna, ha belefér-
ne, de hát szó szerint belegyömö-
szöli, én meg majd meghalok a rö-
högéstől, hiszen tetőtől talpig isza-
pos és tökleveles a küzdelemtől,
még mintha a hal is röhögne. Súly
10,85 kg. A felszerelés és a zsinór,
tökéletesen épp! 

Augusztus 21., de. 11 óra 43
perc, ismét akasztok, az eredmény
11,50 kg-os amur. Az örömöm leír-
hatatlan.

Nos kedves sporik, remélem ked-
vet kaptak új dolgok kipróbálásá-
hoz is, pláne, ha az eredmény, mint
esetem is példázza, beváltja a remé-
nyeinket.

Katona Zoltán, Mátészalka

Amur-híradó

A 2010. június 27-én Nagykál-
ló Vadkert tápcsatornán megren-
dezett házi horgászverseny he-
lyezettjei: 

Felnőtt kategóriában: I.
Linkecs János (7040 g), II. Dér
János (6820 g), III. Hirku Pál
(6740 g) Ifi kategória: I. Nagy
Róbert (4200 gr), Gyerek kategó-
ria: I. ifj.Tóth Imre (4660 g), II.
Kondor Péter (2620 g), III. Hidasi
Gergő (1800 g) Női kategória: I.
Listván Lászlóné (1520 g)

A legnagyobb halat fogó díj
nyertese szintén ifj.Tóth Imre
4660 gr-os amurjával. Ezúton is
gratulálunk neki és minden hor-
gásztársunknak. 

Sporthorgász Egyesület Vez.

Vadkerti sikerek Országos RAPALA Pergetõ Bajnokság 
Szeretettel meghívjuk a 2010.

10. 31-én vasárnap megrendezésre
kerülő kilencedik pergető verse-
nyünkre az Országos RAPALA
PergetőBajnokság záró fordulójá-
ra, és az azt követő ünnepélyes díj-
átadásra és ebédre . A verseny a
Sz-Sz-B. megyei Leveleken, a lev-
eleki víztározón kerül megrende-
zésre. A díjátadó, a záróünnepség
valamint az ebéd a tó melletti kem-
pingben lesz lebonyolítva.

Lebonyolítás:
7.00: gyülekezés, regisztráció,
rajtszámok kihúzása
8.00: tájékoztató
8.30: indulás, rajtszám szerinti

beengedés a versenypályára
(kb. 30 másodpercenként), fel-
készülés
9.00 – 14.00: VERSENY
14.45-től: ebéd
15.30: eredményhirdetés

A versenyre nevezni az egyesü-
let elérhetőségein lehet.

Nevezési díj 12 000 Ft csapaton-
ként, ami magába foglalja az ebé-
det, a területi engedélyt valamint
értékes Rapala ajándékcsomagot.

Bővebb információ a Perge-
tők Oázisa G-Portálon, Tel.:
06-20/331-5457 Tarsoly Mihály

06-20/368-1090 Varga Pál

Pontyfogó verseny
A Vasutas sporthorgászok szep-
tember 12-én tartották
pontyfogó versenyüket
az Erdélyi majorban.
A megméretés két
fordulós volt, a
benevezett ver-
senyzők ebédet
is kaptak.

Telepítés a szövet-
ségi vizekbe
Július 15-én és augusztus 18-án
horogérett pontyokat telepítettek
a megyei horgászszövetség a ke-
zelésében lévő vízterületekbe!

Horgászhírek
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Eredményesen végződött a
gulácsi Balla Ferenc horgá-
szata a helyi Holt-Tiszán, ami-
kor egy több mint két kilós
pontyot fogott főtt kukoricával. 

Amikor ide látogattam
Huszti Gábor elnök úr

meghívására, gyakorlatilag
hazai vízen horgásztam, hi-
szen korábban az Ököritói
Nagyközségi HE tagja voltam
4 évig.

A víz elég sokat változott, hiszen
az egykor oly fogós nádfal az amu-
roknak köszönhetően megszűnt lé-
tezni. Ez azért sejtet valamit az
amur állomány nagyságáról. A tó 6
ha területű és átlagosan 1,5 m mély.
A tagság 60 főt számlál és minden-
kinek meg van a saját helye, ame-
lyet a tulaj engedélye nélkül senki
sem használhat. 

Napijegyes horgászat majd csak
jövőre lesz, ha a 28 milliós pályáza-
ton elnyert horgásztanya megépül.
A területi jegy ára, régi tagnak 
24 000 Ft, új tagnak 70 000 Ft,
amelyet részletekben is ki lehet fi-
zetni, ha engedélyezik.

Egész évben van éjszakai horgá-

szat, de egy évben csak 30 db ne-
mes hal fogható tagonként, 5 kg
egyéb és 2 db nemes hal naponta és
az 5 kg feletti ponty, nem vihető el.

Az országos méretkorlátozás a
mérvadó, de a compó 26 cm alatt
nem vihető el. Ha ugyanaz a compó
állomány van még, amikor én itt
horgásztam, akkor ez a compó ked-
velők paradicsoma. Az itteni tagsá-
gom alatt 32 db kilón felülit fogtam
és engedtem vissza. 

Tavaly 6 q amurt és 15 q horog-
érett pontyot, az idén 5 q amurt, 11
q horogérett pontyot, 3 q dévért, és
2,5 q növendék pontyot telepítettek.
Sajnos, én csak egy kis 1,5-es pon-
tyot fogtam, de mellettem azért fo-
gogattak amurt, ha nem is a nagyok
közül, átlagban 3 kg körülieket. 

Fogható halak: amur, ponty,
csuka, compó, kárász.

Jövőre is kaptunk meghívást Ro-
bival, amikor is a teljesen megújult
tavat tesztelhetjük.

Tisztelettel: Katona Zoltán  

Megújul az
ököritófülpösi Halastó

Augusztus közepén fogtam
Császárszálláson a stég-

ről, úszós szereléssel: 3,20-as
könnyű bot, 20-as zsinór, 12-
es horog, 2+2 gr-os önsúlyos
úszó feltolósra szerelve, egy
szem csemege kukorica, dél-
előtt fél 11-kor egy amurt. 

A hal 65 cm hosszú volt, a súlya 5
kg, és kb. 25–30 percig tartott a
nagy élményt nyújtó fárasztás. Sze-
rencsére fél kézzel tartva a halat fel
tudtam hívni telefonon a közeli tel-

künkön lévő nejemet (aki akkor ép-
pen nem jött le pecázni, ő is horgász,
sőt én tőle sajátítottam el annak ide-
jén az alapokat) aki leszaladva a
stégre segített megszákolni a vízbe
lépve az addig eléggé elfáradt halat,
ami nem is fért bele teljesen a merí-
tőbe, de ő ügyesen „kivarázsolta“ a
vízből az eddigi legnagyobb császá-
ri amúromat, melyre egyedül nem
sok esélyem lett volna. (A kis horog
jól akadt a szájszélbe, és pont előző
este „újítottam“ a zsinóron és új hor-
got kötöttem.) Iglai jános

Ötös amur úszóval
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Receptek
Egészben megsütött apróhal

Bármilyen fajta apró halnak egészben való megsü-
tési módja egyformán történik. Egy araszos hosz-

szúságú apró halakat tisztítsunk meg szépen, késsel
megvakargatva külső bőrét. A belét ki kell dobni, azu-
tán meg kell sózni, – majd deszkára kell rakni és mind
a két oldalán két-két ujjnyi széles közt hagyva, be kell

vagdalni a bőrét jó éles késsel; de nem kell nagyon mély barázdákat vágni
bele. Nagyon kevés pirospaprikát is kell reá hinteni. A paprikát két ujjal
kell elkenni a halon, hogy az egész hal szép rózsaszint kapjon. Egymás mel-
lé rakva, tegyük tepsibe, öntsünk alá nem több, mint egy kanálnyi olvasz-
tott zsírt – olajat, vagy vajat. – Tegyük forró sütőbe, hagyjuk ott egy ne-
gyedórára sülni. De e negyedóra alatt egy pár kanál vízzel locsoljuk meg,
ne hogy a hal bőre ráncos vagy száraz legyen. Ha megsült, tegyük szépen
egymás mellé hosszú tálba. Vigyázni kell rá, hogy egészben maradjon.
Csak a tálban vágjuk fel késsel, hogy formáját el ne veszítse. Körítsük zöld-
paprika-salátával.

Szakállasi törpeharcsa paprikás

Hozzávalók: 20–25 db méretes törpeharcsa 1 liter
szegfűgomba 2 doboz tejföl 1 dl olaj két fej vö-

röshagyma egy gerezd fokhagyma kanálnyi liszt 1 li-
ter szekszárdi kékfrankos só, bors, őrölt erős és édes
paprika. Elkészítés: A törpeharcsákat bontás-tisztí-
tás után alaposan sózzuk, egy órán át állni hagyjuk.

Bográcsban olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, egészen arany-
sárgára kell hevíteni. Belezúzzuk a gerezd fokhagymát, beleszórjuk a ka-
nálnyi édes paprikát, majd gyorsan feleresztjük 2 dl vörösborral. Bele-
tesszük a gombát és fedő alatt pároljuk 30 percig. A törpeharcsákat kétujj-
nyi szeletekre vágjuk, majd beletesszük a lébe. Fedő alatt puhára pároljuk
az ételt. Közben a tejfelt simára kavarjuk a liszttel, felengedjük az étel le-
vével, és óvatos kevergetés közben a bográcsba öntjük a tejfeles habarást.
Tovább pároljuk az ételt, amíg sűrű szaftot nem kapunk. Tábori körülmé-
nyek között is el lehet készíteni, de otthon köretnek apróra szaggatott ga-
luskával tálaljuk.

Rántott keszeg ecetben

Hozzávalók: 1,20 kilós hal, 2,5 deci tejföl, 1 deka
egész bors, 3 tojás, 10 deka liszt, 10 deka zsem-

lemorzsa, 30 deka vöröshagyma, 1 deka só, 1 deka
cukor. Elkészítés: Az étel bármilyen méretű apró,
szálkás halból készíthető, de legjobb a keszeg, vagy a
compó. A halakat megtisztítjuk, hideg vízben több-

ször átmossuk, sóval bedörzsöljük. Egy óra hosszat állni hagyjuk a sóban,
majd lisztbe, felvert tojásba mártjuk, zsemlemorzsában megforgatjuk, bő,
forró zsírban, vagy olajban kisütjük. A 30 deka vöröshagymát megtisztít-
juk és karikára vágjuk. Egy lábasban 7,5 deci vízhez 2,5 deci ételecetet,
1–2 kávéskanálnyi cukrot keverünk és felforraljuk. Az előkészített üvegtál
aljára egy sor hagymát rakunk, föléje pedig egy sor rántott keszeget. Ezt
a sorrendet ismételjük meg amíg a hagyma és a hal elfogy. Az utolsó sor
fölé kávéskanálnyi egész borsot teszünk, s ráöntjük a forró ecetes levet.
Hűvös helyen 3 napig állni hagyjuk. Fogyasztáskor teljesen szálkamente-
sek. Különleges ízű, rendkívüli tápértékű halételt kapunk, amely hűtőszek-
rényben hosszabb ideig is eláll, tehát egyszerre nagyobb mennyiség is ké-
szíthető.
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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

Ritkán adatik meg egy
vérbeli horgásznak,

hogy igazi horgászparadi-
csomba botoljon, ez velem
sokadjára esik meg.

Ezt a tavat mind látásból, mind
hallomásból ismertem már, csak
éppen eleddig nem horgásztam
még rajta, sajnos! Most Nyéki Pál
egyesületi elnök meghívására tesz-
telhettük a tavat Endrédi Róbert és
Veres Zsolt barátaimmal együtt.
Mikor megérkeztünk hajnalok-haj-
nalán, már loholhattam is fotózni,
hogy le ne maradjak egy amur fá-
rasztásáról és szákolásáról. Na ez
jól kezdődik, még ki sem pakol-
tunk, máris dolgom akadt! Már ek-
kor tudtam, hogy nagyon belevá-
lasztottunk, pedig ez teljesen isme-
retlen víz előttünk. Mivel jóformán
üres volt a part, ezért az általunk
vélt legjobb helyekre ülhettünk le,
mint később kiderült, ez tökéletes
telitalálat volt, ezt a fotók is bizo-
nyíthatják. A tó maga nem nagy,
1,2 ha és ez megtévesztő lehet, de
ne essünk ebbe a hibába, mert a
halbősége elképesztő, nyugodtan
mondhatom, hogy túl van telepít-
ve. Az elnök bevallása szerint,
nagyjából 25 q hal van itt össze-

zsúfolva, ráadásul havonta telepí-
tenek 3–4 q halat a fő telepítésen
felül. Ez a víz tele van amurral,
ponttyal, kárásszal (60–80 dkg) és
a ragadozó halak őshonos fajtáival.
Aki itt nem tud halat fogni, az ma-
gára vessen. A tagság, a gyerek
horgászokkal együtt 65 főt szám-
lál. A napijegy nappalra 2500 Ft,
éjszakára 3000 Ft. Új belépőknek
az éves jegy 55 000 Ft, a régi ta-
goknak 24 000 Ft. Az átlagos víz-
mélység 1,5 m, mind a fenekezős,
mind az úszós módszer javallott
(saját tapasztalat, mivel úszóval
csak pontyot, fenekezővel csak
amurt fogtunk). A lebegős csali,
pufi+kukorica a nyerő, (igaz nem
mindegy milyen, de ez maradjon
titok) legalábbis a mi esetünkben.
A tavon rengeteg a szabadidő eltöl-
tésére való lehetőség. Lehet sáto-
rozni, bográcsolni, programokat
szervezni-rendezni, erre minden
lehetőséget megad a vezetőség, sőt
kifejezetten támogatja, na és főleg
az amurozás és rablóhalazás sze-
relmeseinek horgászni. A tónál van
folyóvíz, WC, minden, ami egy
hosszú hétvége eltöltéséhez szük-
séges.

Érdeklődni Nyéki Pál elnök úr-
nál lehet a 06-20/941-6048 tele-

fonszámon. A lényeg, hogy reggel
5 és 8 óra között olyan élményben
volt részünk, amely horgászem-
bernek ritkán adatik meg. Írd és
mondd, két amur és egy ponty sza-
kított, valamint két amurt és két
pontyot fogtunk és a hab a tortán
egy süllő volt. Lásd fényképek!

Nos, kedves barátaim és hor-
gásztársaim, aki tartalmas és ese-
ménydús horgászatra és kikapcso-
lódásra vágyik, látogasson el ide,
és garantálom, hogy remekül fog-
ja érezni magát.

Kívánok eredményes és tartal-
mas horgászatot és szórakozást
minden idelátogatónak.

Katona Zoltán, Mátészalka  

A Tyukodi horgász és szabadidő tó

Munkácsi András él-hal a horgásza-
tért. Már nem az első nagy hala a nyír-
egyházi Szatmári-tavon, de szerinte ez
volt a legerősebb, mivel még kézben
tartani is alig tudta koránál fogva. Resz-
ketett mindene, mire partra került a
12,65 kg-os hal. A szákolásnál termé-
szetesen segítettek neki. Remélhetőleg
még sok ilyen élményben lesz része a
Zomboribokorban élő 76 éves Bandi
bácsinak, különösen, hogy nemrégiben
egy 10,40 kg-os amurt is sikerült neki
megakasztani. Márton István

Reszketett keze, lába



Rekordfogások megyénkben
Pontyos 

siker
Ifj. Szentesi
Mihály ezt a
15,20 kg-os

pontyot június
14-én fogta a

demecseri
Rober-tó

bojlis taván. A
kapás a dél-

előtti órákban
jelentkezett

bojlira, majd
10 perces fá-

rasztást köve-
tően sikerűlt

megszákolni.

Rátkai Ferenc fogása a
Leveleki-víztározónál. Érde-
kességként említendő, hogy a
halat minden évben többször
kifogták, viszont az utóbbi idő-
ben eltűnt. Már-már azt gon-
dolták, hogy valaki ellopta a
tóból. De most újra horogra
akadt, és biztosan visszake-
rült a vízbe. A pontyot csonka
szájáról lehet felismerni. A
méretes példány 23 kg.

Kapitális amur. Helmeczi László 31 kg-os amurt fogott a Holt-
Szamoson. A hal 120 cm hosszú volt, 25 percig fárasztotta. A fel-
szerelése 40-es monofil zsinór, fenekezős kézségen kukorica
pufi csalival. A kapitális amur este 11 órakor kapott.

Nagykállói ragadozók. 
A Nagykálló vadkerti tápcsatornán egy nap alatt két méretes
ragadozó hal is horogra akadt a napokban. Erdei Sándornak
egy szem zöldborsóval nagy meglepetésére egy 5,2 kg súlyú
süllőt sikerült kifognia, míg horgásztársa, Horváth István egy

rövid ideig tartó fárasztás után 5,5 kilós csukát fogott

Leveleki nagy halak

Vissza a vízbe. Augusztus 20-án 21.40-kor Gyüre László hor-
gász kb. félóra fárasztás után sikerült 26,20 kg-os amurt partra
„varázsolnia” a Leveleki-víztározóból. A mérlegelés után a hal
visszakerült a vizbe. Fotó: Rutovics Pál 

Bardi János, a Nagykállói
Sporthorgász egyesület tagja
a Leveleki tavon július 17-én
éjjel 00.30-kor egy 16,50 kg-
os pikkelyes pontyot zsákmá-
nyolt. A csali egy szem szá-
razkukorica volt. A szákolás-
ban barátja és horgásztársa
segédkezett, Lipcsei József
akinek ezúton is köszöni a
közreműködését!

Compó. A leveleki horgászta-
von Gégény András fogta ezt
80 dkg-os compót, mely fény-
képezés után visszakerült a
vizbe, hogy továbbra is a hala-
kat ovosolja. Fotó: Rutovics Pál 

Augusztusi harcsa. Palicz
Mihály augusztus 21-én 7,30-
kor fogta ezt a 16 kg-os har-
csát a Leveleki-víztározóban.

Fotó: Tóth Kornél


