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Kiállítás. A nyíregyházi Laguna 2D Kft. Horgászcikk
nagykereskedelmi cég Debreceni utcai telephelyén nem-
régiben egy minden igényt kielégítõ bemutatóteremet adtak
át. A Kajati Attila tervei alapján készült létesítményt
Giba Tamás, alpolgármester avatta fel, aki kifejtette, mi-
lyen jelentõs szerepe van a szabadidõ eltöltésében a horgá-
szatnak. (Folytatás a 2. oldalon)

A megyei szövetség szokásos
évi Küldöttközgyűlését, 2005.
április 23-án tartotta, új hely-

színen, a nyíregyházi 
Tiszti Klub Éttermében.

A közgyűlésen 49 fő küldött,

továbbá a Szabolcsi Halászati

Kft., képviseletében Radóczi

János ügyvezető igazgató, a Ke-

let-Magyarországtól Dankó Mi-

hály újságíró, továbbá 4 fő meg-

hívott vendég vettrészt.

Folytatás a 2. oldalon.

Küldöttközgyûlés
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Kitüntetettek (4. oldal)
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Haltelepítések:
A Keleti-fõcsatornába 

a Sporthorgász Egyesületek
Sz-Sz-B. megyei szövetsége a

képen látható gyönyörû horog-
érett márnákat telepítette,

közel 1000 kg mennyiségben.

Haltelepítések:

Horgászversenyekrõl
készült fotóösszeállí-
tásunk a 12. oldalon

Alkonyati horgászat
Lõrincz Zoltán rajza
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(Folytatás az 1. oldalról)
A teremben elsőnek az

Eurostar, DAM és Colmics ter-
mékekből nyitottunk kiállítást –
mondta kissé megilletődötten
Doránt Vilmos a családi vállal-
kozás vezetője. – Öt megyében
mintegy kétszáz kereskedelmi
egységgel van kapcsolatunk. 

Elmondhatjuk, ami a horgá-
szathoz szükséges, nálunk min-
den megtalálható, kilencvenöt
százalékban azonnal, öt száza-
lékban két napon belül ki tu-
dunk elégíteni minden szakmai
kívánságot. 

Az üzlet mellett fontos fel-

adatunknak tekintjük, hogy a
gyerekek és a fiatalok kedveljék
meg ezt a gyönyörű hobbit, hisz
ma annyi a kísértés, s mi azt
szeretnénk, inkább a természet
felé forduljanak, ne pedig más,
embert romboló szenvedélynek
hódoljanak. 

Nemrégiben meghirdettünk
egy pályázatot is, melynek
győztesei egy ingyenes hor-
gásztáborban vehetnek majd
részt. A megyei szövetségen
keresztül segítünk a verseny-
sportnak is. Emellett több bará-
ti közösség is élvezi támogatá-
sunkat.

Kettévált a bizottság
A közgyűlés a megemlékezés jegyében kezdődött.

Egyperces néma felállással emlékeztek meg a kül-
döttek a közelmúltban elhunyt horgásztársakról:
Lengyel Lászlóról, az Apagyi HE. volt elnökéről,
Farkas Jánosról, a nyíregyházi Vasutas HE. volt
titkáról, és Kocsis Miklósról, a nagyecsedi Ecsedi

Láp HE. volt elnökéről.
(Folytatás az 1. oldalról)

Megemlékezés után az elnö-
ki megnyitót követte az elmúlt
évről szóló beszámoló, az ügy-
vezető igazgató tolmácsolásá-
ban. Elfogadásra került a me-
gyei Szövetség 2004. évi zár-
számadása, vagyonmérlege és
2005. évi költségvetése.

Döntött a közgyűlés a 2006.
évi tagsági díjról is, melyet fel-
nőtt tag esetében: 1 200 Ft-
ban, míg ifi tag esetében: 600
Ft-ban határozott meg. 

A Közgyűlés határozata ér-
telmében a megyei szövetség

Ifjúság-Oktatás-és Verseny
Szakbizottsága ketté vált: Ver-
seny Szakbizottságra, és Ifjú-
ság-Oktatás Szakbizottságra.
A Verseny Szakbizottság elnö-
kévé: Turkó Sándort választot-
ták a küldöttek, aki korábban
is betöltötte ezt a tisztséget. 

Az Ifjúság-Oktatás Szakbi-
zottság élére a küldöttek Oláh
Károlyt, a Tiszadobi HE. elnö-
két választották. 

A küldöttközgyűlés a bi-
zottságok feladatait az aláb-
biak szerint határozta meg
általánosságokban: 

Kiállítás széles választékkal

A Verseny
Szakbizottság

feladatai:
– segíti és koordinálja a

tagegyesületek versenye-
it, rendezvényeit

– népszerűsíti és segít ter-
jeszteni horgászcélú ki-
adványokat, filmeket,
egyéb adathordozókat,

– kapcsolatot tart a tag-
egyesületek versenyfele-
lőseivel, meghívás ese-
tén részt vesz a rendez-
vényeiken.

– külön megbízás alapján
képviseli a Szövetséget a
Magyar Országos Hor-
gász Szövetség verseny-
sporttal kapcsolatos ren-
dezvényein,

– szervezi és lebonyolítja a
megyei horgászversenye-
ket, javaslatot tesz a Ver-
senynaptár elfogadására,

– gondoskodik a megyei
versenycsapat összeállí-
tásáról és felkészítéséről

Ifjúság-Oktatás
Szakbizottság

feladatai:
– segíti és koordinálja a

tagegyesületek ifjúsági
és oktatási tevékenysé-
gét,

– népszerűsíti és segít ter-
jeszteni horgászcélú ki-
adványokat, filmeket,
egyéb adathordozókat,

– horgásztáborokat szer-
vez, lebonyolítja a me-
gyei ifjúsági vetélkedő-
ket,

– együttműködik a Verseny
Szakbizottsággal az ifjú-
sági és gyermek hor-
gászversenyek tekinteté-
ben,

– a Vezetőség felkérése
alapján tevékenységével
összefüggő pályázatokat
készít, külön megbízás
alapján képviseli a Szö-
vetséget egyéb rendezvé-
nyeken.

Apa, ugye 
nem harap?
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Jelölt
halak

Szeretné tudni, mikor és hol telepítették 
azt a halat, amelyet kifogott? Mennyit nőtt 

azóta, hová vándorolt a vízben? 
Küldje vissza a haljelet, válaszolnak kérdéseire.

2001. őszétől a Tisza-Szamos
Közhasznú Társaság nagyará-
nyú haltelepítést végzett a Sza-
mos és a Tisza teljes magyaror-
szági szakaszán, amelynek kere-
tében jelölt halakat is kihelyez-
tek a vízbe. 

A haljelölés célja a 2000. feb-
ruárjában bekövetkezett, romá-
niai eredetű cianid szennyezés
következményeinek utólagos
vizsgálata. 

A jelölt halak visszafogásával
beszerezhető adatok nagyon
fontosak: felvilágosítást adnak a
kihelyezett halak növekedési
üteméről, fejlődési sajátosságai-
ról, vándorlási szokásairól. Az
adatok alapján következtetni le-
het a Tisza és vízrendszere hal-
megtartó képességére, ökológiai
jellegzetességeire.

LLeevvoonntt  kköövveettkkeezztteettéésseekk

A halmonitoring program fel-
tételei idén sajnos megváltoz-
tak. Az eddigi irányító szerve-
zet, a Tisza-Szamos Kht meg-

szűntével a program befejező
szakasza átkerült az Árvíz és
Belvízvédelmi Szakszolgálat-
hoz (ÁBKSZ). Az adatközlők-
nek ezentúl sajnos, nem tudnak
közreműködői díjat fizetni, de
az Elnex Kft. felajánlásából egy
tekercs horgászzsinórt külde-
nek. Így a horgászoknak azért
megtérül a fáradozása. Emellett
az adatok elemzéséből levonha-
tó következtetések segíthetik a
jövőben a folyó halgazdálkodá-
sát, a telepítési koncepciók ki-
alakítását.

AA hhááttúússzzóó  kköörrnnyyéékkéénn

A Tisza-Szamos Kht. által ki-
bocsátott haljelek 1,5 cm hosz-
szú, 1,5 mm széles narancssárga
műanyag csövecskék, a halak
baloldalán, a hátúszó környékén
találhatóak. A jelek egyik olda-
lán Tisza-Szamos KBI felirat ta-
lálható, a másik oldalán T betű
és négyjegyű szám. 

A tudományos vizsgálat érde-
kében kérik a jelölt halak visz-

szafogóit: jegyezzék fel a halje-
len látható számot, a hal faját, a
fejétől a farokúszó tövéig mért
testhosszát, tömegét, a fogás
pontos helyét, idejét és az adato-
kat – a méretes halakról levett
haljellel együtt – küldjék be a
következő címre: ÁBKSZ 1211.
Budapest, Szabadkikötő út 4.

EEggyy  tteekkeerrccss  hhoorrggáásszzzzssiinnóórr

A méreten aluli halat az ada-
tok felvétele után – haljellel
együtt – engedjék szabadon!

Minden adatközlőnek egy te-
kercs Shimano horgászzsinórt
küldenek ajándékba az Elnex
Kft. jóvoltából!!

Csáki István túrkevei horgász
2004. június 20-án 3,8 kg-os 50
cm-es pontyot fogott a Horto-
bágy-Berettyó csatornán. Ezt a
halat 2001. november 11-én
Csongrádnál helyezték a Tiszá-
ba, akkor még csak 21 cm-es, és
20,5 dkg-os volt!!

Segítsen Ön is, hogy többet
tudhassunk a tiszai halakról!

Kitüntettek
2005. április 23. Küldött-

közgyűlésen átadásra 
került kitüntetések:

„Horgászsportért“ kitünte-
tés Lipcsei József a nyír-
egyházi Vasutas HE. gaz-
daságvezetője

„Horgászegyesületért“ ki-
tüntetés Csapó Béla a
tarpai Kurucz HE. titkára

„Horgászegyesületért“ ki-
tüntetés Gaál Tamás a
gávavencsellői Tiszaparti
HE. tagja, az Ibárnyi
Rendőrőrs munkatársa

„Horgászegyesületért“ ki-
tüntetés Juhász Géza, a
fehérgyarmati Tisza-Sza-
mosközi HE. elnöke

„Horgászegyesületért“ ki-
tüntetés Tóth Péter a lev-
eleki Önkormányzati HE.
tagja

A kitüntetettek 
bemutatása a 4-5. oldalon.

A 2005 márciusi Villantó újság számában megje-
lent pályázati felhívás nyertesei, akik Tiszadobi
egyhetes táborozást nyertek az alábbi gyerekek:

Esszé kategóriában:
1. hely: Szabó Annamária Gyulaháza
2. hely: Jónás Erzsébet Pátroha
3. hely: Horváth Nikoletta Pátroha
4. hely: Sárréti Roland Kisvárda
5. hely: Szalma Dávid Nyíregyháza
továbbá: Drahos Tamás Nyíregyháza, Kövér Gábor 

Fehérgyarmat, Krucsai Mihály Tiszadob, 

Rajz kategóriában:
1. hely: Lőrincz Zoltán Ópályi
2. hely: Szabó József Tiszadob
3. hely: Fábri Dániel Tiszadob
4. hely: Tóth Ilona Tunyogmatolcs

A tábor költségeit a Laguna 2D Kft Nyíregyháza, és a megyei
Horgász Szövetség támogatja a gyerekek részére. Gratulálunk, és
további kellemes vízparti időtöltést kívánunk a fiatalok számára. A
nyerteseket levélben is értesítettük, részükre a részletes programot
is megküldtük. Szabó Annamária írása a 7. oldalon.

Július 29-én pénteken kezdő-
dik az a szakmai fórum,

amely halgazdálkodási kér-
dések megvitatása mel-

lett gasztronómiai élve-
zetekkel várja a Tisztelt

Érdeklődőket.

A főszervező ter-
vei között szerepel
guiness rekord beállítá-
sa is, melyet egy tekin-
télyes méretű harcsa
egészben történő meg-
sütésével kíván beállítani.
Természetesen lesz szakmai fó-
rum is, ahol Európai Uniós képvi-

selő és különböző szaktekintélyek
tartanak majd előadást a legkü-
lönfélébb témakörökben. A több-

napos rendezvényen
lesz halsütő ver-
seny is, valamint

színes progra-
mok tárháza
várja az ér-
deklődőket. 
A rendezvé-

nyen természe-
tesen a megyei

Horgász Szövetség is
képviselteti magát. A rendez-

vényre a Tisztelt Olvasókat ez-
úton tisztelettel meghívom!

Érdeklődni: 42/411-372.

Halsütõ verseny 
és Halgazdálkodási 

konferencia Tiszalökön
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1933. október 5-én Nyírkér-
csen születtem. Jelenleg már
nyugdíjas vagyok, a hobbim a
horgászat. A leveleki Önkor-
mányzati Horgász Egyesület
tagja vagyok, a Leveleki víztá-
rozón horgászom már közel 20
éve. Nagyon szeretem ezt a vi-
zet, mivel ez egy horgászparadi-
csom. 

Másik hobbim a zenélés, szí-
vesen zenélek a horgászoknak,
a nyugdíjasok összejövetelein.
Továbbá a nyírkércsi tűzoltók
parancsnoka vagyok már negy-
ven éve.

Kitüntetettek

Csapó Béla

Gyermekkorom óta

Gyermekkorom óta hor-
gászom. Alapító tagja va-
gyok a tarpai Kurucz Hor-
gász Egyesületnek, mely
1989-ben alakult.

Végzettségem biológia-
földrajz szakos középisko-
lai tanár. Az egyetem elvég-
zése után kerültem haza
Tarpára, ahol az Esze Tamás
Általános Iskolában tanítok.
Mindig is szívügyemnek te-
kintettem az ifjúság nevelé-
sét és talán nem szerényte-
lenség, ha azt állítom, hogy
sok mostani horgásztagun-
kat én „fertőztem meg“ a
horgászat, a halak és a ter-
mészet szeretetével. Hat
éves Anna lányom és kilenc
éves Gergely fiam is közé-
jük tartozik. Korábban az
Ellenőrző Bizottság elnöke-
ként kezdeményeztem a kü-
lönböző pályázatok írását,
amelyek elkészítésében ma-
gam is aktívan részt vettem.
2001. évtől vagyok az egye-
sület titkára. Egyesületünk
és településünk népszerűsí-
tésére a múlt évben kezd-
tem el egy honlap készítését
– minden ez irányú előkép-
zettség nélkül –, melyet
rendszeresen frissítek, fej-
lesztek.

Kedvenc
idõtöltésem

A gimnázium elvégzését
követően a Hungária Bizto-
sítónál dolgoztam, majd be-
vonultam katonának Buda-
pestre. Budapesten a Vezér-
kar Katonai Rendészeténél
századosként szolgáltam.
Leszerelést követően 1993.
március 1-én szereltem fel
szintén Budapesten a Rend-
őrség hivatásos állományá-
ba. A rendőri munkámat
közlekedési járőrként kezd-
tem, majd baleseti helyszí-
nelőként folytattam.

Jelenleg a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Ibrányi
Rendőrőrsén dolgozom
1997. év óta, körzeti megbí-
zottként. Munkám során se-
gítem a Rendőrőrs területén
működő horgász egyesüle-
tek munkáját (az orvhorgá-
szok ellen), mivel ez nekem
is érdekem, mert magánem-
berként magam is horgász
vagyok. 

A gávavencsellői Tisza-
parti Horgász Egyesület
tagjaként egyik kedvenc
időtöltésem a horgászat. 

Nevem Juhász Géza, Fe-
hérgyarmaton születtem
1953. május 4-én. Nős va-
gyok. Feleségem népművelő,
két lányunk született. Kata
pedagógus, Barbara még ta-
nulmányait folytatja. Itt élünk
Fehérgyarmaton, iskoláimat
is itt végeztem el. 1979. év
óta vállalkozó vagyok, autó-
szerelő szakmában. 

Kapcsolatom a horgászattal
és vele együtt a természettel
örök. 

2000. évben választott a Ti-
sza-Szamosközi HE. tagsága
elnöknek, mind a mai napig
betöltöm ezt a tisztséget, ame-
ly nálam már szinte hivatássá
vált. Az egyesület kezelésé-
ben lévő Szamosújlaki Holt-
Szamos 20 ha-os vízterületén
gazdálkodunk, amelyen sze-
retnénk továbbra is megőriz-
ni, gazdagítani azt a csodála-
tos ősi halállományt, amelyet
a természet ránk hagyott. 

A mindennapok bizony ne-
héz feladatokat rónak ránk,
hiszen manapság igen nehéz
biztonságosan megőrizni ezt
a csodálatos horgászvizet, 
de szerencsére társaim is
olyan lelkesedéssel segíte-
nek, amely nélkül nem lenne
biztosított a horgászaink nyu-
godt pihenése. 

Nem kis feladat manapság

megőrizni a halak életkörül-
ményét, a víz minőséget, a víz
és a part tisztaságát. Anyagi
lehetőségeinknek megfelelően
tárgyi eszközöket, így elektro-
mos csónakmotort, vízker-
ingtető szivattyút, láncfűrészt
vásároltunk, amelyekkel az év
minden szakában tudjuk a hal-
és a vízvédelmi munkákat vé-
gezni. Nekem a horgászat egé-
szen mást jelent, mint azt so-
kan gondolják. Úgy érzem,
hogy egyfajta küldetést telje-
sítek azzal, hogy a horgász-
egyesületet ily módon veze-
tem. Szeretnék még Szamos-
újlakon a vízparton sok szép
órát és napot eltölteni, mun-
kámmal örömet szerezni hor-
gásztársaimnak is.

Kapcsolatom a természettel örök

Juhász Géza
Tisza-Szamosközi HE. 
Fehérgyarmat, elnök

Gaál Tamás
Tóth Péter

Horgászik és zenél
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1960. október 1-jén születtem
Szentesen. Édesapám MÁV vo-
natvezető, édesanyám raktárve-
zető volt a Konzervgyárban. 

Iskoláimat Nyíregyházán vé-
geztem. 1979-ben érettségiztem
a Mezőgazdasági Szakközépis-
kolában, kertészként. Fél évig
dolgoztam a Konzervgyárban,
majd hogy a Vasutas dinasztiát
fo ly tassam
1980-ban be-
léptem a
MÁV dolgo-
zói közé. A
kötelező ta-
nulmányok
e l v é g z é s e
után 1982. ta-
vaszán vizs-
gáztam le
mozdonyve-
zetőnek. Az-
óta több száz-
ezer km-t le-
vezettem az
ország vasút-
vonalain, bal-
eset nélkül.

H o r g á s z
pályafutáso-
mat Nyíregy-
háza folyóján az Érpatakon
kezdtem. 8 éves koromban a
magam fabrikált, mogyoró vesz-
szőből készített horgászbottal ri-
ogattam a patak kis halait. 

Aztán a Guszevből érkezett
nagyobb srácokkal való összetű-
zéseim miatt szüleim letiltottak
az Érpatak-i kirándulásokról. 

1979-ben ismertem meg fele-
ségemet, Szmik Erzsébetet. Ő
Tokajból származik, a Bodrog
partjáról. Udvarlásom és későb-
bi házasságom alatt meghatáro-

zó volt a Bodrog és a Tisza
szépsége, a háborítatlan Bod-
rogköz világa. Azt hiszem itt
lettem igazán horgász, halakat,
természetet szerető ember.

1990-től vagyok a Vasutas
Horgász Egyesület tagja. Sajnos
én már nem horgászhattam az
egyesület legendás vizén a
Nagy Vadas tavon. 1999. évben

az előző gaz-
dasági veze-
tő betegsége
miatt vettem
át a felada-
tot. Tevé-
kenységem
alatt az
e g y e s ü l e t
létszáma fo-
lyamatosan
növekedett. 

Rájöttünk
arra, hogy a
v í z n é l k ü l i
egyesületek-
nek milyen
kedvező fel-
tételeket kell
b iz tos í tani
tagjaiknak,
hogy azok

több éven át is nálunk maradja-
nak. Az emberek a törődést, a jó
hangulatú versenyeket, közgyű-
léseket meghálálják. 

Törekszem arra, hogy a hor-
gászok szeretetét továbbra is
bírjam, keresem a lehetőségeket,
hogy a nagy múltú egyesületek-
nek újból legyen saját kezelésű
horgászvize. 

Munkámat, feladataimat az
emberek érdekében, a horgász-
közösség javára szeretném még
sokáig végezni.

Meghálálják a törõdést

Lipcsei József
Nyíregyházi Vasutas Sport HE.

gazd. vez.

Nyári élmények
Kedves gyerekek, ha nyári ki-
rándulásaitok alkalmával va-
lami szépre, érdekesre buk-
kantok, kérjük osszátok meg
a Villantó olvasóival. Lehet
az egy nyári élmény leírása,
egy jó sztori, egy fotó, stb.
Szívesen megjelentetjük az
újságban, nevetek és címetek

közlése mel-
lett. Járja-
tok nyitott
szemmel, le-
gyetek fogékonyak, vigyázza-
tok a természet kincseire! 
Címünk: Megyei Horgász
Szövetség 4400. Nyíregyhá-
za, Dózsa György u. 9.

HE neve igényelt Megyei Bizottság
támogatás által javasolt

(E Ft) összeg (E Ft)
Postás HE. Vsásárosnamény 320 250
Tiszavirág HE. 500 200
Beregdaróczi HE. Beregdaróc 200 100
Tiszavirág HE. 600 220
Kurucz HE. Tarpa 402 200
Új Élet HE. Tiszalök 1.000 200
Nagyközségi HE. Ökörítófülpös 449 260
Cormorán HE. Rakamaz 485 400
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka 300 200
Tisza-Szamosközi HE. Fehérgyarmat 1.000 300
Téglagyár Üzemi HE. Fehérgyarmat 300 150
Kraszna HE. Kocsord 300 100
Réticsík HE. Kocsord 500 200
Tiszaparti HE. Gávavencsellő 300 200
Holt-Tisza HE. Gyüre 500 320
Holt-Szamos HE. Szamossályi 500 250
Szatmárvidéki HE. Mátészalka 400 200
Tiszanagyfalui HE. Tiszanagyfalu 800 100
Megyei Szövetség Nyháza (őrzés, védés) 1.200 780
Megyei Szövetség Nyháza (Császársz) 490 450
Megyei Szövetség Nyháza (Keleti fcs.) 745 745

2005. évi beadott FVM pályázatok
megyei elbírálásáról:

Pályázatokról
Mint a korábbi években az

idén is nagy várakozás előzte
meg az ún. Halgazdálkodási
Alap pályázati felhívásának 

a megjelenését.

Mivel átalakulóban van a
rendszer, hiszen nem az Orszá-
gos Halgazdálkodási Bizottság
fogja a pályázatokat elbírálni,
hanem a megyei FVM Hivata-
lok által létrehozott bizottsá-
gok. Mivel minden megyében
működik szakigazgatási szerv,
ezért a felosztható pénzügyi
keretet megyénként osztották
szét, ún. pontozási rendszer-
ben. Sajnos megyénknek a ta-
valyinál kevesebb, mindössze
17,5 millió forint körüli összeg
jutott. 

A fentiekből kikövetkeztet-
hető, hogy a megyéből pályá-
zók nem kaphatták meg a pá-
lyázataikban kért teljes össze-
get, hiszen a pályázatok nagy
száma és az azokban kért ösz-
szeg jóval nagyobb a vártnál,

és az alapból kapott elosztható
keretnél. 

Megyénkben a megyei halá-
szati bizottságot az alábbi sze-
mélyek képviselték:

Sz-Sz-B. megyei FVM Hi-
vatal részéről: Csongrádi Zol-
tán hivatalvezető helyettes,
Fagyas Zoltán erdőmérnök,
vadászati és halászati osztály-
vezető, Kozma Péter halászati
szakmérnök, egyben halászati
felügyelő.

Az agrárkamara részéről:
Máté János. MOHOSZ részé-
ről: Veres Ferenc ügyvezető
elnök, Hajdú-Bihar megyéből.
Független szakértőként: Dr
Hoitsy György, halászati szak-
mérnök, BAZ. megyei halá-
szati felügyelő. A HALTER-
MOSZ részéről: Balogh Jó-
zsef.

A bizottság tagjai a 2005. jú-
nius 21-én megtartott bizottsá-
gi ülésen az alábbi döntést ter-
jesztették jóváhagyásra az Or-
szágos Halászati Bizottság elé:



6
2005. július

Albright kötés

Ez egy kevésbé használatos és
ismert kötés nálunk, pedig igen
hasznos, ha két különböző átmé-
rőjű damilt szeretnénk egymás-
hoz kötni vagy drótelőkét mono-
fil zsinórhoz. Kötése nem a leg-
egyszerűbb, de érdemes megta-
nulni, mert sokoldalú felhaszná-
lása miatt megéri a fáradtságot,
és a befektetett energiát.

Hajtsuk vissza a vastagabb
damil végét és tartsuk bal
kezünk hüvelyk és mutatóujja
között.

Fûzzük át az így képzõdött
C fülön a véknyabb a damil-
szálat. 

Az A és B jelû szálat össze-
fogva (továbbiakban AB-vel
jelölve) az a szálat átvesszük
az AB dupla szálon.

Az a szálat 5-6-szor teker-
jük körbe az AB szálon, a C
fültõl távolodva.

Az a szálat 5-6-szor ismét
tekerjük körbe az AB szá-
lon, a C fülhöz közeledve.

Vezessük át az a szálat a C
fülön.

Bal kezünk hüvelyk és mutató
ujjával toljuk elõre a C fül
vége felé a kötés meneteit, vi-
gyázva arra, hogy nehogy le-
bomoljanak. Ne húzzuk telje-
sem közel a meneteket a C fül
végéhez, hagyjunk 2-3 mm-t.
A felesleges a és B damil-
részt vágjuk le. 

Blood csomó

Ez a kötés talán az egyik leg-
ismertebb damil összekötő cso-
mó. Széles körben alkalmazha-
tó, akár különböző átmérőjű da-
milok esetében is nagy bizton-
sággal terhelhető.

Fektessük a két damilt egy-
más mellé. (A), (B).

Kezdjük a kötést az A szál-
lal. Azt a pontot, ahol a két
damil keresztezi egymást C-
vel jelöltem. 

Vegyük körül az A szálvéget
4-5-ször a b szálon, a C
ponttól távolodva.

A menetsor végén hajtsuk
vissza az A szálat a C pont-
hoz.

Vegyük az A szálat a C
pontnál az a szál alá.

Ismételjük meg az elõbb leírt
lépéseket a B szállal is az a
szál körül. A menetek végén
hajtsuk vissza a B szálat a C
ponthoz. Fûzzük át a B szá-
lat a C hurkon.

Rendezzük a kötés meneteit és
szorítsuk meg a kötést. A
felesleges A és B végeket
vágjuk vissza. Ezzel a kötés
elkészült.

Horgászcsomó

Nagyon egyszerű toldókötés,
de nem elég erős a vékony da-
milok esetén.

Fektessük a két damilt egy-
más mellé. (A), (B). Kössünk
egy C csomót, a B jelû
damilszál köré. 

A B szállal szintén kössünk
egy csomót az A szál köré.

Szorítsuk meg a C és D cso-
mókat.

Toljuk szorosan egymás mellé
a CD csomókat és a felesle-
ges A és B damilrészt vágjuk
vissza.

Damilok toldása
Horgászat közben gyakran előfordul, hogy két damil-
szálat szeretnénk összekötni. Az alábbi kötések ebben

a munkában lesznek segítségünkre.
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Szabó Annamáriának hívnak. 
A 2004-2005. tanévben kezdtem el 

középiskolai tanulmányaimat a záhonyi
Kandó Kálmán Közlekedési Szakközép-
iskola Gimnázium és Dr. Béres József

Kollégiumban.

AKollégiumban több szabadidős kör-
be is bekapcsolódtam. Tagja vagyok

az alkotókörnek, a zöldkörnek, a vörös-
keresztes szakkörnek és a diákújságíró
körnek is.

Szabadidőmben, amikor otthon, lakó-
helyemen Gyulaházán tartózkodom,
örömmel részt veszek a családi kirándu-
lásokon, amelyek gyakran vezetnek víz-
partokhoz, hiszen édesapám régóta
horgászkodik. Az első ilyen alkalomra
azért is emlékszem élénken, mert egy te-
kintélyes ponttyal tértünk haza. 

Akkor még túl fűszeres volt számomra
a halászlé, mára azonban már azt is meg-
kedveltem. gyakran lehet hallani és ol-
vasni a halételek egészségességéről. Szí-
vesen mesélek a horgászkalandjaimról a
kollégiumi szobatársaknak, annál is in-
kább, mert köztük is van olyan lány, aki
szintén részese időnként ennek az időtöl-

tésnek. 
A vizek élővilága annyira fel-

keltette az érdeklődésemet, hogy

egy időszakban arról ábrándoztam, hogy
felnőve majd tengerbiológus leszek. Már
tudom, hogy ez nem olyan egyszerű do-
log, különösen a tengerpart nélküli Ma-
gyarországon. Bár most már más szak-
mákat is el tudok képzelni magamnak, de
érdeklődésem a vízi-világ iránt továbbra
is fenn áll. Szívesen nézek meg természet-
filmeket, olvasok ilyen témájú újságokat,
könyveket. 

Az elsők között kapacsolódtam be a
kollégiumban működő zöldkör tevékeny-
ségébe. Záhony közvetlenül a Tisza part-
ján fekszik, ezért kézenfekvő volt, hogy a
Víz Világnapja alkalmából a szakkör tag-
jaival a folyópartra menjünk túrázni.
Közvetlenül az áradás után voltunk, így
tanúi lehettünk annak a sok-sok leúszó
hulladéknak, amelyet a megáradt folyó
magával sodort. 

Akkor még nehezen volt járható a te-
rep, ezért június 5-én a Környezetvédelmi
Világnapon szervezünk újra egy kirándu-
lást a folyóhoz, amikor szemétgyűjtésre is
szeretnénk sort keríteni. 

Szerintem az igazi horgászok féltik, vé-
dik a természetet, mégis van olyan ta-
pasztalatom, hogy valaki rendszeres hor-
gász lévén is szemetet hagy maga után a
víz közelében.

Véleményem szerint a horgászat lénye-

ge nem is elsősorban a rekordok fokozá-
sa, hanem a természet szépségének, sok-
színűségének élvezése, az ember és a ter-
mészet harmóniájának megélése.

Édesapám sincs soha sem elkeseredve,
ha nem kedvez neki a horgász-szerencse,
hiszen már azzal is nyer a családunk, ha
vízközelben, vízimadarak, növények tár-
saságában tölthetünk el néhány kellemes
órát.

Abban reménykedem, hogy a sok kör-
nyezeti kártétel ellenére az én gyermeke-
im, majd később az unokáim is egészsé-
ges, tiszta, fajgazdag élővilágon nőnek
fel. Úgy tapasztalom, hogy a kortársaim-
nak is hasonló a véleménye, bár ennek
olykor ellentmond a meggondolatlan sze-
metelés, a kényelemszeretetből adódó
gondatlanság.

Jó, hogy mi diákok is tehetünk, ha aka-
runk valamit a környezetünkért. Erre

rendszeresen módot nyújtanak a környe-
zetvédelmi szakkörök programjai, az eh-
hez hasonló pályázatok, de a mindennapi
életben is sok alkalom adódik, hogy bebi-
zonyítsuk természetszeretetünket. 
Gyulaháza, 2005. május 28.

Szabó Annamária
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 9.

Természet és horgászat
Szabó Annamária pályázata I. hely

Kelendõ a napijegy Tiszadadán
Megindult a haltelepí-
tés a tiszadadai Szőke
Tisza Horgász Egye-

sületben is.
A napokban 500 kg

horogérett ponty került
a kezelésükben lévő
holtágba. A kisebbek
másfél, a nagyobbak
közül némelyik a 8 ki-
lós súlyt is elérte. 27-én
napkeltétől a horgászok
nem kis örömére, több
szép példány horogra
került. Helyi és ven-
déghorgászaink  szá-
mára továbbra is folya-

matosan telepítünk,
legközelebb egy hónap
múlva, hiszen augusz-
tus első hétvégéjén ver-
senyt rendezünk – nyi-
latkozta lapunknak Ifj.
Kovács Géza titkár.
Emellett mély fájda-
lommal emlékezünk
meg szeretett horgász-
mesterünk Siku János
nemrég bekövetkezett
haláláról. Sporttársunk-
nak, a horgászat és a
rózsatermesztés kiváló
művelőjének emlékét
megőrizzük.

Ifj. Kati László ezzel 
a 2,2 kg-os ponttyal 

+ 1,6 kg apróhallal nyerte 
a gulácsi horgászegyesület

háziversenyét
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Ez a nyár rendkívül meleg és
hosszú volt. Már korán fent vol-
tam, nem tudtam aludni. Az érzé-
keim vitustáncot jártak, nem ta-
láltam a helyem. Egyre sűrűbben
pislogtam a horgászfelszerelésem
irányába, mely beélesítve állt a
sarokban. Soha nem éreztem még
ilyen nyugtalanságot, minden iz-
mom remegett és a verejték dőlt
rólam. 

Éreztem, hogy valami történni
fog a mai napon, ami megrázó
lesz és életre szóló. Kapkodva pa-
koltam és azon gondolkodtam,
hogy mit felejtek otthon. Oké,
minden megvan, irány a Holt-
Szamos!

Szegény Trabim majd kilehelte
a lelkét, mire odaértünk, mert haj-
tottam, ahogy a kéményen kifért.
A nád sejtelmesen susogott, a víz-
ről apró páramanók szálltak fel. A
nap ekkor kelt fel, gyönyörű ró-
zsaszínű ködbe burkolva a vizet,
apró villanásokra szabdalva a fel-
színét. Élt a víz, imitt-amott hal-
csobbanások hallatszottak és rej-
télyes vízbúrványlások látszottak.

Etettem, ahova szoktam, az
öreg, bedőlt fa ágai mellé. Csob-
bantak az úszók, most már csak
várnom kell, mivel lep meg a
holtág. Nem kellett sokáig vár-
nom. Jöttek a kárászok egymás

után és egy gyönyörű compó, őt
visszaengedtem.

Millió túrás látszott a víz tete-
jén, szinte forrt a víz. Egy jó fél-
órát szórakoztam, aztán vége sza-
kadt az egésznek. 

Nem tudom mennyi idő telt el,
így kapás nélkül. Hirtelen bubo-
rékok törtek fel az etetés szélénél,
lassan, milliméterről-milliméterre
megközelítve az egyik úszómat.

Éreztem, ahogy libabőrös le-
szek és a szőr égnek áll a karo-
mon. Furcsa gombócot éreztem a
torkomban. Nagyon különös ér-
zés volt, olyan, mint szerelem el-
ső látásra. Ekkor még nem tud-
tam, hogy egy három hónapig tar-
tó, nagy románc veszi kezdetét, és
a végén találkozunk egymással.

Az úszóm megbillent mintha a
szél játszana vele és furcsa táncba
kezdett. Lassan, mint egy süllye-
dő hajó az oldalára feküdt. Ekkor
már kézben tartott bottal, bevág-
tam. Innentől felgyorsultak az
események. Megszűnt létezni a
tér és az idő. Mintha a pokol min-
den ördöge szabadult volna el a
víz alatt.

Irtózatos erőt éreztem, amely ki
akarta tépni a botot a kezemből.
Az orsó szinte sikoltott, a damil
zizegett, a bot a töréshatáron haj-
longott. Pillanatok alatt levitt,

vagy ötvenméternyi zsinórt mire
észbe kaptam. 

Teljesen tehetetlen voltam,
csak a botot markoltam kétség-
beesetten.

Most mintha gyengülne a húzá-
sa, sikerül néhány méternyi zsine-
get visszaszereznem, most már
nyugodtabban. Istenem csak a fá-
tól tudjam távol tartani! Egyenlő-
re sikerül. Hatalmas búrványokat
vet a hal, most már nézőm is akad
a szomszéd spori személyében.
Huzakodunk, ki tudja meddig. A
percek óráknak tűnnek, és már
nem tudom, ki fáraszt kit. Rette-
netes ereje van, nem enged egy
jottányit sem. Izzadtság patakok
folynak a hátamon, de azért egyre
jobban élvezem a küzdelmet,
mert az. Iszonyatos, fogcsikorga-
tó, gyönyörűséges. Már egészen
közel van. Hirtelen kitör oldalra

és beveszi magát a fa közé. Elsö-
tétült a szemem előtt a világ, tud-
tam, hogy nincs tovább. Egy óriá-
si farok emelkedett ki a vízből, de
milyen farok! Akkora, mint egy
sütőlapát és hiányzott belőle egy
féltenyérnyi darab. Meglibbentet-
te felém, mintha búcsúzna és a
botom megkönnyebbült. Szó sze-
rint összeestem. Mérhetetlen ke-
serűséget éreztem és valami szo-
morúságot, mintha elvesztettem
volna valami szívemnek kedve-
set.

Nem tudom meddig üldögél-
tem ott, de hirtelen megéreztem,
hogy még találkozunk.

Úgy is lett, de ez már egy má-
sik történet.

Csendesen összepakoltam és
egy torokszorító érzéssel a mel-
lemben, haza indultam.

Katona Zoltán

Horgászok írják �� A nagy ŐA nagy Ő

A csapatok a verseny 
helyszínére rendben megérkez-

tek, teljes nyugalommal 
készültek a versenyre, mivel 

ez évben kieső nem volt 
az I. osztályból. 

A Leveleki Önkormányzati
Horgász Egyesületnek köszön-
hetően ideális pálya és verseny-
zői körülmény várta a csapato-
kat. Nagyon erős volt a mezőny,
mivel minden csapatban felta-
lálhatóak voltak régi és új or-
szágos bajnokságban is megmé-
retett versenyzők. 

Az egyfordulós verseny fogá-
si átlaga igen jó volt, keményen
harcoltak a versenyzők a hala-

kért, ebből fakadóan sokan átla-
gon felül teljesítettek.

Eredmények: I. Szatmárvi-
déki HE. Mátészalka. Csapat-
vezető: Szűcs Sándor. Felnőtt
versenyzők: Gellér Győző,
Horváth Tibor, ifj. Kovács
György, Magos Tibor, Papp
Miklós. Női versenyző: Szűcs
Éva. Ifjúsági: Balogh Ádám.
Utánpótlás: Kocsis Péter. II.
Vasutas HE. Nyíregyháza. III.
Nyírségi HSE Nyíregyháza.

A Laguna 2D. Kft. által 2005.
évben kiírt vándorserlegét, me-
lyet Doránt Vilmos ügyvezető
adott át az I. helyezett Mátészal-
kai csapatnak, és így ők őrizhe-
tik a következő bajnokságig.

A Verseny Szakbizottság ez
évi döntése alapján III. osztályú
Csapatbajnokságot nem rende-
zünk, ezért minden olyan egye-
sület, amelyik az I. osztályú
Csapatbajnokságon nem szere-
pel, meghívást kapott. Ezen
meghívásra nagy létszámúnak
mondható 10 csapat, 70 fővel
jelentkezett. 

Az Orosi tó adottságának
megfelelően „L“ alakban tudtuk
kialakítani a pályát, mely egy
kicsit zavaróan hatott a verseny-
zésre. A fogáson ez nem mutat-
kozott meg, mert a vegyesen ap-
ró és nagy halas tónak kikiáltva
a versenyzők inkább nagy testű
nemes halakat fogtak. Kiemel-

kedő Rády László kocsordi ver-
senyző 12,74 dkg-os Amúrja.

A verseny idejére az időjárás
is kegyeibe fogadta a verseny-
zőket, bár az eredményhirdetést
majdnem elmosta a hirtelen fel-
támadt vihar és a nagy eső.

Eredmények: I. Kraszna
HE. Kocsord. Csapatvezető:
Jakab János. Felnőtt verseny-
zők: Jakab László, Jakab Cs.
László, Papp László, Rády
László. Női: Tóthné Zám Erzsé-
bet. Ifjúsági: Bakos Dávid.
Utánpótlás: Jakab Róbert. II.
Új Élet HE. Tiszalök. III. Pos-
tás HE. Vásárosnamény.

Az első két helyezett feljutott
a Megyei I. osztályba.

Megyei I. o csapatbajnokság
2005. 05. 22., Leveleki víztározó

Megyei II. o csapatbajnokság
2005. 06. 05., Nyíregyháza, Orosi tó
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Beszédes pikkelyek: A halak életkora és növekedése
A halak életkorának megállapítása végett

leggyakrabban pikkelyeiket elemezzük. El-
sősorban azért, mert ezeket legkönnyebb

eltávolítani. Elemzésre csupán a hát-
uszony első kemény sugara alatti, de oldal-
vonal feletti pikkelyek alkalmasak. Ezek-
ből is több egymás mellettit kell levenni.

Elemzésre alkalmas a melluszony első
szilárd sugara is. Ebből 0,3–0,5 mm-es
vastagságú szeleteket kell metszeni, majd
dörzspapíron simára csiszolni. A gerinc-
csigolya is jó minta, a hús eltávolítása után
ezeket is csiszolni kell. 

Hallócsontocskák

Halfajtól függően válogathatunk, me-
lyik részét vetjük vizsgálat alá. Mert nincs
minden halnak pikkelye, más fajoknak a
csontelemek hiányoznak, az apró termetű-
eknél pedig az uszonysugár vizsgálata
ügyetlen. Minden halnak, felépítésétől
függetlenül, van hallócsontocskája. A ko-
ponyában helyezkedik el és a hallószerv
része. Megtalálása gyakorlatot igényel,

ám rendkívül pontos adatokkal szolgál a
hal növekedési ütemét és korát illetően.

Évgyûrûket számolunk

Jól ismert, hogy az életkor meghatározá-
sakor évgyűrűket számolunk. A halak
ugyanis hidegvérű állatok, és egész életük
során nőnek. Növekedésük üteme a kör-
nyezet hőmérsékletének függvénye. Nyá-
ron mind a táplálékbőségből, mind a hő
mérsékletből kifolyólag növekedésük
gyorsabb. Kézbe véve a pikkelyt sima bel-
ső és érdes külső felületet tapinthatunk. A
sima pikkelylemez külsejére körkörösen
rakódik le a hal bőrének mellékterméke, a
szklerit. Míg a pikkelylemez növekedése
arányos a haltest növekedésével, a szklerit
termelődése ettől független. Ha gyorsan
nő a hal, a szkleritlerakódások távol esnek
egymától, lassú növekedés esetén besűrű-
södnek, szabad szemmel is látható gyűrűt
alkotva. Normális körülmények között a
két gyűrűegyüttes jelent egy évet.

Szabadon fogalmazva mondhatnánk azt
is, hogy a gyűrűgyakoriság fordítottan ará-

nyos a hal növekedésével. A egymástól tá-
vol eső körök a táplálékbőség, míg a zsú-
foltak koplalás következménye. A hal
ugyanis nemcsak táplálék hiányában böj-
töl. Íváskor a halat nemigen érdekli a
koszt, ez a nemevés is nyomot hagy a pik-
kelyen. Az így keletkezett sávok ugyan
emlékeztetnek a tél folyamán kialakult
gyűrűkre, de azokkal ellentétben szakado-
zottak, nem alkotnak zárt vonalat.

Télen is táplálkoznak

Nemcsak a hideg és az ívás veszi el a hal
étvágyát. A csukánál fellépő időszakos
fogváltás is nyomot hagy a pikkelyen. A
tiszai pontyok pikkelyén olvasható a cián-
mérgezés következtében történt táplálék-
hiány. Nehezen olvasható a süllő és a csu-
ka pikkelye. E ragadozók télen is táplál-
koznak, és annak ellenére is, hogy a téli
emésztés sokkal lassúbb a nyárinál, nehe-
zen vehető ki az egyenlőtlen szkleritler-
akódás. Ugyanez jellemző az állandó hő-
mérsékletű – akár hideg, akár meleg – víz-
ben élő halak pikkelyeire.

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Baross Gábor
Horgászegyesület Velencén ismét megnyitotta

horgásztanyáját.
20 fõ elhelyezésére van lehetõség 2–3–4–5 ágyas

szobákban, ezenkívül sátorhelyünk is van.
Közös zuhanyzó és illemhelyiség van, közös konyha

gázrezsóval, valamint bográcsozási lehetõség.

A nádtetõs tanya a víztõl 200 méterre helyezkedik el. 

Árak: 1.250 Ft/fõ/nap + idegenforgalmi adó, 
gyerekeknek 12 éves korig: 700 Ft/fõ/nap.

Üdülési szándékukat 7 nappal elõre jelezni szíveskedjenek.
Szeretettel várunk minden horgászni, és pihenésre,

felüdülésre vágyó vendéget. A környék kiválóan alkalmas a
horgászaton kívül kirándulásokra, a rengeteg látnivaló

megtekintésére. 

Jelentkezni Viczai Attilánál a 06/20-553-5104-es 
telefonszámon lehet.
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AA  ffeellsszzeerreellééss  jjeelllleemmzzééssee

A bolognai név hallatán a nem
horgászó embereknek a mártás
jut eszébe. A horgászoknak, kü-

lönösen a finomszerelékes
tábornak egy bot, és az eh-

hez szervesen illeszkedő hor-
gászmódszer ugrik be elsőként.
A hazai horgászok szívesebben
használnak más módszereket,
mint pl. a feedert folyóvízen,
mely szintén eredményes, de az
úszós módszer egy kicsit több
variációs lehetőséget kínál.
Ezekbe a lehetőségekbe fogunk
most bepillantani a cikksoro-
zatban. Először magát a felsze-
relést tekintjük át.

Itáliából származik

A bolognai módszerrel tör-
ténő horgászat a hozzá hasz-
nált botról kapta a nevét, azt
hiszem, nem szorul magyará-
zatra, hogy Itáliából szárma-
zik. Ha végiglapozunk egy
horgászcikk katalógust, és az
történetesen egy olasz cégé,

akkor láthatjuk, hogy számtalan bo-
lognait kínálnak palettájukon. 

A botok hossza általában 5 mé-
tertől indul, és 8-9 méteresig terjed.
Egy hét méteres általánosan univer-
zálisnak mondható. A rövidebb
bolognaik elsősorban mélyebb ál-
lóvizek horgászatára alkalmasak.
Ugyanis nem kell a készséget csú-
szó úszóval szerelni a hagyomá-
nyos horgászbot vagy akár match-
botunk rövidsége miatt, hanem egy
bolognai használatával kényelme-
sen eldobható akár a 4–5 méteres
ereszték is, és a fixen szerelt úszó
sokkal érzékenyebb, mint a csúszó.

Egytalpas fix és csúszógyûrû

A boton kétféle gyűrűtípus talál-
ható. A magasan szerelt egytalpasok
és a csúszógyűrűk. Az egytalpasok
a bottagok végén helyezkednek el,
míg a csúszók a spicc felé eső tago-
kon. Ez utóbbi gyűrűket a jobb mi-
nőségű botokon nem csak egy né-
hány mm hosszú kis talpacska tart-
ja, hanem a bottaggal azonos kúpos-
ságú és anyagú 2–3 cm-es darabká-
ra erősítik fel. Csúszóból nemcsak
egy darabot, hanem gyakran, – kü-
lönösen a hosszabb tagos botoknál –
kettőt is felszerelnek egy tagra. 

A teljes gyûrûsor

A matchbothoz hasonlítva, vi-
szonylag kevés gyűrűvel rendelke-
zik a bolognai. Ez természetes, hi-
szen a két bottípust nem azonos
horgászati módszerhez fejlesztették
ki. Ráadásul Olaszországban sok-
kal kevesebb eső esik mint Angliá-
ban, így érthető, hogy miért van a
matchnek sok gyűrűje. A kevés
gyűrű sajnos esőben nem túl elő-
nyös, sőt! Hiába használunk na-
gyobb méretű úszókat, a bottesten
megtelepedő víz-cseppekhez tapad
a damil és szinte képtelenség a bot
alól, lendítős dobással a szereléket
a horgászhelyre juttatni. 

Fej felett dobni

Természetesen fej felől is bedob-
hatjuk a készséget, de sajnos kevés
azon horgászhelyek száma, ahol
egy hét méteres bottal minden gond
nélkül fej felől is dobhatunk. Ter-
mészetes vizeink szélét erdők, illet-
ve kisebb facsoportok szegélyezik,
és ha egy vétlen mozdulattal gally-
ba akasztjuk a szerelést vagy hoz-
zákoccan a fához a bot, akkor vég-
zetes is lehet a sérülése. Legyünk
mindig körültekintőek a hely vá-
lasztásakor.

Ne csak a fákra ügyeljünk, hanem
a horgászhely melletti, mögötti táv-
vezetékekre is. Ezek a jó minőségű
botok karbonból készülnek, melyek
rendkívül jól vezetik sajnos az ára-
mot! A bottestre egy kis piktogramot
helyeznek el, mely erre figyelmeztet
bennünket. A magasfeszültségű ve-
zetékeken kívül a viharos idő szin-
tén hasonló veszélyeket rejt magá-
ban. Ha villámlik, azonnal toljuk
össze a botot, ne kísértsük a sorsot. 

A minõség egyik mutatója

Az előbb említett „high modulus
carbon“ anyag sok mindent elárul a
bolognairól. Ez egy rendkívül kön-
nyű súlyú, de hatalmas terhelést bí-
ró, rugalmas szénszál. A bot gyártá-
sa során a vékony karbon szalago-
kat egyenletesen feltekerik csigavo-
nalban, és sok botnál még ezt meg-
erősítik többszörös keresztszövés-
sel is. Ettől kapja meg a bot a nagy-
fokú gerincességét. Ennek ellenére,
hogy többszörös szövést kap a test,
a súlya mégis viszonylag könnyű
marad. A gyengébb minőségű
bolognaik, amelyeknek az ára is
alacsony, inkább szenvedést, mint
élvezetes horgászatot ígérnek. A
minőségi botoknak a súlya nem
sokkal nehezebb, mint az azonos
méretű felgyűrűzetlen tárasaiké, pl.
egy jobb hét méteres bot súlya kb.
35-40 dkg. Nem véletlen az, hogy a
gyártók nagy hangsúlyt fektetnek a
kis öntömegre. A botot egész horgá-
szat alatt a kezünkbe tartjuk és csak
az etetőgombócok gyúrása és dobá-
sa vagy csúzlizása közben tesszük
le egy-egy pillanatra. 

A békazáras orsótartó

Az öntömegen kívül az orsó sú-
lya is nehezíti a felszerelést. Ez a
plussz súly rendkívül hasznos. Pró-
báljuk meg orsó nélkül tartani egy
rövid ideig a botot és aztán rakjuk
rá az orsót és úgy is végezzük el a
kísérletet. Az összsúly nő, de ké-
nyelmesebb a bot tartása, mert az
orsó kiegyensúlyozza a viszonyla-
gos fejnehézséget. Éppen ezért ta-
lálható a botvéghez közel az orsó
felfogatása, amely minden esetben
gyorszáras. Ez a zártípus a más bo-
tokon használtakkal ellentétben,
nem vastagítja a sokszor nem jelen-
téktelen kerületű markolatot. 

Válasszunk a szokásostól kissé
nagyobb orsót, hogy segítsen a fej-
nehézség kompenzálásában. A 30-
40-es méretek felelnek meg legjob-
ban erre a célra. Ha van rá lehető-
ség, akkor egy harcifékes modellt
vásároljunk. A bolognai egy finom-
szerelékes módszerhez kitalált bot,
de mégis inkább a nagyobb testű
folyólakók megfogására szolgál. A
nagyobb halak váratlan és erőteljes
megugrásokat produkálhatnak, ahol
előny lehet az egy mozdulattal erő-
sebbre vagy gyengébbre és aztán az
eredeti fék-erőre visszaállítható
fék. 

Elõnyösebb a harcifékes modell,
mint a hagyományos

Áttekintettük eddig a felszerelés
két „lelkét“ a botot és az orsót. Néz-
zük meg a többi alkotóelemet is, a
damilt, úszót, ólmot és végül a hor-
got. Damilunk lehet egy kicsit erő-
sebb, 0,16–0,18-as is. Előkeként én
0,14-est szoktam használni. Az
úszó gömbölyded formájú, vasta-
gabb antennával mint az állóvíziek.
A vastagabb antenna nemcsak a jó
láthatóságot szolgálja, hanem a na-
gyobb csalikat is jobban elbírja.
Mivel ezek elég nagyméretű úszók,
általában 6–12 grammosak, három
darab hosszabb szilikonnal kell
őket rögzíteni, hogy a pontosan be-
állított ereszték el ne mozduljon
horgászat közben. Horogként in-
kább a vastagabb húsúakat aján-
lom, a vékony, finom horgok kiha-
jolhatnak vagy törhetnek a nagyobb
távolságra történő horgászat miatt.
Természetesen ezek nem aranysza-
bályok, mindig az adott szituáció
határozza meg a végleges döntést.

Az elkövetkező részben már a
vízpartra látogatunk, bolognaival a
kézben. Balogh Róbert

Bolognais úszók
Fotók: Balogh Róbert, TRIANA

Finomszerelések
Röntgen alatt a bolognai

Tartsuk be a figyelmeztetést,
nincs olyan horgászélmény ame-
lyik megéri a kockázatot
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Kedves olvasó! Továbbra is
feltett szándékom, hogy bemu-

tassam Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye horgászvizeit,
mivel méltatlanul kevés szó

esik róluk.

Engedjék meg, hogy az egyik
kedvenc vizemmel folytassam a
sort, a nyírbátori Szénaréti tó-
val. Sipos Ferenc, a helybeli Va-
sas Horgászegyesület elnöke, a
helyszínen válaszolt kérdéseim-
re. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni neki, Endrédi Róbert ba-
rátommal, a mindent kimerítő
válaszokat és a nagyszerű hor-
gászélményt. Ezúttal sem csa-
lódtam a tóban.

A víz tulajdonosa a polgármes-
teri hivatal. A Vasas He. használ-

ja a 7,1 Ha tavat, 5 éves szerző-
dés alapján, bérleti díj fizetése
nélkül. Ez a szerződés 2007
január 1-én jár le, de a bérlemény
továbbra is megmarad. A tavat,
pályázat útján nyert 68 milliós
költséggel tették rendbe, 2001-
ben. Azt követően halasítottak.
340 q vegyes hal lett telepítve. 

Taglétszám: 
180 felnõtt, 20 ifi és
45 gyermek horgász.
A napijegy felnõttek-
nek 2000 Ft, ifiknek
1000 Ft, gyermekek-

nek 500 Ft.

Ezért az összegért 2 db nemes
és 5 kg egyéb halat tehetünk a
szákba. Villantózni tilos, a helyi
horgászrend a hirdető táblán
megtalálható. A tagoknak enge-
délyezett az éjjel-nappali horgá-
szat, ám napijeggyel csak nap-

keltétől-napnyugtáig lehet. 12
helyi társadalmi halőrnek van
ellenőrzési- és napijegy árusítá-
si joga. Nyugodtan le lehet pa-
kolni a parton, ők majd felkere-
sik az embert. 

Igen kulturált környezet fo-
gadja az embert, ülőpadokkal,
esőbeállókkal, illemhellyel és
szemetes konténerekkel. Sze-
metelni szigorúan tilos! 

A horgászatot össze lehet köt-
ni, a közeli fürdőn (kb. 100 m)
strandolási lehetőséggel, ugyan-
itt lehet szállást találni a kem-
pingben. 

Bográcsolási lehetőség van,
és a parton ivóvízhez is lehet
jutni. Megközelítési lehetősége,
a város belterületén Baktaló-
rántháza felé kell térni és köz-
vetlenül a város
végén található.

Érdeklődni
Sipos Ferenc
úrnál lehet,
tel: 06-70/225-
0088 ill. 
06-42/281-656.

A mellékelt
fotók, melyeket
Olasz György
barátom készí-
tett, bizonyítják,

hogy a tó méltán rászolgált jó
hírére, és ezúttal is remek hala-
kat adott. 

Külön örömömre szolgál,
hogy fogási eredményünkkel
kivívtuk a helyi horgászok elis-
merését, mivel gyakorlatilag
mindenkit sikerült leköröznünk.
Köszönjük Szénarét!

Katona Zoltán

Bemutatkozik
A Szénaréti tó

Ebben az évben, halfa-
jokra elosztva, a következő-
képpen alakult a telepítés:
13 q kárász, 10 q dévérke-
szeg, 18 q ponty, 15 q amur,
100 kg pontyivadék, 5 q
márna! és 30 kg compó iva-
dék. Ezt megelőzően, 4000
db csuka és 3000 db folya-
mi harcsa ivadék lett kihe-
lyezve. Ebben az évben,
még 10 q ponty, 5 q amur és
kísérlet képpen, 6 q afrikai
harcsa telepítése várható.
Figyelem! 2005-ben, a ko-
rábbiaktól eltérően, erre a
vízre is érvényes a május 2
és június 15. közötti ponty-
tilalom.

AAzz  eennggeeddééllyy  áárraakk:: úújj
ttaaggnnaakk  3388  000000  FFtt//éévv..
EEbbbbeenn  2200  000000  FFtt
hhaallaassííttáássii  ddííjj  ffooggllaallttaa--
ttiikk..  RRééggiinneekk  1188  000000
FFtt..  TTaaggookknnaakk  3300  ddbb
nneemmeess  hhaall  ffoogghhaattóó
éévveennttee,,  ddee  eezzeenn  bbeellüüll,,
55  nneemmeess  hhaall  hheetteennttee  ééss
33  kkgg  eeggyyéébb  hhaall  nnaappoonn--
ttaa..  JJeelleennlleegg  ttaaggffeellvvééttee--
llii  zzáárrllaatt  vvaann,,  mmiivveell
tteelliitteetttt  aa  llééttsszzáámm,,  aammii
nneemm  iiss  ccssooddaa..

Szeretettel várjuk vendégeinket a Rétközi tó
Panzióba, ahol 12 szoba (külön zuhanyzóval),
a klimatizált étteremben, házias ízek étlapról

várják az idelátogatókat. 
Péntek-szombat élõzene.

50 fõig rendezvények lebonyolítása.
Horgászati lehetőség a Rétközi tavon és a

Panzió taván. 
Az étterem nyitva: 8–22 óráig, 
Pénteken-és Szombaton: 8–24 óráig.

AA  ppaannzziióó  nnoonn  ssttoopp..
HHeellyyee::  KKéékkccssee--SSzzaabboollccssvveerreessmmaarrtt..

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmm::::     00006666----22220000----333388885555----88888888----88887777....
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1. Kell-e vezetnie a gyermekhorgásznak a fogási naplót?

2. Hány bottal horgászhat egyszerre a gyermek horgász?

3. Naponta hány darab nemes halat tarthat meg a gyermek
horgász?

4. Mi a keszegfélék összefoglaló neve: 

5. Ki az orvhorgász?

6. Hol lép be Magyarországra a Tisza folyó?

7. Melyik csalira, etetőanyagra gondolunk? (Rétek, gátol-
dalak dalnoka, csaléteknek is igen kiváló. A járatába ön-
tött vízzel, vagy hosszú fűszállal tudjuk előcsalogatni. Fő-
leg a domolykó, jász, balin kedveli)

8. Vásárolható is, de általában régi trágyadombok környé-
kéről maguk szedik össze a harcsahorgászok. Rendkívül
agresszív állat. Fogságban is megtámadja, felfalja társa-
it. Célszerű rekeszekre osztott „istállóban“ tárolni a fá-
radságosan szerzett példányokat.

9. Mustársárga, szelvényezett, 1,5-2 cm hosszúságú lárva.
Hatékonysága nem éri el a csontkukacét, gilisztáét, de ha
azoktól viszolyog valaki, ezzel a csalival is jó eséllyel hor-
gászhat. Hűvös helyen (nem hűtőben) hetekig is tárolható.

10. Melyik halra gondolunk? – Nemes hal. Nagyobb folyó-
ink lakója, ahol a vízfenék közelében kisebb-nagyobb
csapatokban keresi táplálékát. E táplálékot a homokban,
az iszapban vagy a kövekre tapadva élő rovarlávák, apró
vízicsigák és növényi törmelék képezi. Élőhelye és sajátos
tápláléka miatt horgászata nem könnyű. Csak fenekező
módszerrel fogható. Négy bajusz szála finoman rojtozott,
hátrasimítva elérik a száj szegélyét.

11. Másodrendű hal. A pontyhoz hasonló küllemű (de bajusz
nélküli!), és táplálkozású, annál azonban kisebb termetű
hal. Elmocsarasodó, növényzettel erősen benőtt vizek la-
kója.

12. Színpompás, észak-amerikai eredetű hal. Inkább véletlen
zsákmány, ha partközelben, úszós készséggel, állati ere-
detű csalival keszegezünk, akkor akadhat horogra.

13. Megyénk melyik településének kastélyában rendezik meg
a már hagyományossá vált „Zongora Ünnepe Keleten“
című rendezvénysorozatot?

+1. Megyénk melyik településén található a híres református
temető, amely különleges fából faragott csónak alakú
fejfáiról vált elsősorban ismertté, de itt található a
Himusz szerzőjének Kölcsey Ferencnek is a síremléke?Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

Megfejtési határidő: augusztus 25. Kisorsolásra kerül: 2 db 
5 000 Ft-os, és 2db 3 000Ft-os írószer utalvány. A nyeremények
átvehetők a Horgász Szövetség irodájában, Nyíregyháza, Dózsa
György út 9. szám alatt. A nyerteseket levélben értesítjük.

Horgász k-VÍZ

Tudod-e?

1. A tiszavirág a kérészek családjába tartozó rovarfaj.
2. védett hal pl..:vágótok, széles durbincs, viza, réticsík
3. kefefogazata van: a harcsának
4. Az akváriumba azért kell növényt tenni, mert a növények oxi-

gént termelnek, s mindamellett rejtekhelyet nyújtanak a halak-
nak.

5. A levegő alkotója: nitrogén 78%, oxigén:21%. A fennmaradó
rész széndioxid és nemesgázok keveréke.

6. A halliszt: Halhulladékból készített takarmányliszt. Sok fehér-
jét tartalmaz, állatok takarmányozására kiválóan alkalmas.

7. A süllő március, április hónapban ívik.
8. Keszegfélék közül a legnagyobbra a dévérkeszeg nő.
9. 14 éves korig váltható gyerekjegy.

10. A sebes pisztráng decemberben ívik.
11. Válthat-e területi jegyet két egyesületnél az ifjúsági horgász?

(igen)
12. A jász pikkelyeire jellemző, hogy nagyon apró
13+1. A hal nem pislog, mert nincs szemhéja.

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám nyertesei:
Fődíj: egyhetes Horgásztábor Tiszadobon: Zelei Zoltán Nyír-
egyháza, Óvoda út 4.
Megyei Gyermekjegyet nyert: Turcsán Krisztina Nyíregyhá-
za, Virág út 37.

Gratulálunk!
Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését is, akik ked-
vet éreznek írni ebbe az újságba! Akár komplett horgászto-
tót is összeállíthattok, és beküldhettek címünkre, akár érde-
kes, vicces horgászélményeteket is megoszthatjátok az olva-
sókkal. Küldhettek fotókat is!

A megyében se szeri se száma
a különböző stílusú és korú,
jelentős építészeti értéket kép-
viselő, monumentális, vagy
éppen piciny templomnak. A
nagyobb templomok közül
mindenképp ki kell emelni a
késő gótikus stílusú reformá-
tus templomot, Nyírbátorban
a szép fa haranglábbal. A gö-
rög katolikus templomot a
fontos búcsúhelyen, Mári-
apócson, ahol a könnyező Má-
ria-kép található, de a XV. szá-

zadi hodászi református temp-
lom, illetve Vámosatya és
Csaroda XIII. századi templo-
ma sem utolsó látvány. Ki ne
hallott volna már a méretében
ugyan nem túl jelentős, de fa-
kazettás mennyezetéről or-
szágszerte ismert, fazsinde-
lyes, faharanglábas tákosi re-
formátus templomról, amely
megkapó látványt nyújt, s
amelyet gyakran mezítlábas
„Notre Dame“-ként emleget-
nek. Nyári kirándulások, ba-
rangolások alkalmával érde-
mes sorra felkeresni megyénk
értékeit is. 

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné



Honlap....................................
A Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége
nemsokára saját honlappal fog rendelkezni.
Az információs oldalon a tervek szerint az alábbi témákkal
találkozhat a kedves látogató: 

- Aktualitások, hírek, rendezvények
- Horgász vizeink, telepítések stb.
- Egyesületeink
- Magunkról, szolgáltatásainkról
- Közérdekû információk

Természetesen az érdeklõdõ és honlapunkon megjelenni
kívánó horgászegyesületeink számára a megfelelõ infor-
matikai hátteret és a felületet biztosítjuk.

Versenyek sorozatban

Rekordfogások megyénkben

■ Médiások is összemérték tudásukat■ Nyerõ a busa ■ Ezt nehéz felülmúlni

■ Megyei csapatbajnokság ■ Mérlegelés

Rády László a kocsordi Kraszna HE. Versenyzõje 
a Megyei II. osztályú csapatbajnokságon, az Orosi

tavon egy 13,2 kg-os amurt akasztott, amit a verseny
lefújása elõtti utolsó percben sikerült kiemelni.

Bartha Roland 9,2 kg-os
ponttya az orosi Erdélyi

Major horgásztóból

A 10 éves
Vakály Kitti
az apagyi
kenderáztató
tóból élete
legnagyobb
halát, egy 6,5
kg-os süllõt
fogott ki.

Az újfehértói
Rácz Anna 8

éves gyermek-
horgász az idei

elsõ nagy fo-
gása Császár-
szálláson, egy

3 kg-os
tükörponty

A Leveleki Víztározóból
Hábor Mihály egy 10,1 kg-
os csukát fogott, melynek

hosszúsága 100 cm

Rekordfogások megyénkben
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