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A jószágnak az életkora akár 40-50 év körü-
li is lehet. Ifj. Hamvas Károly tiszavasvári 
horgász Tiszalökön akasztotta kuttyogató 
módszerrel, a különös méretekkel rendelke-
ző és meglehetősen idős harcsát./12.

Giga harcsát fogtak 
Tiszalöknél

Sajtótájékoztató
Április 14-én elfogadta a par-

lament azt a törvénymódosítást, 
amelynek hírére felkapták a fejü-
ket azok a horgászok is, akik 
elsősorban természetes vizeken 
pecáznak és ellenzik az élővi-
zek kereskedelmi célú halászatát. 

2016-tól ugyanis ezt a tevékeny-
séget megtiltja a törvénymódosí-
tás – kezdte május végén tartott 
sajtótájékoztatót Fesztóry Sándor, 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség alelnöke, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szövet-
ségének ügyvezető igazgatója./4.

Harcsamatuzsá-
lem a Tiszából

Negyven-ötven éves lehetett az 
a kapitális méretekkel bíró harcsa, 
amit szerdán délelőtt akasztott Ifj. 
Hamvas Károly tiszavasvári hor-
gász Tiszalökön a Tisza folyóban. 
A vízlépcsőhöz közel, az ún. felső 
vízen sikerült a kapitális fogás szer-
da délelőtt félórás fárasztás után – 
magyarázta a fogás körülményeit a 
horgász. A most kifogott kapitális 
méretű hal 226 cm hosszú és 80.5kg. 
Mint megtudtuk, a halat kuttyogató 
módszerrel, csónakból akasztotta 
horogra a horgász. A közel húsz éve 
horgászó Ifj. Hamvas Károly büszke 
zsákmányára, amely az eddigi legna-

gyobb a fogások között. A horgász 
azt is elmondta Tiszavasvári Online 
érdeklődésére, hogy tavaly is sike-
rült egy hatalmas harcsát kifognia a 
Tiszából igaz az „mindössze” ötven 
kilogramm súlyú volt.

Keletpress Hírügynökség

Minden horgász szereti a ter-
mészetet, ismeri és érti annak 
rezdüléseit. Mindannyian tudjuk, 
hogy mi mindent kap a türelmes 
és figyelmes ember a természettől, 
ha illő tisztelettel bánik vele. Kék 
bolygónknak most segítségre van 
szüksége, mert az elmúlt évtize-
dek felelőtlen emberi magatartása 
veszélybe sodorta. Szeretném, ha 
most sokakkal együtt Ön is meghal-
laná a Föld segélykiáltását. Kérem, 
csatlakozzon azokhoz, akik tenni 
akarnak bolygónk jövőjéért./2.

Tisztelt Horgásztársam!

Ez a fogás már 
bizakodásra ad okot!

  Események képekben

PonTEGyEnlőSéG volT. Sorozatban már negyedszer adtak 
otthont a megyei csapatbajnokságnak a kisvárdai Bágeri tavak 
május 10-én. A végeredmény kiszámolása az idén is kicsit tovább 
tartott, mert az első helyen pontegyenlőség alakult ki a Vasutas 
HE. és a SHE. Nagykálló között. Ilyen esetben a kifogott halak 
összsúlya dönt, az idén ebben a Vasutas bizonyult jobbnak./7.

ÚjrA Az ElSő oSzTályBAn. Június 27-28-án zajlott le Sukorón, 
a Velencei-tónál az OHCSB II. osztály küzdelme. A két versenyna-
pot összegezve az első helyen végzett csapatunk, így jövőre már 
az első osztályban indulhatunk./6.

KüldöTT KözGyűléS. 2015. április 
25-én tartotta éves küldöttközgyűlés-
ét a megyei horgász szövetség/3.

Horogra került 
a tó „réme”.
Egy 60 kg harcsa akadt 
horogra május 17-én éjjel 
11.31-kor az Apagyi Ken-
deráztató Horgásztavon. 
Juhász András egyesületünk 
tagja ezzel megdöntötte a 
tavaly szeptemberi 48 kg-os 
eddigi rekordot. Többhetes 
kapástalan éjszaka után, a 
stéges oldalon, egy tenyér-
nyi nagyságú dévérke-
szeggel, aránylag rövid, 30 
perces fárasztás után került 
partra a bajuszos. A hor-
gászsegítői ifj. Szegfű Tibor 
és Bakó Tibor horgásztársak 
voltak. A harcsa 60 kg-os és 
187 cm hosszú volt.
Szűcs Tibor Apagy HE.

Czikó János a 
rakamazi Nagy-Morotván 
fogta ezt a 12,6 kilogrammos 
pontyot április 17-én délelőtt.

Egy reményteli hal a 
tiszavasvári Kacsás-tóból. Kovács 
Gábor fogása.

A kishalak domináltak
Horgászversenyt rendezett a Holt-Tiszán 
a gulácsi Tiszavirág Horgászegyesület. A 
verőfényes napsütésben közel harmincan 
próbálkoztak a horgászattal. A szervezők a 
nagyobb halakat nem tájékoztatták a ren-
dezvényről, ezért csak a kisebbek akadtak 
horogra, s így végül „sok kicsi sokra megy” 
alapon dőlt el a verseny. A díjazottak: 1. 
Vass Károly, 2. Bihari Ferenc, 3. Balla Nor-
bert. A külsős versenyzők közül különdíj-
ként Fekete Pál egyéves területi engedélyt 
kapott. Amíg a horgászok a halfogással 
foglalatoskodtak, az ügyes asszonyok egy 
üst finom halászlevet főztek, amelyet az 
eredményhirdetés után közösen jóízűen 
elfogyasztottak. 

Legeredményesebb. Máriapócsi Horgász Egyesület 
tagja, Szakács Zsolt a 2014. év legeredményesebb horgásznak járó 
díjat átveszi Papp Bertalan polgármestertől! Zsolt a 2014. évben több, 
mint 200 kg halat fogott, s a kifogott halak többségét visszaengedte.

Képösszeállítás a küldöttgyűlésről
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Hiány a vízkészletekben
A Felső-Tisza-vidéki Víz-

ügyi Igazgatóság az 
alábbi tájékoztatót küldte a 
megyei horgász szövetség-
nek, és rajtuk keresztül vala-
mennyi egyesületnek.

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén 
mind a felszíni. mind a felszín alat-
ti vízkészlet mennyiségében hiány 
tapasztalható. 

A csatornáink többségében is 
az átlagtól jóval kevesebb víz van, 
előfordult az is, hogy a felsőbb 
szakaszokon egy-egy csatorna 
kiszáradt. Csatornáinkon már 
most jellemző az alga megjelenése, 
a növényzet elburjánzásával és a 
víz-utánpótlás hiányával ez tovább 
fokozódhat. 

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat hosszú távú meteoroló-
giai előrejelzése szerint a június az 
átlagosnál melegebb és kissé szá-
razabb. a július az átlagosnál kissé 
melegebb és átlagosan csapadé-
kos. az augusztus az átlagosnál 
melegebb és szárazabb lesz. Tehát 

a nyári időszakban sem számít-
hatunk átlagosnál nagyobb meny-
nyiségű csapadékra, az eloszlását 
tekintve pedig valószínűsíthető a 
már megszokott nagy tér- és idő-
beli változékonyság. Amennyiben a 
meteorológiai viszonyok nem vál-
toznak – a párolgás és szivárgás 
veszteségek miatt – a tározókban 
a vízszint kritikus mértékben csök-
kenhet. ami a halállományt veszé-
lyeztetheti. 

A nagy meleg és a frissítő víz 
hiánya miatt a tározókban vízmi-
nőség romlás is előfordulhat, oxi-
génhiányos állapot alakulhat ki. 
ami halpipálást okozhat, esetleg 
pusztuláshoz vezethet. Amennyiben 
a nyár folyamán nagyobb meny-
nyiségű csapadék, illetve árhullám 
miatti vízpótlás nem lesz. vízmeny-
nyiségi és vízminőségi problémák 
súlyosbodása várható. 

Kérem. hogy a gazdasági károk 
mérséklése érdekében készüljön fel 
a halállománya védelmében meg-
teendő intézkedésekre. akár az idő-
ben történő lehalászására.”

Bodnár Gáspár igazgató

Tisztelt Horgásztársam!
Minden horgász szereti a ter-

mészetet, ismeri és érti annak 
rezdüléseit. Mindannyian tudjuk, 
hogy mi mindent kap a türelmes 
és figyelmes ember a természettől, 
ha illő tisztelettel bánik vele. Kék 
bolygónknak most segítségre van 
szüksége, mert az elmúlt évtize-
dek felelőtlen emberi magatartá-
sa veszélybe sodorta. Szeretném, 
ha most sokakkal együtt Ön is 
meghallaná a Föld segélykiáltását. 
Kérem, csatlakozzon azokhoz, akik 
tenni akarnak bolygónk jövőjéért.

Az elmúlt évtizedekben az ember 
végzetesen kizsigerelte, pusztította, 
szennyezte saját környezetét. 

A klímaváltozásra ma már nem-
csak távoli jelenségek vagy riasz-
tó adatokkal teli táblázatok utal-
nak. A változás immár belépett 
a mindennapjainkba özönvízszerű 
esőzések, újabb és újabb rekordot 
döntő árvizek, hőhullámok, min-
den korábbinál súlyosabb aszályok 
formájában. Már egyetlen felelő-
sen gondolkodó ember sem hiheti, 
hogy a katasztrófák az ő otthonát 
biztosan elkerülik.

Nincs időnk tovább várni. Közö-
sen kell felemelni a hangunkat. 

Ha így teszünk, rábírhatjuk a 
világ vezetőit, hogy idén decem-
berben, a Párizsban tartandó klí-
macsúcson felelősségteljes döntést 
hozzanak, és hosszú évek jó szán-
dékú, de eredménytelen próbál-
kozásai után tettekkel bizonyítsák 
a jövő iránti elkötelezettségüket. 
Végre be kellene látnunk, hogy 
nem a természetnek van szüksége 
ránk, emberekre, hanem nekünk 
van szükségünk a minket körülöle-
lő természetre. Az éltető levegőre, 
a tiszta vizű folyókra, tavakra, a jó 
minőségű termőföldre. 

Talán már értesült arról a világ-
méretű kezdeményezésről, amelyet 

Al Gore, a környezetvédelmi tevé-
kenységéért Nobel-békedíjjal elis-
mert volt amerikai alelnök indított 
el, és amit Ban Ki Mun ENSZ-fő-
titkár is támogat. Az Élő Bolygónk 
aláírásgyűjtő honlap elindításával 
(www.elobolygonk.hu) Magyaror-
szág elsőként csatlakozott ehhez 
a nemzetközi összefogáshoz, ami 
a magunk és gyermekeink sorsát 
befolyásoló erővé válhat. 

Győzzük hát le együtt a kétke-
dést, a kicsinyhitűséget, a nem-
törődömséget és a legnagyobb 
szennyező országok ellenállását! 
Ha sokan felemeljük a hangunkat, 
akkor elérhetjük, hogy egy bölcs 
párizsi döntéssel érdemben csök-
kenteni lehessen a szén-dioxid és 
más üvegházhatású gázok kibo-
csátását.

Kérem, látogasson el a www.
elobolygonk.hu klímavédelmi hon-
lapunkra, és aláírásával támogassa 
a nemzetközi összefogást! Ha szí-
vesen tenne még ennél is többet, 
ha szívesen lenne a jó ügy követe, 
ossza meg a kezdeményezés hírét 
családtagjaival, rokonaival, baráta-
ival, munkatársaival, horgásztársai-
val, és kérje az ő támogatásukat is!

Ha van fél perce a következő fél 
évszázadra, csatlakozzon az első 
világméretű klímavédelmi akció-
hoz!

Áder János
Budapest, 2015. július 8.

Telepítés szövetségi vizekbe
Június 11-én horogérett ponty telepítést hajtotta végre a Megyei Hor-
gász Szövetség kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, 
a Keleti-főcsatornába, és a tunyogmatolcsi Holt.Szamosba. Szeretettel 
várjuk a horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Jöhet a nulla százalékos hal áfa
Nulla százalékra csökkentené a 

horgásztavakba telepített hal áfáját 
a Földművelésügyi Minisztérium 
– írta a Magyar Nemzet. A lapnak 
Nagy István, a tárca parlamen-
ti államtitkára azt mondta: amel-
lett, hogy a turisztikai, rekreációs 
és gazdasági érdekeket szolgáló 
horgászat esetében a halgazdál-
kodási vízterületeken telepített 
hal árában a forgalmi adó nulla 
százalékra csökkenjen, két érv is 
szól. Egyrészt ma az egyesüle-
tek áfával együtt vásárolják meg 
a halat, de a horgász, aki kifogja 
a halat, nem fizet forgalmi adót. 
A horgászegyesület ugyanakkor – 
mivel nem áfaalany – nem tudja az 
adót visszaigényelni. Másrészt a 
horgászegyesületek állami vizekbe 
telepítenek halat, így végső soron 
az állami vagyont gazdagítják. 

Az államtitkár arra is felhívta a 
figyelmet, hogy jelenleg a horgá-
szati célú haltelepítés éves forgal-
ma hozzávetőlegesen 2,5 milliárd 
forint. Ha ezt áfamentessé teszik, 
az mintegy 700 millió forint bevé-
telkiesést okoz a költségvetésnek. 

Az adócsökkentésből fakadó több-
letvásárlás és a piac kifehéredése 
pedig várhatóan vissza is hozná ezt 
az összeget - mondta.

A horgászszervezetek által a hal-
gazdálkodási vízterületekre kihe-
lyezett haltételek áfa tartalmának 
csökkentése, eltörlése érdekében 
korábban részletes javaslattal for-
dult az országos szövetség a Föld-
művelésügyi Minisztériumhoz. 

A horgászszervezetek üdvözlik 
a minisztérium tervezett intézke-
dését, mely összhangban van a 
halgazdálkodási és a halvédelmi 
törvény célkitűzéseivel, azzal, 
hogy a hazai vizek halállománya 
növekedjen. A várható rendelkezés 
növelni fogja a hazai természetes 
vizekre történő halkihelyezések 
mennyiségét és növelni fogja a 
tógazdasági halelőállítás iránti igé-
nyeket is. 

Hasonló célú javaslatot a magyar 
tógazdasági haltermelők is benyúj-
tottak korábban a minisztérium-
hoz. 

Forrás: MOHOSZ honlapja 
(www.mohosz.hu) 

Tavaszi 
sportbi-
zottsá-
gi ülés
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A Föld segélykiáltása
HORGÁSZBOT

A horgászbot alapvető feladata, hogy felsze-
relésünket a kívánt helyre bedobjuk, illetve a 
szerelékünket a megfelelő módon vezethessük a 
segítségével. A horgászbotokat a gyártó cégek a 
módszerek igényeinek megfelelően alakítják ki. 

Úszós horgászathoz használt botok
Spiccbot:●●  a spiccbotok legfontosabb jellemzője, 

hogy teleszkópos kivitelűek és a bot hosszával 
közel megegyező fix hosszúságú damil van a bot 
végére erősítve. Ezeket a botokat 2-10 méteres 
hosszban gyártják, bár ettől a méretektől lehetnek 
eltérések. A rövidebbeket a küszök horgászatához, 
a hosszabbakat általában keszegezéshez használ-
juk. A botokat szerelhetik tömör tűspiccel, amely 
nagyon vékony előkék használatát is lehetővé 
teszi, illetve csőspiccel, amelybe spiccgumit fűz-
hetünk, hogy a testesebb halak kirohanásait jobban 
meg tudjuk fékezni.

Rakósbot:●●  a spiccbotoktól elsősorban rendsze-
rükben és hosszukban különböznek. A rakósbotok, 
mint ahogyan a nevük is mutatja, tagokra szed-
hetőek és a kívánt hossznál rövidíthetőek illetve 
visszatoldhatóak. A rövidebb rakósokat partmenti 
pontyhorgászathoz, míg a hosszabb (11,5-14 méte-
res) botokat általános használatra tervezték. Ezek a 
botok elsősorban a versenyhorgászat eszközei.

Matchbot: ●● a matchbotot Angliában fejlesztették 
ki, a nagy távolságra történő úszós horgászathoz. 
A botok hossza általában 3,90-4,50 méterig terjed. 
A bottestre magasan álló egytalpú gyűrűket sze-
relnek, ezzel is megakadályozva, hogy a nedves 
bottesthez tapadjon dobáskor a damil. A köny-
nyű matchbototkat kistestű dévérek, a nagyobb 
dobósúlyú botokat pontyhorgászathoz használjuk. 
Ezekhez a botokhoz általában nagy áttételű (1:6,6-
7,0) áttételű orsókat használjunk, hogy rontott 
bevágás után a damilt gyorsan vissza tudjuk 
csévélni.

Bolognai bot:●●  ahogyan az előbbi bottípusnál, a 
név itt is árulkodó, hogy a botot Olaszországban 
fejlesztették ki. A bolognai botot gyűrűzött spicc-
botnak is nevezhetjük, hiszen magasan álló egytal-
pas fix és csúszógyűrűkkel rendelkező speciális, 
könnyű súlyú (békazáras) orsótartóval szerelt bot. 
Hosszuk általában 5-9 méterig terjed. Folyóvízi 
úszós horgászathoz használjuk, a hosszú bot segít-
ségével felemeljük a damilt a víz felszínéről. 

Fenékhorgászathoz használt botok
Hagyományos fenekező bot: ●● ezek a botok 

általában kétrészes kivitelűek, 20-50 gramm dobó-
súlyúak. Ólmos, vagy etetőkosaras végszerelékkel 
horgászhatunk velük. Ponty és ragadozóhalak hor-
gászatához ajánlott. Ezekhez a botokhoz a zsinórra 
erősített kapásjelzővel horgászunk.

Feeder bot: ●● nagyon sok apró gyűrűvel sze-
relt, érzékeny spiccű orsós horgászbot. Hosszuk 
általában 3,60-3,90 méter között van. A bothoz 
kettő vagy három, különböző érzékenységű spicc 
tartozik, amelyek tudjuk változtatni botunk dobó-
súlyát, illetve érzékenységét. A spicc hajlása vagy 
kiegyenesedése jelzi a kapást.

Picker bot:●●  kialakítása nagyon hasonlít a feeder 
botokhoz. A pickerek hossza 3-3,5 méter és maxi-
mális dobósúlyuk nem haladja meg a 30 gram-
mot.
Speciális horgászbotok

Legyezőbot:●●  a legyezőhorgászat eszközei, ahol 

a súlytalan legyet a súlyozott legyező-zsinór segít-
ségével juttatjuk a kívánt helyre. A legyezőbotok-
kal szemben magas követelményeket támasztunk, 
rugalmasnak, de mégis gerincesnek kell lenni, 
hogy a dobást és bevágást hatékonyan hajthassuk 
végre. A legyezőbotok osztályba sorolását 000-14-
ig az AFTMA egységes szabvány szerint végzik.

Pergető botok: ●● villantózáshoz (körforgó és 
támolygó) valamint wobblerezéshez használt 
botok. Dobósúly tartományuk a velük bejuttatni 
kívánt műcsalik súlyához igazodik. A szuperköny-
nyű ún. ultralight botok 1-15 g, a közepes 5-40 
g és a nehéz pergető botok 50 g-tól nagyobb 
dobósúlyúak.

Bojlis botok: ●● a modern pontyhorgászatban hasz-
náljuk. Dobósúlyukat nem grammban, hanem a 
botok tesztgörbéjének megfelelően adják meg 
egy angol mértékegységben, librában kifejezve. 
Jele: lbs.

Lékhorgászbot:●●  általában nem hosszabb mint 
50 cm, hiszen nem indokolt a nagyobb hossz, mert 
nem kell vele dobástávolságot elérni. Elsősorban 
finom spiccel rendelkezik, amely különösen fon-
tos a sügér horgászatánál.

ORSÓK
Az orsók nemcsak a damil, illetve legyezőzsinór 

tárolására alkalmasak, hanem a nagyobb, erősebb 
halak fárasztásakor a beépített fék segítségével 
a halak könnyebb és gyorsabb megszákolását 
segítik. 

Állódobú orsók: ●● ahogyan a nevük is mutatja, 
a dob körül a rotor forog, amelyen a felkapókar 
helyezkedik el. Ez gátolja meg a damil önmagá-
tól való lecsavarodását a dobról. Ilyen orsók a 
pergetőorsók, a bojlizáshoz használt nyeletőfékes 
orsók és a finomszerelékes horgászat orsói. 

Multiplikátoros orsók: ●● az állódobúakkal ellen-
tétben, az orsó dobja forog dobáskor, illetve a zsi-
nór felcsévélésekor. Ezen az orsók kisebb darabjait 
az amerikai horgászok a feketesügér horgászatá-
hoz használják, a közepes méretűeket csukázáshoz 
és harcsázáshoz, míg a legnagyobbakat ún. big 
game azaz nagyhalas tengeri horgászatra. 

Legyezőorsók: ●● ahogyan a multiorsóknál, a 
legyezőknél is merőleges a dob tengelye a zsinór-
ra. A legyezőorsók többsége 1:1 áttételű, azaz a kar 
egyszeri körbefordítására a dob is egyet fordul. A 
lazacozáshoz vagy tengeri nagyhalas legyezéshez 
gyártott rendelkeznek egynél nagyobb áttétellel. 
Ezeknek az orsóknak azért magas az áruk, mert a 
házat és a dobot is egy-egy tömbből alakítják ki, 
precíziós esztergával. 

Zártdobó orsók: ●● a zárt dobú orsók dobja körül 
két kis tű teríti a damilt, ezeket úgy is tekinthet-
jük, mint a pergető orsók felkapókarját. A dob 
egy csészében helyezkedik el, amelynek a tetején 
egy kis nyílás van, amin keresztül fut ki és be a 
horgászzsinór.

DAMILOK, ZSINÓROK
A damil szerelékünk másik fontos alkotóré-

sze. Erre rögzítjük úszónkat, etetőkosarunkat, 
műcsalinkat és természetesen a horgot.

Monofil damilok: ●● egyszálas damiloknak is 
nevezzük őket. Teljes mértékben mesterséges 
szálból készülnek. Ezeket a damilokat békés és 
ragadozóhalak horgászatához egyaránt használ-
hatjuk. A damilok átmérőjét mm-ben tüntetik 
fel, szakítószilárdságukat (mekkora súlyt bírnak 

el) pedig kg-ban határozzák meg a gyártók. Az 
alábbi táblázat egy általános célú horgászdamil 
átmérő és szakítószilárdság értékeit mutatja.

Multifil zsinó-●●

rok: több szálból készül-
nek, speciális fonó eljárás 
segítségével. Ezeknek a 
hor gász zsi nóroknak gya-
korlatilag nincs nyúlásuk, 
így sokkal hatékonyabb 
bevágást tesznek lehetővé. 
Elsősorban bojlis és rab-
lóhalas horgászatban hasz-
nálják.

L e g y e z ő z s i -●●

nór: súlyozott zsinórok, 
amelynek központi fonott 
magja körül egy műanyag 
be-vonat található. A zsi-
nór súlyozására azért van 
szükség, mert a műlégy 
súlytalan és nem tudnánk a 

kívánt helyre jutatni. A legyezőzsinórokat alakjuk 
és úszási tulajdonságuk alapján osztályozzuk. 
Ezeket angol nevekkel jelölik.

Alakjuk szerint
 ●● L (level): egész hosszában azonos átmérőjű, 
manapság ritkán használják
 WF (weight forward):●●  elől súlyos zsinór, 
amely segíti a távoli és szeles időben történő 
dobások kivitelezését
 ST (single taper):●●  egyik oldalra vékonyodik, a 
másik oldal párhuzamos
 DT (double taper):●●  két vége felé vékonyodó 
legyezőzsinór

 Súlyuk szerint
 ●● F (floating): úszó 
 F/S (floating/sinking):●●  süllyedő végű úszó-
zsinór
 S (sinking):●●  süllyedő

ÓLMOK, SÚLYOK
Az ólmok és napjainkban a természetvédel-

met is figyelembe vevő cégek környezetvédő 
forgácsolt súlyai azt a célt szolgálják, hogy 
szerelékünket a kívánt mélységbe juttathassuk és 
ott is tarthassuk. 

Sörétólmok: ●● gömb alakú ólmok, amelyek köz-
pontosan hasítottak. A hasítékba helyezzük a hor-
gászzsinórt és az ólomfogó segítségével szorítjuk 
a damilra. Ha túl szorosra áll a damilon a sörét, 
akkor szintén a sörétfogóval lazíthatunk rajta. 

Styl ólom:●●  henger alakú súlyok, amelyeknek 
a tengelye mentén vágás található a damilra fel-
csíptetés céljából. 

Fenékólmok: ●● a fenekező horgászat ólmai, 
amelyek általában nagyobb súllyal rendelkeznek. 
Célunk a szerelék fenéken tartása.

A HORGÁSZAT ALAPVETŐ FELSZERELÉSEI

Átmérő 
(mm)

Szakítószi-
lárdság (kg)

0,06 0,5

0,08 0,9

0,10 1,2

0,12 1,7

0,14 2,4

0,16 3,3

0,18 4,2

0,20 5,5

0,25 8,2

0,30 12,0

0,35 15,5

0,40 20,0

0,45 27,0

0,50 35,0

Horgászkönyvek, Horgászújságok a 
világ minden részéről,  

magyar és angol nyelven!

érd.: Balogh róbert
Tel.: 30/5199-845

Gyűjtők figyelem!
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A következő cikksorozatomban a 
kezdő horgászok számára szeretnék 
segítséget nyújtani, hogy hogyan, 
milyen szempontok alapján választ-
hatnak, válasszanak maguknak, eset-
leg a nem horgászó szülők a horgász-
ni kívánó gyermekeiknek különféle 
horgásztermékeket. Az első részben 
a legegyszerűbb, de felettébb izgal-
mas élményeket nyújtó spiccbot 
választásába tekintünk bele.

Spiccbotot

A spiccbotos horgászat a kezdő 
horgászok számára ideális tevékeny-
ség. Tekinthetjük ezt a módszert a 
legalapvetőbb módszernek is, de 
akár a horgászat magasiskolájának 
is, hiszen nagyon sok versenyt nyer-
tek már meg spiccbot használatával. 
Gondoljunk csak a méltán híres 
küszöző horgászokra, akik egy perc 
alatt akár 3 darab halat is szákba 
tesznek. 
A BoT HoSSzA

A bot hosszát számos tényező 
határozza meg. Elsősorban a meg-
horgászandó vízterület adottságai, 
mint például, hogy milyen messze 
kell ahhoz dobnunk, hogy elérjük a 
keszegrajokat. Amennyiben a part 
menti sávban tartózkodnak halaink, 
akkor nem kell feltétlenül a leghosz-
szabb botokra törekedni, elegendő 
egy 3-4 méteres hossz is.

A másik fontos dolog a vízterület 
mélysége. Ha nagyobb mélységet 
kell állítanunk, mert halaink első-
sorban a mélyebb rétegekben tar-
tózkodnak szívesen, mint például 
a dévérkeszeg vagy más fenéklakó 
fajok, akkor feltétlenül egy mérettel 
nagyobb botot kell választanunk, 4 
méter helyett egy 5 métereset. 

Nem elhanyagolható tény az 
sem, hogy a hosszabb bot nagyobb 
tömeggel párosul. Ez a nagyobb 
tömeg a minőségi botok esetében 
szinte jelentéktelen, de a kommersz 
botoknál már elég jelentős csuk-
lómunkát igényel egy egész napos 
horgászat egy nehezebb bottal. Saj-
nos, itt is igaz, hogy a minőséget 
meg kell fizetni.
A BoT AnyAGA

A bot anyaga lehet kompozit 
vagy karbon, illetve a felsőkategóri-
ás botok esetében egyéb űrtechnikás 
anyag, amelyet most nem szeretnék 
részleteiben tárgyalni, hiszen azok 
a botok már nem a hétköznapi hor-
gászat kellékei, sokkal inkább a 
komoly versenyzők fegyverei. Áruk 
is ennek megfelelően igen magas. A 
kompozit anyag üveg és karbon szá-
lak keverékéből áll, tömegük igen 
nehéz az öt méteres vagy e feletti 
hossz esetén. A karbon a modern 
botgyártás alapanyaga. Rendkívül 
könnyű és erős, de a nem rendelte-
tésszerű használatból adódó külső 
hatások, mint pl. oldalirányú ütést 

nemigen tolerálják. Ezek drágábbak 
mint az előző anyagúak, de ha tehet-
jük, mindenképpen ezeket válasz-
szuk. Egy egész napos horgászat 
után sem fog csuklónk és vállunk 
panaszkodni.
TűSPICCES vAGy 
CSőSPICCES?

Azonnal adódik a következő kér-
dés, hogy tű- vagy csőspicces botot 
válasszunk. A csőspicces botok 
spicctagja ugyan olyan kúpos, mint 
a bot alsóbb részei, ahogyan a neve 
is mutatja egy szűkülő keresztmet-
szetű cső. Ezek a botok alkalmasak 
nagyobb testű halak horgászatához 
is, mert ezeket be lehet gumizni. 
A gumizás a spicc belsejében fut, 
amely segít tompítani a nagyobb 
testű halak kirohanásait. Sikerrel 
megbirkózhatunk akár egy több 
kilós ponttyal is, ha gumizott a 
spiccbotunk. A tűspicc, ahogyan a 
neve is elárulja egy nagyon finom, 
vékonyka csúcsban végződő spiccet 
takar. A spicc vége szinte minden 
esetben 1 mm alatti átmérővel ren-
delkezik. Ez látszólag nagyon töré-
keny és sérülékeny. Ez valóban így 
is van, de ha megfelelő kezekben 
van, akkor csodákra képes. A lehető 
legvéknyabb előkék használatát is 
lehetővé teszi, akár 0,06 mm-t is. 
Ezek már elsősorban a gyakorlattal 
rendelkező illetve a profi horgászok 
eszközei.
nyélBorÍTáS

Nagyon fontos a nyéltag borítása. 
Horgászat közben a kezünk etető-
anyagos, illetve halnyálkás, amely 
a teljesen sima, lakkozott felületen 
könnyen megcsúszik, nem tartja biz-
tosan a botot. Az érdesített felület 
már egy kényelmesebb horgásza-
tot tesz lehetővé, könnyebb vele a 
botkontroll. Az igazán jó minőségű 
botok nyele hasonlóan az orsóval 
szerelhető botokhoz, parafával borí-
tott. Ez egy rendkívül elegáns és 
ezen túlmenően kényelmes tartást 
biztosít. Természetesen ez megnö-
veli a markolat átmérőjét, így a 
hosszabb botok esetében, ahol már 
jelentős maga a bottest átmérője 
is,  nem alkalmazzák. Elsősorban a 
2-3,5 méteres tartományra jellemző.
SPICCBoT Sor

Gyakran láthatunk fél méteres 
hosszemelkedéssel gyártott spiccbot 
sorokat, 2 métertől 5 méterig. Ezek 
a botok már inkább a gyakorlottabb 
vagy versenyhorgászok számára 
készülnek. Általában küszözéshez 
használják őket. Öt méter felett a 
sorozatok már méteres emelkedés-
sel készülnek és általában a gyártók 
nyolc méteres spiccbot hossz fölé 
nem mennek. Ezek a botok már 
irreálisan drágák, szinte rakós hor-

gászbot árában vannak. Nem ritka a 
közel 100.000 forintos ár sem egy 8 
méteres csúcsminőségű botért.
árAK

Az árak a bot minőségével és 
annak hosszának növekedésé-
vel emelkednek. Egy kommersz 
kompozit bot 3 méteres hosszban 
akár 1.000 Ft alatt is kapható, de ha 
tartós darabot szeretnénk, akkor egy 
kicsit e fölé menjünk, amennyiben 
pénztárcánk engedi. Egy középkate-
góriás tűspicces karbon bot 5 méte-
res hosszban 10.000 Ft körül mozog, 
ami már egy örök darab lehet.
… HA EGyET KEllEnE 
válASzTAnI

Ha egy konkrét univerzális botot 
kellene választanom, amely az 
esetek többségében mindenhol jól 
használható, akkor én egy 5 méteres 
tűspicces karbon botra voksolnék.

Remélem, sikerült néhány tám-
pontot nyújtanom, a következő 
részben a feeder és picker botokat 
vesszük szemügyre.

Feeder 
és pickerbotot

A sorozat második részében a 
hazánkban is egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő picker és 
feeder botokat fogjuk szemügyre 
venni. Nem csoda, hogy ezek a 
bottípusok olyan népszerűek, hiszen 
nagy távolságok meghorgászását 
teszik lehetővé, valamint az oly 
gyakran fújó szelet is ki lehet velük 
kü szöbölni.
A BoT HoSSzAéS A SPICCEK

A winklepickerbotok hossza 
általában 2,70-3,00 méter. Ezek a 
botok nagyon finom horgászatot 
tesznek lehetővé, hiszen dobósúly 
tartományuk is ennek megfelelően 
alacsony. Általában 2 vagy 3 spicc 
taggal rendelkeznek. A legvéknyabb 
spicc 5, a középső 10, míg a „leg-
vastagabb” 15 grammos dobósúly- 
elhajításához lett kifejlesztve. Egyes 
picker botok lengőspicc adapterrel 
is rendelkeznek, amelyhez egy kis 
rugalmas gumicsővel és egy csava-
ros adapterrel lehet csatlakoztatni 
a lengő spiccet. A legmodernebb 
winklepicker botok már nem cse-
rélhető – kb. 50 cm hosszú – spic-
cel rendelkeznek, hanem két darab 
második taggal. Ezeknek a botok-
nak sokkal szebb fárasztáskor az 
ívük, jobban fárasztják a halat.

A feeder botok a pickerek nagy-
testvérei. Ezek dobósúly tartomá-
nya, illetve hossza onnan indul, ahol 
a picker befejeződött. A feederek 
általában 3,30-3,90 méter hosszú-
ságban készülnek. A legáltalánosabb 
méret a 12’ hosszú, 360 centiméte-
res hossz. Ezt tekinthetjük univerzá-

lis hossznak, amellyel egyaránt hor-
gászhatunk álló, illetve folyóvízen. 
Ezek a botok mostanában rövidebb 
hosszban is készülnek, 270-300 cm, 
amelyek főleg csónakos horgászatra 
lettek kitalálva. Szinte minden eset-
ben 3 db spicc jár a bothoz, amelyek 
különböző dobósúly tartományúak. 
Ezek a botok távolabbi dobást illet-
ve nagyobb testű halak könnyebb 
fárasztását is lehetővé teszik.
A BoT doBÓSÚlyánAK 
jElöléSEI

Az alábbi táblázat a botok dobósú-
lyának jelöléseit illetve azok magyar 
jelentését és a hozzájuk tartozó 
gramm átváltási táblázatot tartalmaz-
za. Az adatok csak tájékoztató jelle-
gűek, mert a jelölések egyes gyártók 
egyes modelljeinél is változhatnak.

Jelö-
lés

Jelentés Tarto-
mány (g)

M medium 30-80

MH mediumheavy 30-90

H heavy 50-140

XH extra heavy 50-180

XXH extra extraheavy 70-250

A dobósúly tartomány alsó érté-
ke mindig a legvéknyabb spicchez, 
a felső értéke pedig a legerősebb 
spicchez tartozik. A dob dobósúlyát 
nemcsak az eldobni kívánt tömeg 
határozza. Azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy hol fogunk a leg-
többet horgászni. Amennyiben álló-
vízen kis távolságra horgászunk, 
akkor elég egy pickerbot. Ugyanez 
mondható el akkor is, ha általában 
kisebb méretű keszegek lesznek a 
célhalaink vagy kis kárászok. Ha 
nagy távolságot kell meghorgász-
nunk (50 méter felett), akkor már 
a feeder bot lesz a jobb választás. 
Egy M feeder tökéletesen megfe-
lel céljainknak. Ha csónakos hor-
gászok vagyunk, akkor nem kell 
számolnunk a nagy távolsággal, 
hiszen csónakunkkal oda evezünk, 
ahol a halak tartózkodnak. Viszont 
az eldobni kívánt kosár mérete és 
az alattunk lévő mélység szintén 
fontos tényező, különösen akkor, 
ha folyóvízen horgászunk. Csónak-
ban egy 270 cm-es bot kényelmes 
horgászatot tesz lehetővé. Ha nagy 
tavakon extrém távolságokat kell 
dobnunk ahhoz, hogy elérjük a hala-
kat, akkor egy hosszabb, 390 m-es 
XH vagy XXH botot válasszunk.
… HA EGyET KEllEnE 
válASzTAnI

Ha egy konkrét univerzális botot 
kellene választanom, amely az 
esetek többségében mindenhol jól 
használható, akkor én egy 360 cm-
es MH botra voksolnék. Remélem, 
sikerült néhány támpontot nyújta-
nom, a következő részben a pergető 
botokat vesszük szemügyre.

Balogh Róbert
wobblerek.com ProTeam

2015. április 25-én tartotta 
éves küldöttközgyűlését a 

megyei horgász szövetség. 
Sajnos, első alkalommal nem 
sikerült elérni a határozatké-
pességhez szükséges létszá-
mot, ezért ismételt közgyűlés 
összehívására került sor, az 
alapszabály és a meghívóban 
feltüntetettek szerint. Sajnos, 
évek óta tapasztalható már 
némi érdektelenség a tag-
egyesületek részéről.

A közgyűlés egy szomorú ese-
ménnyel kezdődött, a résztvevők 
egyperces néma felállással adóztak 
a nemrégiben elhunyt Bélteki Tibor 
emlékének, aki a Holt Szamos HE 
elnöke volt hosszú éveken át. 

A megemlékezést követően 
Fesztóry Sándor, a szövetség ügy-
vezető igazgatója beszámolt a 2014. 
évi szövetségi munkáról, ismertette 
a szövetség 2014. évi eredményét, 
vagyonmérlegét, 2015. évi költség-
vetését, munkatervét. Ezt követően 
a felügyelő bizottság beszámolóját 
követően a hozzászólásokra, válasz-
adásokra került sor. 

A hozzászólásokban elsősorban 
a gyereklétszám országos szintű 

csökkenése volt napirenden, keres-
ve a probléma megoldását. Ebben 
a témában Biri Imre, a rakamazi 
Cormoran HE képviselője, a 
Horgász-Suli mozgalom szervezője 
tartott egy előadást, ami egyben fel-
hívás is volt, hogy csatlakozzanak 
az egyesületek ehhez a programhoz, 
amit a szóbeli ismertetés mellett 
reprezentatív (logóval ellátott DVD, 
színes programismertető, és segéd-
anyag) formában a jelenlévők meg 
is kaptak. Elmondta, hogy eddig 10 
egyesület jelezte szándékát, hogy 
részt kíván venni ebben a program-
ban, szerződést kötve iskolákkal. 
Elmondta továbbá, hogy: nem kell 
nagy leterhelésre gondolni, havonta 
egy szakkör megszervezését terve-
zik. Rakamazon ez már jól műkö-
dik. Tapasztalata szerint a nehezen 
kezelhető gyerekekből is jó horgász 
válhat, sikereket érhet el. Erre már 
példát is hozott: „az iskola legrosz-
szabb diákja” címet kapott kisfiú 
ugyanis a szakkörökön elsajátítottak 
után a horgászversenyen 3. helye-
zést ért el, és azt mondta, hogy éle-
tében még nem volt ilyen boldog 

– A Horgász-Suliról szóló szó-
róanyagot az egyesületeken kívül 
az összes megyei horgász szövet-

ség megkapta, azt szeretnénk, ha a 
kezdeményezés országos méretűvé 
válna és, hogy 2016-ban már orszá-
gos versenyt rendezhessünk – zárta 
hozzászólását Biri Imre. 

Turcsán András, a Vasutas STE 
küldöttje is üdvözölte ezt a kezde-
ményezést, hiszen akár egy osztály-
főnöki óra keretében lehet kivinni a 
gyerekeket a vízpartra és ott megis-
mertetni a horgászattal és természe-
tesen mindezt elméletben is meg-
tenni, és ha valaki fogékony erre, 
biztosan keresné a további alkalmat, 
hogy horgászhasson, engedélyt vált-
son, stb. – Egyesületünk évek óta 
rendezője az egyik megyei horgász-
tábornak. Az utóbbi években már 
csak napközis jelleggel tudjuk vál-
lalni. Nagyon nehéz összeegyeztetni 
azzal a kis szabadidővel, amivel a 
munka mellett rendelkezünk.

– Ahány egyesületünk van, leg-
alább annyi „Matula bácsira” len-
ne szükség – fűzte hozzá Fesztóry 
Sándor. 

Fentieken túl természetesen a 
vizek közelgő pályáztatása is téma 
volt a küldöttek körében. Mind a 
szövetség, mind az érintett egyesü-
letek felkészülve várják a pályázati 
kiírást és bizakodnak abban, hogy az 
eddigi munkájuk nem vesz kárba.

Az 5. napirendi pontként tárgyal-
ta a közgyűlés az alapszabály módo-
sítását, ami a Ptk-ról szóló 2013. évi 
V. törvény, vonatkozó pontjai alap-
ján vált szükségessé. A közgyűlés 
az alapszabályt paragrafusonként 
megtárgyalta és elfogadta. (Jelenleg 
az alapszabály a bíróság előtti meg-
mérettetésen van) 

A Különfélék napirendi pont-

ban Busi László rendőr alezredes 
(Tiszai Vízi-rendészeti Rendőrka-
pitányság) és Illés Gergely törzs-
parancsnok (Vízi rendészet, Tokaj) 
nagy érdeklődésre számot tartó 
előadásai következtek, színesítve a 
munkájuk során előfordult esetek-
kel, tapasztalataikkal. Busi László 
ezredes elmondta, hogy 2007-ben 
egy halvédelmi stratégiát dolgoz-
tak ki, területi szolgálatot alakítot-
tak ki. Évente 1500-1800 intézke-
dést foganatosítanak. Ellenőrzéseik 
kiterjednek: halforgalmazó helyek-
re, éttermekre, boltokra, továbbá 
közúton a hal szállítását is folya-
matosan ellenőrzik, nagy figyelmet 
fordítva a halászati tanúsítványok-
ra. De a vízparton a gépjárművet, 
a zsákmányt is megnézhetik. Az 
esetek 99,5%-ban vádképesek. 

A Szák-programot csak üdvö-
zölni tudja, tervben van, hogy a 
rendőrségnek is lesz hozzáférése.

Elmondta, hogy a Tisza 
vásárosnaményi területén különö-
sen jó kapcsolatot alakítottak ki 
a horgászokkal, szóróanyagot is 
készítettek, amin rajta van az elér-
hetőségük. 

Végül felajánlotta segítségüket a 
horgásztáborok és a halőrképzések 
terén egyaránt, ahol szívesen tarta-
nának előadást, színesítve, érdeke-
sebbé téve ezzel is a programot. 

Illés Gergely elmondta, hogy 
nagy szükség van a horgászok 
bejelentésére, több esetben hatéko-
nyan léphetnek fel ennek köszön-
hetően. 

A közgyűlés végén a kitüntetések 
átadására került sor. 

Fesztóry Sándor

Ahány egyesületünk, 
annyi „Matula bácsira” 
lenne szükség

Hogyan válasszunk?

Kitüntetések

„Horgászsportért”  
emlékplakettet kapott:  

orosz Sándor, a megyei szövetség 
elnökségének és halgazdálkodási 
szakbizottságának tagja, a nagy-
halászi Rétközi Sport HE elnöke

„Horgászsportért”  
emlékplakettet vehetett át:  

Molnár István, a megyei szövetség 
halászati őre, aki elsősorban a 

tunyogmatolcsi Holt-Szamoson 
teljesít szolgálatot. 

1/2015. A küldöttközgyűlés 
megtárgyalta és tudomásul vette:

 a megyei szövetség jelentését a ●●

2014. évi küldöttközgyűlés óta 
végzett munkáról, 
 a megyei szövetség szakbizott-●●

ságainak munkájáról,
 a megyei horgászlétszám és ●●

egyesületek számának alaku-
lásáról,
  megyei, szövetségi, egyesü-●●

leti vizek halasításáról, és a 
halvédelem alakulásáról szóló 
beszámolókat,
(egyhangúan elfogadva)
2/2015. A küldöttközgyűlés 

elfogadta a megyei szövetség 
2014. évi eredmény-levezetését, 
vagyonmérlegének alakulását, a 
2015. évi költségvetését, vala-
mint munkatervét, az alábbiak 
szerint:
Eredmény-levezetés: 
Bevétel:
irányításon:  32 665 772 Ft
vízterületen:  46 055 540 Ft
összesen: 78 721 312 Ft
Kiadás:

irányításon: 28 342 770 Ft
vízterületen:  40 962 874 Ft
összesen: 69 305 644 Ft
Eredmény: + 9 415 668 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás 
oldalon megegyező: 39 707 954 Ft
2015. évi költségvetés:
Irányításon:  29 680 000
Vízterületen: 39 033 000
Összesen:  68 713 000
(egyhangúan elfogadva)

3/2015. A felügyelő bizottság 
beszámolóját a 2014. évben vég-
zett megyei Szövetségi ellenőr-
zésről elfogadta.

(egyhangúan elfogadva)
4/2015. A küldöttközgyűlés 

tudomásul vette és elfogadta a 
kérdésekre és hozzászólásokra 
adott válaszokat.

(egyhangúan elfogadva)
5/2015. A küldöttközgyűlés 

elfogadta az ismertetett alapsza-
bály módosításokat, ami a Polgá-
ri Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény vonatkozó pontjai 
alapján került módosításra. 

(egyhangúan elfogadva)
Virág Imre, elnök

A küldöttközgyűlés HATÁROZATAI
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2016 évtől megszűnik a 
kereskedelmi célú halászat
Április 14-én kedden fogad-

ta el a parlament azt a 
törvénymódosítást, aminek a 
hírére azok a horgászok, akik 
a természetes vizeket láto-
gatják elsősorban és ellenzik 
a természetes vizek halásza-
tát, akár pezsgőt bonthatnak.

Látszólag semmitmondó és 
jelentéktelennek tűnhet ez a téma, 
de ha figyelembe vesszük, hogy 
világviszonylatban 200 millió, 
Európában 26 millió, Magyaror-
szágon pedig mintegy 350 000 főre 
tehető a horgászok száma, akkor 
mindjárt más jelentőséget kap egy 
ilyen bejelentés.

A jelenlegi törvénymódosítás 
egyértelműen ennek a 350 000 
embernek kedvez, ugyanis a módo-
sítás talán legjelentősebb eleme, 
hogy a 2016. évtől megszűnik a 
kereskedelmi célú halászat Mo-n.

Megszűnik az a gazdálkodási 
forma, ami oda vezetett, hogy mára 
egyre kevesebb a hal a vizeinkben 
és egyes halfajok szinte teljesen 
vagy részben eltűntek. Hadd említ-
sem meg csak a kecsegét például, 
ami őshonos emblematikus halfaja 
volt megyénknek, de mivel azok a 
halász cégek, amelyeknek a köte-
lességük lenne, érthetetlen módon 
nem telepítik, mára jószerével 
kiveszett a vizeinkből.

Sajnos, mivel korábban nem a 
horgászok, a horgász szervezetek 
gyakorolhatták a halgazdálkodási 
jogot, a horgásztársadalom kiszol-

gáltatott volt és nem volt sem-
milyen beleszólása a nagy termé-
szetes vizek sorsába. Azt hiszem, 
beszédes adat, hogy megyénkben 
a természetes vizek 75%-án kb. 
5.000 Ha-on mindössze 2 cég osz-
tozik!

A jelenlegi módosítással viszont 
ez a probléma is megoldódhat, mert 
a nagyüzemi halászat megszűnésé-
vel gyakorlatilag értelmét veszti az 
a korábbi – több mint 50 éve tartó 
– gyakorlat, hogy a továbbiakban 
is a különböző halászati társaságok 
gyakorolhassák a halgazdálkodási 
jogot a természetes vizeken, amiket 
horgászkezelésbe fog adni az állam 
és még ebben az évben kiírásra 
kerülhetnek a pályázatok.

Alapelv ugyanis, amit a Halgaz-
dálkodási törvény 5. § (1) kimond, 
hogy „A halgazdálkodási vízterü-
letek halgazdálkodási hasznosítása 
során a horgászat és a horgász-
turizmus fejlesztése elsőbbséget 
élvez más hasznosítási módokkal 
szemben.”

A horgász szervezetek pedig már 
bebizonyították, hogy jobb gaz-
dái lennének a vizeknek, ugyanis 
a Magyarországon a természetes 
vizekből kifogott hal túlnyomó 
részben ma is a horgász-kezelésű 
vizekből származik! Bővül továbbá 
a mentesültek köre is, a mozgás-
szervi vagy hallási fogyatékos sze-
mélyek mellett mentesülnek az álla-
mi horgászjegy díjának megfizetése 
alól a vakok és gyengénlátók

Fesztóry Sándor

Április 25-én rendezte meg 
remek, verőfényes tavaszi idő-
ben a Nyíregyházi Városháza 
HE az évadnyitó horgászverse-
nyét, a X. „Durbincs” Kupát, 
20 fő részvételével a kabalási 
horgász és pihenő parkban. A 
verseny végén a résztvevők a 
már „megszokott” ízletes mar-
ha-sertés vegyes babgulyást 
fogyaszthatták el Iglai János 
„fakanalából”, – aki azért a 
főzés közben bizonyította, hogy 
a halfogás sem idegen tőle-, 
melyhez VELA szakajtós vekni 

és Kurbely-féle házi csapolt sör 
„dukált”. 

Iglai János

Az eredmények: 1.István 
József 7,71 kg, 2.ifj. Vitéz József 
1,5 kg, 3. Gulácsi István 1,3 kg. 
Különdíjasok: A legelső hal: 
Rácz Tibor (arasznyi kis ponty), 
a legnagyobb hal: Iglainé 
Perecsi Zsuzsa (2,0 kg-os amur), 
a legszebb hal: Tóth Árpád 
(csuka/gilisztával), a legjobb 
szakács-horgász: Iglai János.

X. Durbincs Kupa

Üzemterv feletti halasítás

Május 22-én tartotta 
közgyűlését a Császár-

szállás Horgász Egyesület a 
Vasutas Művelődési Házban. 
A vezetőség 2014. évi beszá-
molóján és a 2015 évi költ-
ségvetés elfogadásán túl az 
alapszabály módosítására és 
felügyelő bizottság választá-
sára is sor került, amit az új 
Ptk. tett szükségessé.

Nyílt szavazással a közgyűlés 
megválasztotta a felügyelő bizott-
ság elnökének: Radnai Zoltánt, 
tagjainak pedig: Turcsán Krisztinát 
és Rácz Miklós horgásztársakat. 

A hozzászólások között felvető-
dött, hogy miért nincs engedélyez-
ve a gumihalas horgászat Császár-
szálláson. – Fesztóry Sándor elnök 
úr ígérte, hogy fel fogja vetni a 
horgász szövetség soron következő 

elnökségi ülésén, és elfogadásra is 
javasolja azt.

Az egyesület tagsága határozat-
ban döntött a 2014. december 31-i 
zárókészlet felhasználásáról is, ami 
több mint 1 millió forint volt, hogy 
800 ezer forintot átutal a megyei 
horgász szövetségnek, hogy üzem-
terven felüli halasítást hajtson vég-
re a Császárszállási-víztározóba, 
és 100-100 ezer forint összegben 
pedig a 2 halőr részére munkaruha 
védőruha megvásárlására kerüljön 
sor.  F. S.

Halszegény verseny
Május utolsó szombatján 

rendezte meg házi hor-
gászversenyét a Császár-
szállási Horgász Egyesület, 
az immár hagyományossá 
vált helyszínen, a Császár-
szállási-tápcsatornán, 53 
felnőtt, 4 női, és 3 gyermek 
versenyző részvételével. 

Az időjárás nagyon kellemes 
volt, de sajnos a halfogás nagyon 
alul maradt, a pár nappal a ver-
seny előtti telepítés ellenére is. De 
mindez nem szegte a versenyzők 
kedvét, már tervezték a jövő évi 
technikát, felvetődött, hogy a tele-
pítést közvetlenül a verseny előtti 
napra tegye a horgász szövetség, a 
jobb fogás reményében. 

A három órás verseny eredménye:
Felnőtt kategóriában: 
I. helyezett: Kecskeméti János,  
II. Farkas Jenő, III. Oravecz Tibor Róbert.
Női kategóriában: I. helyezett: Bajkó 
Judit, II. Oravecz Tibor Gáborné, III. 
Bajkó Tamásné, IV. Velicskó Györgyné.
Gyermek kategóriában: 
I. helyezett: Pradlik Martin,  
II. Kozma Csaba, III. Ladik József

Eredményhirdetés után Jakucska 
József által főzött finom babgu-
lyást fogyaszthatták el a verseny-
zők és a vendégek. 

A romániai Potaissa Crap Club 
szervezésében június 22. és 26. 
között zajlott „II. Potaissa Székely 
– Őzetanya nemzetközi horgász 
pontyfogó verseny”, ahol Magyaror-
szág, Románia, Szlovákia, és Ukraj-
na legjobb bojlis csapatai vettek 
részt.   A verseny pontozása eltért 
a megszokottól, hiszen nemcsak a 
mennyiség, hanem a minőség is 
számított. Ez a gya-

korlatban úgy néz ki, hogy a tó 3 
szektorra volt felosztva, szektoron-
ként 7 csapat versenyzett egymás-
sal. A csapatok egyszer a kifogott 
halak súlya szerint voltak értékelve 
az 1-től a 7. helyezettig, valamint 
másodszor az 5 legnagyobb hal 
átlagsúlya alapján szintén az 1-től a 
7. helyezettig. Végeredmény kiszá-

mítása: A 3 szektor győztes 
pontjai a hozott súly és 

minőség alapján összevetésre kerül 
egymással, és ez állapítja meg a 
végső rangsort. Pontegyenlőség ese-
tén az összsúly döntött.

A verseny végül újabb rekor-
dokat hozott, hiszen 21 csapat 96 
óra alatt összesen 13.932 kg halat 
fogott. A győztes Ember Carp 
Team Csapata összesen 1462,68 
kg-ot, amit 96 óra alatt eddig még 
egyetlen csapatnak sem sikerült, 
valamint az öt legnagyobb halának 
átlagsúlya is nekik lett a legna-
gyobb 17,52 kg-os átlaggal. Rajtuk 
kívül a 96 órás megmérettetésen 
még 2 csapatnak sikerült átlép-

nie az 1 tonnát: Dudi Bait 2: 1117 
kg, 1-es horgászhely, valamint a 
Dudi Bait Ukraine: 1.011 kg. A 
verseny legnagyobb hala 23.45 
kg volt, ezt a saját számozásunk 
szerinti 15-ös horgászhelyen ver-
senyző Deva Carp Team csapata 
fogta, de fogott 20+-os pontyot a 
Barboss Carp Team a 8-as horgász-
helyen: 20,58 kg, valamint a 2-es 
horgászhelyen a Ferma De Crap: 
21,74 kg. Rajtuk kívül több 19 kg 
fölötti ponty is szákolásra került, 
remélhetőleg a következő verse-

nyünkre átlépik a 20 
kg-os álomhatárt!

Eddig arról beszéltünk, hogy 
ha kerti tavat szeretnénk, akkor 
az első és legfontosabb lépés a 
gondos tervezés. Ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. A tó helyé-
nek kiválasztása, méretei és alakja, 
ugyanis nagyban befolyásolják a 
gyakorlati kivitelezést is.  Ez lesz a 
következő lépés. Ha fejben (netán 
még papíron is) már megálmodtuk 
tavunkat, nincs más hátra, mint 
megvalósítani. 

Mederkészítés

Legelőször is jelöljük ki leen-
dő tavunk körvonalát. Ha vala-
milyen szabályos formát, például 
kör, négyzet, vagy téglalap ala-
kú medencét szeretnénk, akkor a 
kijelölés nem okozhat különösebb 
gondot. Csupán karóra, madzag-
ra, esetleg egy derékszögre lesz 
szükségünk. Szabálytalan formák 
kijelölésére, ami azért sokkal gya-
koribb (nem mellesleg természe-
tesebb hatású is), használhatjuk a 
kerti slagot, melyet a földre fek-
tetve pontosan körbehatárolhatjuk 
a kívánt alakot. A kitűzés után 
a tóépítés legfárasztóbb és leg-
munkaigényesebb fázisa jön, az 
ásás! A tó helyének esetlegesen 
nem megfelelő kiválasztása után 
ekkor követhetjük el a következő 
hibát. Történetesen, hogy elfelej-
tünk ültető lépcsőket elhelyezni. 
Ha egyenletes, meredek oldalfala-
kat alakítunk ki a tóban, akkor a 
kisebb vízborítást igénylő mocsári 
növényeket nem tudjuk majd beül-
tetni. Ráadásul tavunk végzetes 
csapdává válhat az apróbb állatok 
(például sünök, vagy macskák) 
számára, hogy rosszabb dologra 
már ne is gondoljunk. Ezt a prob-

lémát később a tó átépítése nélkül 
már csak nehezen és nagy komp-
romisszumok árán lehet orvosolni. 
Éppen ezért először csak 25 cm 
mélyen ássuk ki a gödröt, majd 
jelöljünk ki egy 30 cm széles lép-
csőt, és csak a fennmaradó részen 
ássunk tovább. A kívánt mélység 
eléréséig (min. 80 cm) folytassuk 
így az ásást.

Szintezés

A meder kiásása után ismét ész-
nél kell lennünk, ha nem akarunk 
egy újabb fontos lépést elmulaszta-
ni. Ez pedig a partvonal szintezése. 
Leendő tavunk vizének lesz egy 
olyan kellemetlen tulajdonsága, 
hogy mindig vízszintben fog állni. 
Ha nem szintezzük ki a partvonal 
minden pontját, akkor a vízzel való 
feltöltés után azt fogjuk tapasz-
talni, hogy a tó egyik felén már 
elérte a partvonalat a víz, a másik 
végén viszont még közel sem. Az 
ott kikandikáló fólia pedig nagyon 
sokat ronthat az összhatáson, bár 
ez némiképp még utólag is korri-
gálható egy esztétikus takarással.

Szigetelés

Mikor elkészültünk a tó medré-
nek kialakításával, és ellenőriztük 
a szinteket, nekiláthatunk a szi-
getelésnek. Első lépésként minden 
olyan éles követ, gyökeret, stb. 
távolítsunk el a mederből, ami a 
fólia sérülését okozhatja. Ezt köve-
tően terítsünk néhány centiméter 
vastag homokréteget a meder aljá-
ra, majd erre geotextiliát. Ez meg-
védi a fóliát és segíti, hogy a fólia 

egyenletesebben simuljon a talajra. 
Aki nem szeretne (vagy nem tud) 
geotextilre költeni, az helyettesít-
heti használt agrofóliával is. Bár-
milyen kisebb darab megteszi, még 
az sem baj, ha szakadások vannak 
rajta, hiszen nem ez lesz a vízzáró 
rétegünk. Minél többet helyezünk 
egymásra, annál jobban fog védeni 
(például a vakondok „támadása” 
ellen). Ezt követően már elhelyez-
hetjük a végső, valódi vízzáró réte-
get. Természetesen erre a célra a 
tófólia a legmegfelelőbb (egy kis-
méretű tó esetén nem is olyan eget 
rengető összeg), de mivel a lehe-
tő legolcsóbb megoldást ígértem, 
használhatunk fekete agrofóliát 
is. Ez ugyan nem UV stabil, azaz 
hamarabb „megég”, és elöregszik, 
ráadásul sérülékenyebb is, de meg-
felelő körültekintéssel beépítve jó 
pár évig megfelelhet a célnak. Fon-
tos viszont, hogy ennek a rétegnek 
már tökéletesen kell szigetelnie. A 
legkisebb apró lyukon keresztül is 
rengeteg víz elszivároghat, és ker-
ti tó helyett ez esetben csak egy 
víznyelőt építettünk. A fólia behe-
lyezésénél ügyeljünk rá, hogy min-
denhol a lehető legjobban simuljon 
a meder falához, és hagyjunk elég 
ráhagyást a partvonal mentén, hogy 
megfelelőképpen rögzíthessük. Ha 
ezt elvégeztük, még mindig nem 
érkeztünk el a víz betöltéséhez. 
Előtte még el kell helyeznünk a tó 
„berendezési tárgyait”. Még ekkor 
ültessük be növényeinket. Termé-
szetesen számukra is táptalajra van 
szükség, a tőzeggel kevert kerti 
föld pedig tökéletesen megfelel erre 

a célra. Szerves-, vagy műtrágyát 
ne használjunk, nincs rá szükség, 
ráadásul kimosódva csak a víz-
ben élő algákat táplálja. Ha kisebb 
csobogót, vagy szökőkutat is sze-
retnénk (ajánlott, mert oxigénnel 
„dúsítja” tavunk vizét), azt is még a 
víz feltöltése előtt helyezzük el.

Vizet neki!

Mikor mindent elrendeztünk, és 
meggyőződtünk róla, hogy a szige-
telés rendben van, végre elkezdhet-
jük vízzel feltölteni az üres medret. 
Ekkor dől el, hogy ez idáig min-
dent jól csináltunk-e. Halainkat ne 
tegyük rögtön a tóba, várjunk egy-
két hetet, hogy a víz és a növényzet 
„beálljon”.

Utolsó simítások

Kerti tavunk csak akkor lesz 
igazán szép, ha a „természetesség 
látszatát” kelti. A legzavaróbb a 
partvonal mentén még mindig lát-
szó fólia szokott lenni, amit min-
denképpen el kell takarnunk. Erre 
alkalmas lehet valamilyen szilárd 
burkolat, például lapos terméskö-
vek, de föld alá rejtve és beültet-
ve is kellemes hatást érhetünk el. 
Gondoskodjunk arról is, hogy a tó 
környezete is idomuljon a tóhoz. 
Válasszunk vízparti növényfajo-
kat, és ültessük el őket a tó azon 
oldalán, ahonnan nem feltétlen 
szeretnénk rálátni. Sokkal kedve-
zőbb lesz a látvány, mintha csupán 
gyepfelület venné körbe. Lényegé-
ben el is készültünk...

Mindezek után nincs más hát-
ra, minthogy kényelmesen hátra-
dőljünk, és élvezzük saját tavunk 
szépségét. Már persze, ha van rá 
időnk...

Ifj. Magyar László

Tóépítés házilag

Újabb rekordok!
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Kellemes tavaszi napsütés 
fogadta a megyei évadnyitó hor-
gászverseny résztvevőit a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon. A korábbi 
évekhez képest kissé megfogyatko-
zott – de annál lelkesebb – mezőny 
vágott neki e nemes viadalnak, 
összesen 43 fő. Külön öröm, hogy 
7 U-14-es versenyző és 6 hölgy 
adta le nevezését. 

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Beke Péter, 
az Új Élet HE. versenyfelelőse 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében. A résztvevők többféle 
horgászmódszerrel készültek és 
a verseny alatt hamar kiderült, 
kinek mennyire vált be az elkép-
zelése. A macht és a rakós botok 
váltogatásával a nagyobb testű 
halak megfogása volta cél, igaz, 
ez most nem igazán sikerült. A 
kapásmentes időszakokban a rövid 
spicc botokkal mindenki az apróbb 

halak megfogására koncentrált. Az 
U-23-as szektor versenyzői kima-
gaslóan jó fogásokat értek el a 
többi résztvevőhöz képest. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
darab hal (ez szó szerint értendő) 
megfogásáért.

Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektor-
lapok összesítése után az ered-
ményhirdetésre a Tisza étteremben 
került sor. A díjakat Virág Imre, a 
megyei horgász szövetség elnö-
ke adta át. Az úszós kategóriában 

az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban és a nőknél az 
első három helyezett kapott kupát. 
A fenekező kategóriában a díjazot-
tak horgászbotot, szerelékes ládát 
kaptak ajándékba. Az évadnyitón 
legjobban szereplő versenyzőknek 
kategóriánként egy-egy vándorku-
pát ajánlott fel 2013-ban Varga 
Albert, az Albi Csali horgászbolt 
tulajdonosa. Ezeket a serlegeket az 
idén Szilágyi Imre, a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke adta át az 
első helyezetteknek. Két kategóri-
ában jövőre új vándorserleget kell 

beszerezni, mert U-18-ban Tóth 
Imre és U-23-ban Varga Albert 
három egymást követő évben nyer-
ték el a kupát, így azoknak ők már 
örök birtokosaik.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

Cipekedő horgászok a Leveleki-víztározón
A Leveleki-víztározó az ország 

egyik legdrágább horgászvize – 
kezdte levelét az egyik ottani hor-
gász. A Fetivizig, a tó tulajdonosa 
lehetetlenné teszi a horgászok hely-
zetét. A töltést sorompóval zárták 
le, így közel 400 métert kell cipe-
kedni, sokszor több fordulóval. A 
stégre, illetve a stég mellé nem 
engedélyezik a fedett beálló építé-
sét, hogy rossz idő esetén a horgász 
ne ázzon-fázzon. Nem képviseltet-
ték magukat a közgyűlésen sem, így 
nem mondhatták el a horgászok az 
esetleges hasznos javaslataikat sem 
nekik. A töltés szélére – igaz enge-
dély nélkül – épített kunyhónkat 
nem nézték jó szemmel, és össze-
rombolták. Nem kérünk mást, csak 
teremtsenek emberi körülményeket! 
Ha kell, mi hajlandók vagyunk bár-
milyen megoldásra – írta levelében 
egy pihenni vágyó horgásztársunk.

válasz a felvetésre
A Fetivizig-hez eljuttatott pana-

szos levelet igazgatóságunk meg-
vizsgálta, az abban foglaltakra 
tételesen az alábbi tájékoztatást, 
választ adja:

1. A Le ve leki-víztározó a magyar 
állam tulajdonában és a Fetivizig 
kezelésében lévő komplex hasz-
nosítású tározó, mely elsődlege-
sen belvízvédelmi szerepet tölt be. 
Ennek érdekében a tározótérnek és 
a hozzá tartozó töltésnek a fenntar-
tásáért, karbantartásáért az igazga-
tóság, a vízügyi létesítmény keze-

lőjeként köteles gondoskodni. 
Belvízvédelmi szempontok miatt 

a tározó töltésén való közlekedés 
személygépkocsival nem megen-
gedett, kivéve az apagyi (nyugati) 
oldalon való parkoló megközelíté-
sét lehetővé tévő töltésszakaszon. 
A horgászok ezen töltésszakasz 
használatáért nem fizetnek.

A gépjárművek közlekedésének 
kitiltása azért vált szükségessé, 
mert a sorompóval való lezárást 
megelőzően a horgászok és üdü-
lőtulajdonosok gépjárművei kárt 
okoztak a töltéstestben, illetve a 
töltéskoronán történő parkolásuk-
kal a fenntartó gépek közlekedé-
sét többször akadályozták. A töltés 

koronája 2012-ben pályázati forrás-
ból stabilizálásra került. Amennyi-
ben a gépjárműveket újra a töltés-
re engednénk, úgy a védképesség 
biztosítása ismételten veszélybe 
kerülne, illetve az okozott károk 
helyreállítása szükségtelenül más 
vízügyi feladatoktól vonná meg a 
forrásokat. A gyalogos és kerék-
páros közlekedés továbbra is aka-
dálytalanul biztosított a töltésen, 
melynek érdekében kerékpáros 
sorompók kerültek lehelyezésre.

Az éves fenntartási felada-
tok részeként a tározó töltésének 
kaszálását minden évben minimá-
lisan két – lehetőség szerint három 
– alkalommal elvégezzük. 

2. A Leveleki-víztározó halászati 
hasznosítási jogát Levelek Nagy-
község Önkormányzata nyerte el, 
a horgásztatást az általa megbízott 
horgászegyesület végzi. A tározón 
történő horgásztatás éves díjának 
meghatározásában a Fetivizig nem 
érintett, az kizárólag a horgász-
egyesület illetékessége.

3. A tározón a horgászat elsősor-
ban stégekről történik, a horgászok-
nak stéghely bérlésére vonatkozóan 
kell szerződést kötni a Fetivizig-
gel. A szerződés tartalmazza, hogy 
nem lehet esőbeállókat építeni a 
Fetivizig területén. Jelen panaszos 
tehát engedély nélkül végezte el a 
„kunyhó” építését. 

Kulturált esőbeállók, padok épí-
tésétől Igazgatóságunk nem zárkó-
zik el, amennyiben azok szervezett 
keretek között (egyesületi szin-
ten), a Fetivizig-gel előre egyez-
tetett formában, egységes, tájba 
illő kivitelben valósulnak meg. A 
fenntartásukról, karbantartásukról 
a horgászegyesület lenne köteles 
gondoskodni.

A tározó komplex célú (bel-
vízvédelmi, öntözési, halászati és 
jóléti) hasznosításából adódóan az 
igazgatóság a jövőben is, a hasz-
nosítók mindenkori igényeit szem 
előtt tartva kívánja végrehajtani a 
jogszabályban foglalt kötelezett-
ségének megfelelően a tározó üze-
meltetését.

Bodnár Gáspár, 
igazgató

Újra Tavasz Kupa
Két év kihagyás után újra 

megrendezésre került a kocsordi 
Kirvalapos horgásztavon a Tavasz 
Kupa. A hagyományoktól eltérő-
en nem volt megszabva horgász 
módszer, úszós és feeder egyaránt 
tetszőlegesen választható, sőt 
verseny közben váltogatható is 
volt. A versenyre 23 fő jelentke-
zett, akik három szektorba lettek 
elosztva.

A gyors eligazítás és sorsolás 
közben a szervezők egy kis szív-
melegítővel és pogácsával ked-
veskedtek a megjelentetteknek. 
Szükség is volt erre, hisz nem volt 
igazán strandidő.

A verseny ideje alatt megpró-
bálta mindenki az eltervezett takti-
káját véghezvinni, sajnos, a frissen 
telepített halaknak megint elfe-
lejtettek szólni. Bár kevés halat 
fogtak a versenyzők, de annál 
többfélét. Akik sikeresen oldották 
meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó mun-
kájukat kupákkal díjazták. A díja-
kat a Kraszna HE. elnöke, Jakab 
János adta át.

Egy nagyon jó hangulatú baráti 
horgászversenyen vehettünk részt. 
Egy kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még 
a szervezők mindenkit vendégül 

láttak egy finom halászlére. Köszö-
net érte, nagyon finom volt!

Gratulálok a nyerteseknek! 
Remélem, az elkövetkező évek-
ben a Tavasz Kupa lesz az év 
első horgászversenye a megyei 
versenynaptárban. 

Szilágyi Imre

Ahol egy hal is aranyat ért...

Június 18-19-én a „Horgász-suli” 
programon belül megtartotta első 
horgásztáborát a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egyesület 
és az Erzsébet Királyné Oktatási 
és Nevelési Intézmény a Rakamazi 
Nagy- Morotván.  A táborban 20 
fiatal ismerkedett meg a horgászat 
alapjaival és tett sikeres vizsgát az 
horgászengedély megszerzéséért. 
Az első nap a fiatalok különböző 
oktatási helyeken ismerkedtek a víz-
parton betartandó írott és íratlan sza-
bályokkal, a horgászeszközökkel, a 
különböző horgászmódszerekkel és 
a vizek élő-világával. Megismerték 
és gyakorolták a horgászat szerelési 
fogásait, az etetőanyagok összeál-
lítását és az evezés szabályait, for-

télyait. A második nap végrehaj-
tották a horgász ötpróba feladatait: 
1. tesztlap kitöltését; 2. egy úszós 
szerelék összeállítását; 3. dobó-
gyakorlatot; evezést; 4. egy 2 órás 
horgászversenyt. Legnagyobb sikere 
természetesen az evezésnek és a 
horgászversenynek volt. Sok gyerek 
most evezett először és a két karó 
megkerülése alaposan próbára tette 
ügyességüket. A mentőmellény és a 

csónakba ülő döntnök biztonságossá 
tette a feladat végrehajtását.

A horgászversenyen az aláb-
bi eredmények születtek: Alsó 
tagozat: 1. Dankó Bence 2. o., 
2. Maczuri Kristóf 3. o., 3. Szűcs 
Patrik 3. o. Felső tagozat: 1. Orosz 
János 5. o., 2. Puncsák Rebeka 7. 
o., 3. Tóth Dávid 7. o. és Simon 
Attila 6. o.

A napközis tábor minden részt-

vevője kapott emlékplakettet, aján-
déktárgyat és sokan most szerezték 
meg első horgászengedélyüket is. 
A horgászversenyen helyezést elért 
gyerekek még további értékes jutal-
mat kaptak. 

A szponzorok és a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetségének segít-
ségével gondoskodtunk róla, hogy 
a tábor a gyerekek részére ingyenes 
legyen.

A rendezvényen tovább növeltük 
egyesületünk utánpótlását jól felké-
szült horgász- palántákkal, de egy-
ben jó főpróbája volt az őszi megyei 
„Horgász-suli” horgász ötpróba ver-
senyhez.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu
ui: Akik még csak az elkövetkező 
hetekben tartják meg horgásztábo-
rukat vagy csak a horgász ötpróba 
verseny iránt érdeklődnek, azok 
telefonon vagy e-mailben keresse-
nek – szívesen megosztjuk tapasz-
talatainkat!

„Horgász-suli” táborPontyfogó
A Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesületnél 
pontyfogó versennyel kezdődik 
a horgászszezon. Az idén új 
helyszínen, az orosi Erdélyi-
majorban került sor erre a meg-
mérettetésre. A reggeli sorsolás 
előtt 42 horgász nevezett. Ez 
rekord az ilyen típusú verse-
nyünkön. Volt, aki 6 kg-os amurt 
fogott. Ez bosszúság, ugyanis a 
versenybe nem számított be. Az 
összesítés után derült ki, hogy 
22 db pontyot fogtunk, mintegy 
65 kg összsúlyban. A mezőny-
ben hárman horgásztak rakós 
bottal, ebből ketten végeztek 
az első öt között, bizonyítva 
a finomszerelékes horgászat 
létjogosultságát a pontyhorgá-
szatban. 

Helyezettek: 1. Hajnal Nor-
bert 20.59 kg, 2. Komári Péter 
6.47 kg. 3. Csizmarik Tamás 
5.61 kg, 4. Szabó István 5.3 kg, 
5. Szalanics Csaba 4.11 kg.
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Újra az első osztályban… 
Edzésnapok

A kis csapatunk már a szer-
dai napon megérkezett a verseny 
helyszínére, a Velencei-tó sukorói 
evezős-pályájára. Szép, napsütéses 
időben zajlott a felkészülés minden 
nap. 

Az első napon mindenki kedvé-
re horgászhatott, ismerkedhetett a 
vízzel. A következő edzésnapokon 
különböző technikákat próbáltunk 
ki, rakós- és machbotos horgásza-
tot egyaránt. Míg a második edzés-
napon a machboton volt bőséges 
halfogás, addig a harmadik napon 
a Velencei-tó megint más arcát 
mutatta, és ekkor már a rakós botok 
működtek igazán. Tavaly a máso-
dik versenynapon eltűntek a halak 
a pályáról. A harmadik edzésnapon 
ezért a tavalyi tapasztalat alapján 
menekülő útvonalnak az apróhala-
zást is számba kellett venni. Több 
versenyző is egy-egy órát gyako-
rolta ezt a módszert, így fel tud-
tuk mérni, hogy körülbelül hány 
kilogramm halat tudunk a verseny 
ideje alatt összefogni. Összehason-
lításra került az is, hogy ugyanezen 
idő alatt körülbelül hány kilogram-
mot tudunk fogni a match- és a 
rakósbotokon.

A napok végén este csapatunk 
megbeszélte az aznapi tapaszta-
latait. Versenyzőink péntek este 
közösen megkeverték és előkészí-
tették az etetőanyagot a másnapi 
horgászathoz. Ezt követően meg-
beszéltük az első versenynapi tak-
tikákat, teendőket az edzésnapok 
tapasztalatai alapján.

Első versenynap

Gyönyörű napsütéses időben zaj-
lott a 2015-es OHCSB első napja. 
Az előző napok tapasztalatai alap-
ján először a rakósokon próbáltunk 
halat fogni, de sajnos 4-5 db után 
elfogytak a halak, így a matchbot 
kapta a főszerepet. Versenyzőink 
1400 és 5600 g között fogtak halat. 
A másodosztályban átlagosan 3200 
g/fő volt a fogási eredmény.

Csapatunk az 3. helyen fordult 
1,5 helyezési számmal lemaradva 
a dobogó legfelső fokáról, mely 
nyolcfős csapat esetén kitartó 
munkával behozható. Kiemelke-
dő teljesítményt Bakó Péter (1), 
Luzsinszki Tamás (1), Pataki Zsolt 
(1,5) és Szűcs Éva (2) ért el. Este 
versenyzőink közösen megkever-
ték és előkészítették az etetőanya-
got a másnapi horgászathoz. Ezt 
követően megbeszéltük a holnapi 
taktikákat, teendőket a szombati 
nap tapasztalatai alapján és hogy 
kinek hány helyezést kell még javí-
tania.

Második versenynap

A második versenynap az idő-
járás-jelentés szerint erős szél és 
vihar volt várható.

A víz már korán reggel hullám-
zott és az áramlás is megerősödött, 
a versenypályáról eltűnt a korábban 
matchboton fogható halmennyiség, 
így a szombati napon még működő 
taktika vasárnapra alig működött. 
Matchboton nehezen tudtunk halat 
fogni, a rakóson a teljes mezőnyből 

1-2 ember kivételével alig fogtak 
halat. A mi versenyzőik nagy része 
snecivel próbált pontot menteni. 
Aki az elejétől a snecizést válasz-
totta, az tudott jó eredményt elérni. 
Több csapat viszont későn jött rá, 
hogy rossz taktikát választottak, 
ezért később kezdtek apróhalazni 
és már többen nem tudták utolérni 
fogásainkat. Versenyzőink 1660 és 
5930 g között fogtak halat. A 2. 
fordulóban átlagosan 2900 g halat 
lehetett fogni, melyet csapat szin-
ten jól meg tudtunk oldani. 

A második versenynapon min-
denki legalább úgy teljesített, mint 
az előző nap, azaz mindenki hozta a 
tőle elvárt helyezést. Csapatunk az 
előző naphoz képest összesen csak 
15 helyezési számot hozott. Ezen a 
napon az első helyen végeztünk.

Csapatunkból Szűcs Éva (1), 
Luzsinszki Tamás (1), Bakó Péter 
(1), Pataki Zsolt (1), ifj.Szabó 
Csaba (2) illetve Vass Sándor (2) 
kiemelkedően teljesített.

Összegezve

A két versenynapot összegezve 
az első helyen végzett csapatunk, 
így jövőre már az első osztályban 
indulhatunk. Összesítve a követke-
ző egyéni eredmények születtek:

Felnőtt kategória: 
I. Luzsinszki Tamás, III. Pataki Zsolt. 
Női kategória: I. Szűcs Éva.
U-14-es kategória: I. Bakó Péter. 
U-18-as kategória: III. Tóth Imre. 
U-23-as kategória: III. ifj.Szabó Csaba. 

Csapatunk minden tagját dicséret 
illeti. Köszönjük horgásztársaink 
szurkolását és támogatását! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának 
és a Szabolcs Takarékszövetkezet-
nek a támogatását!
Csapatunk tagjai: Bakó Péter, Tóth 
Imre, ifj. Szabó Csaba, Szűcs Éva, 
Luzsinszki Tamás, Krausz Zoltán, 
Pataki Zsolt, Vass Sándor. Tartalék: 
Fekete Imre. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Beke Péter. Szilágyi Imre

A sneciké volt a főszerep
A Nagy-Morotván szép napsü-

téses időben került megrendezésre 
az egyéni bajnokság június 17-én, 
ahol sok gondot okozhatott volna 
a felnövő vízi növényzet. A helyi 
horgászegyesület azonban mindent 
megtett annak érdekében, hogy a 
résztvevők gondtalanul versenyez-
hessenek. 

Sajnos, a résztvevők száma évről 
évre zsugorodik, erre a versenyre 
is csak 24 fő adta le a nevezését.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a megyei versenyszakbizott-
ság elnöke, Szilágyi Imre szólt 
néhány szót a megjelentekhez és 
ismertette a napirendet. Az első 
órákban szektoronként válto-
zóak voltak a fogások. Volt, aki 
matchbottal fogta a keszegeket, 
de több szektorban is csak a rövid 
spiccbotokkal lehetett eredményes 

fogásokat elérni, azaz aprítani a 
sneciket. 

Hamar eltelt az első három óra. 
A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 
korábban kezdeni. Az első forduló 
hibáiból tanulva többen új taktikát 
dolgoztak ki, hogy ez kinek hozott 
több halat, az csak a mérlegeléskor 
derült ki. Sajnos, a második fordu-
lóban szinte csak a snecik megfogá-
sával lehetett jó eredményt elérni. 

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés. 
A díjakat Virág Imre a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és Szűcs Sán-
dor, a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Ezúton 
is gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz, és minden 
résztvevőnek, akik ebben kániku-
lában kitartóan végig küzdötték a 
két fordulót. Szilágyi Imre

Felnőtt 
kategória

Fogott 
tömeg Pont

ifj. Kovács József 7110 g 2

Beke Péter 4230 g 3

Krausz Zoltán 4645 g 4

Tóth Gábor 3335 g 8

Pataki Zsolt 2805 g 8

Női kategória
Szűcs Éva 4990g 2

Bíró Beáta 3100g 4

Varga Viktória 1880g 6

U-14-es kategória
Vadon Roland 2170g 2

Pradlik Martin 875g 4

Vadon Dániel 600g 7

Király Bence 245g 7

Kocsis Levente 20g 10

U-23-as kategória
Szilágyi Szabolcs 1510g 2

Tóth Imre 1370g 4

Szilágyi Márk 1330g 6

Megszakadt egy sorozat! 

Arannyal zártuk a jubileumi Barátság Kupát

Sorozatban már negyed-
szer adtak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak 
a kisvárdai Bágeri-tavak.

Nyolc csapat adta le nevezését. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-14-
es, U-18-as szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-23-asokat és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felosztva.

A reggeli megnyitó és a csapat-
vezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ami nem 
volt egyszerű feladat. A tizenkét 
szélső hely és az egyik nevező 
csapat hiányzó versenyzői okozták 
a „bonyodalmat”. Az országos ver-
senyekhez igazítva négy óra volt 
a verseny időtartama, kivéve az 
U-14, U-18-as korosztálynál, ők 
csak három órát horgászhattak.

Szép napos idő fogadott ben-
nünket! A verseny időben megkez-
dődött minden csapat próbálta az 
általuk elképzelt taktikát megvaló-
sítani, sajnos ezt nem mindenkinek 
sikerült tökéletesen kivitelezni.

Most is, mint általában, az apróbb 
halak megfogása bizonyult a leg-

jobb megoldásnak. A szerencséseb-
bek egy-két nagyobb hallal értékes 
pontokat szereztek a csapatuknak. 
Különösen szép fogások voltak az 
U-23-as szektorban, ahol több ver-
senyző is 10 kg feletti fogásokat ért 
el. A zsákmány zöme több méretes 
pontyból és az elején fogott apróbb 
halakból tevődött össze, amelyekre 
nagy szükség volt a jó helyezéshez.

A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát. A snecikből is 
szép fogásokat értek el. Voltak, 
akik több mint öt kg-ot fogtak 
a verseny alatt. Ez jó gyakorlási 
lehetőség volt az országos bajnok-
ságra is. Az idei országos csapat-
bajnokság helyszíne a Velencei-tó, 
ahol szintén ezeknek a kistermetű 
halaknak a megfogása is cél.

Három óra elteltével az U-14, 
U-18 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ez a szektor 
kissé haltalanabb volt a megszo-
kottnál. A horgászatukat még a 
nyírfa virágzása is megnehezítette. 
Azért elmondhatjuk, hogy minden 
kis versenyzőnknek sikerült halat 
fognia, sőt az utolsó negyedórában 
egy ponty is belekerült a haltar-
tóba.

A négy óra elteltével következett 
a felnőtt szektorok mérlegélése. 

A csapatvezetők kis papírjaikkal 
felszerelve kísérték a mérlegelőket 
és közben már latolgatták esélye-
iket pontszámaik alapján. A vég-
eredmény kiszámolása az idén is 
kicsit tovább tartott, mert az első 
helyen pontegyenlőség alakult ki 
a Vasutas HE és a SHE Nagykálló 
között. Ilyen esetben a kifogott 
halak összsúlya dönt.

A tavaly ugyanilyen pontegyen-
lőség alakult ki az első és a második 

helyen. Akkor a Vasutas HE lecsú-
szott a dobogó legfelső fokáról, az 
idén azonban feléjük billent a mér-
leg nyelve, több mint 5 kg-mal. Az 
első három helyezett díjait Fesztóry 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség ügyvezető igazgatója és Szűcs 
Sándor, a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Csapa-
tonként egy-egy kupát és oklevelet 
kaptak, valamint a csapatok tagjai 
egy-egy érmet. Szilágyi Imre

Ebben az évben a XX. alka-
lommal került megrendezésre 
Nemzetközi Barátság Kupa. A 
szlovákiai Bodrogszerdahely csa-
patának jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy e nemes küzdelmet 
lebonyolítsa. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését: Szlovákiából Rozsnyó 
és Bodrogszerdahely, Magyaror-
szágról a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség és a 
Kocsordi Kraszna HE, Románi-
ából pedig Dés (Dej). E verseny 
célja a három ország csapatai (csa-
pattagjai) közötti jó kapcsolatok és 
barátságok kiépítése, ápolása.

A verseny előtti napon vendég-
látóinkkal és a többi csapattal a 
Bodrogszerdahely melletti Csár-
da-tónál találkoztunk, ahol rövid 
edzést tartottunk és felmértük a 
következő nap taktikai lehetőségét. 
A Csárda-tó kb. 2,5 km hosszú 
Bodrog holtág 1-2 m átlag víz-
mélységgel, mely vízi növényzettel 
benőtt, vadregényes és igen nehéz 
pályának ígérkezett. Szállásunk 
felé haladva, mely a Szőllőskei 
Hatfa rekreációs üdülő központban 
volt, még közösen átbeszéltük a 
másnapi taktikát.

Este házigazdáink mindenkit 
szeretettel vendégül láttak, helyi 

ételekből összeállított 
finom vacsorát fogyaszt-
hattunk el közösen. 

Másnap reggel a ver-
seny izgalmának vagy 
a felső szint lakóinak 
köszönhetően mindenki 
korán kelt. A helyi csa-
pat vezetője köszöntötte 
a versenyzőket, ezután a 
horgászat szabályainak 
és a pálya szektor kiosz-
tásainak ismertetése, 
majd a rajthelyek sorso-
lása és elfoglalása követ-
kezett. Már az első órá-

ban látszott, hogy akik a nagyobb 
halak megfogására építettek, azok 
nem bővelkedhettek a fogásokban, 
ezért mindenki az apróbb halak-
ból próbált minél többet elcsípni. 
A zsákmány nagy részét, ami a 
darabszámot illeti, a snecik adták. 
A folyamatos etetésnek köszönhe-
tően aztán egy-két nagyobb testű 
hal is horogra került. Az idő hamar 
elszaladt, kezdődhetett a mérlege-
lés. Csapatunk esélyeit latolgatva 
szektorról szektorra, bizakodtunk 
az első helyben.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtti 
ebéd közben a résztvevők meg-
beszélték a versenyen történteket, 
a fogásaikat, közösen énekeltek, 
mulattak. A díjakat a szövetség 
elnöke adta át az első három hely-
zetnek, valamint a legnagyobb hal 
fogójának, Rádi Lászlónak. A 20 
éves jubileum alkalmából külön-
díjat kapott Virág Imre, aki a kez-
detektől részt vett a Barátság Kupa 
szervezésében.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának a 
támogatását. Remélem, mindenki 
jól érezte magát. Hiszem és tudom, 
hogy az ilyen versenyek főként 

nem a nyerésről szólnak, hanem a 
jelenlévő országok, emberek barát-
ságainak ápolásáról, összetartásáról, 
együttérzéséről. Remélem, a jövő-
ben is számíthatunk ezekre a barát-
ságos horgászcsapatokra és még 
több közös programot tudunk együtt 
megszervezni. A következő (XXI.) 
Barátság Kupát Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
csapata fogja szervezni 2016-ban. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapatát a követ-
kező tagok alkották. 

Csapatvezető: Szilágyi Imre. 
Versenyzők: Bajkó Tamásné, 
Bajkó Tamás, ifj. Szabó Csaba, 
Sebők Zsolt és Jakab Attila. A 
vezetőség: Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke, Fesztóry 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség ügyvezető igazgatója és dr. 
Isaák László, a Sóstó Gyógyfürdő 
HE elnöke. Szilágyi Imre

Csapat neve
Pontszámok Összes 

pont
Összes 
tömeg (g)A B C D E F G H

Vasutas SHE Nyíregyháza 2 4 5 6 2 1 1 3 24 24965g

Nagykálló SHE 3 3 3 4 4 2 3 2 24 19345g

Új Élet HE Tiszalök 4 6 6 5 1 3 2 1 28

Beregi Tiszavirág HE 
Vásárosnamény

5 1 1 2 7 4 4 8 32

Réti Csík HE Kocsord 6 5 4 1 5 5 6 4 36

Ho-Ho HE Mándok 8 2 2 8 3 8 8 5 44

Kraszna HE Kocsord 7 7 8 3 6 6 5 6 48

Vasas HE Nyírbátor 1 9 7 9 8 7 7 7 55

Csapat Pont

1. Sz. Sz. B megyei Horgász 
szövetség (Magyarország)

10

2. Kocsord Kraszna HE 
(Magyarország)

14

3. Rozsnyó (Szlovákia) 16

4. Bodrogszerdahely (Szlovákia) 17

5. Dej (Románia) 18
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Újra az első osztályban… 
Edzésnapok

A kis csapatunk már a szer-
dai napon megérkezett a verseny 
helyszínére, a Velencei-tó sukorói 
evezős-pályájára. Szép, napsütéses 
időben zajlott a felkészülés minden 
nap. 

Az első napon mindenki kedvé-
re horgászhatott, ismerkedhetett a 
vízzel. A következő edzésnapokon 
különböző technikákat próbáltunk 
ki, rakós- és machbotos horgásza-
tot egyaránt. Míg a második edzés-
napon a machboton volt bőséges 
halfogás, addig a harmadik napon 
a Velencei-tó megint más arcát 
mutatta, és ekkor már a rakós botok 
működtek igazán. Tavaly a máso-
dik versenynapon eltűntek a halak 
a pályáról. A harmadik edzésnapon 
ezért a tavalyi tapasztalat alapján 
menekülő útvonalnak az apróhala-
zást is számba kellett venni. Több 
versenyző is egy-egy órát gyako-
rolta ezt a módszert, így fel tud-
tuk mérni, hogy körülbelül hány 
kilogramm halat tudunk a verseny 
ideje alatt összefogni. Összehason-
lításra került az is, hogy ugyanezen 
idő alatt körülbelül hány kilogram-
mot tudunk fogni a match- és a 
rakósbotokon.

A napok végén este csapatunk 
megbeszélte az aznapi tapaszta-
latait. Versenyzőink péntek este 
közösen megkeverték és előkészí-
tették az etetőanyagot a másnapi 
horgászathoz. Ezt követően meg-
beszéltük az első versenynapi tak-
tikákat, teendőket az edzésnapok 
tapasztalatai alapján.

Első versenynap

Gyönyörű napsütéses időben zaj-
lott a 2015-es OHCSB első napja. 
Az előző napok tapasztalatai alap-
ján először a rakósokon próbáltunk 
halat fogni, de sajnos 4-5 db után 
elfogytak a halak, így a matchbot 
kapta a főszerepet. Versenyzőink 
1400 és 5600 g között fogtak halat. 
A másodosztályban átlagosan 3200 
g/fő volt a fogási eredmény.

Csapatunk az 3. helyen fordult 
1,5 helyezési számmal lemaradva 
a dobogó legfelső fokáról, mely 
nyolcfős csapat esetén kitartó 
munkával behozható. Kiemelke-
dő teljesítményt Bakó Péter (1), 
Luzsinszki Tamás (1), Pataki Zsolt 
(1,5) és Szűcs Éva (2) ért el. Este 
versenyzőink közösen megkever-
ték és előkészítették az etetőanya-
got a másnapi horgászathoz. Ezt 
követően megbeszéltük a holnapi 
taktikákat, teendőket a szombati 
nap tapasztalatai alapján és hogy 
kinek hány helyezést kell még javí-
tania.

Második versenynap

A második versenynap az idő-
járás-jelentés szerint erős szél és 
vihar volt várható.

A víz már korán reggel hullám-
zott és az áramlás is megerősödött, 
a versenypályáról eltűnt a korábban 
matchboton fogható halmennyiség, 
így a szombati napon még működő 
taktika vasárnapra alig működött. 
Matchboton nehezen tudtunk halat 
fogni, a rakóson a teljes mezőnyből 

1-2 ember kivételével alig fogtak 
halat. A mi versenyzőik nagy része 
snecivel próbált pontot menteni. 
Aki az elejétől a snecizést válasz-
totta, az tudott jó eredményt elérni. 
Több csapat viszont későn jött rá, 
hogy rossz taktikát választottak, 
ezért később kezdtek apróhalazni 
és már többen nem tudták utolérni 
fogásainkat. Versenyzőink 1660 és 
5930 g között fogtak halat. A 2. 
fordulóban átlagosan 2900 g halat 
lehetett fogni, melyet csapat szin-
ten jól meg tudtunk oldani. 

A második versenynapon min-
denki legalább úgy teljesített, mint 
az előző nap, azaz mindenki hozta a 
tőle elvárt helyezést. Csapatunk az 
előző naphoz képest összesen csak 
15 helyezési számot hozott. Ezen a 
napon az első helyen végeztünk.

Csapatunkból Szűcs Éva (1), 
Luzsinszki Tamás (1), Bakó Péter 
(1), Pataki Zsolt (1), ifj.Szabó 
Csaba (2) illetve Vass Sándor (2) 
kiemelkedően teljesített.

Összegezve

A két versenynapot összegezve 
az első helyen végzett csapatunk, 
így jövőre már az első osztályban 
indulhatunk. Összesítve a követke-
ző egyéni eredmények születtek:

Felnőtt kategória: 
I. Luzsinszki Tamás, III. Pataki Zsolt. 
Női kategória: I. Szűcs Éva.
U-14-es kategória: I. Bakó Péter. 
U-18-as kategória: III. Tóth Imre. 
U-23-as kategória: III. ifj.Szabó Csaba. 

Csapatunk minden tagját dicséret 
illeti. Köszönjük horgásztársaink 
szurkolását és támogatását! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának 
és a Szabolcs Takarékszövetkezet-
nek a támogatását!
Csapatunk tagjai: Bakó Péter, Tóth 
Imre, ifj. Szabó Csaba, Szűcs Éva, 
Luzsinszki Tamás, Krausz Zoltán, 
Pataki Zsolt, Vass Sándor. Tartalék: 
Fekete Imre. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Beke Péter. Szilágyi Imre

A sneciké volt a főszerep
A Nagy-Morotván szép napsü-

téses időben került megrendezésre 
az egyéni bajnokság június 17-én, 
ahol sok gondot okozhatott volna 
a felnövő vízi növényzet. A helyi 
horgászegyesület azonban mindent 
megtett annak érdekében, hogy a 
résztvevők gondtalanul versenyez-
hessenek. 

Sajnos, a résztvevők száma évről 
évre zsugorodik, erre a versenyre 
is csak 24 fő adta le a nevezését.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a megyei versenyszakbizott-
ság elnöke, Szilágyi Imre szólt 
néhány szót a megjelentekhez és 
ismertette a napirendet. Az első 
órákban szektoronként válto-
zóak voltak a fogások. Volt, aki 
matchbottal fogta a keszegeket, 
de több szektorban is csak a rövid 
spiccbotokkal lehetett eredményes 

fogásokat elérni, azaz aprítani a 
sneciket. 

Hamar eltelt az első három óra. 
A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 
korábban kezdeni. Az első forduló 
hibáiból tanulva többen új taktikát 
dolgoztak ki, hogy ez kinek hozott 
több halat, az csak a mérlegeléskor 
derült ki. Sajnos, a második fordu-
lóban szinte csak a snecik megfogá-
sával lehetett jó eredményt elérni. 

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés. 
A díjakat Virág Imre a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és Szűcs Sán-
dor, a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Ezúton 
is gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz, és minden 
résztvevőnek, akik ebben kániku-
lában kitartóan végig küzdötték a 
két fordulót. Szilágyi Imre

Felnőtt 
kategória

Fogott 
tömeg Pont

ifj. Kovács József 7110 g 2

Beke Péter 4230 g 3

Krausz Zoltán 4645 g 4

Tóth Gábor 3335 g 8

Pataki Zsolt 2805 g 8

Női kategória
Szűcs Éva 4990g 2

Bíró Beáta 3100g 4

Varga Viktória 1880g 6

U-14-es kategória
Vadon Roland 2170g 2

Pradlik Martin 875g 4

Vadon Dániel 600g 7

Király Bence 245g 7

Kocsis Levente 20g 10

U-23-as kategória
Szilágyi Szabolcs 1510g 2

Tóth Imre 1370g 4

Szilágyi Márk 1330g 6

Megszakadt egy sorozat! 

Arannyal zártuk a jubileumi Barátság Kupát

Sorozatban már negyed-
szer adtak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak 
a kisvárdai Bágeri-tavak.

Nyolc csapat adta le nevezését. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-14-
es, U-18-as szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-23-asokat és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felosztva.

A reggeli megnyitó és a csapat-
vezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ami nem 
volt egyszerű feladat. A tizenkét 
szélső hely és az egyik nevező 
csapat hiányzó versenyzői okozták 
a „bonyodalmat”. Az országos ver-
senyekhez igazítva négy óra volt 
a verseny időtartama, kivéve az 
U-14, U-18-as korosztálynál, ők 
csak három órát horgászhattak.

Szép napos idő fogadott ben-
nünket! A verseny időben megkez-
dődött minden csapat próbálta az 
általuk elképzelt taktikát megvaló-
sítani, sajnos ezt nem mindenkinek 
sikerült tökéletesen kivitelezni.

Most is, mint általában, az apróbb 
halak megfogása bizonyult a leg-

jobb megoldásnak. A szerencséseb-
bek egy-két nagyobb hallal értékes 
pontokat szereztek a csapatuknak. 
Különösen szép fogások voltak az 
U-23-as szektorban, ahol több ver-
senyző is 10 kg feletti fogásokat ért 
el. A zsákmány zöme több méretes 
pontyból és az elején fogott apróbb 
halakból tevődött össze, amelyekre 
nagy szükség volt a jó helyezéshez.

A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát. A snecikből is 
szép fogásokat értek el. Voltak, 
akik több mint öt kg-ot fogtak 
a verseny alatt. Ez jó gyakorlási 
lehetőség volt az országos bajnok-
ságra is. Az idei országos csapat-
bajnokság helyszíne a Velencei-tó, 
ahol szintén ezeknek a kistermetű 
halaknak a megfogása is cél.

Három óra elteltével az U-14, 
U-18 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ez a szektor 
kissé haltalanabb volt a megszo-
kottnál. A horgászatukat még a 
nyírfa virágzása is megnehezítette. 
Azért elmondhatjuk, hogy minden 
kis versenyzőnknek sikerült halat 
fognia, sőt az utolsó negyedórában 
egy ponty is belekerült a haltar-
tóba.

A négy óra elteltével következett 
a felnőtt szektorok mérlegélése. 

A csapatvezetők kis papírjaikkal 
felszerelve kísérték a mérlegelőket 
és közben már latolgatták esélye-
iket pontszámaik alapján. A vég-
eredmény kiszámolása az idén is 
kicsit tovább tartott, mert az első 
helyen pontegyenlőség alakult ki 
a Vasutas HE és a SHE Nagykálló 
között. Ilyen esetben a kifogott 
halak összsúlya dönt.

A tavaly ugyanilyen pontegyen-
lőség alakult ki az első és a második 

helyen. Akkor a Vasutas HE lecsú-
szott a dobogó legfelső fokáról, az 
idén azonban feléjük billent a mér-
leg nyelve, több mint 5 kg-mal. Az 
első három helyezett díjait Fesztóry 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség ügyvezető igazgatója és Szűcs 
Sándor, a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Csapa-
tonként egy-egy kupát és oklevelet 
kaptak, valamint a csapatok tagjai 
egy-egy érmet. Szilágyi Imre

Ebben az évben a XX. alka-
lommal került megrendezésre 
Nemzetközi Barátság Kupa. A 
szlovákiai Bodrogszerdahely csa-
patának jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy e nemes küzdelmet 
lebonyolítsa. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését: Szlovákiából Rozsnyó 
és Bodrogszerdahely, Magyaror-
szágról a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség és a 
Kocsordi Kraszna HE, Románi-
ából pedig Dés (Dej). E verseny 
célja a három ország csapatai (csa-
pattagjai) közötti jó kapcsolatok és 
barátságok kiépítése, ápolása.

A verseny előtti napon vendég-
látóinkkal és a többi csapattal a 
Bodrogszerdahely melletti Csár-
da-tónál találkoztunk, ahol rövid 
edzést tartottunk és felmértük a 
következő nap taktikai lehetőségét. 
A Csárda-tó kb. 2,5 km hosszú 
Bodrog holtág 1-2 m átlag víz-
mélységgel, mely vízi növényzettel 
benőtt, vadregényes és igen nehéz 
pályának ígérkezett. Szállásunk 
felé haladva, mely a Szőllőskei 
Hatfa rekreációs üdülő központban 
volt, még közösen átbeszéltük a 
másnapi taktikát.

Este házigazdáink mindenkit 
szeretettel vendégül láttak, helyi 

ételekből összeállított 
finom vacsorát fogyaszt-
hattunk el közösen. 

Másnap reggel a ver-
seny izgalmának vagy 
a felső szint lakóinak 
köszönhetően mindenki 
korán kelt. A helyi csa-
pat vezetője köszöntötte 
a versenyzőket, ezután a 
horgászat szabályainak 
és a pálya szektor kiosz-
tásainak ismertetése, 
majd a rajthelyek sorso-
lása és elfoglalása követ-
kezett. Már az első órá-

ban látszott, hogy akik a nagyobb 
halak megfogására építettek, azok 
nem bővelkedhettek a fogásokban, 
ezért mindenki az apróbb halak-
ból próbált minél többet elcsípni. 
A zsákmány nagy részét, ami a 
darabszámot illeti, a snecik adták. 
A folyamatos etetésnek köszönhe-
tően aztán egy-két nagyobb testű 
hal is horogra került. Az idő hamar 
elszaladt, kezdődhetett a mérlege-
lés. Csapatunk esélyeit latolgatva 
szektorról szektorra, bizakodtunk 
az első helyben.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtti 
ebéd közben a résztvevők meg-
beszélték a versenyen történteket, 
a fogásaikat, közösen énekeltek, 
mulattak. A díjakat a szövetség 
elnöke adta át az első három hely-
zetnek, valamint a legnagyobb hal 
fogójának, Rádi Lászlónak. A 20 
éves jubileum alkalmából külön-
díjat kapott Virág Imre, aki a kez-
detektől részt vett a Barátság Kupa 
szervezésében.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának a 
támogatását. Remélem, mindenki 
jól érezte magát. Hiszem és tudom, 
hogy az ilyen versenyek főként 

nem a nyerésről szólnak, hanem a 
jelenlévő országok, emberek barát-
ságainak ápolásáról, összetartásáról, 
együttérzéséről. Remélem, a jövő-
ben is számíthatunk ezekre a barát-
ságos horgászcsapatokra és még 
több közös programot tudunk együtt 
megszervezni. A következő (XXI.) 
Barátság Kupát Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
csapata fogja szervezni 2016-ban. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapatát a követ-
kező tagok alkották. 

Csapatvezető: Szilágyi Imre. 
Versenyzők: Bajkó Tamásné, 
Bajkó Tamás, ifj. Szabó Csaba, 
Sebők Zsolt és Jakab Attila. A 
vezetőség: Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke, Fesztóry 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség ügyvezető igazgatója és dr. 
Isaák László, a Sóstó Gyógyfürdő 
HE elnöke. Szilágyi Imre

Csapat neve
Pontszámok Összes 

pont
Összes 
tömeg (g)A B C D E F G H

Vasutas SHE Nyíregyháza 2 4 5 6 2 1 1 3 24 24965g

Nagykálló SHE 3 3 3 4 4 2 3 2 24 19345g

Új Élet HE Tiszalök 4 6 6 5 1 3 2 1 28

Beregi Tiszavirág HE 
Vásárosnamény

5 1 1 2 7 4 4 8 32

Réti Csík HE Kocsord 6 5 4 1 5 5 6 4 36

Ho-Ho HE Mándok 8 2 2 8 3 8 8 5 44

Kraszna HE Kocsord 7 7 8 3 6 6 5 6 48

Vasas HE Nyírbátor 1 9 7 9 8 7 7 7 55

Csapat Pont

1. Sz. Sz. B megyei Horgász 
szövetség (Magyarország)

10

2. Kocsord Kraszna HE 
(Magyarország)

14

3. Rozsnyó (Szlovákia) 16

4. Bodrogszerdahely (Szlovákia) 17

5. Dej (Románia) 18
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Kellemes tavaszi napsütés 
fogadta a megyei évadnyitó hor-
gászverseny résztvevőit a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon. A korábbi 
évekhez képest kissé megfogyatko-
zott – de annál lelkesebb – mezőny 
vágott neki e nemes viadalnak, 
összesen 43 fő. Külön öröm, hogy 
7 U-14-es versenyző és 6 hölgy 
adta le nevezését. 

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Beke Péter, 
az Új Élet HE. versenyfelelőse 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében. A résztvevők többféle 
horgászmódszerrel készültek és 
a verseny alatt hamar kiderült, 
kinek mennyire vált be az elkép-
zelése. A macht és a rakós botok 
váltogatásával a nagyobb testű 
halak megfogása volta cél, igaz, 
ez most nem igazán sikerült. A 
kapásmentes időszakokban a rövid 
spicc botokkal mindenki az apróbb 

halak megfogására koncentrált. Az 
U-23-as szektor versenyzői kima-
gaslóan jó fogásokat értek el a 
többi résztvevőhöz képest. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
darab hal (ez szó szerint értendő) 
megfogásáért.

Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektor-
lapok összesítése után az ered-
ményhirdetésre a Tisza étteremben 
került sor. A díjakat Virág Imre, a 
megyei horgász szövetség elnö-
ke adta át. Az úszós kategóriában 

az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban és a nőknél az 
első három helyezett kapott kupát. 
A fenekező kategóriában a díjazot-
tak horgászbotot, szerelékes ládát 
kaptak ajándékba. Az évadnyitón 
legjobban szereplő versenyzőknek 
kategóriánként egy-egy vándorku-
pát ajánlott fel 2013-ban Varga 
Albert, az Albi Csali horgászbolt 
tulajdonosa. Ezeket a serlegeket az 
idén Szilágyi Imre, a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke adta át az 
első helyezetteknek. Két kategóri-
ában jövőre új vándorserleget kell 

beszerezni, mert U-18-ban Tóth 
Imre és U-23-ban Varga Albert 
három egymást követő évben nyer-
ték el a kupát, így azoknak ők már 
örök birtokosaik.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

Cipekedő horgászok a Leveleki-víztározón
A Leveleki-víztározó az ország 

egyik legdrágább horgászvize – 
kezdte levelét az egyik ottani hor-
gász. A Fetivizig, a tó tulajdonosa 
lehetetlenné teszi a horgászok hely-
zetét. A töltést sorompóval zárták 
le, így közel 400 métert kell cipe-
kedni, sokszor több fordulóval. A 
stégre, illetve a stég mellé nem 
engedélyezik a fedett beálló építé-
sét, hogy rossz idő esetén a horgász 
ne ázzon-fázzon. Nem képviseltet-
ték magukat a közgyűlésen sem, így 
nem mondhatták el a horgászok az 
esetleges hasznos javaslataikat sem 
nekik. A töltés szélére – igaz enge-
dély nélkül – épített kunyhónkat 
nem nézték jó szemmel, és össze-
rombolták. Nem kérünk mást, csak 
teremtsenek emberi körülményeket! 
Ha kell, mi hajlandók vagyunk bár-
milyen megoldásra – írta levelében 
egy pihenni vágyó horgásztársunk.

válasz a felvetésre
A Fetivizig-hez eljuttatott pana-

szos levelet igazgatóságunk meg-
vizsgálta, az abban foglaltakra 
tételesen az alábbi tájékoztatást, 
választ adja:

1. A Le ve leki-víztározó a magyar 
állam tulajdonában és a Fetivizig 
kezelésében lévő komplex hasz-
nosítású tározó, mely elsődlege-
sen belvízvédelmi szerepet tölt be. 
Ennek érdekében a tározótérnek és 
a hozzá tartozó töltésnek a fenntar-
tásáért, karbantartásáért az igazga-
tóság, a vízügyi létesítmény keze-

lőjeként köteles gondoskodni. 
Belvízvédelmi szempontok miatt 

a tározó töltésén való közlekedés 
személygépkocsival nem megen-
gedett, kivéve az apagyi (nyugati) 
oldalon való parkoló megközelíté-
sét lehetővé tévő töltésszakaszon. 
A horgászok ezen töltésszakasz 
használatáért nem fizetnek.

A gépjárművek közlekedésének 
kitiltása azért vált szükségessé, 
mert a sorompóval való lezárást 
megelőzően a horgászok és üdü-
lőtulajdonosok gépjárművei kárt 
okoztak a töltéstestben, illetve a 
töltéskoronán történő parkolásuk-
kal a fenntartó gépek közlekedé-
sét többször akadályozták. A töltés 

koronája 2012-ben pályázati forrás-
ból stabilizálásra került. Amennyi-
ben a gépjárműveket újra a töltés-
re engednénk, úgy a védképesség 
biztosítása ismételten veszélybe 
kerülne, illetve az okozott károk 
helyreállítása szükségtelenül más 
vízügyi feladatoktól vonná meg a 
forrásokat. A gyalogos és kerék-
páros közlekedés továbbra is aka-
dálytalanul biztosított a töltésen, 
melynek érdekében kerékpáros 
sorompók kerültek lehelyezésre.

Az éves fenntartási felada-
tok részeként a tározó töltésének 
kaszálását minden évben minimá-
lisan két – lehetőség szerint három 
– alkalommal elvégezzük. 

2. A Leveleki-víztározó halászati 
hasznosítási jogát Levelek Nagy-
község Önkormányzata nyerte el, 
a horgásztatást az általa megbízott 
horgászegyesület végzi. A tározón 
történő horgásztatás éves díjának 
meghatározásában a Fetivizig nem 
érintett, az kizárólag a horgász-
egyesület illetékessége.

3. A tározón a horgászat elsősor-
ban stégekről történik, a horgászok-
nak stéghely bérlésére vonatkozóan 
kell szerződést kötni a Fetivizig-
gel. A szerződés tartalmazza, hogy 
nem lehet esőbeállókat építeni a 
Fetivizig területén. Jelen panaszos 
tehát engedély nélkül végezte el a 
„kunyhó” építését. 

Kulturált esőbeállók, padok épí-
tésétől Igazgatóságunk nem zárkó-
zik el, amennyiben azok szervezett 
keretek között (egyesületi szin-
ten), a Fetivizig-gel előre egyez-
tetett formában, egységes, tájba 
illő kivitelben valósulnak meg. A 
fenntartásukról, karbantartásukról 
a horgászegyesület lenne köteles 
gondoskodni.

A tározó komplex célú (bel-
vízvédelmi, öntözési, halászati és 
jóléti) hasznosításából adódóan az 
igazgatóság a jövőben is, a hasz-
nosítók mindenkori igényeit szem 
előtt tartva kívánja végrehajtani a 
jogszabályban foglalt kötelezett-
ségének megfelelően a tározó üze-
meltetését.

Bodnár Gáspár, 
igazgató

Újra Tavasz Kupa
Két év kihagyás után újra 

megrendezésre került a kocsordi 
Kirvalapos horgásztavon a Tavasz 
Kupa. A hagyományoktól eltérő-
en nem volt megszabva horgász 
módszer, úszós és feeder egyaránt 
tetszőlegesen választható, sőt 
verseny közben váltogatható is 
volt. A versenyre 23 fő jelentke-
zett, akik három szektorba lettek 
elosztva.

A gyors eligazítás és sorsolás 
közben a szervezők egy kis szív-
melegítővel és pogácsával ked-
veskedtek a megjelentetteknek. 
Szükség is volt erre, hisz nem volt 
igazán strandidő.

A verseny ideje alatt megpró-
bálta mindenki az eltervezett takti-
káját véghezvinni, sajnos, a frissen 
telepített halaknak megint elfe-
lejtettek szólni. Bár kevés halat 
fogtak a versenyzők, de annál 
többfélét. Akik sikeresen oldották 
meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó mun-
kájukat kupákkal díjazták. A díja-
kat a Kraszna HE. elnöke, Jakab 
János adta át.

Egy nagyon jó hangulatú baráti 
horgászversenyen vehettünk részt. 
Egy kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még 
a szervezők mindenkit vendégül 

láttak egy finom halászlére. Köszö-
net érte, nagyon finom volt!

Gratulálok a nyerteseknek! 
Remélem, az elkövetkező évek-
ben a Tavasz Kupa lesz az év 
első horgászversenye a megyei 
versenynaptárban. 

Szilágyi Imre

Ahol egy hal is aranyat ért...

Június 18-19-én a „Horgász-suli” 
programon belül megtartotta első 
horgásztáborát a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egyesület 
és az Erzsébet Királyné Oktatási 
és Nevelési Intézmény a Rakamazi 
Nagy- Morotván.  A táborban 20 
fiatal ismerkedett meg a horgászat 
alapjaival és tett sikeres vizsgát az 
horgászengedély megszerzéséért. 
Az első nap a fiatalok különböző 
oktatási helyeken ismerkedtek a víz-
parton betartandó írott és íratlan sza-
bályokkal, a horgászeszközökkel, a 
különböző horgászmódszerekkel és 
a vizek élő-világával. Megismerték 
és gyakorolták a horgászat szerelési 
fogásait, az etetőanyagok összeál-
lítását és az evezés szabályait, for-

télyait. A második nap végrehaj-
tották a horgász ötpróba feladatait: 
1. tesztlap kitöltését; 2. egy úszós 
szerelék összeállítását; 3. dobó-
gyakorlatot; evezést; 4. egy 2 órás 
horgászversenyt. Legnagyobb sikere 
természetesen az evezésnek és a 
horgászversenynek volt. Sok gyerek 
most evezett először és a két karó 
megkerülése alaposan próbára tette 
ügyességüket. A mentőmellény és a 

csónakba ülő döntnök biztonságossá 
tette a feladat végrehajtását.

A horgászversenyen az aláb-
bi eredmények születtek: Alsó 
tagozat: 1. Dankó Bence 2. o., 
2. Maczuri Kristóf 3. o., 3. Szűcs 
Patrik 3. o. Felső tagozat: 1. Orosz 
János 5. o., 2. Puncsák Rebeka 7. 
o., 3. Tóth Dávid 7. o. és Simon 
Attila 6. o.

A napközis tábor minden részt-

vevője kapott emlékplakettet, aján-
déktárgyat és sokan most szerezték 
meg első horgászengedélyüket is. 
A horgászversenyen helyezést elért 
gyerekek még további értékes jutal-
mat kaptak. 

A szponzorok és a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetségének segít-
ségével gondoskodtunk róla, hogy 
a tábor a gyerekek részére ingyenes 
legyen.

A rendezvényen tovább növeltük 
egyesületünk utánpótlását jól felké-
szült horgász- palántákkal, de egy-
ben jó főpróbája volt az őszi megyei 
„Horgász-suli” horgász ötpróba ver-
senyhez.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu
ui: Akik még csak az elkövetkező 
hetekben tartják meg horgásztábo-
rukat vagy csak a horgász ötpróba 
verseny iránt érdeklődnek, azok 
telefonon vagy e-mailben keresse-
nek – szívesen megosztjuk tapasz-
talatainkat!

„Horgász-suli” táborPontyfogó
A Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesületnél 
pontyfogó versennyel kezdődik 
a horgászszezon. Az idén új 
helyszínen, az orosi Erdélyi-
majorban került sor erre a meg-
mérettetésre. A reggeli sorsolás 
előtt 42 horgász nevezett. Ez 
rekord az ilyen típusú verse-
nyünkön. Volt, aki 6 kg-os amurt 
fogott. Ez bosszúság, ugyanis a 
versenybe nem számított be. Az 
összesítés után derült ki, hogy 
22 db pontyot fogtunk, mintegy 
65 kg összsúlyban. A mezőny-
ben hárman horgásztak rakós 
bottal, ebből ketten végeztek 
az első öt között, bizonyítva 
a finomszerelékes horgászat 
létjogosultságát a pontyhorgá-
szatban. 

Helyezettek: 1. Hajnal Nor-
bert 20.59 kg, 2. Komári Péter 
6.47 kg. 3. Csizmarik Tamás 
5.61 kg, 4. Szabó István 5.3 kg, 
5. Szalanics Csaba 4.11 kg.
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2016 évtől megszűnik a 
kereskedelmi célú halászat
Április 14-én kedden fogad-

ta el a parlament azt a 
törvénymódosítást, aminek a 
hírére azok a horgászok, akik 
a természetes vizeket láto-
gatják elsősorban és ellenzik 
a természetes vizek halásza-
tát, akár pezsgőt bonthatnak.

Látszólag semmitmondó és 
jelentéktelennek tűnhet ez a téma, 
de ha figyelembe vesszük, hogy 
világviszonylatban 200 millió, 
Európában 26 millió, Magyaror-
szágon pedig mintegy 350 000 főre 
tehető a horgászok száma, akkor 
mindjárt más jelentőséget kap egy 
ilyen bejelentés.

A jelenlegi törvénymódosítás 
egyértelműen ennek a 350 000 
embernek kedvez, ugyanis a módo-
sítás talán legjelentősebb eleme, 
hogy a 2016. évtől megszűnik a 
kereskedelmi célú halászat Mo-n.

Megszűnik az a gazdálkodási 
forma, ami oda vezetett, hogy mára 
egyre kevesebb a hal a vizeinkben 
és egyes halfajok szinte teljesen 
vagy részben eltűntek. Hadd említ-
sem meg csak a kecsegét például, 
ami őshonos emblematikus halfaja 
volt megyénknek, de mivel azok a 
halász cégek, amelyeknek a köte-
lességük lenne, érthetetlen módon 
nem telepítik, mára jószerével 
kiveszett a vizeinkből.

Sajnos, mivel korábban nem a 
horgászok, a horgász szervezetek 
gyakorolhatták a halgazdálkodási 
jogot, a horgásztársadalom kiszol-

gáltatott volt és nem volt sem-
milyen beleszólása a nagy termé-
szetes vizek sorsába. Azt hiszem, 
beszédes adat, hogy megyénkben 
a természetes vizek 75%-án kb. 
5.000 Ha-on mindössze 2 cég osz-
tozik!

A jelenlegi módosítással viszont 
ez a probléma is megoldódhat, mert 
a nagyüzemi halászat megszűnésé-
vel gyakorlatilag értelmét veszti az 
a korábbi – több mint 50 éve tartó 
– gyakorlat, hogy a továbbiakban 
is a különböző halászati társaságok 
gyakorolhassák a halgazdálkodási 
jogot a természetes vizeken, amiket 
horgászkezelésbe fog adni az állam 
és még ebben az évben kiírásra 
kerülhetnek a pályázatok.

Alapelv ugyanis, amit a Halgaz-
dálkodási törvény 5. § (1) kimond, 
hogy „A halgazdálkodási vízterü-
letek halgazdálkodási hasznosítása 
során a horgászat és a horgász-
turizmus fejlesztése elsőbbséget 
élvez más hasznosítási módokkal 
szemben.”

A horgász szervezetek pedig már 
bebizonyították, hogy jobb gaz-
dái lennének a vizeknek, ugyanis 
a Magyarországon a természetes 
vizekből kifogott hal túlnyomó 
részben ma is a horgász-kezelésű 
vizekből származik! Bővül továbbá 
a mentesültek köre is, a mozgás-
szervi vagy hallási fogyatékos sze-
mélyek mellett mentesülnek az álla-
mi horgászjegy díjának megfizetése 
alól a vakok és gyengénlátók

Fesztóry Sándor

Április 25-én rendezte meg 
remek, verőfényes tavaszi idő-
ben a Nyíregyházi Városháza 
HE az évadnyitó horgászverse-
nyét, a X. „Durbincs” Kupát, 
20 fő részvételével a kabalási 
horgász és pihenő parkban. A 
verseny végén a résztvevők a 
már „megszokott” ízletes mar-
ha-sertés vegyes babgulyást 
fogyaszthatták el Iglai János 
„fakanalából”, – aki azért a 
főzés közben bizonyította, hogy 
a halfogás sem idegen tőle-, 
melyhez VELA szakajtós vekni 

és Kurbely-féle házi csapolt sör 
„dukált”. 

Iglai János

Az eredmények: 1.István 
József 7,71 kg, 2.ifj. Vitéz József 
1,5 kg, 3. Gulácsi István 1,3 kg. 
Különdíjasok: A legelső hal: 
Rácz Tibor (arasznyi kis ponty), 
a legnagyobb hal: Iglainé 
Perecsi Zsuzsa (2,0 kg-os amur), 
a legszebb hal: Tóth Árpád 
(csuka/gilisztával), a legjobb 
szakács-horgász: Iglai János.

X. Durbincs Kupa

Üzemterv feletti halasítás

Május 22-én tartotta 
közgyűlését a Császár-

szállás Horgász Egyesület a 
Vasutas Művelődési Házban. 
A vezetőség 2014. évi beszá-
molóján és a 2015 évi költ-
ségvetés elfogadásán túl az 
alapszabály módosítására és 
felügyelő bizottság választá-
sára is sor került, amit az új 
Ptk. tett szükségessé.

Nyílt szavazással a közgyűlés 
megválasztotta a felügyelő bizott-
ság elnökének: Radnai Zoltánt, 
tagjainak pedig: Turcsán Krisztinát 
és Rácz Miklós horgásztársakat. 

A hozzászólások között felvető-
dött, hogy miért nincs engedélyez-
ve a gumihalas horgászat Császár-
szálláson. – Fesztóry Sándor elnök 
úr ígérte, hogy fel fogja vetni a 
horgász szövetség soron következő 

elnökségi ülésén, és elfogadásra is 
javasolja azt.

Az egyesület tagsága határozat-
ban döntött a 2014. december 31-i 
zárókészlet felhasználásáról is, ami 
több mint 1 millió forint volt, hogy 
800 ezer forintot átutal a megyei 
horgász szövetségnek, hogy üzem-
terven felüli halasítást hajtson vég-
re a Császárszállási-víztározóba, 
és 100-100 ezer forint összegben 
pedig a 2 halőr részére munkaruha 
védőruha megvásárlására kerüljön 
sor.  F. S.

Halszegény verseny
Május utolsó szombatján 

rendezte meg házi hor-
gászversenyét a Császár-
szállási Horgász Egyesület, 
az immár hagyományossá 
vált helyszínen, a Császár-
szállási-tápcsatornán, 53 
felnőtt, 4 női, és 3 gyermek 
versenyző részvételével. 

Az időjárás nagyon kellemes 
volt, de sajnos a halfogás nagyon 
alul maradt, a pár nappal a ver-
seny előtti telepítés ellenére is. De 
mindez nem szegte a versenyzők 
kedvét, már tervezték a jövő évi 
technikát, felvetődött, hogy a tele-
pítést közvetlenül a verseny előtti 
napra tegye a horgász szövetség, a 
jobb fogás reményében. 

A három órás verseny eredménye:
Felnőtt kategóriában: 
I. helyezett: Kecskeméti János,  
II. Farkas Jenő, III. Oravecz Tibor Róbert.
Női kategóriában: I. helyezett: Bajkó 
Judit, II. Oravecz Tibor Gáborné, III. 
Bajkó Tamásné, IV. Velicskó Györgyné.
Gyermek kategóriában: 
I. helyezett: Pradlik Martin,  
II. Kozma Csaba, III. Ladik József

Eredményhirdetés után Jakucska 
József által főzött finom babgu-
lyást fogyaszthatták el a verseny-
zők és a vendégek. 

A romániai Potaissa Crap Club 
szervezésében június 22. és 26. 
között zajlott „II. Potaissa Székely 
– Őzetanya nemzetközi horgász 
pontyfogó verseny”, ahol Magyaror-
szág, Románia, Szlovákia, és Ukraj-
na legjobb bojlis csapatai vettek 
részt.   A verseny pontozása eltért 
a megszokottól, hiszen nemcsak a 
mennyiség, hanem a minőség is 
számított. Ez a gya-

korlatban úgy néz ki, hogy a tó 3 
szektorra volt felosztva, szektoron-
ként 7 csapat versenyzett egymás-
sal. A csapatok egyszer a kifogott 
halak súlya szerint voltak értékelve 
az 1-től a 7. helyezettig, valamint 
másodszor az 5 legnagyobb hal 
átlagsúlya alapján szintén az 1-től a 
7. helyezettig. Végeredmény kiszá-

mítása: A 3 szektor győztes 
pontjai a hozott súly és 

minőség alapján összevetésre kerül 
egymással, és ez állapítja meg a 
végső rangsort. Pontegyenlőség ese-
tén az összsúly döntött.

A verseny végül újabb rekor-
dokat hozott, hiszen 21 csapat 96 
óra alatt összesen 13.932 kg halat 
fogott. A győztes Ember Carp 
Team Csapata összesen 1462,68 
kg-ot, amit 96 óra alatt eddig még 
egyetlen csapatnak sem sikerült, 
valamint az öt legnagyobb halának 
átlagsúlya is nekik lett a legna-
gyobb 17,52 kg-os átlaggal. Rajtuk 
kívül a 96 órás megmérettetésen 
még 2 csapatnak sikerült átlép-

nie az 1 tonnát: Dudi Bait 2: 1117 
kg, 1-es horgászhely, valamint a 
Dudi Bait Ukraine: 1.011 kg. A 
verseny legnagyobb hala 23.45 
kg volt, ezt a saját számozásunk 
szerinti 15-ös horgászhelyen ver-
senyző Deva Carp Team csapata 
fogta, de fogott 20+-os pontyot a 
Barboss Carp Team a 8-as horgász-
helyen: 20,58 kg, valamint a 2-es 
horgászhelyen a Ferma De Crap: 
21,74 kg. Rajtuk kívül több 19 kg 
fölötti ponty is szákolásra került, 
remélhetőleg a következő verse-

nyünkre átlépik a 20 
kg-os álomhatárt!

Eddig arról beszéltünk, hogy 
ha kerti tavat szeretnénk, akkor 
az első és legfontosabb lépés a 
gondos tervezés. Ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. A tó helyé-
nek kiválasztása, méretei és alakja, 
ugyanis nagyban befolyásolják a 
gyakorlati kivitelezést is.  Ez lesz a 
következő lépés. Ha fejben (netán 
még papíron is) már megálmodtuk 
tavunkat, nincs más hátra, mint 
megvalósítani. 

Mederkészítés

Legelőször is jelöljük ki leen-
dő tavunk körvonalát. Ha vala-
milyen szabályos formát, például 
kör, négyzet, vagy téglalap ala-
kú medencét szeretnénk, akkor a 
kijelölés nem okozhat különösebb 
gondot. Csupán karóra, madzag-
ra, esetleg egy derékszögre lesz 
szükségünk. Szabálytalan formák 
kijelölésére, ami azért sokkal gya-
koribb (nem mellesleg természe-
tesebb hatású is), használhatjuk a 
kerti slagot, melyet a földre fek-
tetve pontosan körbehatárolhatjuk 
a kívánt alakot. A kitűzés után 
a tóépítés legfárasztóbb és leg-
munkaigényesebb fázisa jön, az 
ásás! A tó helyének esetlegesen 
nem megfelelő kiválasztása után 
ekkor követhetjük el a következő 
hibát. Történetesen, hogy elfelej-
tünk ültető lépcsőket elhelyezni. 
Ha egyenletes, meredek oldalfala-
kat alakítunk ki a tóban, akkor a 
kisebb vízborítást igénylő mocsári 
növényeket nem tudjuk majd beül-
tetni. Ráadásul tavunk végzetes 
csapdává válhat az apróbb állatok 
(például sünök, vagy macskák) 
számára, hogy rosszabb dologra 
már ne is gondoljunk. Ezt a prob-

lémát később a tó átépítése nélkül 
már csak nehezen és nagy komp-
romisszumok árán lehet orvosolni. 
Éppen ezért először csak 25 cm 
mélyen ássuk ki a gödröt, majd 
jelöljünk ki egy 30 cm széles lép-
csőt, és csak a fennmaradó részen 
ássunk tovább. A kívánt mélység 
eléréséig (min. 80 cm) folytassuk 
így az ásást.

Szintezés

A meder kiásása után ismét ész-
nél kell lennünk, ha nem akarunk 
egy újabb fontos lépést elmulaszta-
ni. Ez pedig a partvonal szintezése. 
Leendő tavunk vizének lesz egy 
olyan kellemetlen tulajdonsága, 
hogy mindig vízszintben fog állni. 
Ha nem szintezzük ki a partvonal 
minden pontját, akkor a vízzel való 
feltöltés után azt fogjuk tapasz-
talni, hogy a tó egyik felén már 
elérte a partvonalat a víz, a másik 
végén viszont még közel sem. Az 
ott kikandikáló fólia pedig nagyon 
sokat ronthat az összhatáson, bár 
ez némiképp még utólag is korri-
gálható egy esztétikus takarással.

Szigetelés

Mikor elkészültünk a tó medré-
nek kialakításával, és ellenőriztük 
a szinteket, nekiláthatunk a szi-
getelésnek. Első lépésként minden 
olyan éles követ, gyökeret, stb. 
távolítsunk el a mederből, ami a 
fólia sérülését okozhatja. Ezt köve-
tően terítsünk néhány centiméter 
vastag homokréteget a meder aljá-
ra, majd erre geotextiliát. Ez meg-
védi a fóliát és segíti, hogy a fólia 

egyenletesebben simuljon a talajra. 
Aki nem szeretne (vagy nem tud) 
geotextilre költeni, az helyettesít-
heti használt agrofóliával is. Bár-
milyen kisebb darab megteszi, még 
az sem baj, ha szakadások vannak 
rajta, hiszen nem ez lesz a vízzáró 
rétegünk. Minél többet helyezünk 
egymásra, annál jobban fog védeni 
(például a vakondok „támadása” 
ellen). Ezt követően már elhelyez-
hetjük a végső, valódi vízzáró réte-
get. Természetesen erre a célra a 
tófólia a legmegfelelőbb (egy kis-
méretű tó esetén nem is olyan eget 
rengető összeg), de mivel a lehe-
tő legolcsóbb megoldást ígértem, 
használhatunk fekete agrofóliát 
is. Ez ugyan nem UV stabil, azaz 
hamarabb „megég”, és elöregszik, 
ráadásul sérülékenyebb is, de meg-
felelő körültekintéssel beépítve jó 
pár évig megfelelhet a célnak. Fon-
tos viszont, hogy ennek a rétegnek 
már tökéletesen kell szigetelnie. A 
legkisebb apró lyukon keresztül is 
rengeteg víz elszivároghat, és ker-
ti tó helyett ez esetben csak egy 
víznyelőt építettünk. A fólia behe-
lyezésénél ügyeljünk rá, hogy min-
denhol a lehető legjobban simuljon 
a meder falához, és hagyjunk elég 
ráhagyást a partvonal mentén, hogy 
megfelelőképpen rögzíthessük. Ha 
ezt elvégeztük, még mindig nem 
érkeztünk el a víz betöltéséhez. 
Előtte még el kell helyeznünk a tó 
„berendezési tárgyait”. Még ekkor 
ültessük be növényeinket. Termé-
szetesen számukra is táptalajra van 
szükség, a tőzeggel kevert kerti 
föld pedig tökéletesen megfelel erre 

a célra. Szerves-, vagy műtrágyát 
ne használjunk, nincs rá szükség, 
ráadásul kimosódva csak a víz-
ben élő algákat táplálja. Ha kisebb 
csobogót, vagy szökőkutat is sze-
retnénk (ajánlott, mert oxigénnel 
„dúsítja” tavunk vizét), azt is még a 
víz feltöltése előtt helyezzük el.

Vizet neki!

Mikor mindent elrendeztünk, és 
meggyőződtünk róla, hogy a szige-
telés rendben van, végre elkezdhet-
jük vízzel feltölteni az üres medret. 
Ekkor dől el, hogy ez idáig min-
dent jól csináltunk-e. Halainkat ne 
tegyük rögtön a tóba, várjunk egy-
két hetet, hogy a víz és a növényzet 
„beálljon”.

Utolsó simítások

Kerti tavunk csak akkor lesz 
igazán szép, ha a „természetesség 
látszatát” kelti. A legzavaróbb a 
partvonal mentén még mindig lát-
szó fólia szokott lenni, amit min-
denképpen el kell takarnunk. Erre 
alkalmas lehet valamilyen szilárd 
burkolat, például lapos terméskö-
vek, de föld alá rejtve és beültet-
ve is kellemes hatást érhetünk el. 
Gondoskodjunk arról is, hogy a tó 
környezete is idomuljon a tóhoz. 
Válasszunk vízparti növényfajo-
kat, és ültessük el őket a tó azon 
oldalán, ahonnan nem feltétlen 
szeretnénk rálátni. Sokkal kedve-
zőbb lesz a látvány, mintha csupán 
gyepfelület venné körbe. Lényegé-
ben el is készültünk...

Mindezek után nincs más hát-
ra, minthogy kényelmesen hátra-
dőljünk, és élvezzük saját tavunk 
szépségét. Már persze, ha van rá 
időnk...

Ifj. Magyar László

Tóépítés házilag

Újabb rekordok!
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A következő cikksorozatomban a 
kezdő horgászok számára szeretnék 
segítséget nyújtani, hogy hogyan, 
milyen szempontok alapján választ-
hatnak, válasszanak maguknak, eset-
leg a nem horgászó szülők a horgász-
ni kívánó gyermekeiknek különféle 
horgásztermékeket. Az első részben 
a legegyszerűbb, de felettébb izgal-
mas élményeket nyújtó spiccbot 
választásába tekintünk bele.

Spiccbotot

A spiccbotos horgászat a kezdő 
horgászok számára ideális tevékeny-
ség. Tekinthetjük ezt a módszert a 
legalapvetőbb módszernek is, de 
akár a horgászat magasiskolájának 
is, hiszen nagyon sok versenyt nyer-
tek már meg spiccbot használatával. 
Gondoljunk csak a méltán híres 
küszöző horgászokra, akik egy perc 
alatt akár 3 darab halat is szákba 
tesznek. 
A BoT HoSSzA

A bot hosszát számos tényező 
határozza meg. Elsősorban a meg-
horgászandó vízterület adottságai, 
mint például, hogy milyen messze 
kell ahhoz dobnunk, hogy elérjük a 
keszegrajokat. Amennyiben a part 
menti sávban tartózkodnak halaink, 
akkor nem kell feltétlenül a leghosz-
szabb botokra törekedni, elegendő 
egy 3-4 méteres hossz is.

A másik fontos dolog a vízterület 
mélysége. Ha nagyobb mélységet 
kell állítanunk, mert halaink első-
sorban a mélyebb rétegekben tar-
tózkodnak szívesen, mint például 
a dévérkeszeg vagy más fenéklakó 
fajok, akkor feltétlenül egy mérettel 
nagyobb botot kell választanunk, 4 
méter helyett egy 5 métereset. 

Nem elhanyagolható tény az 
sem, hogy a hosszabb bot nagyobb 
tömeggel párosul. Ez a nagyobb 
tömeg a minőségi botok esetében 
szinte jelentéktelen, de a kommersz 
botoknál már elég jelentős csuk-
lómunkát igényel egy egész napos 
horgászat egy nehezebb bottal. Saj-
nos, itt is igaz, hogy a minőséget 
meg kell fizetni.
A BoT AnyAGA

A bot anyaga lehet kompozit 
vagy karbon, illetve a felsőkategóri-
ás botok esetében egyéb űrtechnikás 
anyag, amelyet most nem szeretnék 
részleteiben tárgyalni, hiszen azok 
a botok már nem a hétköznapi hor-
gászat kellékei, sokkal inkább a 
komoly versenyzők fegyverei. Áruk 
is ennek megfelelően igen magas. A 
kompozit anyag üveg és karbon szá-
lak keverékéből áll, tömegük igen 
nehéz az öt méteres vagy e feletti 
hossz esetén. A karbon a modern 
botgyártás alapanyaga. Rendkívül 
könnyű és erős, de a nem rendelte-
tésszerű használatból adódó külső 
hatások, mint pl. oldalirányú ütést 

nemigen tolerálják. Ezek drágábbak 
mint az előző anyagúak, de ha tehet-
jük, mindenképpen ezeket válasz-
szuk. Egy egész napos horgászat 
után sem fog csuklónk és vállunk 
panaszkodni.
TűSPICCES vAGy 
CSőSPICCES?

Azonnal adódik a következő kér-
dés, hogy tű- vagy csőspicces botot 
válasszunk. A csőspicces botok 
spicctagja ugyan olyan kúpos, mint 
a bot alsóbb részei, ahogyan a neve 
is mutatja egy szűkülő keresztmet-
szetű cső. Ezek a botok alkalmasak 
nagyobb testű halak horgászatához 
is, mert ezeket be lehet gumizni. 
A gumizás a spicc belsejében fut, 
amely segít tompítani a nagyobb 
testű halak kirohanásait. Sikerrel 
megbirkózhatunk akár egy több 
kilós ponttyal is, ha gumizott a 
spiccbotunk. A tűspicc, ahogyan a 
neve is elárulja egy nagyon finom, 
vékonyka csúcsban végződő spiccet 
takar. A spicc vége szinte minden 
esetben 1 mm alatti átmérővel ren-
delkezik. Ez látszólag nagyon töré-
keny és sérülékeny. Ez valóban így 
is van, de ha megfelelő kezekben 
van, akkor csodákra képes. A lehető 
legvéknyabb előkék használatát is 
lehetővé teszi, akár 0,06 mm-t is. 
Ezek már elsősorban a gyakorlattal 
rendelkező illetve a profi horgászok 
eszközei.
nyélBorÍTáS

Nagyon fontos a nyéltag borítása. 
Horgászat közben a kezünk etető-
anyagos, illetve halnyálkás, amely 
a teljesen sima, lakkozott felületen 
könnyen megcsúszik, nem tartja biz-
tosan a botot. Az érdesített felület 
már egy kényelmesebb horgásza-
tot tesz lehetővé, könnyebb vele a 
botkontroll. Az igazán jó minőségű 
botok nyele hasonlóan az orsóval 
szerelhető botokhoz, parafával borí-
tott. Ez egy rendkívül elegáns és 
ezen túlmenően kényelmes tartást 
biztosít. Természetesen ez megnö-
veli a markolat átmérőjét, így a 
hosszabb botok esetében, ahol már 
jelentős maga a bottest átmérője 
is,  nem alkalmazzák. Elsősorban a 
2-3,5 méteres tartományra jellemző.
SPICCBoT Sor

Gyakran láthatunk fél méteres 
hosszemelkedéssel gyártott spiccbot 
sorokat, 2 métertől 5 méterig. Ezek 
a botok már inkább a gyakorlottabb 
vagy versenyhorgászok számára 
készülnek. Általában küszözéshez 
használják őket. Öt méter felett a 
sorozatok már méteres emelkedés-
sel készülnek és általában a gyártók 
nyolc méteres spiccbot hossz fölé 
nem mennek. Ezek a botok már 
irreálisan drágák, szinte rakós hor-

gászbot árában vannak. Nem ritka a 
közel 100.000 forintos ár sem egy 8 
méteres csúcsminőségű botért.
árAK

Az árak a bot minőségével és 
annak hosszának növekedésé-
vel emelkednek. Egy kommersz 
kompozit bot 3 méteres hosszban 
akár 1.000 Ft alatt is kapható, de ha 
tartós darabot szeretnénk, akkor egy 
kicsit e fölé menjünk, amennyiben 
pénztárcánk engedi. Egy középkate-
góriás tűspicces karbon bot 5 méte-
res hosszban 10.000 Ft körül mozog, 
ami már egy örök darab lehet.
… HA EGyET KEllEnE 
válASzTAnI

Ha egy konkrét univerzális botot 
kellene választanom, amely az 
esetek többségében mindenhol jól 
használható, akkor én egy 5 méteres 
tűspicces karbon botra voksolnék.

Remélem, sikerült néhány tám-
pontot nyújtanom, a következő 
részben a feeder és picker botokat 
vesszük szemügyre.

Feeder 
és pickerbotot

A sorozat második részében a 
hazánkban is egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő picker és 
feeder botokat fogjuk szemügyre 
venni. Nem csoda, hogy ezek a 
bottípusok olyan népszerűek, hiszen 
nagy távolságok meghorgászását 
teszik lehetővé, valamint az oly 
gyakran fújó szelet is ki lehet velük 
kü szöbölni.
A BoT HoSSzAéS A SPICCEK

A winklepickerbotok hossza 
általában 2,70-3,00 méter. Ezek a 
botok nagyon finom horgászatot 
tesznek lehetővé, hiszen dobósúly 
tartományuk is ennek megfelelően 
alacsony. Általában 2 vagy 3 spicc 
taggal rendelkeznek. A legvéknyabb 
spicc 5, a középső 10, míg a „leg-
vastagabb” 15 grammos dobósúly- 
elhajításához lett kifejlesztve. Egyes 
picker botok lengőspicc adapterrel 
is rendelkeznek, amelyhez egy kis 
rugalmas gumicsővel és egy csava-
ros adapterrel lehet csatlakoztatni 
a lengő spiccet. A legmodernebb 
winklepicker botok már nem cse-
rélhető – kb. 50 cm hosszú – spic-
cel rendelkeznek, hanem két darab 
második taggal. Ezeknek a botok-
nak sokkal szebb fárasztáskor az 
ívük, jobban fárasztják a halat.

A feeder botok a pickerek nagy-
testvérei. Ezek dobósúly tartomá-
nya, illetve hossza onnan indul, ahol 
a picker befejeződött. A feederek 
általában 3,30-3,90 méter hosszú-
ságban készülnek. A legáltalánosabb 
méret a 12’ hosszú, 360 centiméte-
res hossz. Ezt tekinthetjük univerzá-

lis hossznak, amellyel egyaránt hor-
gászhatunk álló, illetve folyóvízen. 
Ezek a botok mostanában rövidebb 
hosszban is készülnek, 270-300 cm, 
amelyek főleg csónakos horgászatra 
lettek kitalálva. Szinte minden eset-
ben 3 db spicc jár a bothoz, amelyek 
különböző dobósúly tartományúak. 
Ezek a botok távolabbi dobást illet-
ve nagyobb testű halak könnyebb 
fárasztását is lehetővé teszik.
A BoT doBÓSÚlyánAK 
jElöléSEI

Az alábbi táblázat a botok dobósú-
lyának jelöléseit illetve azok magyar 
jelentését és a hozzájuk tartozó 
gramm átváltási táblázatot tartalmaz-
za. Az adatok csak tájékoztató jelle-
gűek, mert a jelölések egyes gyártók 
egyes modelljeinél is változhatnak.

Jelö-
lés

Jelentés Tarto-
mány (g)

M medium 30-80

MH mediumheavy 30-90

H heavy 50-140

XH extra heavy 50-180

XXH extra extraheavy 70-250

A dobósúly tartomány alsó érté-
ke mindig a legvéknyabb spicchez, 
a felső értéke pedig a legerősebb 
spicchez tartozik. A dob dobósúlyát 
nemcsak az eldobni kívánt tömeg 
határozza. Azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy hol fogunk a leg-
többet horgászni. Amennyiben álló-
vízen kis távolságra horgászunk, 
akkor elég egy pickerbot. Ugyanez 
mondható el akkor is, ha általában 
kisebb méretű keszegek lesznek a 
célhalaink vagy kis kárászok. Ha 
nagy távolságot kell meghorgász-
nunk (50 méter felett), akkor már 
a feeder bot lesz a jobb választás. 
Egy M feeder tökéletesen megfe-
lel céljainknak. Ha csónakos hor-
gászok vagyunk, akkor nem kell 
számolnunk a nagy távolsággal, 
hiszen csónakunkkal oda evezünk, 
ahol a halak tartózkodnak. Viszont 
az eldobni kívánt kosár mérete és 
az alattunk lévő mélység szintén 
fontos tényező, különösen akkor, 
ha folyóvízen horgászunk. Csónak-
ban egy 270 cm-es bot kényelmes 
horgászatot tesz lehetővé. Ha nagy 
tavakon extrém távolságokat kell 
dobnunk ahhoz, hogy elérjük a hala-
kat, akkor egy hosszabb, 390 m-es 
XH vagy XXH botot válasszunk.
… HA EGyET KEllEnE 
válASzTAnI

Ha egy konkrét univerzális botot 
kellene választanom, amely az 
esetek többségében mindenhol jól 
használható, akkor én egy 360 cm-
es MH botra voksolnék. Remélem, 
sikerült néhány támpontot nyújta-
nom, a következő részben a pergető 
botokat vesszük szemügyre.

Balogh Róbert
wobblerek.com ProTeam

2015. április 25-én tartotta 
éves küldöttközgyűlését a 

megyei horgász szövetség. 
Sajnos, első alkalommal nem 
sikerült elérni a határozatké-
pességhez szükséges létszá-
mot, ezért ismételt közgyűlés 
összehívására került sor, az 
alapszabály és a meghívóban 
feltüntetettek szerint. Sajnos, 
évek óta tapasztalható már 
némi érdektelenség a tag-
egyesületek részéről.

A közgyűlés egy szomorú ese-
ménnyel kezdődött, a résztvevők 
egyperces néma felállással adóztak 
a nemrégiben elhunyt Bélteki Tibor 
emlékének, aki a Holt Szamos HE 
elnöke volt hosszú éveken át. 

A megemlékezést követően 
Fesztóry Sándor, a szövetség ügy-
vezető igazgatója beszámolt a 2014. 
évi szövetségi munkáról, ismertette 
a szövetség 2014. évi eredményét, 
vagyonmérlegét, 2015. évi költség-
vetését, munkatervét. Ezt követően 
a felügyelő bizottság beszámolóját 
követően a hozzászólásokra, válasz-
adásokra került sor. 

A hozzászólásokban elsősorban 
a gyereklétszám országos szintű 

csökkenése volt napirenden, keres-
ve a probléma megoldását. Ebben 
a témában Biri Imre, a rakamazi 
Cormoran HE képviselője, a 
Horgász-Suli mozgalom szervezője 
tartott egy előadást, ami egyben fel-
hívás is volt, hogy csatlakozzanak 
az egyesületek ehhez a programhoz, 
amit a szóbeli ismertetés mellett 
reprezentatív (logóval ellátott DVD, 
színes programismertető, és segéd-
anyag) formában a jelenlévők meg 
is kaptak. Elmondta, hogy eddig 10 
egyesület jelezte szándékát, hogy 
részt kíván venni ebben a program-
ban, szerződést kötve iskolákkal. 
Elmondta továbbá, hogy: nem kell 
nagy leterhelésre gondolni, havonta 
egy szakkör megszervezését terve-
zik. Rakamazon ez már jól műkö-
dik. Tapasztalata szerint a nehezen 
kezelhető gyerekekből is jó horgász 
válhat, sikereket érhet el. Erre már 
példát is hozott: „az iskola legrosz-
szabb diákja” címet kapott kisfiú 
ugyanis a szakkörökön elsajátítottak 
után a horgászversenyen 3. helye-
zést ért el, és azt mondta, hogy éle-
tében még nem volt ilyen boldog 

– A Horgász-Suliról szóló szó-
róanyagot az egyesületeken kívül 
az összes megyei horgász szövet-

ség megkapta, azt szeretnénk, ha a 
kezdeményezés országos méretűvé 
válna és, hogy 2016-ban már orszá-
gos versenyt rendezhessünk – zárta 
hozzászólását Biri Imre. 

Turcsán András, a Vasutas STE 
küldöttje is üdvözölte ezt a kezde-
ményezést, hiszen akár egy osztály-
főnöki óra keretében lehet kivinni a 
gyerekeket a vízpartra és ott megis-
mertetni a horgászattal és természe-
tesen mindezt elméletben is meg-
tenni, és ha valaki fogékony erre, 
biztosan keresné a további alkalmat, 
hogy horgászhasson, engedélyt vált-
son, stb. – Egyesületünk évek óta 
rendezője az egyik megyei horgász-
tábornak. Az utóbbi években már 
csak napközis jelleggel tudjuk vál-
lalni. Nagyon nehéz összeegyeztetni 
azzal a kis szabadidővel, amivel a 
munka mellett rendelkezünk.

– Ahány egyesületünk van, leg-
alább annyi „Matula bácsira” len-
ne szükség – fűzte hozzá Fesztóry 
Sándor. 

Fentieken túl természetesen a 
vizek közelgő pályáztatása is téma 
volt a küldöttek körében. Mind a 
szövetség, mind az érintett egyesü-
letek felkészülve várják a pályázati 
kiírást és bizakodnak abban, hogy az 
eddigi munkájuk nem vesz kárba.

Az 5. napirendi pontként tárgyal-
ta a közgyűlés az alapszabály módo-
sítását, ami a Ptk-ról szóló 2013. évi 
V. törvény, vonatkozó pontjai alap-
ján vált szükségessé. A közgyűlés 
az alapszabályt paragrafusonként 
megtárgyalta és elfogadta. (Jelenleg 
az alapszabály a bíróság előtti meg-
mérettetésen van) 

A Különfélék napirendi pont-

ban Busi László rendőr alezredes 
(Tiszai Vízi-rendészeti Rendőrka-
pitányság) és Illés Gergely törzs-
parancsnok (Vízi rendészet, Tokaj) 
nagy érdeklődésre számot tartó 
előadásai következtek, színesítve a 
munkájuk során előfordult esetek-
kel, tapasztalataikkal. Busi László 
ezredes elmondta, hogy 2007-ben 
egy halvédelmi stratégiát dolgoz-
tak ki, területi szolgálatot alakítot-
tak ki. Évente 1500-1800 intézke-
dést foganatosítanak. Ellenőrzéseik 
kiterjednek: halforgalmazó helyek-
re, éttermekre, boltokra, továbbá 
közúton a hal szállítását is folya-
matosan ellenőrzik, nagy figyelmet 
fordítva a halászati tanúsítványok-
ra. De a vízparton a gépjárművet, 
a zsákmányt is megnézhetik. Az 
esetek 99,5%-ban vádképesek. 

A Szák-programot csak üdvö-
zölni tudja, tervben van, hogy a 
rendőrségnek is lesz hozzáférése.

Elmondta, hogy a Tisza 
vásárosnaményi területén különö-
sen jó kapcsolatot alakítottak ki 
a horgászokkal, szóróanyagot is 
készítettek, amin rajta van az elér-
hetőségük. 

Végül felajánlotta segítségüket a 
horgásztáborok és a halőrképzések 
terén egyaránt, ahol szívesen tarta-
nának előadást, színesítve, érdeke-
sebbé téve ezzel is a programot. 

Illés Gergely elmondta, hogy 
nagy szükség van a horgászok 
bejelentésére, több esetben hatéko-
nyan léphetnek fel ennek köszön-
hetően. 

A közgyűlés végén a kitüntetések 
átadására került sor. 

Fesztóry Sándor

Ahány egyesületünk, 
annyi „Matula bácsira” 
lenne szükség

Hogyan válasszunk?

Kitüntetések

„Horgászsportért”  
emlékplakettet kapott:  

orosz Sándor, a megyei szövetség 
elnökségének és halgazdálkodási 
szakbizottságának tagja, a nagy-
halászi Rétközi Sport HE elnöke

„Horgászsportért”  
emlékplakettet vehetett át:  

Molnár István, a megyei szövetség 
halászati őre, aki elsősorban a 

tunyogmatolcsi Holt-Szamoson 
teljesít szolgálatot. 

1/2015. A küldöttközgyűlés 
megtárgyalta és tudomásul vette:

 a megyei szövetség jelentését a ●●

2014. évi küldöttközgyűlés óta 
végzett munkáról, 
 a megyei szövetség szakbizott-●●

ságainak munkájáról,
 a megyei horgászlétszám és ●●

egyesületek számának alaku-
lásáról,
  megyei, szövetségi, egyesü-●●

leti vizek halasításáról, és a 
halvédelem alakulásáról szóló 
beszámolókat,
(egyhangúan elfogadva)
2/2015. A küldöttközgyűlés 

elfogadta a megyei szövetség 
2014. évi eredmény-levezetését, 
vagyonmérlegének alakulását, a 
2015. évi költségvetését, vala-
mint munkatervét, az alábbiak 
szerint:
Eredmény-levezetés: 
Bevétel:
irányításon:  32 665 772 Ft
vízterületen:  46 055 540 Ft
összesen: 78 721 312 Ft
Kiadás:

irányításon: 28 342 770 Ft
vízterületen:  40 962 874 Ft
összesen: 69 305 644 Ft
Eredmény: + 9 415 668 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás 
oldalon megegyező: 39 707 954 Ft
2015. évi költségvetés:
Irányításon:  29 680 000
Vízterületen: 39 033 000
Összesen:  68 713 000
(egyhangúan elfogadva)

3/2015. A felügyelő bizottság 
beszámolóját a 2014. évben vég-
zett megyei Szövetségi ellenőr-
zésről elfogadta.

(egyhangúan elfogadva)
4/2015. A küldöttközgyűlés 

tudomásul vette és elfogadta a 
kérdésekre és hozzászólásokra 
adott válaszokat.

(egyhangúan elfogadva)
5/2015. A küldöttközgyűlés 

elfogadta az ismertetett alapsza-
bály módosításokat, ami a Polgá-
ri Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény vonatkozó pontjai 
alapján került módosításra. 

(egyhangúan elfogadva)
Virág Imre, elnök

A küldöttközgyűlés HATÁROZATAI

Villantó_2015_07.indd   3 2015.07.15.   13:07:23



11
2015. július

Villantó2
2015. július

Villantó

Hiány a vízkészletekben
A Felső-Tisza-vidéki Víz-

ügyi Igazgatóság az 
alábbi tájékoztatót küldte a 
megyei horgász szövetség-
nek, és rajtuk keresztül vala-
mennyi egyesületnek.

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén 
mind a felszíni. mind a felszín alat-
ti vízkészlet mennyiségében hiány 
tapasztalható. 

A csatornáink többségében is 
az átlagtól jóval kevesebb víz van, 
előfordult az is, hogy a felsőbb 
szakaszokon egy-egy csatorna 
kiszáradt. Csatornáinkon már 
most jellemző az alga megjelenése, 
a növényzet elburjánzásával és a 
víz-utánpótlás hiányával ez tovább 
fokozódhat. 

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat hosszú távú meteoroló-
giai előrejelzése szerint a június az 
átlagosnál melegebb és kissé szá-
razabb. a július az átlagosnál kissé 
melegebb és átlagosan csapadé-
kos. az augusztus az átlagosnál 
melegebb és szárazabb lesz. Tehát 

a nyári időszakban sem számít-
hatunk átlagosnál nagyobb meny-
nyiségű csapadékra, az eloszlását 
tekintve pedig valószínűsíthető a 
már megszokott nagy tér- és idő-
beli változékonyság. Amennyiben a 
meteorológiai viszonyok nem vál-
toznak – a párolgás és szivárgás 
veszteségek miatt – a tározókban 
a vízszint kritikus mértékben csök-
kenhet. ami a halállományt veszé-
lyeztetheti. 

A nagy meleg és a frissítő víz 
hiánya miatt a tározókban vízmi-
nőség romlás is előfordulhat, oxi-
génhiányos állapot alakulhat ki. 
ami halpipálást okozhat, esetleg 
pusztuláshoz vezethet. Amennyiben 
a nyár folyamán nagyobb meny-
nyiségű csapadék, illetve árhullám 
miatti vízpótlás nem lesz. vízmeny-
nyiségi és vízminőségi problémák 
súlyosbodása várható. 

Kérem. hogy a gazdasági károk 
mérséklése érdekében készüljön fel 
a halállománya védelmében meg-
teendő intézkedésekre. akár az idő-
ben történő lehalászására.”

Bodnár Gáspár igazgató

Tisztelt Horgásztársam!
Minden horgász szereti a ter-

mészetet, ismeri és érti annak 
rezdüléseit. Mindannyian tudjuk, 
hogy mi mindent kap a türelmes 
és figyelmes ember a természettől, 
ha illő tisztelettel bánik vele. Kék 
bolygónknak most segítségre van 
szüksége, mert az elmúlt évtize-
dek felelőtlen emberi magatartá-
sa veszélybe sodorta. Szeretném, 
ha most sokakkal együtt Ön is 
meghallaná a Föld segélykiáltását. 
Kérem, csatlakozzon azokhoz, akik 
tenni akarnak bolygónk jövőjéért.

Az elmúlt évtizedekben az ember 
végzetesen kizsigerelte, pusztította, 
szennyezte saját környezetét. 

A klímaváltozásra ma már nem-
csak távoli jelenségek vagy riasz-
tó adatokkal teli táblázatok utal-
nak. A változás immár belépett 
a mindennapjainkba özönvízszerű 
esőzések, újabb és újabb rekordot 
döntő árvizek, hőhullámok, min-
den korábbinál súlyosabb aszályok 
formájában. Már egyetlen felelő-
sen gondolkodó ember sem hiheti, 
hogy a katasztrófák az ő otthonát 
biztosan elkerülik.

Nincs időnk tovább várni. Közö-
sen kell felemelni a hangunkat. 

Ha így teszünk, rábírhatjuk a 
világ vezetőit, hogy idén decem-
berben, a Párizsban tartandó klí-
macsúcson felelősségteljes döntést 
hozzanak, és hosszú évek jó szán-
dékú, de eredménytelen próbál-
kozásai után tettekkel bizonyítsák 
a jövő iránti elkötelezettségüket. 
Végre be kellene látnunk, hogy 
nem a természetnek van szüksége 
ránk, emberekre, hanem nekünk 
van szükségünk a minket körülöle-
lő természetre. Az éltető levegőre, 
a tiszta vizű folyókra, tavakra, a jó 
minőségű termőföldre. 

Talán már értesült arról a világ-
méretű kezdeményezésről, amelyet 

Al Gore, a környezetvédelmi tevé-
kenységéért Nobel-békedíjjal elis-
mert volt amerikai alelnök indított 
el, és amit Ban Ki Mun ENSZ-fő-
titkár is támogat. Az Élő Bolygónk 
aláírásgyűjtő honlap elindításával 
(www.elobolygonk.hu) Magyaror-
szág elsőként csatlakozott ehhez 
a nemzetközi összefogáshoz, ami 
a magunk és gyermekeink sorsát 
befolyásoló erővé válhat. 

Győzzük hát le együtt a kétke-
dést, a kicsinyhitűséget, a nem-
törődömséget és a legnagyobb 
szennyező országok ellenállását! 
Ha sokan felemeljük a hangunkat, 
akkor elérhetjük, hogy egy bölcs 
párizsi döntéssel érdemben csök-
kenteni lehessen a szén-dioxid és 
más üvegházhatású gázok kibo-
csátását.

Kérem, látogasson el a www.
elobolygonk.hu klímavédelmi hon-
lapunkra, és aláírásával támogassa 
a nemzetközi összefogást! Ha szí-
vesen tenne még ennél is többet, 
ha szívesen lenne a jó ügy követe, 
ossza meg a kezdeményezés hírét 
családtagjaival, rokonaival, baráta-
ival, munkatársaival, horgásztársai-
val, és kérje az ő támogatásukat is!

Ha van fél perce a következő fél 
évszázadra, csatlakozzon az első 
világméretű klímavédelmi akció-
hoz!

Áder János
Budapest, 2015. július 8.

Telepítés szövetségi vizekbe
Június 11-én horogérett ponty telepítést hajtotta végre a Megyei Hor-
gász Szövetség kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, 
a Keleti-főcsatornába, és a tunyogmatolcsi Holt.Szamosba. Szeretettel 
várjuk a horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Jöhet a nulla százalékos hal áfa
Nulla százalékra csökkentené a 

horgásztavakba telepített hal áfáját 
a Földművelésügyi Minisztérium 
– írta a Magyar Nemzet. A lapnak 
Nagy István, a tárca parlamen-
ti államtitkára azt mondta: amel-
lett, hogy a turisztikai, rekreációs 
és gazdasági érdekeket szolgáló 
horgászat esetében a halgazdál-
kodási vízterületeken telepített 
hal árában a forgalmi adó nulla 
százalékra csökkenjen, két érv is 
szól. Egyrészt ma az egyesüle-
tek áfával együtt vásárolják meg 
a halat, de a horgász, aki kifogja 
a halat, nem fizet forgalmi adót. 
A horgászegyesület ugyanakkor – 
mivel nem áfaalany – nem tudja az 
adót visszaigényelni. Másrészt a 
horgászegyesületek állami vizekbe 
telepítenek halat, így végső soron 
az állami vagyont gazdagítják. 

Az államtitkár arra is felhívta a 
figyelmet, hogy jelenleg a horgá-
szati célú haltelepítés éves forgal-
ma hozzávetőlegesen 2,5 milliárd 
forint. Ha ezt áfamentessé teszik, 
az mintegy 700 millió forint bevé-
telkiesést okoz a költségvetésnek. 

Az adócsökkentésből fakadó több-
letvásárlás és a piac kifehéredése 
pedig várhatóan vissza is hozná ezt 
az összeget - mondta.

A horgászszervezetek által a hal-
gazdálkodási vízterületekre kihe-
lyezett haltételek áfa tartalmának 
csökkentése, eltörlése érdekében 
korábban részletes javaslattal for-
dult az országos szövetség a Föld-
művelésügyi Minisztériumhoz. 

A horgászszervezetek üdvözlik 
a minisztérium tervezett intézke-
dését, mely összhangban van a 
halgazdálkodási és a halvédelmi 
törvény célkitűzéseivel, azzal, 
hogy a hazai vizek halállománya 
növekedjen. A várható rendelkezés 
növelni fogja a hazai természetes 
vizekre történő halkihelyezések 
mennyiségét és növelni fogja a 
tógazdasági halelőállítás iránti igé-
nyeket is. 

Hasonló célú javaslatot a magyar 
tógazdasági haltermelők is benyúj-
tottak korábban a minisztérium-
hoz. 

Forrás: MOHOSZ honlapja 
(www.mohosz.hu) 

Tavaszi 
sportbi-
zottsá-
gi ülés
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A Föld segélykiáltása
HORGÁSZBOT

A horgászbot alapvető feladata, hogy felsze-
relésünket a kívánt helyre bedobjuk, illetve a 
szerelékünket a megfelelő módon vezethessük a 
segítségével. A horgászbotokat a gyártó cégek a 
módszerek igényeinek megfelelően alakítják ki. 

Úszós horgászathoz használt botok
Spiccbot:●●  a spiccbotok legfontosabb jellemzője, 

hogy teleszkópos kivitelűek és a bot hosszával 
közel megegyező fix hosszúságú damil van a bot 
végére erősítve. Ezeket a botokat 2-10 méteres 
hosszban gyártják, bár ettől a méretektől lehetnek 
eltérések. A rövidebbeket a küszök horgászatához, 
a hosszabbakat általában keszegezéshez használ-
juk. A botokat szerelhetik tömör tűspiccel, amely 
nagyon vékony előkék használatát is lehetővé 
teszi, illetve csőspiccel, amelybe spiccgumit fűz-
hetünk, hogy a testesebb halak kirohanásait jobban 
meg tudjuk fékezni.

Rakósbot:●●  a spiccbotoktól elsősorban rendsze-
rükben és hosszukban különböznek. A rakósbotok, 
mint ahogyan a nevük is mutatja, tagokra szed-
hetőek és a kívánt hossznál rövidíthetőek illetve 
visszatoldhatóak. A rövidebb rakósokat partmenti 
pontyhorgászathoz, míg a hosszabb (11,5-14 méte-
res) botokat általános használatra tervezték. Ezek a 
botok elsősorban a versenyhorgászat eszközei.

Matchbot: ●● a matchbotot Angliában fejlesztették 
ki, a nagy távolságra történő úszós horgászathoz. 
A botok hossza általában 3,90-4,50 méterig terjed. 
A bottestre magasan álló egytalpú gyűrűket sze-
relnek, ezzel is megakadályozva, hogy a nedves 
bottesthez tapadjon dobáskor a damil. A köny-
nyű matchbototkat kistestű dévérek, a nagyobb 
dobósúlyú botokat pontyhorgászathoz használjuk. 
Ezekhez a botokhoz általában nagy áttételű (1:6,6-
7,0) áttételű orsókat használjunk, hogy rontott 
bevágás után a damilt gyorsan vissza tudjuk 
csévélni.

Bolognai bot:●●  ahogyan az előbbi bottípusnál, a 
név itt is árulkodó, hogy a botot Olaszországban 
fejlesztették ki. A bolognai botot gyűrűzött spicc-
botnak is nevezhetjük, hiszen magasan álló egytal-
pas fix és csúszógyűrűkkel rendelkező speciális, 
könnyű súlyú (békazáras) orsótartóval szerelt bot. 
Hosszuk általában 5-9 méterig terjed. Folyóvízi 
úszós horgászathoz használjuk, a hosszú bot segít-
ségével felemeljük a damilt a víz felszínéről. 

Fenékhorgászathoz használt botok
Hagyományos fenekező bot: ●● ezek a botok 

általában kétrészes kivitelűek, 20-50 gramm dobó-
súlyúak. Ólmos, vagy etetőkosaras végszerelékkel 
horgászhatunk velük. Ponty és ragadozóhalak hor-
gászatához ajánlott. Ezekhez a botokhoz a zsinórra 
erősített kapásjelzővel horgászunk.

Feeder bot: ●● nagyon sok apró gyűrűvel sze-
relt, érzékeny spiccű orsós horgászbot. Hosszuk 
általában 3,60-3,90 méter között van. A bothoz 
kettő vagy három, különböző érzékenységű spicc 
tartozik, amelyek tudjuk változtatni botunk dobó-
súlyát, illetve érzékenységét. A spicc hajlása vagy 
kiegyenesedése jelzi a kapást.

Picker bot:●●  kialakítása nagyon hasonlít a feeder 
botokhoz. A pickerek hossza 3-3,5 méter és maxi-
mális dobósúlyuk nem haladja meg a 30 gram-
mot.
Speciális horgászbotok

Legyezőbot:●●  a legyezőhorgászat eszközei, ahol 

a súlytalan legyet a súlyozott legyező-zsinór segít-
ségével juttatjuk a kívánt helyre. A legyezőbotok-
kal szemben magas követelményeket támasztunk, 
rugalmasnak, de mégis gerincesnek kell lenni, 
hogy a dobást és bevágást hatékonyan hajthassuk 
végre. A legyezőbotok osztályba sorolását 000-14-
ig az AFTMA egységes szabvány szerint végzik.

Pergető botok: ●● villantózáshoz (körforgó és 
támolygó) valamint wobblerezéshez használt 
botok. Dobósúly tartományuk a velük bejuttatni 
kívánt műcsalik súlyához igazodik. A szuperköny-
nyű ún. ultralight botok 1-15 g, a közepes 5-40 
g és a nehéz pergető botok 50 g-tól nagyobb 
dobósúlyúak.

Bojlis botok: ●● a modern pontyhorgászatban hasz-
náljuk. Dobósúlyukat nem grammban, hanem a 
botok tesztgörbéjének megfelelően adják meg 
egy angol mértékegységben, librában kifejezve. 
Jele: lbs.

Lékhorgászbot:●●  általában nem hosszabb mint 
50 cm, hiszen nem indokolt a nagyobb hossz, mert 
nem kell vele dobástávolságot elérni. Elsősorban 
finom spiccel rendelkezik, amely különösen fon-
tos a sügér horgászatánál.

ORSÓK
Az orsók nemcsak a damil, illetve legyezőzsinór 

tárolására alkalmasak, hanem a nagyobb, erősebb 
halak fárasztásakor a beépített fék segítségével 
a halak könnyebb és gyorsabb megszákolását 
segítik. 

Állódobú orsók: ●● ahogyan a nevük is mutatja, 
a dob körül a rotor forog, amelyen a felkapókar 
helyezkedik el. Ez gátolja meg a damil önmagá-
tól való lecsavarodását a dobról. Ilyen orsók a 
pergetőorsók, a bojlizáshoz használt nyeletőfékes 
orsók és a finomszerelékes horgászat orsói. 

Multiplikátoros orsók: ●● az állódobúakkal ellen-
tétben, az orsó dobja forog dobáskor, illetve a zsi-
nór felcsévélésekor. Ezen az orsók kisebb darabjait 
az amerikai horgászok a feketesügér horgászatá-
hoz használják, a közepes méretűeket csukázáshoz 
és harcsázáshoz, míg a legnagyobbakat ún. big 
game azaz nagyhalas tengeri horgászatra. 

Legyezőorsók: ●● ahogyan a multiorsóknál, a 
legyezőknél is merőleges a dob tengelye a zsinór-
ra. A legyezőorsók többsége 1:1 áttételű, azaz a kar 
egyszeri körbefordítására a dob is egyet fordul. A 
lazacozáshoz vagy tengeri nagyhalas legyezéshez 
gyártott rendelkeznek egynél nagyobb áttétellel. 
Ezeknek az orsóknak azért magas az áruk, mert a 
házat és a dobot is egy-egy tömbből alakítják ki, 
precíziós esztergával. 

Zártdobó orsók: ●● a zárt dobú orsók dobja körül 
két kis tű teríti a damilt, ezeket úgy is tekinthet-
jük, mint a pergető orsók felkapókarját. A dob 
egy csészében helyezkedik el, amelynek a tetején 
egy kis nyílás van, amin keresztül fut ki és be a 
horgászzsinór.

DAMILOK, ZSINÓROK
A damil szerelékünk másik fontos alkotóré-

sze. Erre rögzítjük úszónkat, etetőkosarunkat, 
műcsalinkat és természetesen a horgot.

Monofil damilok: ●● egyszálas damiloknak is 
nevezzük őket. Teljes mértékben mesterséges 
szálból készülnek. Ezeket a damilokat békés és 
ragadozóhalak horgászatához egyaránt használ-
hatjuk. A damilok átmérőjét mm-ben tüntetik 
fel, szakítószilárdságukat (mekkora súlyt bírnak 

el) pedig kg-ban határozzák meg a gyártók. Az 
alábbi táblázat egy általános célú horgászdamil 
átmérő és szakítószilárdság értékeit mutatja.

Multifil zsinó-●●

rok: több szálból készül-
nek, speciális fonó eljárás 
segítségével. Ezeknek a 
hor gász zsi nóroknak gya-
korlatilag nincs nyúlásuk, 
így sokkal hatékonyabb 
bevágást tesznek lehetővé. 
Elsősorban bojlis és rab-
lóhalas horgászatban hasz-
nálják.

L e g y e z ő z s i -●●

nór: súlyozott zsinórok, 
amelynek központi fonott 
magja körül egy műanyag 
be-vonat található. A zsi-
nór súlyozására azért van 
szükség, mert a műlégy 
súlytalan és nem tudnánk a 

kívánt helyre jutatni. A legyezőzsinórokat alakjuk 
és úszási tulajdonságuk alapján osztályozzuk. 
Ezeket angol nevekkel jelölik.

Alakjuk szerint
 ●● L (level): egész hosszában azonos átmérőjű, 
manapság ritkán használják
 WF (weight forward):●●  elől súlyos zsinór, 
amely segíti a távoli és szeles időben történő 
dobások kivitelezését
 ST (single taper):●●  egyik oldalra vékonyodik, a 
másik oldal párhuzamos
 DT (double taper):●●  két vége felé vékonyodó 
legyezőzsinór

 Súlyuk szerint
 ●● F (floating): úszó 
 F/S (floating/sinking):●●  süllyedő végű úszó-
zsinór
 S (sinking):●●  süllyedő

ÓLMOK, SÚLYOK
Az ólmok és napjainkban a természetvédel-

met is figyelembe vevő cégek környezetvédő 
forgácsolt súlyai azt a célt szolgálják, hogy 
szerelékünket a kívánt mélységbe juttathassuk és 
ott is tarthassuk. 

Sörétólmok: ●● gömb alakú ólmok, amelyek köz-
pontosan hasítottak. A hasítékba helyezzük a hor-
gászzsinórt és az ólomfogó segítségével szorítjuk 
a damilra. Ha túl szorosra áll a damilon a sörét, 
akkor szintén a sörétfogóval lazíthatunk rajta. 

Styl ólom:●●  henger alakú súlyok, amelyeknek 
a tengelye mentén vágás található a damilra fel-
csíptetés céljából. 

Fenékólmok: ●● a fenekező horgászat ólmai, 
amelyek általában nagyobb súllyal rendelkeznek. 
Célunk a szerelék fenéken tartása.

A HORGÁSZAT ALAPVETŐ FELSZERELÉSEI

Átmérő 
(mm)

Szakítószi-
lárdság (kg)

0,06 0,5

0,08 0,9

0,10 1,2

0,12 1,7

0,14 2,4

0,16 3,3

0,18 4,2

0,20 5,5

0,25 8,2

0,30 12,0

0,35 15,5

0,40 20,0

0,45 27,0

0,50 35,0

Horgászkönyvek, Horgászújságok a 
világ minden részéről,  

magyar és angol nyelven!

érd.: Balogh róbert
Tel.: 30/5199-845

Gyűjtők figyelem!
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A jószágnak az életkora akár 40-50 év körü-
li is lehet. Ifj. Hamvas Károly tiszavasvári 
horgász Tiszalökön akasztotta kuttyogató 
módszerrel, a különös méretekkel rendelke-
ző és meglehetősen idős harcsát./12.

Giga harcsát fogtak 
Tiszalöknél

Sajtótájékoztató
Április 14-én elfogadta a par-

lament azt a törvénymódosítást, 
amelynek hírére felkapták a fejü-
ket azok a horgászok is, akik 
elsősorban természetes vizeken 
pecáznak és ellenzik az élővi-
zek kereskedelmi célú halászatát. 

2016-tól ugyanis ezt a tevékeny-
séget megtiltja a törvénymódosí-
tás – kezdte május végén tartott 
sajtótájékoztatót Fesztóry Sándor, 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség alelnöke, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szövet-
ségének ügyvezető igazgatója./4.

Harcsamatuzsá-
lem a Tiszából

Negyven-ötven éves lehetett az 
a kapitális méretekkel bíró harcsa, 
amit szerdán délelőtt akasztott Ifj. 
Hamvas Károly tiszavasvári hor-
gász Tiszalökön a Tisza folyóban. 
A vízlépcsőhöz közel, az ún. felső 
vízen sikerült a kapitális fogás szer-
da délelőtt félórás fárasztás után – 
magyarázta a fogás körülményeit a 
horgász. A most kifogott kapitális 
méretű hal 226 cm hosszú és 80.5kg. 
Mint megtudtuk, a halat kuttyogató 
módszerrel, csónakból akasztotta 
horogra a horgász. A közel húsz éve 
horgászó Ifj. Hamvas Károly büszke 
zsákmányára, amely az eddigi legna-

gyobb a fogások között. A horgász 
azt is elmondta Tiszavasvári Online 
érdeklődésére, hogy tavaly is sike-
rült egy hatalmas harcsát kifognia a 
Tiszából igaz az „mindössze” ötven 
kilogramm súlyú volt.

Keletpress Hírügynökség

Minden horgász szereti a ter-
mészetet, ismeri és érti annak 
rezdüléseit. Mindannyian tudjuk, 
hogy mi mindent kap a türelmes 
és figyelmes ember a természettől, 
ha illő tisztelettel bánik vele. Kék 
bolygónknak most segítségre van 
szüksége, mert az elmúlt évtize-
dek felelőtlen emberi magatartása 
veszélybe sodorta. Szeretném, ha 
most sokakkal együtt Ön is meghal-
laná a Föld segélykiáltását. Kérem, 
csatlakozzon azokhoz, akik tenni 
akarnak bolygónk jövőjéért./2.

Tisztelt Horgásztársam!

Ez a fogás már 
bizakodásra ad okot!

  Események képekben

PonTEGyEnlőSéG volT. Sorozatban már negyedszer adtak 
otthont a megyei csapatbajnokságnak a kisvárdai Bágeri tavak 
május 10-én. A végeredmény kiszámolása az idén is kicsit tovább 
tartott, mert az első helyen pontegyenlőség alakult ki a Vasutas 
HE. és a SHE. Nagykálló között. Ilyen esetben a kifogott halak 
összsúlya dönt, az idén ebben a Vasutas bizonyult jobbnak./7.

ÚjrA Az ElSő oSzTályBAn. Június 27-28-án zajlott le Sukorón, 
a Velencei-tónál az OHCSB II. osztály küzdelme. A két versenyna-
pot összegezve az első helyen végzett csapatunk, így jövőre már 
az első osztályban indulhatunk./6.

KüldöTT KözGyűléS. 2015. április 
25-én tartotta éves küldöttközgyűlés-
ét a megyei horgász szövetség/3.

Horogra került 
a tó „réme”.
Egy 60 kg harcsa akadt 
horogra május 17-én éjjel 
11.31-kor az Apagyi Ken-
deráztató Horgásztavon. 
Juhász András egyesületünk 
tagja ezzel megdöntötte a 
tavaly szeptemberi 48 kg-os 
eddigi rekordot. Többhetes 
kapástalan éjszaka után, a 
stéges oldalon, egy tenyér-
nyi nagyságú dévérke-
szeggel, aránylag rövid, 30 
perces fárasztás után került 
partra a bajuszos. A hor-
gászsegítői ifj. Szegfű Tibor 
és Bakó Tibor horgásztársak 
voltak. A harcsa 60 kg-os és 
187 cm hosszú volt.
Szűcs Tibor Apagy HE.

Czikó János a 
rakamazi Nagy-Morotván 
fogta ezt a 12,6 kilogrammos 
pontyot április 17-én délelőtt.

Egy reményteli hal a 
tiszavasvári Kacsás-tóból. Kovács 
Gábor fogása.

A kishalak domináltak
Horgászversenyt rendezett a Holt-Tiszán 
a gulácsi Tiszavirág Horgászegyesület. A 
verőfényes napsütésben közel harmincan 
próbálkoztak a horgászattal. A szervezők a 
nagyobb halakat nem tájékoztatták a ren-
dezvényről, ezért csak a kisebbek akadtak 
horogra, s így végül „sok kicsi sokra megy” 
alapon dőlt el a verseny. A díjazottak: 1. 
Vass Károly, 2. Bihari Ferenc, 3. Balla Nor-
bert. A külsős versenyzők közül különdíj-
ként Fekete Pál egyéves területi engedélyt 
kapott. Amíg a horgászok a halfogással 
foglalatoskodtak, az ügyes asszonyok egy 
üst finom halászlevet főztek, amelyet az 
eredményhirdetés után közösen jóízűen 
elfogyasztottak. 

Legeredményesebb. Máriapócsi Horgász Egyesület 
tagja, Szakács Zsolt a 2014. év legeredményesebb horgásznak járó 
díjat átveszi Papp Bertalan polgármestertől! Zsolt a 2014. évben több, 
mint 200 kg halat fogott, s a kifogott halak többségét visszaengedte.

Képösszeállítás a küldöttgyűlésről
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