
Küldöttközgyűlés 
Április 14-én tartotta éves rendes küldöttközgyű-
lését a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetsége, a hagyományos 
helyen, a nyíregyházi Start Vállalat ebédlőjében 

36 fő küldött jelenlétében. A közgyűlést Virág 
Imre elnök úr nyitotta meg, ami az emlékezés 

jegyében kezdődött. Egyperces főhajtással emlé-
keztek a küldöttek Turkó Sándor, volt elnökségi 

tagra, a Verseny Szakbizottság vezetőjére. Ezt kö-
vetően megválasztásra kerültek a közgyűlés mun-
kabizottságai, hiszen 2013. évben lejár a jelenlegi 

elnökség mandátuma. A Jelölő Bizottság tagjai 
lettek: elnöke: Győrvári Lajos, tagjai: Banu Lász-

ló, Orosz Sándor, dr. Mezősi Pál, Bauer László,  
a küldöttek egyhangú szavazatával./3.

Húsvéti telepítés
A Tiszalöki Kenyérgyári 
Holtágon 2012. április 
6-án 1,6 tonna hal lett 
telepítve a horgászok 
nagy megelégedésére. 
Sok szeretettel várják 
kedves vendégeiket.

A sporthorgász egyesületek 
szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 
szövetségének kiadványa
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Magyar Pergetők
kupája Rakamazon

A Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sülete harmadik alkalommal rendezte 
meg a festői szépségű Tokaji-hegy lábá-
nál elterülő Nagy-Morotván a csónakos, 
páros pergető versenyét. Április 29-én 
megrendezett versenyen 21 csapat indult 
el és próbálta ki tudását./8.

Bojlis verseny
Április 26–30. 
között rendez-
ték meg az első 
SBS – Székely 
Őzetanya Bojlis 
Versenyt./6–7.
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Rekordfogások megyénkben

siker kupák

2012. május 13-án, vasárnap nem 
volt ünnepi az időjárás a  2012. évi 
megyei I. osztályú csapatbajnoksá-
gon. Előtte ragyogó napsütés, me-
leg, majdnem kánikula kényeztette 
a horgászokat, de a helyzet alapve-

tően megváltozott vasárnapra. Erős 
szél, 15 fokos hőmérséklet csökke-
nés, eső tette szinte elviselhetetlen-
né a versenynaptárban meghirdetett 
I. osztályú csapatbajnokság részt-
vevőinek helyzetét./4.

Június 2-án újból tanúi 
lehettünk a nagykállóiak 

példás összefogásának és 
segítőkészségének. 

Mező Tibor és Csákiné Tóth 
Ildikó, a Nagykállói Sporthor-
gász Egyesület tagjainak szerve-

zésében jótékonysági horgász-
versenyre került sor a nagykállói 
Csuka Sárika megsegítésére. 77 
nevezője és közel 150 látogatója 
volt a rendezvénynek, melynek 
abszolút sikereként könyvelhető 
el az a 168.000 forint, melyet a 
kállói pecások gyűjtöttek össze 

a kislány megsegítésére. Miután 
a szervezők átadták az összeget 
a család részére, minden látoga-
tónak és résztvevőnek egy jó tá-
nyér halászlével kedveskedtek.
A horgászverseny díjazottjai:
I. Patkós Zsolt, II. Bajkó Tamásné,  
III. Tóth Imre.

Összefogott a nagykállói horgász egyesület

Az időjárás
 közbeszólt

lakatos 
József 
a Keleti 
főcsa-
tornán 
fogta ezt 
az óriás 
amurt.

termetes harcsa a 
balsai révnél.

Bár nem döntött 
rekordot ez a  
harcsa, Lénárt Ferenc 
révész és társai mégis 
nagyon örültek a zsák-
mánynak.  
 
Fotó: Szuromi ElEonóra

újra nagy hal akadt horogra Nagykállóban a Vadkert Tápcsatornán. 
2012. június 10-én reggel 8 órakor Fejes István azt hitte, sellőt lát, de 
jókora süllő akadt horgára. A termetes jószág 3 kg-ot nyomott és 60 
cm hosszú volt.

Császárszállási 
ponty.
Ezt a 8 kg-os 
pontyot Dalos 
Sándor fogta 
május elsején 
Császárszálláson, 
mellette még 
sikerült egy 3 
kg-os pontyot is 
fognia.

Lamos Máté 5 éves 
horgász afrikai harcsá-
ja 3,6 kg-ot nyomott, 
amit a nagyhalászi 
Malom-tóban fogott 
május 10-én.

Fabu lászló tiszaberceli 
horgász által fogott 8,9 kg-os 
ponty látható. A halat hosszas 
fárasztás után április 30-án 
sikerült megszákolni a berceli 
Kozma tavon.

Április 20-án pénteken 3 
mázsa ponty kerül telepítésre 
a Nagykállói Vadkert-tápcsa-
tornán.

A sóstói tavakban a vízkezelő 
egyesület rendszeresen telepít 
pontyokat

Május 12-én Kocsán Norbert a 
Biriben megrendezett horgász-
versenyen 7,5 kg-os pontyot 
sikerült horogra akasztani. De 
pontyon kívül is több harcsa is 
horogra akadt.

Húsvéti fogások
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A védett tiszavirág
A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-

kapitányság 2012-es évben is ki-
emelt figyelmet fordít a Tisza-folyó 
élővilágának védelmére, különö-
sen a védett fajokra. Az egyik ilyen 
védett rovarfaj a tiszavirág (Palin-
genia longicauda), a 13/2001. (V. 
9.) KÖM rendelet szerint – tudatta 
az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a 
megyei RFK sajtószolgálata.

A rendelet melléklete a tiszavi-
rág természetvédelmi értékét 2000 
Ft-ban állapította meg egyeden-
ként, ezért az élő és az elhullott 
egyedek gyűjtése egyaránt tilos. A 
védett egyedek állományára foko-
zott veszélyt jelent a horgászat cél-
jából történő jogellenes elpusztítás, 
tekintettel arra, hogy e faj napja-
inkra csak a Tiszán illetve egy-két 
mellékfolyóján (Körös) található 
meg. A természet védelméről szóló 
1996. LIII. tv. 43. § (1) bek. alapján 
tilos a védett állatfajok egyedének 
elpusztítása. A jogszabály szerint a 
felügyelőség engedélye szükséges 
védett állatfaj egyedeinek gyűj-
téséhez, befogásához, elejtéséhez, 
birtokban tartásához.

A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. tv. 1871. § bekezdé-
sének c, pontja értelmében termé-
szetvédelmi szabálysértést követ 
el és százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az, aki vé-
dett élő szervezet egyedét jogelle-
nesen elpusztítja.

Amennyiben a befogott, be-
gyűjtött példányok összértéke a 
50.000 Ft-ot meghaladja akkor a 
Btk. 316.§. (1).bek-be ütköző lopás 

bűncselekmény is megvalósul. (fi-
gyelemmel az értékre lehet vétség 
vagy bűntett).

Amennyiben az elkövető vala-
mely eszközzel felszerelkezve a 
rovarok telepét ássa fel, ebben az 
esetben a Btk. 281.§-ba ütköző ter-
mészetkárosítás bűncselekményt 
is elkövetheti, ugyanúgy akkor is 
ha jelentős mennyiségű egyedet 
gyűjt.

A fenti cselekmények megelő-
zése céljából a rendőrök a ka-
pitányság illetékességi területén 
adatgyűjtést végeznek a Tisza-fo-
lyón állandóan tartózkodó szemé-
lyek között (komposok, kikötősök, 
hajósok) arra vonatkozóan, hogy 
mikor várható a tömeges rajzásuk 
a kérészeknek.

Felvették a kapcsolatot a terü-
letükön tevékenykedő természet-
védelmi egyesületekkel, a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őreivel ugyan-
ezen kérdésben.

A tiszavirág tömeges rajzásának 
időpontja behatárolható lesz, eb-
ben az időben fokozott járőrszol-
gálatot fognak végezni a rendőrök 
az illetékességi területükön, illetve 
azokon a mesterséges vizeken ahol 
együttműködési megállapodások 
szerint ellenőrzési tevékenységet 
folytathatnak.

Mindenki érdeke, hogy ez a ha-
zánkban is ritka állatfaj megmarad-
jon az utánunk következő generá-
ciónak is, ők is tudjanak gyönyör-
ködni a Tisza virágzásában!

A hírrel kapcsolatos infor-
máció: Gy. Mészáros Ágnes 06 
30/9434-012.

Horgásztábor – Máriapócs
A Vasutas Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület, a 
Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetség támogatásával. 2012. jú-
lius 29 – augusztus 03. között 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
8–17 év közötti fiataljai részére 
bentlakásos horgásztábort szervez 
Máriapócson. Szállás és étkezés a 
zarándokházban, horgászat a má-
riapócsi horgásztavon.

Hangulatos környezetben, igen 
jól telepített helyszínen, feledhetet-
len 6 napban lehet részed.
Fogható halak: ponty, amur,  
süllő, harcsa, keszeg, kárász.
Részvételi díj: 15.000 Ft/ 6 nap, 
fizetés két részletben, jelentkezés-
kor előleg, 5.000 Ft és legkésőbb 
a táborba érkezéskor a második 
rész!

Ellátás: napi 5x.
Utazás: egyénileg
Jelentkezés:
–  Turcsán András 20/216-0532 pe-

peca@freemail.hu
–  Végállomás horgászboltban Nyír-

egyházán az állomással szemben, 
valamint 

–  a megyei szövetség irodájában, 
Az adatok megadásával, a rész-

vételi díj (előleg) befizetésével.
A részvétel elfogadása a jelent-

kezés sorrendjében történik.

Jelentkezni legkésőbb  
2012. július 27-ig lehet!

További információ:  
Turcsán András 20/216 0532  

pepeca@freemail.hu

A programokról bővebben a  
http://www.vste.hu/ oldalon.

Pecásokat ölt az áram Kárpátalján
Ukrajna – Két ember meghalt, 
egy eltűnt, négyen pedig súlyos 
égési sérüléseket szenvedtek, ami-
kor horgászfelszerelésük hozzáért 
a magasfeszültségű vezetékhez.

A baráti társaság hétfő reggel egy 
Munkácshoz közeli halastónál hor-
gászott, amikor eddig tisztázatlan 
körülmények között súlyos áram-
ütés érte őket. A feltételezések sze-
rint a horgászfelszerelésük ért hozzá 

a felettük húzódó magasfeszültségű 
vezetékhez. Ketten a helyszínen ha-
lálos áramütést szenvedtek. Négy 
horgászt súlyos égési sérülésekkel 
szállítottak kórházba. Egy további 
társuk eltűnt. A hatóságok remélik, 
hogy csupán sokkot kapott, és ijed-
tében elmenekült a helyszínről, ám 
a legrosszabbra számítva búvárok-
kal is átkutatják a tó medrét.

Palkó István

Durbincs 
kupa 
Sergiy Boroden-
kov (b), Ukrajna 
Nyíregyházára 
akkreditált főkon-
zulja is részt vett 
a Sóstói-tavon 
megrendezett 
Durbincs horgász 
kupán. 

Fotó:
Racskó Tibor

iMpRessZUM

Afrikai harcsa tepsiben
Hozzávalók:
1 db kb. 1,5kg-os afrikai harcsa, 
1,5 dl olívaolaj, 
1 evőkanál mustár, 
2 gerezd fokhagyma, 
2 db babérlevél, 
1 teáskanál mustármag, 
1 evőkanál Maggi sülthús esszencia, 
vegeta, hal fűszerkeverék, 
5 dkg füstölt szalonna.
Elkészítés:
A megtisztított afrikai harcsát sű-
rűn bedarabolom és egy megfelelő 

méretű, mély tepsibe teszem úgy, 
hogy félkört írjon le. Az olivaolajat 
egy csészében a mustárral, a fűsze-
rekkel, összemorzsolt babérlevéllel 
és az összezúzott fokhagymával jól 
összekeverem. A füstölt szalonnát 
csíkokra vágom és a harcsa be-
darabolt vájataiban egyenletesen 
elosztom. Az olajos keverékkel jól 
bedörzsölöm a halat, még a mara-
dékot is ráöntöm. Az egész tepsit 
alufóliával letakarom, és két órán 
át hidegre teszem. (Még jobb, ha 
egész éjszaka áll.)
Közepes hőmérsékletű sütőben le-
takarva kb. 20 percig sütöm, majd 
a fóliát levéve tálalom.

Recept sarok

Festékhiányos halak 

Egy nagy harcsa pusztulása

Halainkban négyféle festékanyag 
vagy más szóval pigment képződik. A 
barnásfekete melanin, a sárga xantofill, 
a vöröses eritrofill és a gyöngyházfényű 
guanin. Rendkívül ritkán fordul elő, 
hogy a szervezetük egyiket sem tudja 
közülük előállítani, ekkor beszélhetünk 
igazi albinizmusról. Gyakoribb a rész-
leges albinizmus, amikor csak egy, kettő 
vagy három hiányzik a pigmentek közül. 
Kifejezetten halakra jellemző rendel-
lenesség gyöngyházfényű guaninnak a 
hiánya, amit alampiának nevezünk. A 
görög eredetű szó fénytelenséget jelent, 
és arra utal, hogy az ilyen halak elvesz-
tik ezüstös csillogásukat. Az erősen pig-
mentált, sötét színű halaknál (pl. har-
csa, lápi póc, réticsík) ez nem feltűnő, 
legföljebb a hasuk kevésbé fehérlik, de 
az úgynevezett fehérhalak (pl. bodorka, 
küsz, kárász, keszegfajok) meglehetősen 
furcsa látványt nyújtanak. 

A Tisza-tóból előkerült alampiás bo-
dorka (Rutilus rutilus) bőre átlátszó 
vagy legalábbis áttetsző, mert hiányoz-

nak belőle a fényt tükörként visszaverő 
guaninkristályok. A fénysugarak egy 
része a vékony csont- és izomrétegen is 
képes áthatolni, ezért sejlik elő a vér-
erekkel gazdagon behálózott kopoltyú, 
a test tengelyében végighúzódó gerinc-
oszlop, valamint a hasüreg felső ré-
szén elhelyezkedő kétrészes úszóhólyag, 
melynek lefelé hajló hátsó kamrája alatt 
a béltartalom sötétlik. 

Másik fényképünk egy Hármas-Kö-
rösből fogott, ugyancsak alampiás, de 
a bodorkánál termetesebb ezüstkárászt 
(Ca-rassius gibelio) mutat be. A 35-40 
dekás hal test-szövetei már vas-tagabb 
réteget alkotnak, amelyen kevesebb fény 
hatol át, ezért belső szervei rejtve ma-
radnak, csak a kopoltyúja tűnik át a 
kopoltyúfedőn. A guanin hiánya miatt 
ez a példány is fénytelen, a barnásfekete 
melanin azonban a pikkelyek zömén, a 
farokúszó és farkalatti úszó hártyáján 
is jól látszik, bizonyítva, hogy festék-
hiánya csak részleges. 

Harka Ákos, Sallai Zoltán 

2009 júliusának utolsó napjaiban 
a Tisza Tiszafüred alatti szakaszán 
vetette föl a víz azt az egyesek által 
harminc-negyven kilósnak becsült, 
mások szerint inkább ötven ki-
lóhoz közelítő harcsát, amelynek 
pusztulását egy körülbelül tízkilós 
ponty okozta. A harcsa nagyon 
éhes lehetett, valószínűleg ezért 
rabolt rá egy olyan nagy méretű 
halra, amely alig fért be a száján. 

A zsákmány valóban túl nagy-
nak, egyben végzetesnek bizonyult 
a ragadozó számára. Lenyelnie 
csak félig sikerült, de már szaba-
dulni se tudott tőle, mert a préda 
hátrameredő bognártüskéje meg-

akadályozta annak visszaöklende-
zését. Az elakadt hatalmas falat 
lehetetlenné tette a harcsa légzését, 
ugyanis a gyakorlatilag teljesen 
elzáródott szájnyíláson át nem volt 
képes friss, oxigéndús vizet ven-
ni a szájüregébe, majd azt a ko-
poltyúin átáramoltatni. A légzővíz 
cseréjének tartós hiánya végül is 
a nagy ragadozó fulladásos halá-
lához vezetett. Aesopus bizonyára 
erkölcsnemesítő fabulát kerekített 
volna a történtekből, mi, mai hal-
barátok csupán sajnálkozunk a két 
gyönyörű példány szerencsétlen 
pusztulásán. 

Harka Ákos 

Fekete törpeharcsa az Ipolyban

Kívánságteljesítő aranyhal

A fekete törpeharcsa – egy el-
hibázott import következménye-
ként – az 1980-as években honoso-
dott meg hazánkban. Azóta számos 
álló- és folyóvizünkben megjelent, 
de az Ipolyból eddig még nem mu-
tatták ki, csak a barna törpeharcsát 
(Ameiurus nebulosus). A külföldi 
és hazai szerzők többsége azonban 
megjegyzi, hogy új törpeharcsa-
fajunk gyorsan terjed a Duna mel-
lékvizeiben, sőt egyes helyekről 
korábban meghonosodott rokonát 
is kiszorította. 

2009. október 15-én az MTA 
Magyar Duna-kutató Állomás 
munka-társaiként elektromos ha-
lászgéppel halállomány-felmérést 
folytattunk a határfolyó Ipolytöl-
gyes alatti 1 km hosszú szakaszán, 
ahol összesen 27 halfaj jelenlétét 
regisztráltuk. A fogott fajok kö-

zött ott volt a fekete törpeharcsa 
is, amelynek 3 példányát azono-
sítottuk. A gyűjtött halak standard 
testhossza 87, 149 és 179 mm volt. 
Valamennyi példány a folyó las-
sabban áramló, homokos és isza-
pos aljzatú szakaszáról került elő. 
A faj további terjedése a folyó tel-
jes hazai szakaszán és a hozzá kap-
csolódó víztestekben is valószínű, 
de az Ipoly környezeti adottságai 
nem ideálisak a növényzettel be-
nőtt állóvizeket kedvelő faj számá-
ra, ezért tömeges megjelenésével a 
folyóban nem kell számolnunk. 

Weiperth András, Gaebele Tibor, 
Potyó Imre 

Ozalj. Egy kívánságteljesítő 
arany ha lat fogott egy horgász Hor-
vátországban – hétszer. És ugyanazt 
a halat. A 25 éves férfi váltig állítja, 
hogy a 10 kilós aranyhal teljesíti 
kívánságát, ha visszadobja. A hor-
gász először csak azt kívánta, hogy 
újra kifoghassa, ami megtörtént. 
Hogy utána miket kívánt, azt nem 

fedi fel, mert meggyőződése, hogy 
azzal megtörné a varázst. Ha az első 
utáni kifogásoknál megint csak azt 
kívánta, hogy ismét horgára akad-
jon az aranyhal, akkor valóban tel-
jesíti mindig a férfi fohászát. A hal 
egyébként valamilyen pontyféle, és 
nem honos az Ozalj városához kö-
zeli tóban, ahol a férfi pecázik. MTI

Végső búcsú
Június 15-én hosszú betegség 

után 66 éves korában elhunyt 
Horváth Péter, a Császárszállás 
HE. tagja. Több mint 20 éve 
horgászott, még a Nyíregyházi 
Sport HE.-nél kezdett el hor-
gászni, majd a Császárszállás 
HE. megalakulásától egészen 
a haláláig tagja volt az egye-
sületnek.

Napijegyes horgászat
A Vidiszegi Sporthorgász Egye-

sület (korábban Gyürei Holt Tisza 
HE.) a napijegyesekre vonatkozó 
– pontytelepítés utáni – horgászati 
tilalmat május 15. napjával felold-
ja. Az előre megváltott napijeggyel 
napkeltétől, napnyugtáig lehet hor-
gászni a vízterület keleti-nyugati 
oldalán, a külső és belső parton egy-
aránt.Napijegy 2000 Ft-ért váltható: 
4813 Gyüre, Árpád u. 54. sz.

www.horgaszaruhaz.hu
e-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

Fátyolos nőszirom. Az Oláh-rét Természetvédelmi Területen 
felfedezett, impozáns kékeslila virágokat bontó fátyolos nőszirom (Iris 
spuria) előfordulása Nyíregyházán igazi szenzációnak minősül. 

A nagy harcsa vesztét okozta a túl nagy falat (Faragó Imre Felvétele) 

Ezüstszín nélküli ezüstkárász, 
pikkelyein csak a melanin sötét 
színe látszik  (SallaI Zoltán Felvétele) 

Alampiás bodorka, amelynek 
bőréből hiányoznak a gyöngy-
házfényű guaninkristályok 
 (Harka ákoS Felvétele)
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Április 22-én tartotta idei 
első versenyét a Nyírtele-

ki Horgász Egyesület. Ezen 
a versenyen immár hagyo-
mányosan a kifogott halak 
közül csak a ponty számított 
a mérlegeléskor.

Ragyogó tavaszi horgászidőben 
került sor a versenyre a tiszavas-
vári Kacsás-tavon. A kiválóan elő-
készített pályán szép környezetben 
– köszönet Ricz Lászlónak, a tó 

üzemeltetőjének – 51 horgász je-
lent meg a reggeli sorsoláson.

A hosszú téli szünet után min-
denki fogadkozott, hogy a kivá-
lóan telepített vízen aprítani fogja 
a pontyokat.

A verseny kezdetét jelző duda-
szó után nem is kellett sokat várni 
az első aranyhasúra, melyet több 
társa is követett. A mérlegelés-
sel megbízott versenyfelelősünk 
– Magyar Sándor – alig győzte a 
munkát, ugyanis mérés után a ha-

lak visszakerültek a tóba. Sajnos, 
a verseny felénél feltámadt a szél, 
és ez megmutatkozott a halak ka-
pókedvén is. Csökkent a fogások 
száma, de a horgászok elszántsága 
nem. Az egyik legrosszabb helyet 
húzó horgászunk így fogalmazott. 
– Jó időben, jó helyen vagyunk, a 
többi nem számít.

A verseny lefújását követő szá-
molgatáskor derült ki, hogy egész 
jó eredménnyel horgásztunk. Fog-
tunk 25 db pontyot, 44 kg össz-
súlyban. Soha rosszabb kezdést.
Eredmények: Izsó Lajos 7,05 kg, 2. 
Katona Levente 6,56 kg, 3. Henzsel Ti-
bor 5,41 kg, 4. Vonatkó Attila 5,11 kg, 5. 
Ladányi Roland 3,29 kg, 6. Matkovics 
Gergő 3,16 kg
A legnagyobb halat fogónak a tógazda 
által felajánlott különdíjat, Vonat-
kó Attila (2,81 kg), és Henzsel Zoltán 
(2,45 kg) kapta.

Összességében elmondható, 
hogy vagy szerencsénk volt, vagy 
kezdünk megtanulni horgászni.

Következő versenyünk helyszí-
ne és időpontja szervezés alatt áll. 
Igyekszünk mindenkit időben ér-
tesíteni.

Komári Géza

A gávavencsellői Tiszaparti 
Horgász Egyesület június 

23-án (vasárnap) rendezi 
hagyományos éves házi hor-
gászversenyét a gávai Ka-
csató területén. A verseny 8 
órától kezdődik 11 óráig tart. 
Gyülekező- nevezés a hely-
színen 7.30-ig.

Az eredményhirdetést követően 
kb. 12 óra körül a Tiszaparti Hor-
gászegyesület vezetése Petró Attila 
helyi vállalkozó által felajánlott és 

elkészített emléktáblát avat fel a 
Kacsató partján. Az emlékművel 
az elmúlt évben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt egyesületi elnök, 
Turkó Sándor és az elhunyt hor-

gásztársak em-
lékének kíván-
nak adózni. Az 
avatásra minden 
horgásztársat és 
emlékezni kívá-
nó barátot sze-
retettel várnak!
 Dögei Mihály

Kirva-laposi hírek
Tavaszi telepítéskor, március 

28-án 16 mázsa horogérett nyur-
gapontyot helyezett ki a vízkezelő 
Kocsord HE – a tavalyi több mint 
50 mázsa ponty és dévér után – a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztóba. 
Április 14-én környezetvédelmi 
napot tartottak. Április 15-én szer-
vezte az egyesület a Tavasz Kupa 
horgászversenyét. Nevezni úszós 
és fenekezős készséggel lehetett, 
valamint ifi kategóriában. A vízre 
Várják a napijegyes horgászokat a 
hét minden napján. 

Soha rosszabb kezdést!

Emlékműavatás a Kacsatónál

Folytatás az 1. oldalról
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-

gató számolt be az elmúlt év óta 
eltelt munkáról, kiegészítve az 
írásos beszámolót, ezt követte az 
alapszabály módosítása, mely sze-
rint többek között a szövetség köz-
hasznúvá válásáról is döntöttek a 
küldöttek. 

Mindezek után a választás kö-
vetkezett a verseny szakbizottság 

Természetvédelmi hét, hulladékgyűjtés Timáron

Előttem az utódom: új elnök a verseny szakbizottság élén

Helyszínek: Timár, Ti-
sza-part komp feletti 

szakasza, ill. a komptól kb. 
1 km-re fekvő horgásztanya. 
Időpont április 24. 

Feladat: a parton árvíz után 
(bokrok alól) visszamaradt, és itt 
hagyott hulladék, vízfelszínen úszó 
hulladék kézi összegyűjtése. Az 
egy csomóba összegyűjtött hul-
ladékjegyzőkönyv szerinti szortí-
rozása. A második helyszínen is 
ugyan ezt az eljárást alkalmaztuk, 
de itt a vízen úszó hulladék nem 
került begyűjtésre.

Közel fele ukrán hulladék
Adatok értékelése: A hosszú 

part mentén összegyűjtött hulladék 
összes tömege 70,2 kg. A horgász-
tanya mellett gyűjtött hulladék ös-
szes tömege 26,32 kg. Ez a különb-
ség annak tudható be, hogy a komp 
feletti szakaszon jócskán nagyobb 
területet sikerült átfésülnünk, mint 
idő szűkében a horgász tanyán.A 
komp feletti szakaszról begyűjtött 
hulladék, származási ország sze-
rinti szétválogatása: Magyaror-
szágról származó hulladék tömege 
9,48 kg, amely az össz. tömegnek 
a 13,5%-a. Romániából származó 
hulladék tömege 4,26 kg, amely az 
össz. tömegnek a 6%-a. Ukrajnából 

származó hulladék tömege 32,78 
kg, amely az össz. tömegnek a 
46,7%-a. Egyéb országból szárma-
zó meghatározható hulladékot nem 
találtunk. Nem meghatározható or-
szágból származó hulladék tömege 
23,68 kg, mely az össz. tömegnek 
a 33,8%-a. A horgásztanyán közel 
hasonló százalékok születtek.

Hulladék típusa: a felső part-
szakaszon 10 féle hulladékot azo-
nosítottunk, amíg a horgásztanyán 
összesen csak 8 felé tudtuk sze-
parálni a hulladékot. Mindössze 5 
típus van, amelyek fellelhetők vol-
tak mindkét helyszínen: fém, üveg, 
PET-palack, ruha, és a vegyszeres 
hulladékok. 

A többi 8 hulladék típus a követ-
kező: A hosszú partszakaszon gyűj-
tött hulladékok között találtunk: 
háztartási műanyagot, 2,14 kg-ot, 
származási helye nem meghatá-
rozható. Csomagolási hungarocelt, 
3,46 kg-ot, származási helye nem 
meghatározható. Papírt, 1,2 kg-ot, 
származás helye Magyarország. 
Olajos hulladék, 1,6 kg-ot, szár-
mazási helye nem meghatározha-
tó. Vegyes apró műanyagot/papírt, 
2,68 kg-ot, származási helye nem 
meghatározható.

A horgásztanyán begyűjtött hul-
ladékok között találtunk: Kom-
munális hulladékot, 1,14 kg-ot, 

származási helye Magyarország. 
Műanyag hulladékot, 5,22 kg-ot, 
származási hely Magyarország. 
(Ez 49%-a az itt talált magyar 
hulladékok össz. tömegének.) Cso-
magolási hulladékot, mely tömege 
0,36 kg, származási helye nem 
meghatározható.

Környezetszennyezés
Kiértékelés: A kapott értékek 

és a diagramok értékelése alap-
ján arra a következtetésre jutottam, 
hogy Ukrajnában még igen csak 
gyerek cipőben jár a környezet-
védelem. A Tisza ezen a szakaszán 
az összegyűjtött hulladékok csak-
nem fele Ukrajnából származott. 
Ez számomra azt tükrözi, hogy 
rengeteg illegális hulladéklerakó 

lehet a Tisza ukrajnai szakaszának 
árterében és valószínűleg. Az ott 
élő emberek nem csak a hullám-
térbe rakják le illegálisan a hul-
ladékaikat, hanem olyan helyek-
re is, ami célszerűen közel van 
hozzájuk. A hullámtérbe lerakott 
hulladék egy-egy árhullám során 
onnan ideiglenesen eltűnik, mivel 
a Tisza elsodorja, de az ebből adó-
dó környezetszennyezést nem csak 
Ukrajna fogja elszenvedni, hanem 
mi magyarok is. Ezért az ukrán 
kormány tehetne pár lépést az ot-
tani környezetvédelmi szabályozás 
szigorításáról, beleértve az illegális 
hulladék lerakók felszámolását is.

Gajtkó Attila
Környezetvédelmi technikus, hulla-

dékgazdálkodó

Nábrádi halastó kedvenc kiránduló- 
helye a horgászni szerető fehérgyar-
mati Varga családnak! Ritkán mennek 
üres kézzel haza. Fotó: nagy IStván

Szilágyi Imre a jövő
Már régóta horgászom és a versenyhor-

gászatot szívügyemnek tekintem. Van egy 
saját honlapom is, ahol a versenyekkel és a 
baráti horgászatokkal kapcsolatos cikkeket 
és fényképeket szoktam közzé tenni. (www.
maci71.5mp.eu) Szeretném, ha a jövőben 
is jó kezekben lenne a versenyhorgászat. Az 
elmúlt időszakban nagyon sok ember távol maradt (talán az anyagiak 
miatt is) a versenyzéstől. Úgy gondolom, hogy a versenyeket meg le-
het szervezni költségkímélő módon is.

Az a fontos, hogy a versenyzők elismerést kapjanak, és érezzék, 
számítanak a megyében. Fontos az is, hogy a versenyek ne csak egy 
szükséges költségként szerepeljenek az egyesületnél. Ezeken szeret-
nénk változtatni. A versenyhorgászatnak van előnye is: a korábbi 
módszerek fejlesztése, az újdonságok tesztelése. Idővel ezek az új és 
hatásosabb módszerek a hétköznapi horgászatban is teret nyernek 
majd. Előre is köszönöm a bizalmat!

Nagyon jó lehetőség az, hogy „Sanyi bácsi” segítségével, akit már 
régóta ismerek, egy év alatt elsajátíthatom a versenyek szervezésével 
kapcsolatos feladatokat. Örömmel tanulok egy idősebb, tapasztaltabb 
horgásztársamtól. Ha egy év múlva úgy gondolja a közgyűlés, hogy 
alkalmas vagyok a feladatra, akkor tisztelettel elvállalom majd a ver-
senyszakbizottság elnöki posztját.

vezetői posztjára. Jelöltnek elhang-
zott Szilágyi Imre, és Szűcs Sándor 
neve. A jelölőlistára Szűcs Sándor 
került fel, és 100%-os támogatás 
mellett megválasztásra került. Meg-
választása után az alábbiak szerint 
mutatkozott be a küldötteknek:

Szűcs Sándor a jelen
– Sokan ismerjük itt egymást, hi-

szen a szakbizottságban dolgozom 
nagyon hosszú ideje. Nehéz hely-

zetbe hoztam a 
jelölő bizottsá-
got, mert kér-
désükre, hogy 
akarok-e a 
szakbizottság 
elnöke lenni, 
nemet mond-

tam, később a Szövetség elnökének 
unszolására elvállaltam a jelölést. 
Megválasztásom esetén tisztesség-
gel elvégzem ezt a munkát a ciklus 
végéig. Olyan nem titkolt szándék-
kal vállalom a jelölést, hogy a hát-
ralévő 1 év alatt lehetőség legyen 
olyan személy kiválasztására is, 
aki hosszú távon is meg tudja olda-
ni ezt a feladatot. Azt hiszem, igaza 
van Győrvári Lajosnak, hogy fiata-
lítani kell. Ami miatt ezt a felkérést 
elvállaltam, az az, hogy 30 éve 
járok ezzel a csapattal országos 

versenyre, jól ismerem a verseny-
zőket, ismerem a körülményeket és 
talán azt a munkát is, amit ebben 
a szakbizottságban végezni kell. 
Hiszen a szakbizottságon belül a 
megyei versenyszabályzatot az első 
szótól az utolsóig én készítettem. 
Éppen ezért nagy feladatnak érzem 
magam is. Úgy gondolom, mivel 
a szövetség alapszabálya is úgy 
rendelkezik, hogy a szakbizottság 
elnöke tehet javaslatot a tagok sze-
mélyére, én maximálisan javaslom, 
hogy Szilágyi Imre ebbe a bizott-
ságba bekerüljön. Ismerje meg a 
Bizottság munkáját, és 2013-ban, 
mikor teljes tisztújítás lesz, lehes-
sen teljes meggyőződéssel az ő sze-
mélyére konkrét javaslatot tenni.

Végezetül Virág Imre az elnök-
ség nevében megyei horgászmoz-
galom és a horgászközösség érde-
kében kifejtett eredményes mun-
kájukért a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést adományozta.

Dr. Szabolcsi Józsefnek,  
aki a Császárszállás Horgászegyesület  

és a Halgazdálkodási  
szakbizottság tagja 
Kiss Barnabásnak,  

aki a Téglagyár Üzemi HE.  
tiszteletbeli elnöke, korábban  

az elnökség tagja

Elismerés környezetvédelemért
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Egy héttel a „viharos” körülmé-
nyek között megrendezett I. osz-
tályú csapatbajnokságot követően 
Nyírbátorban a Széna réti horgász-
tavon május 20-án találkoztak a 
megyei II. osztályú csapatbajnok-
ság résztvevői. A két verseny sok 
dolog miatt mutatott hasonlóságot: 
most is 6 csapat nevezett, itt sem 
fenyegette a résztvevőket a kiesés, 
ezen a versenyen sem kényeztették 
el a halak a versenyzőket.

Egy nagyon fontos területen 
mégis volt előre lépés. Nem esett, 
nem fújt, határozottan jó horgász-
idővel kedveskedtek a házigazdák, 
a helyi Vasas HE. tagjai és vezetői. 
Kár, hogy a halakat senki sem ér-
tesítette arról, hogy horgászver-
seny lesz. Ennek megfelelően ők 
„nem igazán akartak részt venni 
a vetélkedésben”. Sokáig fennállt 
annak a veszélye, hogy a fogás 
hiánya miatt nem lesz értékelhető 
eredmény, de szerencsére néhány 
magáról megfeledkezett halacska 
mohósága megoldotta ezt a kér-
dést. A mérlegelés nem tartott na-
gyon sokáig, hiszen a résztvevők 
közül csupán 9 fő fogott halat, a 
többség sajnos fogás, sőt, kapás 
nélkül maradt. 

eredmények: 1. Bereg Tiszavirág 2009. H.E. 
Vásárosnamény (csapatvezető: Jakab László, 
versenyzők: Mikita Zoltánné, Ádám Krisztián, 
Mikita Ádám, Kiss Csaba, Gergely István, Var-
ga Dávid, Vass Sándor) 26,5 helyezési szám-
mal, 540 g. összfogással. 2. Postás HE. Vásá-
rosnamény, szintén 26,5 helyezési számmal, 
320 g. fogott hallal. 3. Téglagyár Üzemi HE. 
Fehérgyarmat. Ők is 26,5 helyezési számot 
gyűjtöttek, és 320 g. halat fogtak.

Az első és második helyezett 
csapat jövőre az I. osztályban ver-
senyezhet. 

Szűcs Sándor,  
a verseny szakbizottság elnöke

Április 22-én rendezték meg Ko-
csordon a Kirva-laposon a megyei 
évadnyitó horgászversenyt. A ver-
senyre 23 fő felnőtt, 5 fő női, 5 
fő U 14 korosztályos, 2 fő U 18 
korosztályos, a fenekező szektor-
ban 27 fő versenyző nevezett. A 
versenynek helyszínt biztosító ko-
csordi Kraszna Horgász Egyesület 
megfelelő körülményeket teremtett 
az esemény megrendezéséhez. Se-
gítséget kaptunk a pálya kitűzésé-
ben, a mérlegelésben, s a verseny 
végén bőséges, és kiváló ebéd ke-
rült minden résztvevő tányérjába.

Sajnos, a fogási eredmények nem 
voltak ilyen kiválóak. Közreját-
szott ebben az átlagosnál hidegebb 
időjárás, ami a korai időszakban 
nagyon befolyásolja a halak kapó-
kedvét. A verseny előtt néhány 
nappal történt telepítés sem javított 

ezen túl sokat. A zsákmány meg-
határozó része törpeharcsa volt, de 
került a szákba néhány ponty, ter-
metes dévér, kárász, balin, és süllő 
is. Eredmények:

A LAGUNA 2D Kft. a legna-
gyobb hal kifogójának felajánlott 
különdíját (horgászbot) Szilágyi 
Márk 9 éves horgász nyerte, 2.320 
grammos kifogott pontyával, aki a 
fenekező kategória győztese. Jakab 
Zsigmond családja által felajánlott 

emlékkupát a legered-
ményesebb kocsordi 
horgászként a verseny-
szektort is megnyerő 
Jakab László kapta. Vi-
rág Imre elnök az ered-
ményhirdetés előtt be-
mutatta a verseny szak-
bizottság új tagjait is.

Szűcs Sándor

Az időjárás közbeszólt: 11-en még halat sem fogtak
Május 13-án, vasárnap 

nem volt ünnepi az idő-
járás a  2012. évi megyei I. 
osztályú csapatbajnokságon.

Pedig a házigazdák mindent 
megtettek a sikerért. Új utat, és új 
helyeket építettek, amurt, pontyot 
telepítettek a verseny kezdete előtt. 
Az időjárás azonban közbeszólt, a 
halaknak is elment az étvágyuk a 
hirtelen lehűléstől. Hiába kínálták 
a versenyzők őket a legkiválóbb 
csalikkal, alig akartak táplálkozni.

11 fő versenyzőnek halat sem 
sikerült fognia az egyébként kivá-
lóan halasított Kisvárdai Agyag-
gödrök horgásztóban. Őket, s a 
többi résztvevőt is vigasztalhatta 
az a tudat, hogy ebben az évben 
nem volt kieső csapat az I. osz-
tályból, hiszen 2 csapat (Szatmár-
vidéki HE., Kis Sügér HE. ) nem 
nevezett, ők értelemszerűen jövőre 
a II. osztályban indulhatnak.

Az első három helyezett csa-

pat került díjazásra, az I. helyezett 
Nagykálló a megyei bajnoki cím 
elnyerése mellett megnyerte a LA-
GUNA Kft. által felajánlott vándor-
serleget is, melyet a többi csapat jö-
vőre visszavár, hiszen ők szeretnék 
azt majd 2013 évben hazavinni.

Szűcs Sándor szakbiz. elnök

„Az év hala – 2012” címért fo-
lyó verseny, amelyet szeptember 
közepén indított meg honlapján 
a Magyar Haltani Társaság, 2011 
utolsó napjával lezárult. A fordu-
latokban bővelkedő, tízezres kö-
zönséget megmozgató szavazás 
győztese – megelőzve a lápi pócot 
és a szilvaorrú keszeget – a széles 
kárász lett.

 Elsőségét valószínűleg annak 
köszönheti, hogy természetvédő 
és horgászkörökben egyaránt is-
mert, és mindkét csoport szim-
pátiáját élvezi. A színezete miatt 
aranykárásznak is nevezett halnak 
ötven éve még sűrű állományai 
éltek a növényekkel gazdagon be-
nőtt holtmedrekben, csatornákban 

és mocsarakban, de napjainkra 
élőhelyeinek túlnyomó többségé-
ről kiszorította a Magyarországra 
1954-ben behozott ezüstkárász, 
a szomszédos Romániából pedig 
már gyakorlatilag eltűnt.

A Szent István Egyetem Halgaz-
dálkodási Tanszékén már kidolgoz-
ták a faj mesterséges szaporítását, 
így lehetőség van ivadékainak ki-
helyezésére. A Magyar Haltani Tár-
saság arra biztatja a halgazdálko-
dókat, a kisebb-nagyobb horgász-
egyesületeket, hogy széles kárászt 
is telepítsenek az erre alkalmas 
vizeikbe. Ezzel – amellett, hogy 
megteremtik a mesék aranyhalának 
fogási esélyét – a faj hosszú távú 
fennmaradását is segíthetik. 

A munkás hétköznapok felüdü-
lést jelentő ünnepe, ha a Kelet-Ma-
gyarországnál dolgozó horgászok 
és családtagjaik egy közös piknik 
keretében összemérhetik horgász-
tudományukat. Immár hagyomány, 
hogy a rendezvénynek a Verba 
Horgásztó ad otthont. Mint máskor, 
most sem maradt el a gazdag fogás. 
A rekordot Racskó Tibor kollégánk 
8,7 kg-os pontya jelentette, ami-
vel el is hódította ez első helyet. 
A rendezvénynek különös apropót 
adott, hogy a több évtizede szerve-
ző Dankó Mihály tiszteletére egy 
vándorkupát is alapított a szerkesz-

tőség, melyet az idén (bár ő most 
hal nélkül maradt) Nyéki Zsolt, 
főszerkesztő-helyettes a névadónak 
nyújtott át. Jövőre viszont már az 
igazi győztes kapja meg.

Az év hala 2012-ben

Rekordlistás győzelem

Nem akartak vetélkedniTörpeharcsa a zsákmány

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Sporthorgász Egyesület Nagykálló 23,5 helyezési számmal
II. helyezett: Új Élet Horgászegyesület Tiszalök 30,5 helyezési számmal, 7500 grammal
III. helyezett: Vasutas HE. Nyíregyháza 30,5 helyezési számmal, 3700 grammal
IV. helyezett: Réti Csík HE. Kocsord 31,0 helyezési számmal
V. helyezett: Apagy HE. 31,0 helyezési számmal
VI. helyezett: Nyírtelek HE. 32,5 helyezési számmal

Női szektor: I. Bíró Beáta, II. Sajtosné 
Horváth Mariann, III. Turcsánné Reskó 
Ibolya. U 14 korosztály: I. Költő Zoltán, 
II. ifj. Molnár Bálint, III. Bak József. U 18 
korosztály: I. Szilágyi Márk, II. Szűcs Pé-
ter. versenyszektor felnőtt: I. Jakab Cs. 
László, II. Jakab T. László, II. Gellér Győző, 
IV. Sárközi László, V. Papp Miklós. 
Fenekező szektor: I. Bónis Dominik, II. 
Bak József, III. Horváth István, IV. Kósa 
Bertalan, V. Papp Géza.

– 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Racskó Tibor
8,7 kg-os pontya

Dankó Mihály a vándorkupával
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Tíz kilogramm felett
Nyíregyháza. Megtar-

totta évadnyitó horgász-
versenyét a nyíregyházi 
Bújtosi Sporthorgász és 
Tájvédelmi Egyesület a 
kezelésükben lévő Buj-
tosi horgásztavakban 
május 12-én. A szép 
számú résztvevő reggel 

7 óra-
kor vetette vízbe a 
készségeit, s tette 
próbára szerencsé-
jét. Eredmények, 
felnőtt: 1. Gere-
benics Viktor 10,9 

Szlovákiából is jöttek 
A verőfényes napsütés és a vad-

virágok illata is hozzájárult má-
jus 19-én, szombaton a Gulácson 
megrendezett horgászverseny jó 
hangulatához. Amíg a versenyzők 
a zsinórt áztatták, addig az ügyes 
kezű asszonyok finom halászle-
vet főztek a parton. A horgász-
versenyen részt vettek a környező 
településekről is, emellett érkez-
tek horgászok a szlovákiai Csicser 
községből is. A nagyhalak most is 
távol maradtak a horgoktól, így a 
kifogott kisebbek tömege döntött a 

mérlegelés után. A helyezések sor-
rendje: felnőtt kategória: 1. Tóth 
Antal, 2. Hajdu Tibor, 3. Lengyel 
Imre. A versenyre hét gyermek ne-
vezett be, ők mindannyian kaptak 
díjat. Gyermek kategória: 1. Balla 
Panna, 2. Gyüre Nikolasz, 3. ifj. 
Birgány István, 4. ifj. Tóth Berta-
lan, 5. ifj. Szabó Gábor, 6. Gajdosi 
Roland, 7. Gyüre Krisztián. Három 
női versenyző volt, mindhárman 
díjazásban részesültek: 1. Balogh 
Ibolya, 2. Horváth Noémi, 3. Fe-
kete Tímea.

Hetedik alkalommal
A Pedagógusok Szakszervezete 

hetedik alkalommal rendezte meg 
a Pedagógus Horgászversenyét 
Nagykálló-horgásztanyán, a baráti 
rendezvényt a nyírbátori Éltes Má-

tyás Ált. Isk. dolgozója, Murnyák 
László nyerte meg, második lett 
Kardos Béla vásárosnaményi kollé-
ga. Köszönet a tó-gazdának, a szép 
környezetért és a lehetőségért.

Házi halfogó verseny
A Cormorán Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület házi 
halfogó versenyt rendezett ápri-
lis 28-án a Rakamazi Nagy-Mo-
rotván. 78 versenyző összesen17 

kg halat fogott. Első helyezést ért 
el felnőtt kategóriában: ifj. Rich-
ter János, nyugdíjas kategóriában: 
Kozma László, gyermek kategóriá-
ban: Krausz Lotti. Viraszkó Renáta

Új rekord született
A Máriapócsi Horgász 

Egyesület az idei eszten-
dőben első alkalommal ren-
dezte meg május 19-20-án a 
24 órás horgászversenyét!  A 
versenyen több mint harminc 
versenyző vett részt.

A versenyen új rekord született, 
hiszen Tóth Zoltán 24 óra leforgá-
sa alatt összesen 42,85 kg pontyot, 
amurt fogott. A versenyen összesen 
107 kg hal került partra, majd a halak 
mérlegelés után döntő többségében 

visszakerültek a tóba. A horgászok 
már várják a következő versenyt, 
mely júliusban lesz, de addig is ha-
marosan kezdődik az egy hónapos 
harcsa fogó horgászverseny. 
A verseny végeredménye: 
Felnőtt kategória: 1. Tóth Zoltán 42, 
85 kg , 2. Vadon Ferenc 22, 09 kg, 3. 
Kulcsár Miklós 17,19 kg. Legnagyobb 
halat fogta: Ifj. Bakó Zsolt 4, 61 kg  

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
Elnöksége ezúton is gratulál a hor-
gászoknak. 

Tóth Árpád, a HE elnöke 

Magyar Pergetők Szuper Kupája
A Magyar Pergetőhorgá-

szok Egyesülete har-
madik alkalommal rendezte 
meg a festői szépségű Toka-
ji-hegy lábánál elterülő Nagy- 
Morotván a csónakos, páros 
pergető versenyét. Április 
29-én 21 csapat indult el és 
próbálta ki tudását.

A napok óta tartó szokatlan nyá-
rias meleg nem csak a halak kapó-
kedvét, hanem a csapatok kitartá-
sát is próba elé állította. A közel 
100 hektáros tó, ami a Cormorán 
Sporthorgász Egyesület és a Tisza-
nagyfalusi Horgász Egyesület ke-
zelésében van, egész vízfelületével 
a versenyzők rendelkezésére állt. 

Adottságait tekintve minden csa-
pat megtalálhatta benne a számára 
jónak vélt haltartó helyeket. A part 
menti nádasok, a burjánzó hínár-
mezők, a töklapuson át, a kotort 
meder egyaránt kedvező helynek 
bizonyultak. 

A reggeli gyülekező igen korán, 
már 5 órától elkezdődött. Ahogy 
érkeztek a csapatok, úgy rakták 
vízre, vagy rendezték be csónak-
jaikat. Közben folyamatosan zaj-
lott a regisztráció és a rajtszámok 
kisorsolása. Természetesen a mára 
már megszokott reggeli virsli sem 
maradhatott el. 

A szabályok ismertetése után a 
csapatok 15 mp időközönként ve-
hették birtokukba a vizet. A ver-
seny kezdetét dudaszó jelezte, 

mely éles hangja mindenki szá-
mára tudatta, hogy elkezdődött a 
megmérettetés.

Furcsa érzés versenyzőként a 
mérlegelő csónakban figyelni az 
eseményeket. Kicsit kirekesztett-
ként, nem oda valónak érzi magát 
az ember. Nincs meg a reggeli 
versenydrukk, a lázas készülődés, 
csali rendezgetés izgalma. Ilyenkor 
a csapattagok a megbeszélt taktikát 
követik és a szokásos rituálék sze-
rint cselekszenek a siker érdelében. 
Viszont cserébe a vendéglátó, a 
házigazda szerepét kapja meg a 
szervező gárda. Hetekkel a ver-
seny előtt mindenkinek tudni kell a 
dolgát és mindennek a helyén kell 
lennie. A több éve tartó munkában 
rutinszerűen, gyakorlott módon vé-
gezzük a dolgunkat és még így is 
csúszhatnak be kisebb bakik. 

Nem kellett sokat várni a morot-
va első halaira. A kis csukák, mint 
az éhes farkasok úgy szedték le a 
versenyzők csalijait. A verseny fe-
léhez érve már voltak olyan csapa-
tok, amelyek a harmadik halukon 
is túl voltak. Nem csak a csukák, 
de néhány versenyzőnél a balinok 
is megmutatták magukat. A nehe-
zen becsapható őnök szétszóródott 
egyedei komoly feladat elé állította 
a rájuk pályázó csapatokat. Ahogy 
előkerültek a haltartó zsákok, úgy 
kerültek le a versenyzőkről a reg-
gel még jóleső meleget adó kabá-
tok, pulóverek. Sőt, aki nem volt 
rest még egy kellemes napfürdő-
zést is vett a verseny ideje alatt. 

Egy-egy szebb csuka is a horog-
ra akadt a kitartó versenyzőknek, 
de az igazán nagyok nem voltak 
kapókedvükben. Éppen a Feren-
czi-Csabai páros közelében mér-
legeltem, amikor visító fék zajára 
lettem figyelmes. Örültem, hogy 
élesben figyelhetem meg egy szép 
hal fárasztását. Tekintélyesen haj-
lott Jani kezében a pálca, de a kez-
deti öröm mosolya hamar elmúlt 
arcomról. Két- három taktus után 
a kiegyenesedett bot jelezte szá-

munkra a hal idő előtti elvesztését. 
Kis bosszankodás után, még is 
szinte újult erővel folytatták a fiúk 
a versenyt.

A testes hal lemaradásának a té-
nyét a Zimány Feri 40 centiméteres 
kősüllője szépítette meg. Mindig 
megcsodálom ezeket a fogastól el-
térő, különc öltözéket viselő kis 
torpedókat. Gratuláltam az állóvi-
zeken kicsit ritkábba megtalálható 
halukhoz és közben a verseny végét 
jelző kürtszó pillanataira vártunk.

A kürtszó mindig egy sorsdöntő 
pillanat egy versenyben. Van, akik 
számára a megváltást, a pihenést 
jelenti. Sokszor számukra nem ke-
gyes a víz, hal nélkül maradnak, 
de még is számtalan élményekkel 
gazdagabban térnek haza. Mások 
számára viszont korainak tűnik, 
mivel még úgy érzik, egy halat 
fogni kell még a siker érdekében.

Ahogy a verseny véget ért, úgy 
a szakács is lekészült a minden-
ki számára megérdemelt ebéddel. 
A verseny utolsó perceiben fogott 
halakat a csónakból megérkezett 
versenyzőknek a parton mérlegel-
tük le, így már teljes volt a lis-
ta, lassan kialakult a végső sor-
rend. Szponzoraink jóvoltából, ami 
akadt bőven, nem csak a díjazott 
csapatok, hanem minden nevezett 
páros ajándékban részesült. Ezáltal 
a versenyzők saját kezükbe vehet-
ték az újdonságnak számító Ottó 
Bácsi villantó kanalait, valamint 
a jól bevált Relax gumikat, és a 
hasznos Strike Pro vásárlási utal-
ványokat. 

Az már a verseny közben is 
érezhető volt, hogy az élvonalban 
a rutinos, számos versenyt megjárt 
párosok kerülnek a mezőny első 
harmadába. 

A folyamatos halfogást nyújtó, 
egyenletes teljesítményt produká-
ló csapatok közül a harmadik he-
lyezést a Fegyverneki István- Ifj. 
Fegyverneki István páros érte el 
65 ponttal. Második helyen végzett 
a Kovács Zoltán- Bársony Tibor 

duó, 73 ponttal. Nyereményük a 
Magyar Pergetők Szuper Kupáján 
túl egy Cservy wobbler csomag, 
egy Ottó Bácsi Villantói csomag, 
egy-egy a Hímesudvar tokaji bo-
rok borkóstoló jegyét, valamint a 
Norizi Wobbler gyártója, Szpisják 
Norbert által felajánlott wobbler 
csomagot vehettek át.

A szuper kupa első helyezését 
94 ponttal a Csabai István- Feren-
czi János páros nyerte. Nyeremé-
nyük a Maritime Hajósbolt által 
felajánlott Lowrance Mark-5X Pro 
halradar.

A legnagyobb hal díja körül holt-
verseny alakult ki, így a Laguna 
2D Kft. által felajánlott díjat Fegy-
verneki István, valamint Kovács 
Krisztián vehette át a mindketten 
azonos 63 cm hosszú csukájukért.

A rekkenő hőség ellenére minden 
csapat a végsőkig kitartott és úgy 
érzem egy jó hangulatú, baráti ver-
senyt tudhat maga mögött. Köszö-
nöm a csapatoknak az etikus, szabá-
lyok szerinti versenyzést. Köszönet 
illeti az egyesületek segítő munká-
ját Bodrogi Miklós és Borbély Mi-
hály vezényletével. Valamint nem 
utolsó sorban szponzorainknak a 
színvonalas verseny lebonyolításá-
hoz nyújtott támogatásért.

Tarsoly Mihály

Horgászfelszerelést nyertek
Május 20-án tartotta házi hor-

gászversenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület. A verseny 
helyszíne a Császárszállási táp-
csatorna volt. A versenyzők szép 
számban megjelentek a versenyen, 
57 felnőtt, 4 női és 11 gyerek ver-
senyző állt rajthoz. A 3 órás ver-
senyen közel 13 kg halat fogtak a 
versenyzők.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. ifj. Czakó Fe-
renc (4.056 gr), II. Kabai Tibor (3.840 
gr), III. Nagy József  (320 gr).  

Női kategóriában: I. Bajkó Judit (1.160 
gr), II. Bajkó Tamásné (440 gr), III. Koz-
ma Sándorné (240 gr).  
Gyermek kategóriában: I. Pradlik Mar-
tin (2.540 gr, Martin tavaly is az első 
helyen végzett), II. Kun Levente (160 
gr), III. Horváth István (100 gr)

A helyezettek értékes horgász-
felszereléseket kaptak. A gyere-
kek valamennyien hazavihettek 
egy zsebpecát, a derekas helyt-
állásukért, kitartásukért. A ver-
seny végén az egyesület mindenkit 
vendégül látott a császárszállási 

horgásztanyán egy babgulyással, 
amit Jakucska József készített el. 
A résztvevők kellemes napot töl-

töttek el, jól érezték magukat, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

kg, 2. Kondor Zsolt 9,6 kg, 3. 
Kordán András 5,8 kg. Ifjúsági: 
1. Benkő Tamás József 1,4 kg, 
2. Tóth Bálint 0,5 kg. Gyermek: 
Heinrich István 0,55 kg, 2. Benkő 
Balázs Bence 0,5 kg.
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Április 26-30. között rendezték 
meg az első SBS – Székely 

Őzetanya Bojlis Verseny. 

A pontyhorgászok körében szájról 
szájra járt egy tó híre, melybe öt évvel 
ezelőtt 12.000 db pontyot telepítettek. 
A 24 hektáros tó időközben további 
sok-sok nagytestű halnak adott ott-
hont, hiszen a tógazdák gondos mun-
kájának köszönhetően folyamatos volt 
a 10 kg feletti pontyok és amurok 
telepítése. Mindeközben a tó környe-
zete is folyamatos fejlesztés alatt állt. 
Fák telepítésével, füvesítéssel, a hor-
gászatot megkönnyítő stégek építésé-
vel, korszerű vizesblokk kiépítésével 
káprázatos horgászparadicsomot ve-
hettek birtokba a versenyre nevező 
pontyhorgászok.

Négy országból érkeztek nevezé-
sek, így rangos nemzetközi mezőny 
mérte össze tudását, felkészültségét. 
Hónapokon keresztül lázas készülődés 
előzte meg a versenyt, folyamatosan 
kértek információt a nevező csapa-
tok a versennyel kapcsolatban. Min-
den csapat joggal érezhette magát ki-
váltságosnak, hiszen egy olyan tavon 
versenyezhetett, amelyen előtte még 
senki. A felkészülés során nagyon ne-
héz dolguk volt a csapatoknak. Mivel 
a tavon eddig nem volt engedélyezett 
a horgászat, senki nem tudott tesztel-
ni, nagyon kevés információ állt ren-
delkezésre. Csak a hasonló adottságú 
tavakon szerzett tapasztalatokat hasz-
nálhatták fel a versenyzők. Mint utólag 
kiderült, minden csapat jelesre vizsgá-
zott felkészülésből, kitartásból.

A reggeli gyülekezőn voltak csa-
patok, amelyek a többiektől reméltek 
némi új információt a tóról, így egy-
mással beszélgettek. Azonban voltak 
olyanok is, akik gyors terepszemlével 
próbálták felmérni, hogy mire számít-
hatnak az elkövetkező 100 órában. A 
megnyitó kezdetére a csapatok alig 
várták, hogy végre birtokba vehessék a 
tavat. Erre a felhatalmazást Bukovinsz-
ky István, a tó tulajdonosa adta meg. A 
tó jelképes átadását követően Kovács 
Zoltán, az SBS Tactical Baits tulajdo-
nosa látta el a versenyzőket néhány 
hasznos tanáccsal, majd a szektorki-
osztás és a versenyszabályzat rövid 
ismertetése után megkezdődött a két-
körös sorsolás. Első körben a csapatok 

a nevezések leadásának sorrendjében 
húztak sorszámot, melynek eredménye 
megadta a következő sorsolás sorrend-
jét. Ebben a körben a csapatok kihúzták 
azt a horgászállást, melyben be kellett 
mutatniuk tudásuk legjavát.

Az izgalom a második körben foko-
zódott, hiszen minden csapatnak vol-
tak favorit helyei, illetve olyan helyek, 
amiket szerettek volna elkerülni. A 
versenypályát a szervezők szektorokra 
osztották, azonban a szektorok kijelö-
lése rendhagyó módon történt. Mivel 
a szervezők határozott célja volt a 
verseny lehetőség szerinti kiegyensú-
lyozottságának biztosítása, a szektorok 
kijelölése az állások adottságai szerint 
történt. Ez azt jelenti, hogy a szek-
torok helyei nem feltétlenül egymás 
mellett helyezkedtek el. A szélső pá-
lyák alkottak egy szektort, a középső 
mederrészt horgászó csapatok kerültek 

egy szektorba, illetve a többi megma-
radt hely alkotott egy szektort. Ezáltal 
a horgásztechnikailag közel azonos 
adottságú állások egy-egy szektorba 
kerültek. A verseny végeredményének 
ismeretében a szektorok e módsze-
ren alapuló kijelölése jó döntésnek 
bizonyult. A verseny az utolsó percig 
kiegyenlített volt, a versengő csapatok 
fej-fej mellett haladtak. Az extrém idő-
járásnak köszönhetően egy csapatnak 
sikerült jelenetős előnyre szert tennie 
a mezőnyben – de ne szaladjunk en-
nyire előre!

A sorsolás eredményeképpen a csa-
patok zöme elégedetten foglalta el a 
Fortuna segítségével számukra kije-
lölt horgászállást. Mi, szervezők nagy 
örömmel láttuk az elégedett, elszánt 

horgászokat, akik céltudatosan kezdtek 
hozzá a 100 órás megmérettetéshez. A 
10 órakor megkezdett versenyen 10 
perc kellett az első hal megfogásához, 
majd szépen sorban érkeztek hírek a 
fogásokról. Az első esti mérlegeléskor 
már csak két csapatnál voltak szárazak 
a pontyzsákok, míg az első helyre ke-
rülő SBS QRF közel egy mázsa halat 
zsákmányolt. Már ekkor benne volt a 
levegőben, hogy ezen a versenyen nem 
mindennapi fogások születnek.

A verseny kezdetével komoly nyo-
más nehezedett a tóra, mely idáig 
csendes zavartalanságában élte min-
dennapjait. A csapatok megjelenésével 
a termetes halak visszahúzódtak a tó 
háborítatlan részeibe, így először az 
apróbb testű pontyok kerültek horog-
végre. Az idő múlásával a halak meg-
szokták a nyüzsgést, na meg persze 
az éhségük is cselekvésre ösztönözte 

őket, így egyre szebb fogásoknak örül-
hettek a csapatok. Az első éjszaka 
minden csapatnál mozgalmasan telt. 
Az este még halat sem fogó Royal 
Carp Fishing Team éjszakai horgásza-
tának eredményeképpen több mint egy 
mázsás reggeli mérlegeléssel a tabella 
9. helyére ugrott, illetve magáénak 
tudhatta a verseny addig megfogott 
legnagyobb halának járó dicsőséget is.

A reggeli mérlegelés folyamán 1,5 
tonna!!! hal került a mérőzsákokba. 
Egyre több helyről jelezték 10 kg fe-
letti egyedsúlyú hal fogását, melyet 
halvédelmi okokból és az esetleges 
súlyvesztés miatt a szervezők igyekez-
tek a lehető leghamarabb mérlegelni. 
A tervezett reggeli és esti mérlegelés 
kevésnek bizonyult. Ettől kezdve reg-
gel és este két mérlegelő csapat járta 
körbe a tavat, emellett a nap folyamán 
és az éjszakák alatt egy-egy mérlegelő 
csapat folyamatosan dolgozott.

Az esti mérlegelést az élre ugró SBS 
Halcapone PB Products Team közel 4 
mázsás összesített fogással zárta, noha 
a 100 órás versenyből még csak 32 óra 
telt el. A következő napokra kánikulai 
meleget ígértek az időjósok, embert 
próbáló feladat elé állítva a csapatokat. 
A második éjszaka is fáradhatatlanul 
küzdöttek a versenyzők, aminek ékes 
bizonyítéka a reggeli mérlegelés után 

volt olvasható. 48 óra telt el a ver-
senyből, amikor a 21 csapat összesített 
fogási eredménye megközelítette az 5 
tonnát! Az előrejelzéseknek megfele-
lően kánikula és tűző nap nehezítette 
a csapatok dolgát. Az éjszakai fel-
frissülés után a hőség rohamtempóban 
fogyasztotta a versenyzők energiáját. 
Ennek ellensúlyozására a szervezők 
minden délben ízletes ebédet szállítot-
tak a csapatok állásaira. Az elhasznált 
energia pótlásába a Big Shock Energy 
is besegített energiaszeletek és ener-
giaitalok biztosításával. Úgy tűnt, ezen 
a napon volt a holtpont a csapatok 
számára, hiszen a napközbeni fogás 
„mindössze” 1 tonna közelében volt. A 
verseny kezdetektől fogva rohamtem-
póban zajlott, az e napon megspórolt 
és összegyűjtött energiával vágtak neki 
a csapatok a hátralévő időnek. Időköz-
ben gyöngyszemek is előkerültek a tó-
ból, ugyanis szépséges koi pontyokról 
készíthettünk felvételeket:

A negyedik nap reggelére egyértel-
műen bebizonyosodott, hogy a tó ki-
magasló halállományához nem férhet 
kétség. Rohamléptekben emelkedett a 

csapatok által megfogott pontyok át-
lagsúlya. A soron kívüli mérlegelések-
re mind éjszaka, mind nappal szükség 
volt – tulajdonképpen folyamatos volt 
a mérlegelés. Az éjszaka folyamán a 
Top Secret Bojli Team feljebb tolta a 
mércét a legnagyobb hal megfogására 
irányuló küzdelemben.

A mezőny élén horgászó SBS Halca-
pone PB Products Team már 9 mázsás 
fogásnál tartott, és a legkisebb jelét 
sem mutatták a tempó lassításának. 
Több mint 70 óra telt már el a verseny-
ből, de ez nem látszott a csapatok mun-
káján. A verseny nagyon szoros volt, 
több csapatot is néhány kilogramm 
választott el egymástól. Minden meg-
fogott halnak jelentősége volt, a rontott 

kapás, a vesztett hal gyorsan megbos-
szulta magát. A csapatok megkapták 
a reggeli mérés eredményét, majd ezt 
követően csak az eredményhirdetésen 
kaptak tájékoztatást a fogási eredmé-
nyekről. Ez az információhiány meg-
sokszorozta a versenyzők akaraterejét, 
igazi sportszerű küzdelmet láthattak a 
versenyre kilátogatók.

A negyedik nap különös eseménnyel 
ajándékozta meg mind a tógazdákat, 
mind a szervezőket. Az élen álló SBS 
Halcapone PB Products Team parádés 
horgászattal átlépte az 1 tonnás fogá-
si eredményt. E kimagasló eredmény 
elismeréseképpen a szervezők rögtön-
zött ünnepléssel tisztelegtek a csapat 
teljesítménye előtt.

A versenyzők, a tóra kilátogató ven-
dégek fantasztikus természeti jelenség 
tanúi lehettek. A jó időnek köszön-
hetően a tavon megindult az ívás. A 
part mentén tömegesen jelentek meg 
a kárászok, hogy gondoskodjanak az 
utódlásról. A tó partján megállva min-
denki a lába előtt tekinthette meg ezt a 
lenyűgöző természeti látványosságot.

A csapatok végső erőtartalékaikat 
mozgósítva vágtak neki az utolsó éj-
szakának. A több száz kilogrammos 
fogások ellenére sok csapat között 
még mindig csak néhány kilogramm 
volt a különbség. E tény alátámasztja 
a szektorok kialakításának helyessé-
gét, mellyel a szervezők eredménye-
sen biztosították a versengő csapatok 

számára a kiegyenlített küzdelmet. A 
kiegyenlített küzdelem azt is mutatta, 
hogy minden résztvevő komolyan vet-
te a felkészülést, és tudásának legjavát 
adva küzdötte végig a 100 órát.

Az utolsó nap éjszakáján számos 
nagytestű halat sikerült megfogni, me-
lyek közül kiemelkedik az SBS Baits 
Czeh. csapatának fogása, mely végül a 
verseny legnagyobb halának megfogá-
sáért járó díjat jelentette. Az utolsó nap 
reggelén már túl volt a csapatok össze-
sített fogási eredménye a tíz tonnán! 
Senki nem állt meg, a verseny lefújását 
jelző dudaszóig minden csapat teljes 
erőbedobással küzdött. Ugyan nehéz 
szívvel állítottuk meg a varázslatot, 
de száz óra elmúltával le kellett zárni 
a versenyt. A dudaszóval a verseny 
lezárult, azonban valami elkezdődött. 
A verseny végeztével a horgászok szá-
mára látogathatóvá vált a tó, melynek 
eredményeképpen a honi és külföldi 
pontyhorgászok káprázatos környe-
zetben, egyedülálló halállománnyal 
rendelkező tavon hódolhatnak szen-
vedélyüknek. Életre szóló élménnyel 
gazdagodott ezen a rendezvényen min-
den résztvevő.

A szervezők díjazták a három szektor 
első három helyezettjeit. Különdíjban 
részesült az SBS Baits Czeh. csapata a 
verseny legnagyobb halának megfogá-
sáért. Életem első hala díjban részesült 
Farkasné Zagyva Mónika, aki a Wolf 
Carp Team segítőjeként ezen a verse-
nyen fogta meg élete első halát. A ver-
seny Legjobb segítője különdíjat Annus 
Imre (Tati-Dovit Carp Team) nyerte.

Évek óta az SBS versenyek aktív 
résztvevője az SBS Baits ABV Team 
Sk. csapata. A csapat tagjai, Hrab Sán-
dor és Tóth Béla évről évre egyre jobb 
eredményt érnek el. A verseny támoga-
tója, az Amatőr Bojlisok Klubja által 
alapított Legígéretesebb csapat díját 
ezen a versenyen ők nyerték el.

A verseny kemény küzdelem volt 
minden csapat számára. Fárasztó volt 
az alváshiány, a halak folyamatos fá-
rasztása, a hőség elviselése, és a ver-
seny tétje sem volt csekély. Mindezen 
próbatételek ellenére volt egy csapat, 
aminek tagjai a mellettük horgászó, 
sokkal eredményesebb csapatnak ön-
zetlenül nyújtottak segítséget az egész 
verseny folyamán. A szervezők, a mér-

legelők egyhangú szavazata alapján a 
Legsportszerűbb csapat díjat a Wolf 
Carp Team nyerte.

Az első SBS – Székely Őzetanya 
Bojlis Verseny fantasztikus rekordok-
kal zárult. A 100 órás bojlis versenyek 
történetében egyedülálló módon az ös-
szesített fogási eredmény 11.079,68 kg 
lett, ami új rekord. 100 órás versenyen 
21 csapatnak még soha sehol nem sike-
rült ilyen kimagasló eredményt elérni. 
Döbbenetes, hogy a több mint 8,5 má-
zsa halat fogó csapat nem tudott felállni 
a dobogóra, ekkora mennyiség csak a 
negyedik helyezés eléréséhez volt ele-
gendő. Kevés azon versenyek száma, 
ahol ekkora fogással nem lehet nyerni. 
Ezen az egyedülálló versenyen a harma-
dik helyezés eléréséhez 906,36 kg halat 
kellett fogni, ami a Bojlis Főnök Carp 
Teamnek sikerült. Második helyen 
végzett a Tom Carp Team 958,36 kg 
ponty megfogásával. Egyedülálló 
teljesítmény a bojlis versenyek 
történetében, hogy csak az 
első három helyezett csapat 
összesített fogási eredmé-
nye 3.389,98 kg!!! Az első 
helyezett csapat teljesít-
ménye szintén új re-
kordot jelentett. 

Fogási eredményük döbbenetesen bá-
mulatos: 1.424,26 kg!!! Az első SBS 
– Székely Őzetanya Bojlis Versenyt 
az SBS Halcapone PB Products Team 
nyerte. A csapat tagjai: Szalai Árpád, 
Remus Lenghel, Horváth István.

Ezúton mondunk köszönetet min-
den csapatnak a lelkiismeretes fel-
készülésért, a példamutatóan fegyel-
mezett, sportszerű versenyzésért, a 
halakkal szemben tanúsított kíméletes 
bánásmódért. Köszönetet mondunk a 
versenyt támogatóknak, akik támo-
gatásukkal jelentősen hozzájárultak a 
verseny gördülékeny lebonyolításá-
hoz, színvonalának növeléséhez:

Gratulálunk minden csapatnak az 
elért eredményhez!

Írta: Gál József
Fotó: Gál József, Takács Péter

Csapatnév Versenyzők Segítő Horgászhely Összsúly (kg) Helyezés
SBS Halcapone PB Products Team Szalai Árpád Remus Lenghel Horváth István C4 1424,26 1.
Tom Carp Team Gelén Tamás Gelén Gyula Löchli Rajmond A6 958,36 2.
Bojlis Főnök Carp Team Tápai Béla Varga Zoltán Nagy Béla C5 906,36 3.
Allianz Halcapone Carp Team Veres Sándor Szűcs Jenő Fábián Zsolt A1 854,22 4.
SBS QRF Szigetfalvi Gábor Oláh János Szigetfalvi andrás C1 756,86 5.
Király Horg.bolt-Big Carp Team Pető Sándor Király Attila Pető József B2 645,58 6.
Tati Dovit Carp Team Illés Attila Szarka György Annus Imre C6 582,16 7.
Absolute Carp Batta László Halász Attila Zákány-Rácz Márton B1 551,62 8.
Royal Carp Fishing Team Helmeczi László Szabó László Harsányi Ádám A4 494,92 9.
Total Baits-Ponty Mánia Szántó István Dugasz István Tóth István C7 491,79 10.
Bravo Carp Team II. Kubus Gábor Péter András Péter Gergő B6 429,64 11.
Sirály Team Alexa József Fülöp Sándor Fülöp Norbert B5 429,11 12.
SBS Baits Czeh. Martin Gutman Miroslav Kotek C3 407,35 13.
Top-Secret Bojli Team Hudák Mihály Szeremi Ferenc Komár Mihály B3 356,21 14.
SBS Team Bessenyei György Petr Barancic Borgyos Norbert A5 356,1 15.
Pancsácsi Fishing Team Mohácsi István Berki Imre Kupás Béla B7 340,04 16.
SBS Baits ABV Team Sk. Hrab Sándor Tóth Béla C2 300,06 17.
Max Carp Team Lipák András Dutka Ákos Rajna László B4 262,32 18.
Abalone Team Potos Gábor Vadász László A7 245,62 19.
Wolf Carp Team Farkas Zsolt Farkas Ádám F-né Zagyva Mónika A2 169,53 20.
SBS Baits Slovakia Marián Trnka Daniel Chamradz A3 117,57 21.

Összesen: 11079,68

Százórás bojlis verseny
Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  
www.ozetanya.hu oldalunkon.
A kód leolvasásához a QRAFTER alkalmazást  
kell telepíteni okostelefonjára.
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Tíz kilogramm felett
Nyíregyháza. Megtar-

totta évadnyitó horgász-
versenyét a nyíregyházi 
Bújtosi Sporthorgász és 
Tájvédelmi Egyesület a 
kezelésükben lévő Buj-
tosi horgásztavakban 
május 12-én. A szép 
számú résztvevő reggel 

7 óra-
kor vetette vízbe a 
készségeit, s tette 
próbára szerencsé-
jét. Eredmények, 
felnőtt: 1. Gere-
benics Viktor 10,9 

Szlovákiából is jöttek 
A verőfényes napsütés és a vad-

virágok illata is hozzájárult má-
jus 19-én, szombaton a Gulácson 
megrendezett horgászverseny jó 
hangulatához. Amíg a versenyzők 
a zsinórt áztatták, addig az ügyes 
kezű asszonyok finom halászle-
vet főztek a parton. A horgász-
versenyen részt vettek a környező 
településekről is, emellett érkez-
tek horgászok a szlovákiai Csicser 
községből is. A nagyhalak most is 
távol maradtak a horgoktól, így a 
kifogott kisebbek tömege döntött a 

mérlegelés után. A helyezések sor-
rendje: felnőtt kategória: 1. Tóth 
Antal, 2. Hajdu Tibor, 3. Lengyel 
Imre. A versenyre hét gyermek ne-
vezett be, ők mindannyian kaptak 
díjat. Gyermek kategória: 1. Balla 
Panna, 2. Gyüre Nikolasz, 3. ifj. 
Birgány István, 4. ifj. Tóth Berta-
lan, 5. ifj. Szabó Gábor, 6. Gajdosi 
Roland, 7. Gyüre Krisztián. Három 
női versenyző volt, mindhárman 
díjazásban részesültek: 1. Balogh 
Ibolya, 2. Horváth Noémi, 3. Fe-
kete Tímea.

Hetedik alkalommal
A Pedagógusok Szakszervezete 

hetedik alkalommal rendezte meg 
a Pedagógus Horgászversenyét 
Nagykálló-horgásztanyán, a baráti 
rendezvényt a nyírbátori Éltes Má-

tyás Ált. Isk. dolgozója, Murnyák 
László nyerte meg, második lett 
Kardos Béla vásárosnaményi kollé-
ga. Köszönet a tó-gazdának, a szép 
környezetért és a lehetőségért.

Házi halfogó verseny
A Cormorán Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület házi 
halfogó versenyt rendezett ápri-
lis 28-án a Rakamazi Nagy-Mo-
rotván. 78 versenyző összesen17 

kg halat fogott. Első helyezést ért 
el felnőtt kategóriában: ifj. Rich-
ter János, nyugdíjas kategóriában: 
Kozma László, gyermek kategóriá-
ban: Krausz Lotti. Viraszkó Renáta

Új rekord született
A Máriapócsi Horgász 

Egyesület az idei eszten-
dőben első alkalommal ren-
dezte meg május 19-20-án a 
24 órás horgászversenyét!  A 
versenyen több mint harminc 
versenyző vett részt.

A versenyen új rekord született, 
hiszen Tóth Zoltán 24 óra leforgá-
sa alatt összesen 42,85 kg pontyot, 
amurt fogott. A versenyen összesen 
107 kg hal került partra, majd a halak 
mérlegelés után döntő többségében 

visszakerültek a tóba. A horgászok 
már várják a következő versenyt, 
mely júliusban lesz, de addig is ha-
marosan kezdődik az egy hónapos 
harcsa fogó horgászverseny. 
A verseny végeredménye: 
Felnőtt kategória: 1. Tóth Zoltán 42, 
85 kg , 2. Vadon Ferenc 22, 09 kg, 3. 
Kulcsár Miklós 17,19 kg. Legnagyobb 
halat fogta: Ifj. Bakó Zsolt 4, 61 kg  

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
Elnöksége ezúton is gratulál a hor-
gászoknak. 

Tóth Árpád, a HE elnöke 

Magyar Pergetők Szuper Kupája
A Magyar Pergetőhorgá-

szok Egyesülete har-
madik alkalommal rendezte 
meg a festői szépségű Toka-
ji-hegy lábánál elterülő Nagy- 
Morotván a csónakos, páros 
pergető versenyét. Április 
29-én 21 csapat indult el és 
próbálta ki tudását.

A napok óta tartó szokatlan nyá-
rias meleg nem csak a halak kapó-
kedvét, hanem a csapatok kitartá-
sát is próba elé állította. A közel 
100 hektáros tó, ami a Cormorán 
Sporthorgász Egyesület és a Tisza-
nagyfalusi Horgász Egyesület ke-
zelésében van, egész vízfelületével 
a versenyzők rendelkezésére állt. 

Adottságait tekintve minden csa-
pat megtalálhatta benne a számára 
jónak vélt haltartó helyeket. A part 
menti nádasok, a burjánzó hínár-
mezők, a töklapuson át, a kotort 
meder egyaránt kedvező helynek 
bizonyultak. 

A reggeli gyülekező igen korán, 
már 5 órától elkezdődött. Ahogy 
érkeztek a csapatok, úgy rakták 
vízre, vagy rendezték be csónak-
jaikat. Közben folyamatosan zaj-
lott a regisztráció és a rajtszámok 
kisorsolása. Természetesen a mára 
már megszokott reggeli virsli sem 
maradhatott el. 

A szabályok ismertetése után a 
csapatok 15 mp időközönként ve-
hették birtokukba a vizet. A ver-
seny kezdetét dudaszó jelezte, 

mely éles hangja mindenki szá-
mára tudatta, hogy elkezdődött a 
megmérettetés.

Furcsa érzés versenyzőként a 
mérlegelő csónakban figyelni az 
eseményeket. Kicsit kirekesztett-
ként, nem oda valónak érzi magát 
az ember. Nincs meg a reggeli 
versenydrukk, a lázas készülődés, 
csali rendezgetés izgalma. Ilyenkor 
a csapattagok a megbeszélt taktikát 
követik és a szokásos rituálék sze-
rint cselekszenek a siker érdelében. 
Viszont cserébe a vendéglátó, a 
házigazda szerepét kapja meg a 
szervező gárda. Hetekkel a ver-
seny előtt mindenkinek tudni kell a 
dolgát és mindennek a helyén kell 
lennie. A több éve tartó munkában 
rutinszerűen, gyakorlott módon vé-
gezzük a dolgunkat és még így is 
csúszhatnak be kisebb bakik. 

Nem kellett sokat várni a morot-
va első halaira. A kis csukák, mint 
az éhes farkasok úgy szedték le a 
versenyzők csalijait. A verseny fe-
léhez érve már voltak olyan csapa-
tok, amelyek a harmadik halukon 
is túl voltak. Nem csak a csukák, 
de néhány versenyzőnél a balinok 
is megmutatták magukat. A nehe-
zen becsapható őnök szétszóródott 
egyedei komoly feladat elé állította 
a rájuk pályázó csapatokat. Ahogy 
előkerültek a haltartó zsákok, úgy 
kerültek le a versenyzőkről a reg-
gel még jóleső meleget adó kabá-
tok, pulóverek. Sőt, aki nem volt 
rest még egy kellemes napfürdő-
zést is vett a verseny ideje alatt. 

Egy-egy szebb csuka is a horog-
ra akadt a kitartó versenyzőknek, 
de az igazán nagyok nem voltak 
kapókedvükben. Éppen a Feren-
czi-Csabai páros közelében mér-
legeltem, amikor visító fék zajára 
lettem figyelmes. Örültem, hogy 
élesben figyelhetem meg egy szép 
hal fárasztását. Tekintélyesen haj-
lott Jani kezében a pálca, de a kez-
deti öröm mosolya hamar elmúlt 
arcomról. Két- három taktus után 
a kiegyenesedett bot jelezte szá-

munkra a hal idő előtti elvesztését. 
Kis bosszankodás után, még is 
szinte újult erővel folytatták a fiúk 
a versenyt.

A testes hal lemaradásának a té-
nyét a Zimány Feri 40 centiméteres 
kősüllője szépítette meg. Mindig 
megcsodálom ezeket a fogastól el-
térő, különc öltözéket viselő kis 
torpedókat. Gratuláltam az állóvi-
zeken kicsit ritkábba megtalálható 
halukhoz és közben a verseny végét 
jelző kürtszó pillanataira vártunk.

A kürtszó mindig egy sorsdöntő 
pillanat egy versenyben. Van, akik 
számára a megváltást, a pihenést 
jelenti. Sokszor számukra nem ke-
gyes a víz, hal nélkül maradnak, 
de még is számtalan élményekkel 
gazdagabban térnek haza. Mások 
számára viszont korainak tűnik, 
mivel még úgy érzik, egy halat 
fogni kell még a siker érdekében.

Ahogy a verseny véget ért, úgy 
a szakács is lekészült a minden-
ki számára megérdemelt ebéddel. 
A verseny utolsó perceiben fogott 
halakat a csónakból megérkezett 
versenyzőknek a parton mérlegel-
tük le, így már teljes volt a lis-
ta, lassan kialakult a végső sor-
rend. Szponzoraink jóvoltából, ami 
akadt bőven, nem csak a díjazott 
csapatok, hanem minden nevezett 
páros ajándékban részesült. Ezáltal 
a versenyzők saját kezükbe vehet-
ték az újdonságnak számító Ottó 
Bácsi villantó kanalait, valamint 
a jól bevált Relax gumikat, és a 
hasznos Strike Pro vásárlási utal-
ványokat. 

Az már a verseny közben is 
érezhető volt, hogy az élvonalban 
a rutinos, számos versenyt megjárt 
párosok kerülnek a mezőny első 
harmadába. 

A folyamatos halfogást nyújtó, 
egyenletes teljesítményt produká-
ló csapatok közül a harmadik he-
lyezést a Fegyverneki István- Ifj. 
Fegyverneki István páros érte el 
65 ponttal. Második helyen végzett 
a Kovács Zoltán- Bársony Tibor 

duó, 73 ponttal. Nyereményük a 
Magyar Pergetők Szuper Kupáján 
túl egy Cservy wobbler csomag, 
egy Ottó Bácsi Villantói csomag, 
egy-egy a Hímesudvar tokaji bo-
rok borkóstoló jegyét, valamint a 
Norizi Wobbler gyártója, Szpisják 
Norbert által felajánlott wobbler 
csomagot vehettek át.

A szuper kupa első helyezését 
94 ponttal a Csabai István- Feren-
czi János páros nyerte. Nyeremé-
nyük a Maritime Hajósbolt által 
felajánlott Lowrance Mark-5X Pro 
halradar.

A legnagyobb hal díja körül holt-
verseny alakult ki, így a Laguna 
2D Kft. által felajánlott díjat Fegy-
verneki István, valamint Kovács 
Krisztián vehette át a mindketten 
azonos 63 cm hosszú csukájukért.

A rekkenő hőség ellenére minden 
csapat a végsőkig kitartott és úgy 
érzem egy jó hangulatú, baráti ver-
senyt tudhat maga mögött. Köszö-
nöm a csapatoknak az etikus, szabá-
lyok szerinti versenyzést. Köszönet 
illeti az egyesületek segítő munká-
ját Bodrogi Miklós és Borbély Mi-
hály vezényletével. Valamint nem 
utolsó sorban szponzorainknak a 
színvonalas verseny lebonyolításá-
hoz nyújtott támogatásért.

Tarsoly Mihály

Horgászfelszerelést nyertek
Május 20-án tartotta házi hor-

gászversenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület. A verseny 
helyszíne a Császárszállási táp-
csatorna volt. A versenyzők szép 
számban megjelentek a versenyen, 
57 felnőtt, 4 női és 11 gyerek ver-
senyző állt rajthoz. A 3 órás ver-
senyen közel 13 kg halat fogtak a 
versenyzők.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. ifj. Czakó Fe-
renc (4.056 gr), II. Kabai Tibor (3.840 
gr), III. Nagy József  (320 gr).  

Női kategóriában: I. Bajkó Judit (1.160 
gr), II. Bajkó Tamásné (440 gr), III. Koz-
ma Sándorné (240 gr).  
Gyermek kategóriában: I. Pradlik Mar-
tin (2.540 gr, Martin tavaly is az első 
helyen végzett), II. Kun Levente (160 
gr), III. Horváth István (100 gr)

A helyezettek értékes horgász-
felszereléseket kaptak. A gyere-
kek valamennyien hazavihettek 
egy zsebpecát, a derekas helyt-
állásukért, kitartásukért. A ver-
seny végén az egyesület mindenkit 
vendégül látott a császárszállási 

horgásztanyán egy babgulyással, 
amit Jakucska József készített el. 
A résztvevők kellemes napot töl-

töttek el, jól érezték magukat, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

kg, 2. Kondor Zsolt 9,6 kg, 3. 
Kordán András 5,8 kg. Ifjúsági: 
1. Benkő Tamás József 1,4 kg, 
2. Tóth Bálint 0,5 kg. Gyermek: 
Heinrich István 0,55 kg, 2. Benkő 
Balázs Bence 0,5 kg.
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Egy héttel a „viharos” körülmé-
nyek között megrendezett I. osz-
tályú csapatbajnokságot követően 
Nyírbátorban a Széna réti horgász-
tavon május 20-án találkoztak a 
megyei II. osztályú csapatbajnok-
ság résztvevői. A két verseny sok 
dolog miatt mutatott hasonlóságot: 
most is 6 csapat nevezett, itt sem 
fenyegette a résztvevőket a kiesés, 
ezen a versenyen sem kényeztették 
el a halak a versenyzőket.

Egy nagyon fontos területen 
mégis volt előre lépés. Nem esett, 
nem fújt, határozottan jó horgász-
idővel kedveskedtek a házigazdák, 
a helyi Vasas HE. tagjai és vezetői. 
Kár, hogy a halakat senki sem ér-
tesítette arról, hogy horgászver-
seny lesz. Ennek megfelelően ők 
„nem igazán akartak részt venni 
a vetélkedésben”. Sokáig fennállt 
annak a veszélye, hogy a fogás 
hiánya miatt nem lesz értékelhető 
eredmény, de szerencsére néhány 
magáról megfeledkezett halacska 
mohósága megoldotta ezt a kér-
dést. A mérlegelés nem tartott na-
gyon sokáig, hiszen a résztvevők 
közül csupán 9 fő fogott halat, a 
többség sajnos fogás, sőt, kapás 
nélkül maradt. 

eredmények: 1. Bereg Tiszavirág 2009. H.E. 
Vásárosnamény (csapatvezető: Jakab László, 
versenyzők: Mikita Zoltánné, Ádám Krisztián, 
Mikita Ádám, Kiss Csaba, Gergely István, Var-
ga Dávid, Vass Sándor) 26,5 helyezési szám-
mal, 540 g. összfogással. 2. Postás HE. Vásá-
rosnamény, szintén 26,5 helyezési számmal, 
320 g. fogott hallal. 3. Téglagyár Üzemi HE. 
Fehérgyarmat. Ők is 26,5 helyezési számot 
gyűjtöttek, és 320 g. halat fogtak.

Az első és második helyezett 
csapat jövőre az I. osztályban ver-
senyezhet. 

Szűcs Sándor,  
a verseny szakbizottság elnöke

Április 22-én rendezték meg Ko-
csordon a Kirva-laposon a megyei 
évadnyitó horgászversenyt. A ver-
senyre 23 fő felnőtt, 5 fő női, 5 
fő U 14 korosztályos, 2 fő U 18 
korosztályos, a fenekező szektor-
ban 27 fő versenyző nevezett. A 
versenynek helyszínt biztosító ko-
csordi Kraszna Horgász Egyesület 
megfelelő körülményeket teremtett 
az esemény megrendezéséhez. Se-
gítséget kaptunk a pálya kitűzésé-
ben, a mérlegelésben, s a verseny 
végén bőséges, és kiváló ebéd ke-
rült minden résztvevő tányérjába.

Sajnos, a fogási eredmények nem 
voltak ilyen kiválóak. Közreját-
szott ebben az átlagosnál hidegebb 
időjárás, ami a korai időszakban 
nagyon befolyásolja a halak kapó-
kedvét. A verseny előtt néhány 
nappal történt telepítés sem javított 

ezen túl sokat. A zsákmány meg-
határozó része törpeharcsa volt, de 
került a szákba néhány ponty, ter-
metes dévér, kárász, balin, és süllő 
is. Eredmények:

A LAGUNA 2D Kft. a legna-
gyobb hal kifogójának felajánlott 
különdíját (horgászbot) Szilágyi 
Márk 9 éves horgász nyerte, 2.320 
grammos kifogott pontyával, aki a 
fenekező kategória győztese. Jakab 
Zsigmond családja által felajánlott 

emlékkupát a legered-
ményesebb kocsordi 
horgászként a verseny-
szektort is megnyerő 
Jakab László kapta. Vi-
rág Imre elnök az ered-
ményhirdetés előtt be-
mutatta a verseny szak-
bizottság új tagjait is.

Szűcs Sándor

Az időjárás közbeszólt: 11-en még halat sem fogtak
Május 13-án, vasárnap 

nem volt ünnepi az idő-
járás a  2012. évi megyei I. 
osztályú csapatbajnokságon.

Pedig a házigazdák mindent 
megtettek a sikerért. Új utat, és új 
helyeket építettek, amurt, pontyot 
telepítettek a verseny kezdete előtt. 
Az időjárás azonban közbeszólt, a 
halaknak is elment az étvágyuk a 
hirtelen lehűléstől. Hiába kínálták 
a versenyzők őket a legkiválóbb 
csalikkal, alig akartak táplálkozni.

11 fő versenyzőnek halat sem 
sikerült fognia az egyébként kivá-
lóan halasított Kisvárdai Agyag-
gödrök horgásztóban. Őket, s a 
többi résztvevőt is vigasztalhatta 
az a tudat, hogy ebben az évben 
nem volt kieső csapat az I. osz-
tályból, hiszen 2 csapat (Szatmár-
vidéki HE., Kis Sügér HE. ) nem 
nevezett, ők értelemszerűen jövőre 
a II. osztályban indulhatnak.

Az első három helyezett csa-

pat került díjazásra, az I. helyezett 
Nagykálló a megyei bajnoki cím 
elnyerése mellett megnyerte a LA-
GUNA Kft. által felajánlott vándor-
serleget is, melyet a többi csapat jö-
vőre visszavár, hiszen ők szeretnék 
azt majd 2013 évben hazavinni.

Szűcs Sándor szakbiz. elnök

„Az év hala – 2012” címért fo-
lyó verseny, amelyet szeptember 
közepén indított meg honlapján 
a Magyar Haltani Társaság, 2011 
utolsó napjával lezárult. A fordu-
latokban bővelkedő, tízezres kö-
zönséget megmozgató szavazás 
győztese – megelőzve a lápi pócot 
és a szilvaorrú keszeget – a széles 
kárász lett.

 Elsőségét valószínűleg annak 
köszönheti, hogy természetvédő 
és horgászkörökben egyaránt is-
mert, és mindkét csoport szim-
pátiáját élvezi. A színezete miatt 
aranykárásznak is nevezett halnak 
ötven éve még sűrű állományai 
éltek a növényekkel gazdagon be-
nőtt holtmedrekben, csatornákban 

és mocsarakban, de napjainkra 
élőhelyeinek túlnyomó többségé-
ről kiszorította a Magyarországra 
1954-ben behozott ezüstkárász, 
a szomszédos Romániából pedig 
már gyakorlatilag eltűnt.

A Szent István Egyetem Halgaz-
dálkodási Tanszékén már kidolgoz-
ták a faj mesterséges szaporítását, 
így lehetőség van ivadékainak ki-
helyezésére. A Magyar Haltani Tár-
saság arra biztatja a halgazdálko-
dókat, a kisebb-nagyobb horgász-
egyesületeket, hogy széles kárászt 
is telepítsenek az erre alkalmas 
vizeikbe. Ezzel – amellett, hogy 
megteremtik a mesék aranyhalának 
fogási esélyét – a faj hosszú távú 
fennmaradását is segíthetik. 

A munkás hétköznapok felüdü-
lést jelentő ünnepe, ha a Kelet-Ma-
gyarországnál dolgozó horgászok 
és családtagjaik egy közös piknik 
keretében összemérhetik horgász-
tudományukat. Immár hagyomány, 
hogy a rendezvénynek a Verba 
Horgásztó ad otthont. Mint máskor, 
most sem maradt el a gazdag fogás. 
A rekordot Racskó Tibor kollégánk 
8,7 kg-os pontya jelentette, ami-
vel el is hódította ez első helyet. 
A rendezvénynek különös apropót 
adott, hogy a több évtizede szerve-
ző Dankó Mihály tiszteletére egy 
vándorkupát is alapított a szerkesz-

tőség, melyet az idén (bár ő most 
hal nélkül maradt) Nyéki Zsolt, 
főszerkesztő-helyettes a névadónak 
nyújtott át. Jövőre viszont már az 
igazi győztes kapja meg.

Az év hala 2012-ben

Rekordlistás győzelem

Nem akartak vetélkedniTörpeharcsa a zsákmány

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Sporthorgász Egyesület Nagykálló 23,5 helyezési számmal
II. helyezett: Új Élet Horgászegyesület Tiszalök 30,5 helyezési számmal, 7500 grammal
III. helyezett: Vasutas HE. Nyíregyháza 30,5 helyezési számmal, 3700 grammal
IV. helyezett: Réti Csík HE. Kocsord 31,0 helyezési számmal
V. helyezett: Apagy HE. 31,0 helyezési számmal
VI. helyezett: Nyírtelek HE. 32,5 helyezési számmal

Női szektor: I. Bíró Beáta, II. Sajtosné 
Horváth Mariann, III. Turcsánné Reskó 
Ibolya. U 14 korosztály: I. Költő Zoltán, 
II. ifj. Molnár Bálint, III. Bak József. U 18 
korosztály: I. Szilágyi Márk, II. Szűcs Pé-
ter. versenyszektor felnőtt: I. Jakab Cs. 
László, II. Jakab T. László, II. Gellér Győző, 
IV. Sárközi László, V. Papp Miklós. 
Fenekező szektor: I. Bónis Dominik, II. 
Bak József, III. Horváth István, IV. Kósa 
Bertalan, V. Papp Géza.

– 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Racskó Tibor
8,7 kg-os pontya

Dankó Mihály a vándorkupával
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Április 22-én tartotta idei 
első versenyét a Nyírtele-

ki Horgász Egyesület. Ezen 
a versenyen immár hagyo-
mányosan a kifogott halak 
közül csak a ponty számított 
a mérlegeléskor.

Ragyogó tavaszi horgászidőben 
került sor a versenyre a tiszavas-
vári Kacsás-tavon. A kiválóan elő-
készített pályán szép környezetben 
– köszönet Ricz Lászlónak, a tó 

üzemeltetőjének – 51 horgász je-
lent meg a reggeli sorsoláson.

A hosszú téli szünet után min-
denki fogadkozott, hogy a kivá-
lóan telepített vízen aprítani fogja 
a pontyokat.

A verseny kezdetét jelző duda-
szó után nem is kellett sokat várni 
az első aranyhasúra, melyet több 
társa is követett. A mérlegelés-
sel megbízott versenyfelelősünk 
– Magyar Sándor – alig győzte a 
munkát, ugyanis mérés után a ha-

lak visszakerültek a tóba. Sajnos, 
a verseny felénél feltámadt a szél, 
és ez megmutatkozott a halak ka-
pókedvén is. Csökkent a fogások 
száma, de a horgászok elszántsága 
nem. Az egyik legrosszabb helyet 
húzó horgászunk így fogalmazott. 
– Jó időben, jó helyen vagyunk, a 
többi nem számít.

A verseny lefújását követő szá-
molgatáskor derült ki, hogy egész 
jó eredménnyel horgásztunk. Fog-
tunk 25 db pontyot, 44 kg össz-
súlyban. Soha rosszabb kezdést.
Eredmények: Izsó Lajos 7,05 kg, 2. 
Katona Levente 6,56 kg, 3. Henzsel Ti-
bor 5,41 kg, 4. Vonatkó Attila 5,11 kg, 5. 
Ladányi Roland 3,29 kg, 6. Matkovics 
Gergő 3,16 kg
A legnagyobb halat fogónak a tógazda 
által felajánlott különdíjat, Vonat-
kó Attila (2,81 kg), és Henzsel Zoltán 
(2,45 kg) kapta.

Összességében elmondható, 
hogy vagy szerencsénk volt, vagy 
kezdünk megtanulni horgászni.

Következő versenyünk helyszí-
ne és időpontja szervezés alatt áll. 
Igyekszünk mindenkit időben ér-
tesíteni.

Komári Géza

A gávavencsellői Tiszaparti 
Horgász Egyesület június 

23-án (vasárnap) rendezi 
hagyományos éves házi hor-
gászversenyét a gávai Ka-
csató területén. A verseny 8 
órától kezdődik 11 óráig tart. 
Gyülekező- nevezés a hely-
színen 7.30-ig.

Az eredményhirdetést követően 
kb. 12 óra körül a Tiszaparti Hor-
gászegyesület vezetése Petró Attila 
helyi vállalkozó által felajánlott és 

elkészített emléktáblát avat fel a 
Kacsató partján. Az emlékművel 
az elmúlt évben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt egyesületi elnök, 
Turkó Sándor és az elhunyt hor-

gásztársak em-
lékének kíván-
nak adózni. Az 
avatásra minden 
horgásztársat és 
emlékezni kívá-
nó barátot sze-
retettel várnak!
 Dögei Mihály

Kirva-laposi hírek
Tavaszi telepítéskor, március 

28-án 16 mázsa horogérett nyur-
gapontyot helyezett ki a vízkezelő 
Kocsord HE – a tavalyi több mint 
50 mázsa ponty és dévér után – a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztóba. 
Április 14-én környezetvédelmi 
napot tartottak. Április 15-én szer-
vezte az egyesület a Tavasz Kupa 
horgászversenyét. Nevezni úszós 
és fenekezős készséggel lehetett, 
valamint ifi kategóriában. A vízre 
Várják a napijegyes horgászokat a 
hét minden napján. 

Soha rosszabb kezdést!

Emlékműavatás a Kacsatónál

Folytatás az 1. oldalról
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-

gató számolt be az elmúlt év óta 
eltelt munkáról, kiegészítve az 
írásos beszámolót, ezt követte az 
alapszabály módosítása, mely sze-
rint többek között a szövetség köz-
hasznúvá válásáról is döntöttek a 
küldöttek. 

Mindezek után a választás kö-
vetkezett a verseny szakbizottság 

Természetvédelmi hét, hulladékgyűjtés Timáron

Előttem az utódom: új elnök a verseny szakbizottság élén

Helyszínek: Timár, Ti-
sza-part komp feletti 

szakasza, ill. a komptól kb. 
1 km-re fekvő horgásztanya. 
Időpont április 24. 

Feladat: a parton árvíz után 
(bokrok alól) visszamaradt, és itt 
hagyott hulladék, vízfelszínen úszó 
hulladék kézi összegyűjtése. Az 
egy csomóba összegyűjtött hul-
ladékjegyzőkönyv szerinti szortí-
rozása. A második helyszínen is 
ugyan ezt az eljárást alkalmaztuk, 
de itt a vízen úszó hulladék nem 
került begyűjtésre.

Közel fele ukrán hulladék
Adatok értékelése: A hosszú 

part mentén összegyűjtött hulladék 
összes tömege 70,2 kg. A horgász-
tanya mellett gyűjtött hulladék ös-
szes tömege 26,32 kg. Ez a különb-
ség annak tudható be, hogy a komp 
feletti szakaszon jócskán nagyobb 
területet sikerült átfésülnünk, mint 
idő szűkében a horgász tanyán.A 
komp feletti szakaszról begyűjtött 
hulladék, származási ország sze-
rinti szétválogatása: Magyaror-
szágról származó hulladék tömege 
9,48 kg, amely az össz. tömegnek 
a 13,5%-a. Romániából származó 
hulladék tömege 4,26 kg, amely az 
össz. tömegnek a 6%-a. Ukrajnából 

származó hulladék tömege 32,78 
kg, amely az össz. tömegnek a 
46,7%-a. Egyéb országból szárma-
zó meghatározható hulladékot nem 
találtunk. Nem meghatározható or-
szágból származó hulladék tömege 
23,68 kg, mely az össz. tömegnek 
a 33,8%-a. A horgásztanyán közel 
hasonló százalékok születtek.

Hulladék típusa: a felső part-
szakaszon 10 féle hulladékot azo-
nosítottunk, amíg a horgásztanyán 
összesen csak 8 felé tudtuk sze-
parálni a hulladékot. Mindössze 5 
típus van, amelyek fellelhetők vol-
tak mindkét helyszínen: fém, üveg, 
PET-palack, ruha, és a vegyszeres 
hulladékok. 

A többi 8 hulladék típus a követ-
kező: A hosszú partszakaszon gyűj-
tött hulladékok között találtunk: 
háztartási műanyagot, 2,14 kg-ot, 
származási helye nem meghatá-
rozható. Csomagolási hungarocelt, 
3,46 kg-ot, származási helye nem 
meghatározható. Papírt, 1,2 kg-ot, 
származás helye Magyarország. 
Olajos hulladék, 1,6 kg-ot, szár-
mazási helye nem meghatározha-
tó. Vegyes apró műanyagot/papírt, 
2,68 kg-ot, származási helye nem 
meghatározható.

A horgásztanyán begyűjtött hul-
ladékok között találtunk: Kom-
munális hulladékot, 1,14 kg-ot, 

származási helye Magyarország. 
Műanyag hulladékot, 5,22 kg-ot, 
származási hely Magyarország. 
(Ez 49%-a az itt talált magyar 
hulladékok össz. tömegének.) Cso-
magolási hulladékot, mely tömege 
0,36 kg, származási helye nem 
meghatározható.

Környezetszennyezés
Kiértékelés: A kapott értékek 

és a diagramok értékelése alap-
ján arra a következtetésre jutottam, 
hogy Ukrajnában még igen csak 
gyerek cipőben jár a környezet-
védelem. A Tisza ezen a szakaszán 
az összegyűjtött hulladékok csak-
nem fele Ukrajnából származott. 
Ez számomra azt tükrözi, hogy 
rengeteg illegális hulladéklerakó 

lehet a Tisza ukrajnai szakaszának 
árterében és valószínűleg. Az ott 
élő emberek nem csak a hullám-
térbe rakják le illegálisan a hul-
ladékaikat, hanem olyan helyek-
re is, ami célszerűen közel van 
hozzájuk. A hullámtérbe lerakott 
hulladék egy-egy árhullám során 
onnan ideiglenesen eltűnik, mivel 
a Tisza elsodorja, de az ebből adó-
dó környezetszennyezést nem csak 
Ukrajna fogja elszenvedni, hanem 
mi magyarok is. Ezért az ukrán 
kormány tehetne pár lépést az ot-
tani környezetvédelmi szabályozás 
szigorításáról, beleértve az illegális 
hulladék lerakók felszámolását is.

Gajtkó Attila
Környezetvédelmi technikus, hulla-

dékgazdálkodó

Nábrádi halastó kedvenc kiránduló- 
helye a horgászni szerető fehérgyar-
mati Varga családnak! Ritkán mennek 
üres kézzel haza. Fotó: nagy IStván

Szilágyi Imre a jövő
Már régóta horgászom és a versenyhor-

gászatot szívügyemnek tekintem. Van egy 
saját honlapom is, ahol a versenyekkel és a 
baráti horgászatokkal kapcsolatos cikkeket 
és fényképeket szoktam közzé tenni. (www.
maci71.5mp.eu) Szeretném, ha a jövőben 
is jó kezekben lenne a versenyhorgászat. Az 
elmúlt időszakban nagyon sok ember távol maradt (talán az anyagiak 
miatt is) a versenyzéstől. Úgy gondolom, hogy a versenyeket meg le-
het szervezni költségkímélő módon is.

Az a fontos, hogy a versenyzők elismerést kapjanak, és érezzék, 
számítanak a megyében. Fontos az is, hogy a versenyek ne csak egy 
szükséges költségként szerepeljenek az egyesületnél. Ezeken szeret-
nénk változtatni. A versenyhorgászatnak van előnye is: a korábbi 
módszerek fejlesztése, az újdonságok tesztelése. Idővel ezek az új és 
hatásosabb módszerek a hétköznapi horgászatban is teret nyernek 
majd. Előre is köszönöm a bizalmat!

Nagyon jó lehetőség az, hogy „Sanyi bácsi” segítségével, akit már 
régóta ismerek, egy év alatt elsajátíthatom a versenyek szervezésével 
kapcsolatos feladatokat. Örömmel tanulok egy idősebb, tapasztaltabb 
horgásztársamtól. Ha egy év múlva úgy gondolja a közgyűlés, hogy 
alkalmas vagyok a feladatra, akkor tisztelettel elvállalom majd a ver-
senyszakbizottság elnöki posztját.

vezetői posztjára. Jelöltnek elhang-
zott Szilágyi Imre, és Szűcs Sándor 
neve. A jelölőlistára Szűcs Sándor 
került fel, és 100%-os támogatás 
mellett megválasztásra került. Meg-
választása után az alábbiak szerint 
mutatkozott be a küldötteknek:

Szűcs Sándor a jelen
– Sokan ismerjük itt egymást, hi-

szen a szakbizottságban dolgozom 
nagyon hosszú ideje. Nehéz hely-

zetbe hoztam a 
jelölő bizottsá-
got, mert kér-
désükre, hogy 
akarok-e a 
szakbizottság 
elnöke lenni, 
nemet mond-

tam, később a Szövetség elnökének 
unszolására elvállaltam a jelölést. 
Megválasztásom esetén tisztesség-
gel elvégzem ezt a munkát a ciklus 
végéig. Olyan nem titkolt szándék-
kal vállalom a jelölést, hogy a hát-
ralévő 1 év alatt lehetőség legyen 
olyan személy kiválasztására is, 
aki hosszú távon is meg tudja olda-
ni ezt a feladatot. Azt hiszem, igaza 
van Győrvári Lajosnak, hogy fiata-
lítani kell. Ami miatt ezt a felkérést 
elvállaltam, az az, hogy 30 éve 
járok ezzel a csapattal országos 

versenyre, jól ismerem a verseny-
zőket, ismerem a körülményeket és 
talán azt a munkát is, amit ebben 
a szakbizottságban végezni kell. 
Hiszen a szakbizottságon belül a 
megyei versenyszabályzatot az első 
szótól az utolsóig én készítettem. 
Éppen ezért nagy feladatnak érzem 
magam is. Úgy gondolom, mivel 
a szövetség alapszabálya is úgy 
rendelkezik, hogy a szakbizottság 
elnöke tehet javaslatot a tagok sze-
mélyére, én maximálisan javaslom, 
hogy Szilágyi Imre ebbe a bizott-
ságba bekerüljön. Ismerje meg a 
Bizottság munkáját, és 2013-ban, 
mikor teljes tisztújítás lesz, lehes-
sen teljes meggyőződéssel az ő sze-
mélyére konkrét javaslatot tenni.

Végezetül Virág Imre az elnök-
ség nevében megyei horgászmoz-
galom és a horgászközösség érde-
kében kifejtett eredményes mun-
kájukért a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést adományozta.

Dr. Szabolcsi Józsefnek,  
aki a Császárszállás Horgászegyesület  

és a Halgazdálkodási  
szakbizottság tagja 
Kiss Barnabásnak,  

aki a Téglagyár Üzemi HE.  
tiszteletbeli elnöke, korábban  

az elnökség tagja

Elismerés környezetvédelemért
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A védett tiszavirág
A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-

kapitányság 2012-es évben is ki-
emelt figyelmet fordít a Tisza-folyó 
élővilágának védelmére, különö-
sen a védett fajokra. Az egyik ilyen 
védett rovarfaj a tiszavirág (Palin-
genia longicauda), a 13/2001. (V. 
9.) KÖM rendelet szerint – tudatta 
az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a 
megyei RFK sajtószolgálata.

A rendelet melléklete a tiszavi-
rág természetvédelmi értékét 2000 
Ft-ban állapította meg egyeden-
ként, ezért az élő és az elhullott 
egyedek gyűjtése egyaránt tilos. A 
védett egyedek állományára foko-
zott veszélyt jelent a horgászat cél-
jából történő jogellenes elpusztítás, 
tekintettel arra, hogy e faj napja-
inkra csak a Tiszán illetve egy-két 
mellékfolyóján (Körös) található 
meg. A természet védelméről szóló 
1996. LIII. tv. 43. § (1) bek. alapján 
tilos a védett állatfajok egyedének 
elpusztítása. A jogszabály szerint a 
felügyelőség engedélye szükséges 
védett állatfaj egyedeinek gyűj-
téséhez, befogásához, elejtéséhez, 
birtokban tartásához.

A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. tv. 1871. § bekezdé-
sének c, pontja értelmében termé-
szetvédelmi szabálysértést követ 
el és százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az, aki vé-
dett élő szervezet egyedét jogelle-
nesen elpusztítja.

Amennyiben a befogott, be-
gyűjtött példányok összértéke a 
50.000 Ft-ot meghaladja akkor a 
Btk. 316.§. (1).bek-be ütköző lopás 

bűncselekmény is megvalósul. (fi-
gyelemmel az értékre lehet vétség 
vagy bűntett).

Amennyiben az elkövető vala-
mely eszközzel felszerelkezve a 
rovarok telepét ássa fel, ebben az 
esetben a Btk. 281.§-ba ütköző ter-
mészetkárosítás bűncselekményt 
is elkövetheti, ugyanúgy akkor is 
ha jelentős mennyiségű egyedet 
gyűjt.

A fenti cselekmények megelő-
zése céljából a rendőrök a ka-
pitányság illetékességi területén 
adatgyűjtést végeznek a Tisza-fo-
lyón állandóan tartózkodó szemé-
lyek között (komposok, kikötősök, 
hajósok) arra vonatkozóan, hogy 
mikor várható a tömeges rajzásuk 
a kérészeknek.

Felvették a kapcsolatot a terü-
letükön tevékenykedő természet-
védelmi egyesületekkel, a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őreivel ugyan-
ezen kérdésben.

A tiszavirág tömeges rajzásának 
időpontja behatárolható lesz, eb-
ben az időben fokozott járőrszol-
gálatot fognak végezni a rendőrök 
az illetékességi területükön, illetve 
azokon a mesterséges vizeken ahol 
együttműködési megállapodások 
szerint ellenőrzési tevékenységet 
folytathatnak.

Mindenki érdeke, hogy ez a ha-
zánkban is ritka állatfaj megmarad-
jon az utánunk következő generá-
ciónak is, ők is tudjanak gyönyör-
ködni a Tisza virágzásában!

A hírrel kapcsolatos infor-
máció: Gy. Mészáros Ágnes 06 
30/9434-012.

Horgásztábor – Máriapócs
A Vasutas Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület, a 
Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetség támogatásával. 2012. jú-
lius 29 – augusztus 03. között 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
8–17 év közötti fiataljai részére 
bentlakásos horgásztábort szervez 
Máriapócson. Szállás és étkezés a 
zarándokházban, horgászat a má-
riapócsi horgásztavon.

Hangulatos környezetben, igen 
jól telepített helyszínen, feledhetet-
len 6 napban lehet részed.
Fogható halak: ponty, amur,  
süllő, harcsa, keszeg, kárász.
Részvételi díj: 15.000 Ft/ 6 nap, 
fizetés két részletben, jelentkezés-
kor előleg, 5.000 Ft és legkésőbb 
a táborba érkezéskor a második 
rész!

Ellátás: napi 5x.
Utazás: egyénileg
Jelentkezés:
–  Turcsán András 20/216-0532 pe-

peca@freemail.hu
–  Végállomás horgászboltban Nyír-

egyházán az állomással szemben, 
valamint 

–  a megyei szövetség irodájában, 
Az adatok megadásával, a rész-

vételi díj (előleg) befizetésével.
A részvétel elfogadása a jelent-

kezés sorrendjében történik.

Jelentkezni legkésőbb  
2012. július 27-ig lehet!

További információ:  
Turcsán András 20/216 0532  

pepeca@freemail.hu

A programokról bővebben a  
http://www.vste.hu/ oldalon.

Pecásokat ölt az áram Kárpátalján
Ukrajna – Két ember meghalt, 
egy eltűnt, négyen pedig súlyos 
égési sérüléseket szenvedtek, ami-
kor horgászfelszerelésük hozzáért 
a magasfeszültségű vezetékhez.

A baráti társaság hétfő reggel egy 
Munkácshoz közeli halastónál hor-
gászott, amikor eddig tisztázatlan 
körülmények között súlyos áram-
ütés érte őket. A feltételezések sze-
rint a horgászfelszerelésük ért hozzá 

a felettük húzódó magasfeszültségű 
vezetékhez. Ketten a helyszínen ha-
lálos áramütést szenvedtek. Négy 
horgászt súlyos égési sérülésekkel 
szállítottak kórházba. Egy további 
társuk eltűnt. A hatóságok remélik, 
hogy csupán sokkot kapott, és ijed-
tében elmenekült a helyszínről, ám 
a legrosszabbra számítva búvárok-
kal is átkutatják a tó medrét.

Palkó István

Durbincs 
kupa 
Sergiy Boroden-
kov (b), Ukrajna 
Nyíregyházára 
akkreditált főkon-
zulja is részt vett 
a Sóstói-tavon 
megrendezett 
Durbincs horgász 
kupán. 

Fotó:
Racskó Tibor

iMpRessZUM

Afrikai harcsa tepsiben
Hozzávalók:
1 db kb. 1,5kg-os afrikai harcsa, 
1,5 dl olívaolaj, 
1 evőkanál mustár, 
2 gerezd fokhagyma, 
2 db babérlevél, 
1 teáskanál mustármag, 
1 evőkanál Maggi sülthús esszencia, 
vegeta, hal fűszerkeverék, 
5 dkg füstölt szalonna.
Elkészítés:
A megtisztított afrikai harcsát sű-
rűn bedarabolom és egy megfelelő 

méretű, mély tepsibe teszem úgy, 
hogy félkört írjon le. Az olivaolajat 
egy csészében a mustárral, a fűsze-
rekkel, összemorzsolt babérlevéllel 
és az összezúzott fokhagymával jól 
összekeverem. A füstölt szalonnát 
csíkokra vágom és a harcsa be-
darabolt vájataiban egyenletesen 
elosztom. Az olajos keverékkel jól 
bedörzsölöm a halat, még a mara-
dékot is ráöntöm. Az egész tepsit 
alufóliával letakarom, és két órán 
át hidegre teszem. (Még jobb, ha 
egész éjszaka áll.)
Közepes hőmérsékletű sütőben le-
takarva kb. 20 percig sütöm, majd 
a fóliát levéve tálalom.

Recept sarok

Festékhiányos halak 

Egy nagy harcsa pusztulása

Halainkban négyféle festékanyag 
vagy más szóval pigment képződik. A 
barnásfekete melanin, a sárga xantofill, 
a vöröses eritrofill és a gyöngyházfényű 
guanin. Rendkívül ritkán fordul elő, 
hogy a szervezetük egyiket sem tudja 
közülük előállítani, ekkor beszélhetünk 
igazi albinizmusról. Gyakoribb a rész-
leges albinizmus, amikor csak egy, kettő 
vagy három hiányzik a pigmentek közül. 
Kifejezetten halakra jellemző rendel-
lenesség gyöngyházfényű guaninnak a 
hiánya, amit alampiának nevezünk. A 
görög eredetű szó fénytelenséget jelent, 
és arra utal, hogy az ilyen halak elvesz-
tik ezüstös csillogásukat. Az erősen pig-
mentált, sötét színű halaknál (pl. har-
csa, lápi póc, réticsík) ez nem feltűnő, 
legföljebb a hasuk kevésbé fehérlik, de 
az úgynevezett fehérhalak (pl. bodorka, 
küsz, kárász, keszegfajok) meglehetősen 
furcsa látványt nyújtanak. 

A Tisza-tóból előkerült alampiás bo-
dorka (Rutilus rutilus) bőre átlátszó 
vagy legalábbis áttetsző, mert hiányoz-

nak belőle a fényt tükörként visszaverő 
guaninkristályok. A fénysugarak egy 
része a vékony csont- és izomrétegen is 
képes áthatolni, ezért sejlik elő a vér-
erekkel gazdagon behálózott kopoltyú, 
a test tengelyében végighúzódó gerinc-
oszlop, valamint a hasüreg felső ré-
szén elhelyezkedő kétrészes úszóhólyag, 
melynek lefelé hajló hátsó kamrája alatt 
a béltartalom sötétlik. 

Másik fényképünk egy Hármas-Kö-
rösből fogott, ugyancsak alampiás, de 
a bodorkánál termetesebb ezüstkárászt 
(Ca-rassius gibelio) mutat be. A 35-40 
dekás hal test-szövetei már vas-tagabb 
réteget alkotnak, amelyen kevesebb fény 
hatol át, ezért belső szervei rejtve ma-
radnak, csak a kopoltyúja tűnik át a 
kopoltyúfedőn. A guanin hiánya miatt 
ez a példány is fénytelen, a barnásfekete 
melanin azonban a pikkelyek zömén, a 
farokúszó és farkalatti úszó hártyáján 
is jól látszik, bizonyítva, hogy festék-
hiánya csak részleges. 

Harka Ákos, Sallai Zoltán 

2009 júliusának utolsó napjaiban 
a Tisza Tiszafüred alatti szakaszán 
vetette föl a víz azt az egyesek által 
harminc-negyven kilósnak becsült, 
mások szerint inkább ötven ki-
lóhoz közelítő harcsát, amelynek 
pusztulását egy körülbelül tízkilós 
ponty okozta. A harcsa nagyon 
éhes lehetett, valószínűleg ezért 
rabolt rá egy olyan nagy méretű 
halra, amely alig fért be a száján. 

A zsákmány valóban túl nagy-
nak, egyben végzetesnek bizonyult 
a ragadozó számára. Lenyelnie 
csak félig sikerült, de már szaba-
dulni se tudott tőle, mert a préda 
hátrameredő bognártüskéje meg-

akadályozta annak visszaöklende-
zését. Az elakadt hatalmas falat 
lehetetlenné tette a harcsa légzését, 
ugyanis a gyakorlatilag teljesen 
elzáródott szájnyíláson át nem volt 
képes friss, oxigéndús vizet ven-
ni a szájüregébe, majd azt a ko-
poltyúin átáramoltatni. A légzővíz 
cseréjének tartós hiánya végül is 
a nagy ragadozó fulladásos halá-
lához vezetett. Aesopus bizonyára 
erkölcsnemesítő fabulát kerekített 
volna a történtekből, mi, mai hal-
barátok csupán sajnálkozunk a két 
gyönyörű példány szerencsétlen 
pusztulásán. 

Harka Ákos 

Fekete törpeharcsa az Ipolyban

Kívánságteljesítő aranyhal

A fekete törpeharcsa – egy el-
hibázott import következménye-
ként – az 1980-as években honoso-
dott meg hazánkban. Azóta számos 
álló- és folyóvizünkben megjelent, 
de az Ipolyból eddig még nem mu-
tatták ki, csak a barna törpeharcsát 
(Ameiurus nebulosus). A külföldi 
és hazai szerzők többsége azonban 
megjegyzi, hogy új törpeharcsa-
fajunk gyorsan terjed a Duna mel-
lékvizeiben, sőt egyes helyekről 
korábban meghonosodott rokonát 
is kiszorította. 

2009. október 15-én az MTA 
Magyar Duna-kutató Állomás 
munka-társaiként elektromos ha-
lászgéppel halállomány-felmérést 
folytattunk a határfolyó Ipolytöl-
gyes alatti 1 km hosszú szakaszán, 
ahol összesen 27 halfaj jelenlétét 
regisztráltuk. A fogott fajok kö-

zött ott volt a fekete törpeharcsa 
is, amelynek 3 példányát azono-
sítottuk. A gyűjtött halak standard 
testhossza 87, 149 és 179 mm volt. 
Valamennyi példány a folyó las-
sabban áramló, homokos és isza-
pos aljzatú szakaszáról került elő. 
A faj további terjedése a folyó tel-
jes hazai szakaszán és a hozzá kap-
csolódó víztestekben is valószínű, 
de az Ipoly környezeti adottságai 
nem ideálisak a növényzettel be-
nőtt állóvizeket kedvelő faj számá-
ra, ezért tömeges megjelenésével a 
folyóban nem kell számolnunk. 

Weiperth András, Gaebele Tibor, 
Potyó Imre 

Ozalj. Egy kívánságteljesítő 
arany ha lat fogott egy horgász Hor-
vátországban – hétszer. És ugyanazt 
a halat. A 25 éves férfi váltig állítja, 
hogy a 10 kilós aranyhal teljesíti 
kívánságát, ha visszadobja. A hor-
gász először csak azt kívánta, hogy 
újra kifoghassa, ami megtörtént. 
Hogy utána miket kívánt, azt nem 

fedi fel, mert meggyőződése, hogy 
azzal megtörné a varázst. Ha az első 
utáni kifogásoknál megint csak azt 
kívánta, hogy ismét horgára akad-
jon az aranyhal, akkor valóban tel-
jesíti mindig a férfi fohászát. A hal 
egyébként valamilyen pontyféle, és 
nem honos az Ozalj városához kö-
zeli tóban, ahol a férfi pecázik. MTI

Végső búcsú
Június 15-én hosszú betegség 

után 66 éves korában elhunyt 
Horváth Péter, a Császárszállás 
HE. tagja. Több mint 20 éve 
horgászott, még a Nyíregyházi 
Sport HE.-nél kezdett el hor-
gászni, majd a Császárszállás 
HE. megalakulásától egészen 
a haláláig tagja volt az egye-
sületnek.

Napijegyes horgászat
A Vidiszegi Sporthorgász Egye-

sület (korábban Gyürei Holt Tisza 
HE.) a napijegyesekre vonatkozó 
– pontytelepítés utáni – horgászati 
tilalmat május 15. napjával felold-
ja. Az előre megváltott napijeggyel 
napkeltétől, napnyugtáig lehet hor-
gászni a vízterület keleti-nyugati 
oldalán, a külső és belső parton egy-
aránt.Napijegy 2000 Ft-ért váltható: 
4813 Gyüre, Árpád u. 54. sz.

www.horgaszaruhaz.hu
e-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

Fátyolos nőszirom. Az Oláh-rét Természetvédelmi Területen 
felfedezett, impozáns kékeslila virágokat bontó fátyolos nőszirom (Iris 
spuria) előfordulása Nyíregyházán igazi szenzációnak minősül. 

A nagy harcsa vesztét okozta a túl nagy falat (Faragó Imre Felvétele) 

Ezüstszín nélküli ezüstkárász, 
pikkelyein csak a melanin sötét 
színe látszik  (SallaI Zoltán Felvétele) 

Alampiás bodorka, amelynek 
bőréből hiányoznak a gyöngy-
házfényű guaninkristályok 
 (Harka ákoS Felvétele)



Küldöttközgyűlés 
Április 14-én tartotta éves rendes küldöttközgyű-
lését a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetsége, a hagyományos 
helyen, a nyíregyházi Start Vállalat ebédlőjében 

36 fő küldött jelenlétében. A közgyűlést Virág 
Imre elnök úr nyitotta meg, ami az emlékezés 

jegyében kezdődött. Egyperces főhajtással emlé-
keztek a küldöttek Turkó Sándor, volt elnökségi 

tagra, a Verseny Szakbizottság vezetőjére. Ezt kö-
vetően megválasztásra kerültek a közgyűlés mun-
kabizottságai, hiszen 2013. évben lejár a jelenlegi 

elnökség mandátuma. A Jelölő Bizottság tagjai 
lettek: elnöke: Győrvári Lajos, tagjai: Banu Lász-

ló, Orosz Sándor, dr. Mezősi Pál, Bauer László,  
a küldöttek egyhangú szavazatával./3.

Húsvéti telepítés
A Tiszalöki Kenyérgyári 
Holtágon 2012. április 
6-án 1,6 tonna hal lett 
telepítve a horgászok 
nagy megelégedésére. 
Sok szeretettel várják 
kedves vendégeiket.

A sporthorgász egyesületek 
szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 
szövetségének kiadványa

2012. június | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Magyar Pergetők
kupája Rakamazon

A Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sülete harmadik alkalommal rendezte 
meg a festői szépségű Tokaji-hegy lábá-
nál elterülő Nagy-Morotván a csónakos, 
páros pergető versenyét. Április 29-én 
megrendezett versenyen 21 csapat indult 
el és próbálta ki tudását./8.

Bojlis verseny
Április 26–30. 
között rendez-
ték meg az első 
SBS – Székely 
Őzetanya Bojlis 
Versenyt./6–7.
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Rekordfogások megyénkben

siker kupák

2012. május 13-án, vasárnap nem 
volt ünnepi az időjárás a  2012. évi 
megyei I. osztályú csapatbajnoksá-
gon. Előtte ragyogó napsütés, me-
leg, majdnem kánikula kényeztette 
a horgászokat, de a helyzet alapve-

tően megváltozott vasárnapra. Erős 
szél, 15 fokos hőmérséklet csökke-
nés, eső tette szinte elviselhetetlen-
né a versenynaptárban meghirdetett 
I. osztályú csapatbajnokság részt-
vevőinek helyzetét./4.

Június 2-án újból tanúi 
lehettünk a nagykállóiak 

példás összefogásának és 
segítőkészségének. 

Mező Tibor és Csákiné Tóth 
Ildikó, a Nagykállói Sporthor-
gász Egyesület tagjainak szerve-

zésében jótékonysági horgász-
versenyre került sor a nagykállói 
Csuka Sárika megsegítésére. 77 
nevezője és közel 150 látogatója 
volt a rendezvénynek, melynek 
abszolút sikereként könyvelhető 
el az a 168.000 forint, melyet a 
kállói pecások gyűjtöttek össze 

a kislány megsegítésére. Miután 
a szervezők átadták az összeget 
a család részére, minden látoga-
tónak és résztvevőnek egy jó tá-
nyér halászlével kedveskedtek.
A horgászverseny díjazottjai:
I. Patkós Zsolt, II. Bajkó Tamásné,  
III. Tóth Imre.

Összefogott a nagykállói horgász egyesület

Az időjárás
 közbeszólt

lakatos 
József 
a Keleti 
főcsa-
tornán 
fogta ezt 
az óriás 
amurt.

termetes harcsa a 
balsai révnél.

Bár nem döntött 
rekordot ez a  
harcsa, Lénárt Ferenc 
révész és társai mégis 
nagyon örültek a zsák-
mánynak.  
 
Fotó: Szuromi ElEonóra

újra nagy hal akadt horogra Nagykállóban a Vadkert Tápcsatornán. 
2012. június 10-én reggel 8 órakor Fejes István azt hitte, sellőt lát, de 
jókora süllő akadt horgára. A termetes jószág 3 kg-ot nyomott és 60 
cm hosszú volt.

Császárszállási 
ponty.
Ezt a 8 kg-os 
pontyot Dalos 
Sándor fogta 
május elsején 
Császárszálláson, 
mellette még 
sikerült egy 3 
kg-os pontyot is 
fognia.

Lamos Máté 5 éves 
horgász afrikai harcsá-
ja 3,6 kg-ot nyomott, 
amit a nagyhalászi 
Malom-tóban fogott 
május 10-én.

Fabu lászló tiszaberceli 
horgász által fogott 8,9 kg-os 
ponty látható. A halat hosszas 
fárasztás után április 30-án 
sikerült megszákolni a berceli 
Kozma tavon.

Április 20-án pénteken 3 
mázsa ponty kerül telepítésre 
a Nagykállói Vadkert-tápcsa-
tornán.

A sóstói tavakban a vízkezelő 
egyesület rendszeresen telepít 
pontyokat

Május 12-én Kocsán Norbert a 
Biriben megrendezett horgász-
versenyen 7,5 kg-os pontyot 
sikerült horogra akasztani. De 
pontyon kívül is több harcsa is 
horogra akadt.

Húsvéti fogások


