
Aki a kicsit nem be-
csüli, a nagyot nem
érdemli...
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A statisztikák 
tükrében
Lapzárta után, május 15-én tartja a megyei
szövetség küldöttgyűlését. Az elkészült beszá-
molóból kiderül 2003. év végén 66 egyesület-
ben 12.921 fő volt a horgászlétszám, ez 777-
tel több mint tavaly. A megyei fogási átlag a
leadott fogási naplókra 19,88 kg. Egyébként a
fogási átlag egy főre 12, 7 kg. Az egy főre eső
legtöbb halat az Apagyi HE tagjai, és a levele-
ki Önkormányzati HE tagjai fogták. Tavaly az
egyesületek összesen 48. 340. 778 forint érték-
ben telepítettek halat vizeikbe. Ez az összeg
852.493 forinttal haladta meg az elmúlt évit.

VÁGTÁK A NÁDAT. A télen sem tétlenkedtek a vízkezelõ
közösségek. Mutatja ezt, hogy például a Vállalkozók Vízügy
HE tagjai, készülve az idei horgászszezonra - kihasználva a
kedvezõ idõjárást - vágták a nádat a székelyi víztározón.

Rekordfogások

A milotai 
Süllõs tóból

került ki 
ez a 13,5 kg-os

ponty

Wachtein-
heim

József 
9,5 és

7,5 kg-os
pontyai

Török Géza harcsája 19,5 kg
Banu László amúrja

Kisvárdáról

Telepítések
A tavasz a telepítések ideje. Min-

den vízkezelő igyekszik lehetősége-
ihez mérten minél több halat kihe-
lyezni a horgásztóba. A szokásos ti-
lalmi idő után aztán kezdődhet a
horgászat.

A jó fogás reményében került 
7 mázsa kopoltyús 

az apagyi Kenderáztató tóba. 

Berki Károly felvétele
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A horgász egyesületek elnökei,
titkárai és gazdasági 

vezetői számára szervezett 
konzultációt a megyei 
szövetség januárban.

Zsúfolásig megtelt a nyíregy-
házi Start Rehabilitációs Válla-
lat ebédlője. Dr. Maleczky Imre,
elnök megnyitójában elmondta:
állandó megújulásra van szük-
sége a megyénkben élő húszez-
res horgásztársadalomnak is.
Friss információ, hogy az egye-
sületek ÁFA-mentesek lettek,
így a területi és a napi jegyre
ezek után nem kell adót számol-
ni. Fesztóry Sándor, ügyvezető
igazgató tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy az országgyűlés
döntése értelmében az egyesü-
leti tagság továbbra is kötelező.

A rendezvényen mutatkozott be
az egyesületek vezetőinek Koz-
ma Péter, az új halászati főfel-
ügyelő is.

A hozzászólások között szere-
pelt, hogy a tarpai holtágakat
természetvédelmi területté akar-
ják minősíteni. Papp Gyula a
Keleti-főcsatornával kapcsola-
tos problémákat vetette fel: a
vízpart elgazosodott, járhatat-
lan, gyakran hallani hálózásról,
orvhalászatról. Elmondta, egye-
sületük a tiszavasvári Alkaloida
Lombik HE, az idén lesz ötven
éves, egyben felhívta a hasonló
korú közösségeket, hogy fogja-
nak össze a közös ünneplés ér-
dekében. A szabolcsi Földvár
HE elnöke a holtágak iszaposo-
dásának megállításában kért se-
gítséget a szövetségtől.

Búcsúzunk
Azok is meghalnak, akikről

azt hiszi az ember, hogy örök-
ké fognak élni. Meghalt Sza-
bó Feri. Ötvennégy éves lett
volna márciusban. 

Hosszú-hosszú éveken át
volt a megyei horgászváloga-
tott tagja, s a megyei szövet-
ségben is jó ideig vezető tiszt-
ségeket töltött be. Rengeteg
barátja volt, többségük ma
sem hiszi, hogy ebben az élet-
ben többé már nem találkoz-

hatnak vele.
A víz volt a
mindene. Is-
mert minden
apró árkot,
jelentékte-
len. A leg-
jobban talán mégis Milotán
érezte magát. A Tarpay-, s a
Szenna-fűzesben. Nappal hor-
gászott, éjjel pedig őrizte a tü-
zet. Hallgatta a Tiszát, meg a
csendet. Talán ott ül most is,
és rakja a tüzet. Nézi a lángo-
kat, hallgatja a Tiszát, a csen-
det. S vár minket.

Meújuló közösségek

Hírek

EGY SZÁZALÉK. A megyei szö-
vetség 2003-ban a személyi jöve-
delemadó felajánlás egy százaléká-
ból 148. 746 Ft-ot kapott, amit
az eszközállomány fejlesztésére
fordított. Az elnökség ezúton  kö-
szöni meg az adófizetõknek a tá-
mogatást. 

22000044  éévv
04. 18. Évadnyitó horgászverseny Nyírbátor 

04. 25. Utánpótlás Csap. Bajn. Tiszavasvári

05. 01.-02. IX. Nemzetközi Barátság Kupa Levelek

05. 09. Ifjúsági Csapatbajnokság Bújtos

05. 16. I. osztályú Csapat Bajn. Levelek

06. 06. II. osztályú CsB. Tiszalök

06. 13. Tavasz Kupa Szatmárnémeti

06. 20. Egyéni Bajnokság Tiszalök

06. 27. III. o. Csapatbajnokság Oros

07-08 hó Horgásztábor Tiszadob

07. 10.-11. OHCSB. I. oszt. Szolnok

07-08 hó Nyíregyháza-Város Kupa Bújtos

08 hó Week end Kupa Dés

08.15. Egyesületi Tisztségv. v. Ibrány

09 hó Szûcs Attila Emlékverseny Tímár

10.03. Csukafogó horgászverseny Gávavencsellõ 

Mi mennyit
eszik? 

Gyakran felmerül a kérdés, hogy általában vagy főtáplálékként
halhúst fogyasztó, egyes madaraink „számlájára“ mekkora meny-
nyiségű halfogyasztás írható. A következő táblázat segítségével
bepillantást nyerhetünk jelentősebb halevő madaraink étvágyába.

Faj
Fészkelő

pár
Halastavi

telep
Fogyasztás

kg/nap
Évi fogyasztás kg

Kár mértéke 
(500 Ft/kg hal) E Ft

Kárókatona* 2 499 50% 0,5 912.135 456.068 

Bakcsó 1 921 25% 0,4 560.932 280.466 

Nagykócsag 2 012 53% 0,4 587.504 293.752 

Szürke gém 2 966 31% 0,4 866.072 433.036 

Vörös gém 762 34% 0,4 222.504 111.252 

Összesen: 3.149.147 1.574.574 
* A táblázat nem tartalmazza a Kárókatona hazánkon átvonuló állományának halhús fogyasztását!

A Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szövetségének megbízásából
kiadja a Fego Plusz Bt.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Dankó Mihály

Felelős kiadó:
Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 
4400 Nyíregyháza, 

Dózsa György u. 9. 1/109. 

Telefon: (42)411-372.

Nyomás: Tóth Imre



2004. május
3

Természetesen ezzel kapcso-
latban rengeteg kérdés és véle-
mény is megfogalmazódott, in-
formációkhoz lehetett jutni a kü-
lönböző médiákon keresztül,
mégis nagy a bizonytalanság. 

Mivel a megyei Horgász Szö-
vetség ügyvezető igazgatójaként
kiemelt feladatomnak tartom a
horgászok, a horgásztársadalom
korrekt tájékoztatását, ezért la-
punk hasábjain szeretném sze-
rény ismereteimet, véleménye-
met Önökkel megosztani. 

AApprróó  mmóóddoossííttáássookk

Jelenleg az 1997. Évi XLI tör-
vény a halászatról és a horgá-
szatról, valamint a törvényhez
kapcsolódó rendeletek szabá-
lyozzák a horgászni vágyók te-
vékenységét is. Ez a törvény,
amely 1997. évben lépett hatály-
ba korszerűnek tekinthető és az
1999-2000 Európai Uniós csat-
lakozást megelőző ún. joghar-
monizációs tárgyalásokon meg-
felelőnek találtatott. 

Néhány apró módosítást kel-
lett csak eszközölni, melyet a
szakigazgatási szerv előkészíté-
se után (FVM) a törvényhozók
elfogadtak. Példának okáért ha-
lászati őr nemcsak magyar ál-
lampolgár lehet, hanem külföldi

is. A horgászvizsgát külföldiek
esetében el kell fogadni, ameny-
nyiben anyaországában tett
ilyet, stb. A kettős jegyrendszer
(Állami horgászjegy + Területi
engedély) és a kötelező egyesü-
leti tagság intézménye természe-
tesen továbbra is fenn marad!!

Nagyon érdekes, de számsze-
rűleg kimutatható, hogy a ma-
gyarországi, mintegy 3-3,5 %-os
lakossághoz viszonyított hor-
gászlétszám tekintetében nálunk
lemaradás tapasztalható, az Eu-
rópai Uniós tagállamok országa-
ival szemben, hiszen ott ez a
szám 5-15 % között mozog.
Várható tehát, hogy Magyaror-
szágon is növekedés tapasztal-
ható majd, már csak azért is,
mert horgászható vizek tekinte-
tében viszonylag jól ellátott or-
szágnak mondhatjuk magunkat.

SSaajjáátt  sszzaabbáállyyoozzááss

Az Európai Uniós országok-
ban nincsen egységes szabályo-
zás a horgászatra vonatkozóan,
minden egyes tagállam saját
jogrendszere és saját szabályo-
zása érvényesül. A horgászlét-
szám várható növekedése is in-
dokolja, továbbá az egyesületi
tagság intézmény rendszerének
a fenntartását ugyanúgy, aho-

gyan ez jó néhány Uniós tagál-
lamban is kötelező, és jól műkö-
dik. Hogy mit lehet és mit nem a
vízparton (lehet-e élő csalihalat
használni, mennyi és milyen ha-
lat lehet kifogni) azt nem Uniós
szabványok, vagy rendeletek
határozzák majd meg, hanem el-
sősorban tagállam szintű igazga-
tási kérdés. Az ilyen jellegű sza-
bályozások, illetve döntések be-
vezetése pedig nagyban függ
különféle lobbiktól és irányza-
toktól (pl.: zöldmozgalmak, kü-
lönféle természet-és állatvédel-
mi irányzatok), valamint ezek-
nek a döntéshozatalba való be-
avatkozási képességétől. 

HHoorrggáásszzttuurriizzmmuuss

Az előbb már említettem a
horgászlétszám várható emelke-
dését, ezt követi egy Európai
Uniós szinten több millió eurós
forgalmú ún. horgászati háttér-
ipar fejlődése is. 

Többek között ez a gazdasági
erő is segít abban, hogy a horgá-
szat a horgászokat tömörítő
szervezetek szerepe és jelentő-
sége megnövekedjen és a szer-
vezettségi fokától függően meg-
felelő helyére kerüljön amikor
szakmai és horgászati szempon-
tokat érintő jelentős kérdések el-
döntésére kerül sor, szakigazga-
tási szinten is. Régóta hangozta-
tott fogalom az ún. falusi turiz-
mus, ezen belül a horgászturiz-
mus, mely megyénk egyes el-
maradottabb térségeiben kiugrá-
si, fejlődési lehetőség lehet. 

A „Mi újság a halpiacon“ kér-
désre nem tudok egyértelmű vá-
laszt adni, várható viszont, hogy

a magyarországinál olcsóbb hal,
az egyes pontytermelő orszá-
gokból pl. Szlovákia, meg fog
jelenni a piacokon. Hogy ennek
milyen hatásai lesznek, ponto-
san nem lehet megjósolni. Én a
magam részéről lokálpatrióta
vagyok és szomorúan venném
tudomásul, ha az olcsóbb, de
rosszabb minőségű (?) (akár
számunkra ismeretlen betegsé-
geket hordozó) halhoz szabadon
hozzá lehetne jutni. 

ÉÉrrddeekkkkééppvviisseelleett

A fent leírtakból is következik
a végső konklúzió, hogy az ér-
dekképviselet szerepe és jelentő-
sége is egyre növekedni fog,
mert ha ma azt mondom, hogy a
megyei Horgász Szövetség a hor-
gászok érdekeit képviseli, akkor
ez holnap már azt fogja jelenteni,
hogy felelősséggel tartozunk az
EU-s horgászokért is, rossz dön-
tésekkel és pl. külföldieket érő
megkülönböztetéssel nem ront-
hatjuk le Magyarország, mint
EU-s tagállam „image“-ét!

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Amikor ezeket a sorokat olvassák, már átléptük az
Európai Unió képzeletbeli kapuját, vagy ezekben
a napokban ezen a képzeletbeli kapun kopogta-

tunk, bebocsátásra várva. 
Tesszük ezt horgászbottal a kezükben, mert

természetes módon, mint Európai Uniós
polgárok az Unióban is horgászni kívánunk.

Magam részéről Tisztelt Horgásztársak!

A horgászlétszám alakulása: 2003. évben 777 fõ növekedés volt tapasztalható.

Fesztóry Sándor
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Egyesületünknél a horgászati
lehetőségek a következők: egész
évben, 24 órán keresztül horgász-
ható a kezelésünkben lévő holtág,
tehát éjjel-nappali horgászat enge-
délyezett. 

A napijegy ára: 1.200,- Ft,
mellyel 2 db nemeshal és 5 kg ve-
gyes hal fogható. Napijegy kap-

ható: három helyen Tiszalökön:
a Kukac-Ponty-hu Horgászbolt-
ban, a tiszalöki Vendéglőben és a
Jáger büfében. Emellett a megyei
Szövetségen keresztül Nyíregyhá-
zán a horgászboltokban.

A horgásztársaknak a nyári hor-
gászlehetőségeit növeltük azzal,
hogy az éjszakai horgászjegyet
is bevezettük, mellyel 18 órától-
reggel 6 óráig lehet horgászni. Az
éjszakai horgászatnál az országos

hor-

gászrend az irányadó, a horgász-
helyet ki kell világítani. 

Csónak használata a holtág
partján engedélyezett, de termé-
szetesen a partról horgászók zava-
rása nélkül. A holtág partján lehe-
tőség nyílik sátorozásra, kempin-
gezésre, pihenésre és szeretettel
várjuk is az idelátogatókat. A part-

ra asztalokat helyezünk ki. Fog-
lalt hely nincs, mindenki maga
választhatja ki a számára ideális
helyet. A két bottal horgászók fi-
gyelmét felhívjuk arra, hogy
olyan távolságban helyezze el fel-
szerelését egymástól, hogy túl sok
helyet ne foglaljon el. 

A víznélküli egyesületeknek és
a Szövetségnek is felajánlottuk,
hogy versenyeik megrendezésére
bérbe adjuk a versenypályát,
előzetes egyeztetés alapján.

A tározónak fő halfaja: a 
ponty. Emellett található benne
kárász, keszeg, tiszai keszeg, sül-
lő, csuka és kisebb mennyiség-
ben harcsa. 

Ragadozó állományban a
süllő a legjelentősebb. Szépen
leívott a süllő az előző két évben.

A fogási eredményből lát-
szik, hogy többen már 20
kg süllőt is zsákmányol-
tak. Etetésre nincs kor-
látozás, annál is inkább,
mert sok apró fehér hal
van a tározóban. 

A törpeharcsa kiszedé-
sére és ritkítására egyesü-
letünk most szerezte be a

törpeharcsa csapdát, megkezdjük
az apró törpék kiszedését.

Fő telepítési időpontjaink:
Húsvét előtt telepítettünk 2.000
kg kárászt, és április 21-22.-én
összesen: 1.550 kg Pontyot. Júni-
us elejétől halasításainkat 3 heten-
te folyamatosan mindig csütörtöki
napokon szeretnénk eszközölni,
500 kg hal kihelyezése mellett al-
kalmanként. 

Telepítés után tilalom nincs,
egyetlen kikötése van az egyesü-
letnek, melyet házirendjében rög-
zített, hogy a 3 nemeshal megfo-
gása után a telepítés napján és az
azt követő napon be kell fejezni a
horgászatot. 

A helyi horgászrendben való
főeltérés, az országostól a fogott
mennyiségben van. Napijeggyel 2
db nemeshal, 5 kg vegyes hal,
éves engedéllyel: 3 db nemes hal
és 5 kg vegyes hal fogható. Az
éves területi engedélyünk ára:
7.000,-Ft.

Második eltérés az országos
horgászrendtől az, hogy a holt-
ágon a pergetés és a villan-
tózás november 1.-től az ólom
és a hármas horog használatá-
nak kivételével engedélyezett.
Tehát egész évben lehet per-
getni, de amikor a halak elkez-
denek vermelni, az ólom és a
hármas horog használata nem
megengedett. 

A holtág partján az ellenőrzés
folyamatos. Egyesületünknek
megállapodása van a Tiszavasvári
Rendőrkapitánysággal, akik fo-
lyamatosan ellenőriznek hal-
őrünkkel, gyakran van éjszakai el-
lenőrzés is. Ellenőrzéseik során
felhívják a horgásztársakat a hor-
gászrend maximális betartására, a

vízpart rendben tartására. A holtág
bár holt területen van, de a sze-
métszállítás megoldott.

A tavalyi évhez hasonlóan
2004. évben is egyesületünk meg-
kapta a Halászati hatóságtól a
ponty tilalom alóli felmentést.
Tehát holtágunkon ebben az év-
ben sem lesz pontytilalom. 

Halőrünk: Fleischer Zoltán,
aki bármiben áll a horgászok ren-
delkezésére. Telefonon is ad felvi-
lágosítást a holtágra vonatkozó-
lag. Telefonszáma: 06-30-5983-
199. Tervünk és célunk, hogy ezt
a szolgáltatásunkat tovább bővít-
sük azzal, hogy a megyénkből és a
messzebbről érkezőknek a Tisza
állapotáról is tájékoztatást adjunk
ezen a telefonszámon. 

A jelenlegi vezetés tavaly feb-
ruártól tevékenykedik. A tavalyi
telepítések végeredménye már
szépen megmutatkozott a fogási
naplókban is. Többen 5-7 kg-os
pontyot is fogtak holtágunkban.

A halat általában a Szabolcsi
Halászati Kft-től vásároljuk, a hal
elszállításában pedig a megyei
Szövetség nyújt részünkre segít-
séget. 

Az egyesület anyagi helyzete
stabil, jelentős összeggel zártuk
az elmúlt évet, erre az évre már
több mint 15 mázsa hal le van köt-
ve a termelőknél, amire meg is
van a fedezet. 

A közeljövőben terünk és cé-
lunk, hogy a horgászhelyek szá-
mát, mind hátul a versenypályán
Szilvás felé, mind a „bikaúsztató-
nál“ növelni szeretnénk. Ehhez
hozzá tartozik az is, hogy május-
ban a zöldár levonulása után a fel-
jövő hínárt és a sulymot kiszedjük
a vízből. Ezek megoldása után a
tározó partján 100 horgász is el-
férhet majd. 

Bemutatkozik
A tiszalöki 

Kenyérgyári holtág

Ricz Lészló elnök

Az Új Élet Horgász Egyesület, mint vízkezelő 
a tiszalöki Kenyérgyári holtágat kezeli, melynek 
területe 12 ha. Az élő Tiszával természetes 
összeköttetésben van ez a holtág, 
melyet 2004. évben sima kőzárással 
szeretnénk részlegesen a vízszint megóvása 
és a halak kiáramlásának megoldása 
érdekében elzárni.
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Virág Imre neve összeforrt a me-
gye horgászéletével. Több évtize-
den át szervezete, irányította, se-

gítette a szövetségbe tömörülő
közösségek munkáját.

Valóban, 1984-től 2003. szep-
tember 30-ig, nyugdíjba vonulá-
somig, a megyei szövetségben
ügyvezető elnökeként, majd igaz-
gatóként dolgoztam - erősíti meg.
- Persze, most sem lettem teljesen
hűtlen, hisz alelnökként, valamint
a MOHOSZ elnökségi és választ-
mányi tagjaként tovább segítem a
horgásztársak munkáját. Magával
a horgászattal - büdszentmihályi
gyermekként - korán kapcsolatba
kerültem. Sokáig voltam a
tiszavasvári Alkaloida-Lombik
HE vezetője is. Büszkén vallom,
szép eredményeket értünk el az el-
múlt időszakban. 

Jó kapcsolat

Kezdetben a legnagyobb gon-
dot az jelentette, hogy elismertes-
sem magam, és a horgászatot mint
fontos szabadidős tevékenységet a
megyei vezetőkkel és a halászati
felügyelővel. 

A jó kapcsolatot az egyesüle-
tekkel és a hatóságokkal már az
első évben - Antal Pál akkori inté-
zőbizottsági elnök közreműködé-
sével - sikerült kialakítani.

Mikor átvettem a szervezet irá-
nyítását 27 egyesülettel, 5200 tag-
gal és 5 vízterülettel rendelkez-
tünk, ma ez több mint 60 közössé-
get 13 ezer feletti taglétszámot és
30 egyesületi horgászvizet jelent.
Megerősödött a versenymozga-
lom is, mutatták ezt a megyei és
az országos sikerek.

Azóta bebizonyosodott, hogy jó
úton járnak.

A megye képviseletében, már
az előző MOHOSZ-vezetés idején
igényelte és sürgette a változáso-
kat. Benne volt a „nyolcakban“,
akik  megjelölték a problémákat
és az alulról való építkezést fon-
tosnak tartva kérték a változáso-
kat. 1993-ban alakult át az intéző-
bizottság megyei szövetséggé,
melyhez a régió valamennyi egye-
sülete csatlakozott. Nem irányító
szerepet kívántunk betölteni, ha-
nem az egyesületek munkáját se-
gítő, érdekképviseletüket ellátó
feladatot végeztünk. A horgász
közösségek felügyeletét az
ügyészségek látják el, de minden
más problémával hozzánk fordul-
nak. A sokrétű munkán egyik je-
lentős részét a horgászjegyek ki-
adása jelentette, másik nagy fel-
adatunk a haltelepítések megszer-
vezése, lebonyolítása volt, és még
ma is az. A gondok miatt eljártunk
a halászati hatóságoknál, és kér-
tük, hogy ne csak főállású hal-

őrök, hanem megfelelő oktatás és
eskütétel után társadalmi halőrök
is védhessék a vizeket.

Segítünk a pályázatok megírá-
sában, mi kérjük a szakhatóságok
állásfoglalását. Nagy szerepet vál-
laltunk, hogy az egyesületek víz-
hez jussanak, amikor a vízterüle-
tek halászati jogával kapcsolatos
pályázatokat kiírták. Igyekeztünk
a vízügy, a természetvédelem és
az önkormányzatok támogatását
is megszerezni. Sajnos sokszor
nem volt kegyes hozzánk a termé-
szet, katasztrófák és más csapások
érték megyénket: pl. árvizek, szá-
razságok, cianid szennyeződés, de
az is bebizonyosodott, a bajban
összefogva úrrá lehet lenni a gon-
dokon.

Növekvõ taglétszám

Megerősödött, jól működő szer-
vezetet adtam át az utódomnak.

Ezt a megnövekedett taglét-
számot, a széleskörű jó kapcsolat
és a gazdasági stabilitás jellemez -
teszi hozzá. Pristyák Józsi bácsi-
val sokat fáradoztunk a horgászok
tájékoztatásán is. Ma az elnökség
munkájában részt vesz egy újság-
író, aki naprakész információkat
közöl a helyi Kelt-Magyarország-
ban. Emellett több kiadványunk

és térkép is megjelent, melyek az
idelátogatóknak is segítséget
nyújtanak. 

Hosszú ideje társam dr.
Maleczky Imre elnök, akivel
1987-től kezdtük el kiépíteni a
nemzetközi kapcsolatokat. Ma is
rendszeresen találkozunk a szé-
kelyföldi és felvidéki barátaink-
kal. A különböző találkozók mel-
lett a versenyek jelentik a közös
együttlétet. 

Sok az elfoglaltság

A nyugdíjbavonulás így vagy
úgy, de megváltoztatja az ember
életét. Vajon Virág Imre milyen
tervekkel tette le „lantot“? Amióta
nem jár be naponta dolgozni, sok-
kal több az elfoglaltsága - válaszol
mosolyogva. Végre a másik két
kedvtelésének is élhet, a gyümöl-
csösben a kertészkedésnek és a
vadászatnak. Azért jut idő a hor-
gászatra és a családra is, az uno-
kák tanítgatására, hogy szeressék
meg a természetet, ismerjék meg a
pecázás alapjait. Nem feledkezhet
meg a  hű társról, a feleségről
sem, aki mindig mellette állt, elfo-
gadta, hogy a férj sokat van távol.
Igaz, ha lehetőség nyílt rá, szíve-
sen elkísérte a nagy versenyekre
vagy rendezvényekre.

Nyugdíjasként is
aktívan 

Jól működő szervezetet adtam át az utódomnak

AZ elnökség nevében dr. Maleczky Imre köszönte meg a munkát

Virág Imre

1941-ben született,

1961-ben végezte el a nyíregyházi Közgazdasági
Technikumot, majd a Bláthy Ottó Villamosipari
Technikumban szerzett oklevelet,

1967-tõl az Alkaloida-Lombik HE gazdasági
vezetõje,  majd 1975-83 között alelnöke,

1970-os évek elejétõl a megyei intézõbizottsági
küldött, az intézõbizottság
pénztárellenõre, késõbb az
ellenõrzõ bizottság elnöke,

1984-tõl a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Intézõ
Bizottság titkára

1993-tól a megyei szövetség
ügyvezetõje, majd ügyvezetõ
igazgatója

1976-tól aMOHOSZ
választmány tagja

1987-tõl az országos
elnökségnek a tagja
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A hazai halak általában egyszer
szaporodnak egy évben, ami faj-
tól függően a tavasz bizonyos
időszakára esik. A ragadozóknál a
szaporodási időszak gyakran ko-
rábban kezdődik, hogy a fiatal
ivadékoknak meg legyen a békés
halak szaporodásából származó
táplálékkészlete. Az egy szaporo-
dási szezonban többször ívó ha-
zai fajok a következők: ezüstká-
rász (aranyhal), a vadponty és a
kínai razbóra. 

Az ívást kiváltó
tényezõk 

A vízhőmérséklet határozza
meg elsősorban az egyes fajok
ívási idejét és időtartamát. A leg-
több halfaj esetén a téli nyugalmi
időszak elengedhetetlen az ikrák
végső éréséhez. Az ovuláció - ik-
raadás - csak bizonyos hőmérsék-
letnél következik be. Az ovuláció
folyamata, ha már elért egy bizo-
nyos állapotot szinte visszafordít-
hatatlan folyamat. Zavaró ténye-
zők hatására az ovuláció elma-
radhat, de ez gyakran a következő
évig ható károsodást válthat ki az
anyahalakban. 

Az ívásra alkalmas hely 

Szintén fontos tényezőnek mi-
nősül, mivel a halnak „biztosnak
kell lennie“ abban, hogy ikrái ke-
lése biztonságosan megtörténik.
Az ívásra alkalmas hely a pontyfé-
léknél a lebegő növényzetet (pl.
hínárfélék), a harcsánál és a süllő-
nél a partoldalból kilógó, kesze-
kusza gyökérfonatot jelenti. 

Hímek jelenléte 

Hasonlóan az előző tényező-
höz, a nőstények csak akkor
ovulálnak, ha érzékelik a
párzóképes, az ikráikat megter-
mékenyítő hímek jelenlétét. 

A víz oxigénszintje 

Ahhoz, hogy az anyahalak
ovuláljanak, egyrészt szükséges
ehhez az összetett élettani folya-
mathoz megfelelő oxigénszint,
másrészt az a „megnyugvás“,
hogy a lerakott ikrák keléséhez
szükséges oxigéntartalom a víz-
ben rendelkezésre áll. 

Zavaró tényezõk 
kiküszöbölése 

Bármilyen az ovulációs folya-
matot zavaró hatás (pl. lehalá-
szás, ragadozók jelenléte) késlel-
teti, esetleg megszünteti az ikra-
érlelési, lerakási folyamatot. 

Ezeken kívül még számos ki-
sebb-nagyobb fontosságú ténye-
ző (pl. légnyomás, napszak) befo-
lyásolhatja a természetes szapo-
rodást. Ezért a tógazdaságokban
kidolgozták a halak hormonális
kezelésével kiváltott ovulációt. A
megfelelően felkészült tenyész-
halakat szárított pontyhipofízissel
(5 mg/testtömegkilogramm) ke-
zelve fajtól függő idő után nagy
valószínűséggel bekövetkezik az
ovuláció. A „folyós“ anyahalakat
lefejik, ikráikat a szintén fejt teje-
sek spermájával összekeverik. Az
ivartermékek víz hozzáadására
aktiválódnak és megtörténik a
termékenyülés. A megduzzadt és
már osztódó ikrákat kel-
tetőedényekbe helyezik, ahonnan
csak a kelés lezajlása után helye-
zik ki a lárvákat a nevelőtavakba.
Kétségtelen, hogy a mesterséges
szaporítás hatásfoka akár nagy-
ságrendekkel is magasabb, mint a
természetszerű szaporítás esetén,
de véghezvitele komoly szaktu-
dást és műszaki felszereltséget
igényel. A továbbiakban már csak
a háztáji körülmények között

megvalósítható természetszerű
szaporításról beszélünk. 

A szaporításra való 
felkészülés 

A telelés után csak fehér-
jegazdag takarmányokkal etessük
tenyészállata-
inkat, amivel
megelőzhetjük
azok elzsíroso-
dását, ami a
s z a p o r u l a t
csökkenéséhez vezethet. A
tenyészszezon elejéig érdemes a
különböző ivarú állatokat együtt
tartani, mivel ez erősíti a nősté-
nyek ívásra való felkészülését, az
ikrák végső beérését. Ezzel
egyidőben el kell kezdenünk az
ívató és a lárvanevelő tavak elő-
készítését is. Talán a legkönnyeb-
ben kivitelezhető, ha ezeket a ta-
vakat egybevonjuk, a sikeres ívás
után a tenyészállatokat eltávolít-
juk, majd ugyanabban a tóban kí-
séreljük meg az ikrák keltetését
és az ivadékok előnevelését is. Az
ilyen tavaknak a kerti dísztavak-
hoz hasonló felépítésűeknek kell
lenniük, talán a sekély 0,5-1 mé-
ter mélységű zóna kiterjedése le-
gyen egy kicsit nagyobb, elfog-
lalva a tó felszínének több mint
50%-át. Fontos, hogy ezek a ta-
vak télen szárazon álljanak és a
vízfeltöltés csak a szaporodási
szezon elején történjen meg. 

Repülõ rovarok

Ezzel elkerülhetjük, hogy
egyes repülő rovarok lerakhassák
p e t é i k e t ,
amelyekből
a frissen be-
került zsen-
ge haliva-
dék számára
halálos ve-
szélyt jelen-
tő lárvák
kelhetnek ki
(pl. szitakö-
tők, csíkbo-
garak). A

trágyázás és a planktonoltás,
majd a tó „beérése“ után 2 héttel
kihelyezhetjük az ívásra szánt,
közel azonos méretű tenyészálla-
tainkat. Minél inkább elhúzzuk a
szaporítási időszakot, annál na-
gyobb esélyt adunk a károsabb
zooplankton (Cyclopsok) állomá-

nyok csökkenésének és a kedve-
zők (Kerekesférgek, Daphniák)
felszaporodásának. 

Hím nemi jellegek (nyomásra
megjelenő spermacsepp) Női ne-
mi jellegek (végbél, ivarnyílás)

Kisebb fajok (pl. aranyhal) ese-
tén egy nőstényre és két tejesre 2-
3 nm sekély vizet, ívóhelyet szá-

míthatunk. A tó sekélyebb részei-
re érdemes ún. ívási aljzatot,
szubsztrátot helyezni, amely áll-
hat élő hínárfélékből, vagy kővel
rögzített krumpliszsák (Rachel-
háló) darabokból. Ez utóbbi ko-
moly előnye, hogy a sikeres ívás
terméke könnyen ellenőrizhető az

anyag kiemelésével, illetve, hogy
az élő növényeknél esetleg fellé-
pő rothadási/bomlási folyamatok
nem károsítják az ikrák kelését.
Miután a pontyfélék egy része
szinte tömegesen, egy csomóban
rakja le ikráit, az egymáshoz kö-
zel levők könnyen befertőződhet-

nek, illetve lokális oxigénhiányt
okozhatnak. A leggyakoribb ilyen
fertőzést egy alsóbbrendű gomba,
a Saprolegnia idézi elő. Megelő-
zésére a szintetikus aljzat kieme-
lését és napi egyszeri, 10 perces,
1:100.000 hígítású Malachit-zöl-
des fürdetését ajánljuk. Az aljzat-
ra ragadt ikrákat vödörbe helyez-
zük, majd közepesen zöld (az ik-
rák még éppen láthatók) oldatba
merítjük. Az észlelt sikeres ívás
után a tenyészállatainkat vissza-
helyezzük nevelőtavainkba. 

Kelõ ivadékok, 
lárvanevelés 

Az ivadékok a keléstől számí-
tott 3-5 napig még szikzacskós,
nem táplálkozó lárvakorukat élik.
Ez a pontyféléknél az ívási aljzat-
ra, növényzetre való függeszke-
dést jelenti, míg a sügérféléknél
egy állandó, ún. gyertyázó moz-
gást jelent. A kelés észlelése után
a vízszintes testhelyzet felvételé-
ig (táplálkozó lárvakor) ha lehet
ne zavargassuk kis tavacskánkat.
A zavaró tényezők mozgáskény-

szert idézhetnek elő a lárvákban,
ami a sziktartalom túl korai elfo-
gyasztásával, majd az állat pusz-
tulással járhat. Az elúszás stádiu-
mát a vízszintes, egyhelyben le-
begő testtartás felvételekor, illet-
ve a feltöltött úszóhólyag csillo-
gásából lehet felismerni. Ha az

á l lományunk
nagy része
ilyen jeleket
mutat, elkezd-
hetjük első ete-
tésüket. Erre a

célra a legalkalmasabb a kemény-
re főtt (legalább 10 perc forrás-
ban) tojássárgája, amit kevés víz-
zel homogenizálunk, majd a szét-
oszlott, felhőszerű oldatot a víz-
be, lehetőség szerint a halivadék-
raj közelébe csepegtetünk. A tojás
etetésének előnyei a természetes
táplálékokkal szemben: 

· a táplálkozás elkezdését bizto-
san felismerhetjük az ivadékok
feltűnően sárgás színű bélcsator-
nájáról, 

· szénhidrát-, zsírdús energialö-
kést adnak az éppen csak táplál-
kozó éhes ivadékoknak, 

· az ivadék szájának megfelelő
méretű, lebegő - nem mozgó -
táplálék megtanítja a kis halakat
két szemük koordinált használa-
tára. 

Energiadús táplálék

A tojás etetését maximum 3-5
napig alkalmazzuk, mivel az
energiadús táplálék májelfajulást
idézhet elő, illetve az ivadékok-
nak szükségük van a plank-
tonikus szervezetekből nyerhető

exogén en-
zim és
egyéb fe-
hérje felvé-
telére. Szin-
te összes
hazai halfa-
junk „zsen-
ge“ ivadéka
a zooplank-
ton fogyasz-
tásával kez-
di élete első

heteit. Csak 3-5 hetes korban (2-5
cm-es előnevelt ivadék) térnek át
a felnőttekre jellemző takarmá-
nyokra. A kis csukák és süllők a

halragadozásra, a pontyfélék a le-
begő és iszaplakó szervezetek fo-
gyasztására, az amurok a növény-
evésre. 

Halszaporítás a háztáji
horgásztavakon 

„Nem szaporodnak a halaink“ -
panaszolja sok kisebb-nagyobb
horgásztó tulajdonosa. Ez csak
részben igaz. Az együtt tartott
nőstények és hímek a szaporo-
dásra alkalmas vízhőmérséklet
meglétekor szinte biztosan le fog-
nak ívni. Még akkor is, ha az ik-
rák kelésének, a lárvák felnevelő-
désének nincsenek meg a feltét-
elei. Arról nem is beszélve, hogy
a hallal túlzsúfolt tavakban az ik-
rafalás (pl. törpeharcsák, de még
az éhes pontyok is) miatt az emb-
riók nagy része nem éli meg a ke-
lési kort. Ha kis százalékuk ki is
kel, függeszkedő, majd lebegő
magatartásuk miatt fokozottan ki
vannak téve az éhes békés és ra-
gadozó halak fehérjeéhségének.
Amelyek véletlenül megmarad-
nak, azok sem biztos, hogy meg-
találják a létfenntartásukhoz
szükséges minőségű és mennyi-
ségű táplálékot. 

Hogyan lehet mégis biztosítani
az ivadék-utánpótlást?

Még a legegyszerűbb megol-
dás, ha egy vízinövényzettel (hí-
nár és nád) benőtt, zavaró körül-
ményektől (pl. horgászás) men-
tes, védett területet alakítunk ki

az ívóhalaknak, és a lárvanevelő-
dés számára. 

Hatékony

Hatékonyabb viszont, ha né-
hány tenyésztésre alkalmas álla-
tot kihelyezünk - az előzőekben
ismertetett módon - kis szaporító-
tavakba. Az ivadékokat őszig itt
neveljük, majd a már elsőnyaras
halakat telepítjük vissza a hor-
gásztóba. Ez a legtöbb pontyfélé-
nél kivitelezhető és biztosíthatja a
tó életének szempontjából fontos
vegyes fajú és korosztályú állo-
mányok kialakulását. 

Süllőknél seprűszerű ún. süllő-
fészkekkel nyerhetünk nagy
mennyiségű ikrát, illetve ivadé-
kot. Figyelem! A süllőfészkek el-
lenőrzésekor az ikrával fedett
fészket a fény felé tartva látnunk
kell az ikrában, szikben elhelyez-
kedő pici olajcseppeket. Ha ilye-
neket nem találunk, akkor biztos,
hogy más hal (pl. bodorka) hasz-
nálta a fészket ívási aljzatnak.
Még a sügérnek van hasonló jel-
legű ikrája, de ezeket azok kocso-
nyás, láncszerű védőrétege miatt
könnyen el tudjuk különíteni. 

A süllőivadékok nevelése kez-
detben hasonló a pontyfélékéhez,
de 3-4 héttel a kelés után gondos-
kodnunk kell a ragadozásra foko-
zatosan áttérő ivadékok számára
nagy mennyiségű és éppen elúszó
kishal táplálékról (pl. frissen elő-
állított vörösszárnyú keszeg 
lárvák). 

A következőkben táblázatosan
igyekszünk összefoglalni a kista-
vas tartás esetén szaporítható hal-
fajok főbb szaporodásbiológiai
jellemzőit.

Általános ismeretek

A halak szaporítása kistavas körülmények között

Halfaj Szaporodási időszak Tenyészérettség Ikra/anyahal Kelési idő Lárvakor Virágzó
(vízhőfok) (év) (ezerdb/1 kg) (nap) (nap) fa

Ponty 16-18 °C 3. és 4. 100-150 3-4 3-4 almafa 
Aranyhal 18-22 °C 2. és 3. 150-200 3-3,5 3-3,5 akác közepe 
Compó 22-24 °C 3. és 4. 100-120 2,5-3 5-6 akác vége 
Harcsa 22-24 °C 4. és 5. 20-40 2,5-3 4,5 akác vége 
Süllő 10-14 °C 3. és 4. 150-200 6-8 6-8 kajszibarack 
Keszegek 16-20 °C 3. és 4. 60-100 3-4 3-4 nagyrésze akác 

Megjegyzés: a szaporodási időszakoknál feltüntetett növénynevek azok virágzását jelenti. 
Az egybeesését gyakorlati megfigyelések igazolják.
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Vajon melyik horgász ne
szeretett volna a készség be-

dobása után minél hama-
rabb kapitális méretû halat
fogni? A vizek szerelmesei

jól tudják, hogy a felszerelés
és a helyszín megválasztása

mellett nagyon fontos té-
nyezõ az etetõanyag 

milyensége is. 

Ma már számos etetőanyag-
keverék közül választhatnak a
horgászok, s a kínálatot tovább

bővíti a közelmúltban megjelent
új etetőanyag, a YAQ Aromix.

Az új etetőanyag a nyíregyhá-
zi YAQ-Táp Kft. keverőüzemé-
ben készül, s összeállítója Ja-
kucska József, a kft. ügyvezető
igazgatója, aki gyermekkora óta
szenvedélyes horgász.

– Az ISO-minősítéssel is ren-
delkező takarmánykeverő-üzem-
ben minden termény adott volt
egy etetőanyag összeállítására,
így pár éve elkezdtem összeke-
vergetni az anyagokat, illetve kí-

sérletezgettem, mi mindent is
kellene még beletenni. Végül ki-
alakult az etetőanyag, de maga a
termék, a YAQ Aromix csak
2003 tavaszára került olyan álla-
potba, hogy értékesíteni is lehet
vonalkódos zacskóban – elevení-
ti fel a múltat Jakucska József. –
Három ízesítéssel készült a YAQ
Aromix. Van vaníliás és növényi
zsírral dúsított, a harmadik pedig
az amúrok számára készült,
azonban a horgászok visszajelzé-
se alapján szívesen kap rá a pon-
ty és a kárász is.  Én már csak
ezekkel horgászom, s a baráti kö-
römhöz tartozó horgászok is eze-
ket a keverékeket használják, s
jók a visszajelzések.

– Az értékesítés érdekében
várjuk horgászboltok jelentkezé-
sét, illetve minden olyan keres-

kedelmi egység érdeklődését,
amelyek ennek az etetőanyagnak
a kereskedésével foglalkozhat-
nak, gondolok itt például a takar-
mányboltokra. A viszonteladók-
nak szeretném a figyelmét fel-
hívni arra, hogy bevezető áron
adjuk a YAQ Aromixet. 

Érdeklődni lehet a 06-30/9855-930-as
telefonszámon, a címünk:

NNNNyyyyíííí rrrreeeeggggyyyyhhhháááázzzzaaaa,,,,     TTTTooookkkkaaaajjjj iiii     úúúútttt     22222222....

Ez a hal is szereti YAQ-Aromixet

Horgászoknak jó tipp: YAQ Aromix
Viszonteladók bevezető áron kaphatják meg az új etetőanyagot

AROMIX
YAQ-

Tisztelt Szerkesztőség!

Mikor ezeket a sorokat írom,
meglehetősen elkeseredett han-
gulatban vagyok.

Teszem ezt azért, mivel évek
óta hűséges olvasójuk vagyok és
ezért a csalódottság keserű száj-
izét érzem. Én a szatmári térség-
ben élek és csodásabbnál-csodá-
sabb tájakat és horgászvizeket
látok ill. horgászok nap-mint
nap.

Úgy érzem, hogy ezt a vidéket
(és úgy-egyáltalán az ország ke-
leti felét) méltatlanul mellőzik,
pedig mi is a magyar horgász-
társadalomhoz tartozunk. Hun-
yady Attila írogatott a Szamos-és
a Tisza táj szépségeiről és halai-
ról. Ezért tisztelem és becsülöm,
hiszen Ő felismert valamit e-kör-
nyék megkapó varázsából. Az-
után ezek az írások is megszűntek.
Ezért bátorkodom most felkarolni
szűkebb hazám horgásztársadal-
mát és bár nem vagyok szakíró,
de megpróbálkozom vele.

Szeretném bemutatni az or-
szág egyik legszebb és legjobb

horgászvizét, a Tunyogmatolcsi
holtágat, vagy ahogy itt ismerik
a Holt-Szamost. Ez a vízterület
öt község közigazgatási területén
fekszik, mintegy 185 ha területé-
vel és 15 km hosszúságával.

Gyakorlatilag minden halfaj
megtalálható benne. A süllő és a
harcsa állománya kiemelkedően
jó. Átlagos vízmélysége 2-2,5 m.
A legmélyebb pontja (halradar-

ral mért) 7,5-8m az ún. Szilas-
kanyarban, ami az egyik legjobb
süllős és harcsás pálya. Én per-
sze kissé elfogultan a csuka állo-
mányra fogadok. Fogtak itt nem
egy, nem két rekordlistás csukát,
és én is a csukákra esküszöm.

2003-ban kihelyezett halállo-
mány a következőképpen alakult:
40 000 db előnevelt ponty, 744 kg
piaci ponty, 10 000 db süllő iva-
dék, 5 000 db csuka, 2002-ben ki-

fogott halak,fajta szerint: 1658
kg ponty, 594 kg csuka, 427 kg
süllő, 394 kg amur, 288 kg har-
csa, 5998 kg egyéb hal.

Az éves területi jegy ára, 6000
Ft az ifjúsági 3000 Ft. Napijegy,
felnőtt 600 Ft, ifi 300 Ft.

Szállás lehetőség Győrteleken
a Mohosz horgásztanyáján, ahol
akár kempingezésre is van lehe-
tőség.

Tunyogmatolcson lehet hetije-
gyet is váltani melynek ára 1800
Ft, az ifi 900 Ft.

Megközelítése Mátészalka fe-
lől a 49-es főúton, ahol Győrte-
leknél lehet menni Csenger ill.
Fehérgyarmat felé, ugyanis itt
van nagyjából a holtág közepe.

Sajnos pénzszűke miatt, ezt a
hatalmas vízfelületet mindössze
két halőr felügyeli, néha a rend-
őrség segítségével. Ezt a rabsi-

cok ki is használják. Mindenben
az országos horgászrend szabá-
lyai a mérvadók. Itt minden meg-
található, ami egy igazi vadvízre
jellemző.

Az állatvilága fantasztikus és
jó pár szigorúan védett halfaj is
megtalálható. Méltán lehetne
természetvédelmi területté nyil-
vánítani ezt a vízterületet.

Csónakból és partról egyaránt
lehet horgászni. A telepítések
után általános tilalom van az
egész vízterületen. A compózás
és kárászozás szerelmeseinek
maga a mennyország.

Sok más vízzel ellentétben, itt
még hála istennek lehet pergetni,
sőt annak, aki idelátogat kötele-
ző is. Rengeteg szenzációs és hi-
hetetlen horgászkalandban volt
itt részem, amelyek örökre felejt-
hetetlenek. Ezért azoknak, akik
szeretik a vadregényes tájat, a
halbő vizet és a természetet, egy
itteni túra egész életre szóló él-
mény marad.

Tisztelettel: 
Katona Zoltán

Az elfelejtett
birodalom!
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Élőhelye rendkívül változatos.
Igen jelentős állománya alakult ki
a félsós vizekben is, ahonnan né-
ha a nyílt tengerre is kiúszik. Ha-
zánk álló- és folyóvizeiben egy-
aránt megtalálható. Oxigénigénye
rendkívül magas és érzékeny a
felkeveredő iszapra, ami fulladá-
sos halált okozhat.

Folyó-
v i -

z e -
inkben jelen-
tősebb állománya a dévér szinttáj
akadós, mélyebb, csendesebb
sodrású szakaszán van. A mester-
séges víztározók - a csuka invázió
elmúltával - szintén jó életkörül-
ményeket biztosít a süllőnek.

Az ivarérettségét 3-4 éves ko-
rában éri el. Március végén - ápri-
lis elején kb. 10 oC-os vízben pá-
rosan ívik. Az ikrát gyökérzetre
vagy kemény aljzatra rakja le. A
tejes előzőleg a fészket megtisz-
títja és kikelésig őrzi az ikrát.

A lárvák a szikzacskó teljes fel-
szívódása előtt megkezdik a táp-
lálkozásukat. Az első táplálékuk
kerekesférgekből és evezőslábú
rákokból tevődik össze. Növeke-
désükkel párhuzamosan nagyobb
planktonikus szervezetek fo-
gyasztására térnek át. Az ivadék
megmaradására a legkritikusabb
időszak az 5-6 hetes életkor, ami-
kor ragadozó életmódra tér át. Az

idősebb süllőknek főleg plank-
tonevő, kis testnagyságú halak
szolgálnak táplálékul.

Növekedési ütemét a táplálko-
zási viszonyok határozzák meg.
Hazai vizeinkben a rekordpél-
dány 14 kg-os volt.

A süllő a természetes vizeink
egyik legértékesebb

hala.
A z  

apró táplálék-
halakat jó hatásfokkal alakítja át
igen értékes hússá.

Húzott és állító eszközökkel,
valamint horoggal is jól fogható.
A természetes vízi halászatban a
kifogott süllőállomány nagysága
100 t, a horgászok általi süllő-
zsákmány mennyisége pedig 200
t körüli évente.

Valamikor a Balaton volt a leg-
jobb süllős vizünk. Jelenleg Győr,
Baja, Szolnok és Szeged térségé-
ben fogják legnagyobb mennyi-
ségben.

Nagy gazdasági jelentősége
miatt már a múlt század végétől
elkezdték félmesterségesen sza-
porítani. A süllőszaporítás tech-
nológiája napjainkig sokat kor-
szerűsödött, így a telepítéshez
szükséges ivadék könnyen besze-
rezhető.

A hús minősége kiváló, szálka-
mentes, zsírszegény és ízletes.

A süllő-
höz hasonló külle-
mű és biológiájú hal. A víz oxigén
tartalmára és a környezetére ke-
vésbé igényes. Az ivarérettségét
3-4 éves korában éri el. Hasonló
módon ívik mint a süllő, de egy
kicsit később április-májusban.

Táplá lko-
zása szintén a sül-

lőéhez hasonlít. Az ivarérett pél-
dányok általában 20-25 cm hosz-
szúak és 0,5 kg tömegűek. Gaz-
dasági jelentőségét pontosan ne-
héz meghatározni, mert a kifogott
példányok keverednek a süllővel.

Tudományos neve: Stizostedion lucioperca

Fogassüllõ

Tudományos neve: Stizostedion volgense

Kõsüllõ

1. Alszanak-e téli álmot a halak?
2. Melyek a hal testének részei?
3. Melyik víznek nagyobb az oxigéntartalma, az 5 Co-

nak, vagy a 20 Co-nak?
4. Hogy „becézik“ a horgászok a légypondrót?
5. Mi a mesterségesen létesített folyóvíz?
6. Meddig kell leadni a Fogási naplót?
7. 8 bajuszos, nagyságát nevében is kifejező halfaj?
8. Mi a tiszavirág? 
9. Sorolj fel legalább három védett halat!
10. Csónakot és egyéb vízi sporteszközt vezethet-e 13 éves

gyermek?
11. Mi a ponty latin neve? 
12. Mikor van tilalmi idő a csukára? 
13. Milyen horgászmódszerhez használunk villantót?
13+1. Melyik - balatoni - halfajunknak néz merőlegesen fel-

felé a szája? (2004. évben az Államijegyet érvényesítő
bélyegen is ez a hal szerepel.)

A válaszok a Horgászati alapismeretek kiadványban, vagy a
megyei Horgász Szövetség könyvtárában megtalálhatók.
A kérdéseket összeállította: 

Kriston Lászlóné, a megyei Szövetség titkárságvezetője.
Megfejtési határidő: 2004. június 30.
Kisorsolásra kerül: 5 db megyei gyerekjegy, továbbá 5 db
könyvjutalom
A megfejtéseket a szövetség címére az alábbi nyeremény-
szelvénnyel együtt várjuk.

A nyeremények átvehetők a Horgász Szövetség Irodájában,
Nyíregyháza, Dózsa György út 9. szám alatt. 

A nyerteseket levélben értesítjük.

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

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

2004. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

Két hal beszélget a tóban:
- Vigyázz! - mondja a nagyobbik - Az ott egy horog. 

Nehogy bekapd!
- Miért? - kérdezi a kis hal.
- Két okból. - válaszolja a nagy - Az egyik, hogy ha bekapod,

akkor kihalásznak, megpucolnak, megsütnek és megesznek.
- Nagyon köszönöm - hálálkodik a kis hal - megmentetted az

életemet. És mi a másik ok?
- Az, hogy én akarlak megenni!

Horgász
k-VÍZ
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Ezt lehetne költői kérdésnek is
venni, ha nem lenne valós háttere.
Kedves Sporttársaim! Lassan az
EU felé tartunk, hova tovább má-
jusban be is lépünk. Ez szép és cso-
dálatos dolog, de nem mindegy
hogy tesszük.

Jártamban-keltemben egyre job-
ban elborzadok. Teszem azt a víz-
parton összegyűlt szemét láttán.
Iszonyú mennyiségű és rendkívül
szemet és jó ízlést sértő látvány. Ha
így akarunk Európába menni, mi
horgászok joggal pironkodhatunk.
Ebből a szempontból még nem ér-
tünk meg rá /meg sok másból sem.
Horgász lévén tisztelem, szeretem,

óvom a természetet. Gondolom ez-
zel nem csak én, vagyok így, viszont
mi vagyunk a kisebbség.

A Tunyogmatolcsi holtágról be-
szélek. Aki itt horgászik, az tudja,
miről van szó! Én azért járok hor-
gászni, hogy kikapcsolódjak, meg-
nyugodjak, gyönyörködjek a ter-
mészetben, ne adj isten halat fog-
jak. Csinálom ezt most is, de egyre
nagyobb undorral és felháboro-
dással. 

Mindent elönt a szemét! Miért
van az, hogy én soha semmit el
nem dobok, ott nem hagyok, a má-
sik meg a szemét között érzi jól ma-
gát. Talán lusta belerakni az el-

használt dolgokat egy műanyag-
zsákba, vagy szatyorba és beledob-
ni az első utjába eső kukába? Nem
tudom. Lehet, hogy neveltetés kér-
dése az egész.

De az is lehet, hogy a hibát más-
hol kell keresni. Szerintem egysze-
rű intézkedésekkel mindezt meg le-
hetne akadályozni.

Persze kérdés, hogy van-e erre
igény, mind a horgászok, mind a
vezetőség részéről. Vagy marad-
junk továbbra is igénytelenek és
tűrjük a lekicsinylő, lesajnáló „ők
csak magyarok“ kijelentéseket.

Be kellene vezetni a kötelező tár-
sadalmi munkát szemétgyűjtés cél-

jából, évente kétszer. Lehetővé kell
tenni a parti foglalt helyeket, azzal
a kitétellel, hogy gazdájuk köteles
rendben tartani a partszakaszát,
természetesen rendszeres ellenőr-
zés mellett.

Meg kellene emelni a társadalmi
halőrök számát, akik a környezetre
is felügyelnének, a szükséges eljá-
rási jogkörrel felruházva. Jelentke-
ző biztos akadna szép számmal.

Ezekhez még pénz sem kell (vagy
csak minimális). Csökkenthető len-
ne a szemetelés, a rabsickodás és
idővel elfogadható, gyönyörű kör-
nyezetet lehetne kialakítani.Olyat,
ami méltó lenne hozzánk, szatmári
horgászokhoz. Mindehhez csak né-
mi érzés, akarat és jó szándék kel-
lene.

Ugye milyen egyszerű lenne?
Katona Zoltán

Kétféle horgász létezik, az
egyik horgászni szeret, a má-

sik halat szeret fogni. Én az
utóbbiak közé tartozom. Nem

különösebben érdekel a hal
nagysága. Egyszerűen nem

szeretek ülni a vizeknek part-
jain és bambulni egy irányba.
Hajlandó vagyok az újdonsá-

gokat kipróbálni. 

A hetvenes évek elején, mikor új-
ra kezdtem a horgászatot, már úgy
voltam vele, hogy nem tökéletes a
bot, az orsó. Nem jól áll a horog.
Mondjuk túlon-túl nagy választék
nem volt, még horgászboltból sem.
Nyíregyen aztán egyszer megláttam
egy Olimpic nevű japán gyártmányú
orsót. Na, ez tetszett és meg is vet-
tem. Négyszáz forintba került, ami
az 1600 forintos fizetésemhez ké-
pest, jelentős összeg volt. Puskás
Gyuri barátom szintén hajlott az új-
donságokra. Megvettük tehát a leg-
hosszabb nádbotokat és kettévágtuk.
Később gyűrűt szereltünk rá és úgy
úsztattunk. Gyuri balsa fából készí-
tett, a Magyar Horgászban lerajzolt
spéci kis úszót. 

Egyszer az erőmű alatt 16 kiló pa-
ducot fogott ezzel a szerelékkel. A
hetvenes évek végén a 4 méteres
orosz botot gyűrűztem fel és azzal
úsztattam. Irdatlan nehéz eszköz
volt, de azért sok halat fogtam vele.
Minél nagyobb választék volt a bo-
tokból, én annál inkább nem találtam
magamnak egy megfelelő pergető
botot. Így történt, hogy vettem egy
150 centis spiccet. A spicc gyűrű ki-
vételével a többit én hajtogattam.
Kénytelen voltam, mert nem volt
kedvemre való gyűrű. Ötven centis
nyelet fabrikáltam. Egy törött orosz

bot orsótartóját egy alumínium csőd-
arabra szereltem, parafák közé. A bot
két méteres lett.

A gyűrű kötéseknél arany cigaret-
tás papírt helyeztem el, ritkított köté-
sekkel. A bot fekete színt kapott. 
A többszöri lakkozás eredménye- 
képpen, úgy nézett ki a kötés, mintha
műanyag bevonatot kapott volna. A
kenyérgyári hídon dobáltam. Egy
idősebb sporttárs fitymálólag nyilat-
kozott, hogy szép-szép de... Később
látva mekkorákat dobok vele és hogy
milyen jól dolgozik fárasztás köz-
ben, odajött. Úgy látom, hogy az a
bot nem csak szép, jó is. 

Mondhatnák akkor minden rend-
ben. Hát igen, de nagyon rossz volt
szállítani. Esztergályos ismerősöm-
mel megbeszéltem, hogy egy csava-
ros megoldással átalakítjuk szétszed-
hetőre. Ez meg is történt, ezek után a
bot tökéletesen alkalmas volt a csu-
kázásra. Elég kemény volt, ültek a
bevágások, jól lehetett vele bujkálni
a nádasban. 

Néhány év múlva katalógusban
láttam, ilyen megoldással szerelt
ABU botot. Ezek után már csak a
villantókkal nem voltam megeléged-
ve. Ahogy az lenni szokott, horgá-
szok ha összejönnek beszélgetnek
erről arról. A szép emlékű Herman
Ottó emlékversenyen történt, hogy
Nádházi Józsi mondja Ő egészen
könnyű kanalakat használ. Így meg-
oldható, hogy egészen lassan lebeg-
tessük a kanalat az ígéretes helyek
előtt. Ahogy ígérte küldött a kana-
lakból. Kezdődött a csukázó szezon.
Én akkoriban is csak pergettem, de
az eshetőségekre felkészülve mindig
gyűjtöttem csalihalat. Egy csepergős
őszi délután kimentem az Őrházi-
csatornára.

Bedobtam a csalihálót és elkezd-
tem húzgálni a kanalat a vízben. Túl
gyorsan tekertem a kart, így felsza-
ladt a víz tetejére. Próbálgattam, néz-
tem milyen szépen libeg, ha a bot
spiccét leengedem. Egy ilyen elen-
gedem után, meghúztam a kanalat.
Hatalmas búrvány és egy bő kettes
csuka elzúg a villantó mellett. Ha
még egy pillanatot vártam volna. Ar-
rébb mentem, vagy tíz méterrel.
Most már sokkal óvatosabban kezd-
tem előadni, a húzom, visszaeresz-
tem műsoromat. Talán a harmadik
dobást követőn libegtettem kanala-
mat, amikor alulról jókora sárga test
villant. 

Hatalmasat rántott és természete-
sen én sem maradtam adósa. Kezdő-
dött a fárasztás. Négy kiló húszde-
kásnak bizonyult a mérlegeléskor.
Ez a kanál, egy középen hosszanti
irányban megtört egyszerű alakú, de
igen szépen libegtethető csukafogó
alkalmatosság volt. Történt, hogy
nem tudtam kapásra bírni a csukákat.
Kiismerték, vagy ki tudja, hogy mi
történhetett. Elővettem a régebben
fogós körforgókat de nem mondhat-
nám, hogy átütő sikere lett volna.
Feltettem egy, eredetileg harcsázás-
hoz kalapált kanalat. Meglepett,
hogy milyen jól lehet vezetni nagy
súlya ellenére. Ami aztán még job-
ban meglepett, egy állásból fogtam
két csukát. Elégedetlenségre az adott
okot, hogy a 40-50 centis vízben
nem lehetett elég lassan vezetni a
villantót. 

Amikor az 5,77-est partra segítet-
tem, megjött az ihlet. A dolog egy-
szerű, a Nádházi Józsiéhoz hasonló
vékonyságú lemezből kell kialakíta-
ni az általam kalapált kanalat. Mon-
dom Cacának mi a tervem. Azt

mondja, adjam oda a villantót. Vi-
aszba leveszi az alakot, kiönti. Meg-
csinálja présszerszámnak és annyi
egyforma villantót készíthetek
amennyi jól esik. 

A dolog eddig meg is történt. Nem
minden villantó mozgott ám jól,
amelyen reszeléssel lehetett segíteni.
Így alakult ki a klasszikus Gyuszi-
kanál, amely saválló lemezből lett
nyomva. A fejlesztés aztán hozta a
sárga és vörös rézlemezeket. Könnyű
volt, hiszen a Józsi kanalai is rézből
voltak. Néhány dolog, bosszantó a
módszerben. Rengeteg a rávágás,
amely nem akad meg. Volt olyan
eset, hogy kilenc rávágásból egy
csukát fogtam. 

Hozzátartozik, hogy semmi másra
nem volt kapásom. Felvonultattam a
wobblereket, twistereket, minden faj-
ta és féle villantókat. A legkisebb ér-
deklődést sem tudtam kelteni a csu-
kákban. Természetesen olyan is volt,
hogy csak Ratn Rappal fogtam csukát
és semmi mással nem sikerült. A kön-
nyű kanál nagy átka a szél. Azért ér-
demes vele próbálkozni.

Papp Gyula

Horgászok írják ��

Vízpart vagy szemétdomb?

Az elégedetlenség...
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– Milyen újdonságokkal 
találkozhatunk 2004-ben 

a horgászboltokban?
– Az idén igazán sok újdonsággal

találkozhatunk. Már 2003 őszén be-
indult egy folyamat, amely része-
ként megjelentek új horgászbotok
és orsók. A gyártók még augusztus-
ban, szeptemberben bemutatják kö-
vetkező évre szóló kollekciójukat,
amelyből a kereskedők és a szakma
elismert tudorai kiválasztják a tény-
legesen az év végén, és a következő
év elején a boltok polcaira kerülő
cikkeket.

– Melyek lesznek szerinted 
az idei év slágerei?

– Szerintem, és sok más kereske-
dő szerint is 2004 a bojlis horgászat
éve lesz. Magyarországot is elérte a
bojli horgászat szele. A horgászok,
halat szeretnének fogni, mégpedig
nagy halat. E cél érdekében felhasz-
nálják ezt a módszert, amely nagy-
ban elősegíti, hogy horgukra egyre
nagyobb súlyú hal kerüljön. Ma-
gyarországot is elárasztották a
gyártók a bojlizás botjaival, orsói-
val, horgaival és a kiegészítő fel-
szerelésekkel. Szinte minden gyár-
tó megjelent elérthető árú bojlis
horgászbottal, nyeletőfékes orsó-
val, különböző kapásjelzőkkel.
Megjelentek a speciális bojli hor-
gok és csali-rögzítők. A kiegészítők
egyik gyártója az M Class. Ez a
gyártó a bojlis bottartóktól, a bot-
állványokig, a különböző székektől
a sátrakig, az ernyőktől a pontymat-
racig minden tartozékot és kelléket
igen jó minőségben gyárt.

– Bot, orsó, zsinór, horog, csali
összetevőkből áll egy készség.
Menjünk sorba a felszerelések

között! Új botok: 
– A legújabb botokból többet is

fel lehetne sorolni. Igazából nagyon
újat már nem tudnak mutatni a gyár-
tók, hiszen már minden anyaggal ta-
lálkozhattunk, amit eddig kifejlesz-
tettek. A kevlár, a karbon és ezeknek
különböző ötvözetei, illetve anyag-
kombinációi. A legújabb anyag-
kombináció, amelyet a Balzer cég
fejlesztett ki, az a MX-9-es Matrix
Carbon nevezetű anyag, amelyből
készített a Matrix nevű botcsalád
készül. 

Ez egy teljesen törhetetlen, vagy
ahogy a horgászok mondják: „kari-
kába hajlítható botot eredményez“.
Viszonylag vékony felépítésű, de
nagyon gerinces botot ad ki az
anyag. Alumínium oxid és titán, va-
lamint SIC gyűrűvel szerelik ezt a
még nem teljes sorozattal megjele-

nő botcsaládot. Ezen kívül az IM-8-
as és az IM-10-es anyagokkal lehet
még találkozni. Ezeknél a botoknál
az újdonság, hogy áraik csökkentek.
Amiben még tudnak újat felmutatni,
az a botok gyártásának technológiá-
ja, finomodása, ami vékonyabb és
gerincesebb botokat eredményez.

– A botoknál átmegyünk 
egy hajlékonyabb felé 

a régi dióverők helyett?
– Igen. Már egyre inkább a fino-

mabb horgászat felé haladunk. Egy-
re jobban vékonyodnak a botok, de
nem a falvastagságuk lesz keve-
sebb, hanem a botnak az átmérőjük
csökken, és ez által egy könnyebb,
finomabb botot kapunk. Igazából
kétféle botot gyártanak. Az egyik a
kemény, úgynevezett gerinces bot,
illetve a lágyabb, hajlékonyabb. Itt
már teljesen a horgász dönti el,
hogy melyiket választja, ugyanis
teherbírásra teljesen egyformák,
csak az akciójuk más.

– Horgászorsók között 
találhatunk-e valami újat?

– Új orsók között meg kell emlí-
teni a Shimano-nak a világújdonsá-
gát, a karbantartást nem igénylő or-
sót. Ezt az orsót úgy tervezték,
hogy csak szakszervizben lehessen
szétszedni. A horgásznak csak any-
nyi dolga van, hogy az olajozó,
vagy zsírzó nyíláson kenőanyagot
juttasson a kenendő pontokra és
évekig, vagy akár évtizedekig nin-
csen vele problémája. A Balzer cég
viszont egyes orsóihoz állított össze
javítókészleteket, amelyeket meg
lehet rendelni, illetve vásárolni.
Ami újdonságnak számít, és a hor-
gászoknak mindenképpen örömöt
jelenthet, vagy meglepetést okoz-
hat, hogy az árak csökkentek, ame-
lyet a kiskereskedők is érvényesíte-
ni fognak. Többek között: Spro,
Eurostar, Byron, Balzer. Ez a csök-
kenés a legdrágább kategóriától az
egészen alacsonyig tart.

– Békés halak horgászatának
sarkallatos pontja az etetés. Ta-

lálhatunk valami újat itt is?
– Az új etetőanyagokat mindig az

év elejére kell kifejleszteni, hiszen
azokat nem lehet, és nem is érde-
mes olyan hosszú ideig tárolni. A
tavalyi évben világbajnokságot
nyert magyar csapat tagjainak ete-
tőanyagjait is piacra dobták. A ha-
zai gyártók fejlesztették csomago-
lási technológiájukat, amellyel elér-
ték, fokozták az eltarthatóságot és
ez a csalogató anyagok minőségét
is jobban megőrzi. A Top Mix ter-

mékcsaládnak is jelentek meg új
tagjai, az üveges kukoricáktól az
aromákig, sokféle íz és illatanyag-
gal. Megjelentek a grécia, a lactó,
és panettone ízesítésű, kék kagylós
és red ponty összetételek. 

Sok újdonsággal jelentkezett a
Techno. E szomszédvárosi cég fo-
lyamatosan fejleszt, tesztel és utána
a sikeres készítményeket forgal-
mazza. Csalikínálatukban megje-
lentek a süllyedős, lebegős és
szendvics kukoricák. Ezek kis cso-
magolású, kész termékek, amelye-
ket csak a horogra kell csatlakoztat-
ni. Jól mondtam, nem tűzni, hanem
csatlakoztatni, a bojlis módszer
alapján. 

Ezeket a csalikat már ellátták
aroma akkuval, amelyre aromát
kell cseppenteni, és ez lassan ázik
ki a vízben. Ez nem csak kukoricá-
val, hanem csicseriborsóval is léte-
zik, ami az amurra igen jó csali. Új
aromákat nem készítettek ezekhez a
csalikhoz, hanem a tavalyi évben
bevezetetteket használhatjuk.

– Horgászzsinórokról még nem
beszélgettünk. Mi újság 

a zsinórok között?
– A zsinóroknál is nagyon sok új-

donsággal találkozhatunk. Egy régi
márka tért vissza, ez a Silstar. Ők
elég sok új zsinórt dobtak piacra az
idén. Ezen kívül a többi cég kínála-
tában is találhatunk új zsinórokat. A
zsinórok felhasználás szerint is el-
különülnek: úgy, mint feeder, pon-
tyozó. Ez nemcsak a zsinór minősé-
gében, hanem méretválasztékban is
megmutatkozik. A feeder 0,16-
0,25-ig a pontyozó 0,20-tól 0,40-ig
terjed. 

A zsinórok kopásállóságán egy
vagy két réteg teflon bevonattal
próbálnak javítani. A lágyságot is
próbálják sokan fokozni. A fonott
zsinórok összetételén igazán már
nem tudnak javítani. Itt csak a jobb
körszövött keresztmetszet és a ko-
pásállóság jelenthet újdonságot. 

A fonott zsinórok egyik fajtájánál
van igazán áttörés, ez a fémszállal
kevert elemi szálból fonott előkezsi-
nór. Ezek között az elemi szálak
szorzója után tudunk választani. Van
7x7-es, 8x8-as, 9x9-es, illetve
10x10-es. Minél nagyobb ez a szor-
zó, annál több szálból állnak és annál
hajlékonyabbak, illetve erősebbek.

– Milyen új ízesítésű bojlik 
jöttek ki?

– Itt is tudok megemlíteni márká-
kat, aki új bojlit hozott ki, a Mosel-
la a Vision nevezetű bojlival jelent
meg a piacon, de nem is ez a fontos,

hanem inkább az új ízek, amelyek
tért hódítanak. A tavalyi évben in-
kább az édesebb, vanília, méz,
eper-ízesítésű bojlik voltak kereset-
tek. Az idei évben már a pálinka,
őszibarack, illetve a rákos, a halas
és sokan említik a fűszerest. Ezek
megtalálhatóak nem csak bojliban,
hanem ízfokozóban, étvágygerjesz-
tőben, különböző aromákban, bojli
főzéshez szükséges aromákban, sőt
műcsalikra csepegtethető vagy
sprézhető aromákban is megtalál-
ható.

– Pergető horgászok is találhat-
nak új csalikat?

– Rablóhalakra kaphatóak új
woblerek, amelyek alacsony áruk
ellenére elég jó minőségűek. Kom-
binálják őket gumihalakkal, for-
gókkal és kanalakkal, a szivárvány
összes színében.

– Azt hiszem sokat beszéltünk a
megjelent újdonságról. Egyről
mégsem szóltunk: Mit terveztek

a 2004-es évre?
– Cégünk több éves fejlesztési

programot állított össze. Ezen prog-
ram egy újabb állomásához értünk.
Ennek keretében elkészül egy be-
mutatóterem. Itt a nagyközönség
számára is bemutathatóvá tesszük
az újdonságokat. Folyamatosan ter-
vezünk bemutatókat, gyártók és
tesztcsapataik részvételével. 

Minden hónapban, illetve bizo-
nyos időközönként bizonyos már-
kák fognak bemutatkozni. Ezeket a
bemutatókat bárki megtekintheti.
Bemutató termünket 2004 decem-
berében adjuk át, 2005 tavaszán
már üzemelni fog. A jövő évi új-
donságokról már ott szeretnénk be-
szélgetni.

– Vilmos! Sokat beszélgettünk 
a horgászfelszerelésekről, 
de arról még nem, hogy 
Te magad horgászol-e?

– Fiatalabb koromban néha hor-
gásztam, de nem túl gyakran. Aztán
megismerkedtem a feleségemmel.
Ő elkezdett horgászni, – úgymond
rajtam keresztül, amint összeháza-
sodtunk. Beleszerelmesedett a hor-
gászatba, valamint a kicsi fiam is,
és együtt jártunk ki nagyon sokat
horgászni. De miután én soha nem
tudtam eljutni a botig, mindig csak
a feleségemnek és a gyermekemnek
a botját csaliztam, illetve vettem le
róla a hol kisebb, hol nagyobb hala-
kat, így teljesen feladtam az önálló
horgászatot, most már csak a csalá-
dot segítem. Ez az új családsegítő
horgász-program.

Újdonságok a horgászfelszerelésekben
BBeesszzééllggeettééss  IIffjj..  DDoorráánntt  VViillmmoossssaall  aa  TTiisszzáánnttúúll  lleeggnnaaggyyoobbbb  hhoorrggáásszz--nnaaggyykkeerreesskkeeddééss,,  aa  LLaagguunnaa  22DD  KKfftt--nneekk  aa  ttáárrssttuullaajjddoonnoossáávvaall



Nyíregyháza, Bocskai u. 15. Tel./fax: 42/406-877

– Folyamatosan bõvülõ árukészlet
– Vasutas HE. képviselete

– Napijegy árusítás
– Állandó akciók

– Élõ csalik

Nyitva tartás:H-P.: 8-17-óráig

Sz.: 8-13-óráig

V: 8-11-óráig

Érdeklõdni: 42/410-504

2004-ben is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
a város első és legnagyobb horgászboltjában

Csak egy kis
zümmögés 

elektormos csónakmotorok

benzines csónakmotorok

Modell M12 M18 M20 M26
Max tolóerõ (kp) 13,60 16,30 20 24,95
Ajánlott összteher (kg) 780 960 1150 1400
Hajótengelyhossz (mm) 760 910 910 910
Tömeg (kg) 6 7 9 13
Ár (ezer Ft) 63 93 121 199 

15 LE-ig 
3 év garancia

3% horgász-
kedvezmény

Áraink:
F2,5 231 000 Ft
F4 267 000 Ft
5CMHS 302 000 Ft

Horgászat céljára autóval is be lehet hajtani!

A horgászokon kívül szeretettel várjuk a kedves család-
tagokat is, akik bográcsolás mellett pihenésre vágynak.

Hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit ez év

márciusában a nagykállói Kálló tó.

Ezuton is, mint mint minden évben a szezon

nagyszabású haltelepítéssel kezdõdött.

Eddigi telepítéseink:
Április 6-7-én
12 mázsa horogérett ponty
5,5 mázsa 5-12 kg-os ponty
12 mázsa 30-50 dkg-os kárász
Április 15-én
7 mázsa 8-13 kg-os ponty
7 mázsa 8-13 kg-os amur
Április 22-én
7 mázsa 2-3 kg-os amur
A következő telepítés május 
közepére várható!

Ez a mennyiségű illetve
méretű telepítés 

feledhetetlen élményt nyújt 
minden kedves

horgászunknak!

Éjszakai horgászat május 1-től
minden péntek és szombat éjsza-
ka, valamint ünnepnapokon és

az azt megelőző éjszakákon.
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