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Szabadidő központ. Nagyhalászban az öt hektáros
vízfelületû Fertõ II. tó a városi önkormányzat, ezen belül is a Rétközi
Sporthorgász Egyesület kezelésében áll. A közösség az önkor-
mányzattól az idén kapott hárommillió forintot, mely egy pályázathoz
az önerõt jelentette. A megnyert pályázati pénzbõl pedig egy városi
szabadidõ központot szeretnénk itt kialakítani, ami Nagyhalász
büszkesége lenne

Immáron hatodik éve
kerül megrendezésre a Me-
gyei Szövetség és a
tiszadobi Tiszavirág He.
közös szervezésében a Me-
gyei Gyermek és Ifjúsági
Horgásztábor. 

Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan két turnusban júl.
17–23-a, és júl. 24–30-a
között 13–13, a megye kü-
lönböző egyesületeitől ér-
keztek hozzánk a horgászni
szerető fiatalok.

Cikkünk a 5. oldalon

Nagy érdeklődés kísérte a július
30-án, a Tiszalökön megrendezett
Halsütő fesztivált, ahol a megyei
Horgász Szövetség 2 csapattal is kép-
viseltette magát, valamint rögtönzött
kiállítás volt látható Magyarország

rekordhalai címmel. Sajnos sokan el-
feledkeztek róla, hogy az ezt megelő-
ző 29-i napon, a szervezők Halászati
és horgászati témákat boncolgató, il-
letve elemző fórumot, szakmai napot
tartottak.      Folytatás a 5. oldalon.

Köszönet az 1%-ért
A megyei horgász szövetség köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2003. évi jövedelemadójuk 1%-áról a
Szövetség részére rendelkeztek. A befolyt 34 621 Ft-ot
a halászati vízterületeink védelmét szolgáló eszközök
beszerzésére fordítottuk.

Köszönet az 1%-ért

A gulácsi
Tiszavirág
HE tagjai a
falunapon
egy üst ha-
lászlét készí-
tettek, ami
nagyon ízlett 
mindenkinek

Jogos igény... (3. oldal)
Harcsahölgy (7. oldal)
Az amur (8. oldal)
A torpedó... (10. oldal)
Féderezés... (11. oldal)
Horogkötések (13. oldal)
Horgász k-VÍZ (15. oldal)

Halsütõfesztivál

Horgásztábor

A megyei horgász szövetség is képviseltette magát

Guinness-rekordot állított fel a közel 40 kg-os harcsa
megsütésével a Jáger Ferenc vezette tiszalöki Új Élet HE
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A III. negyedévi elnökségi ülést,
2005 szeptemberében a Győrteleki
horgásztanyán tartotta a megyei
szövetség elnöksége, ahol több té-

ma mellett határoztak a szövetség
kezelésében lévő vízterületek 2006.
évi területi engedély árairól, me-
lyek az alábbiak lettek:

Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi
Császárszállás (12e) 20.000 6.000 1.500
Tunyogmatolcs (9e) 12.000 5.000 1.200
Keleti-főcsatorna (9e) 10.000 3.000 1.000
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4.000 400

ifjúsági éves ifj. heti ifj. napi
Császárszállás (6e) 10.000 3.000 750
Tunyogmatolcs (4,5e) 6.000 2.500 600
Keleti-főcsatorna (4,5e) 5.000 1.500 500
Tiszatelek Halásztanyai-csat. 2.000 200
Megyei gyerekjegy (3.000 Ft) 2006. évre: 3.000 Ft-ban állapítja meg az
elnökség.
A zárójelben a 2005-ös éves jegyek ára szerepel.

Körlevél a horgászoknak
A Császárszállási Oláhréti víztározóra az ár megállapítása előtt az
egyesület vezetősége egy körlevelet intézett a tagokhoz (akik 2005-
ben éves jegyet váltottak Császárszállásra), mely az alábbi tartal-
mú volt:

Kedves Horgásztársunk!
A Császárszállás Horgász Egyesület Vezetősége nevében néhány kér-

désben szeretnénk kikérni a véleményét. 
Jelenleg a Császárszállási-víztározóra kibocsátott éves területi enge-

dély ára: 12 000 Ft, amellyel a jelenleg legolcsóbb horgászati lehető-
séget biztosító víztározó a megyében. Sajnos, az olcsóságával együtt
jár, hogy fogási lehetőségek nem mindig és nem minden igényt elégíte-
nek ki. Annak ellenére, hogy a víztározó kezelője a megyei horgász szö-
vetség elnöksége, mindent megtesz annak érdekében, hogy a horgásza-
ti lehetőségeket javítsa, nagyon sok kritikával és panasszal illetik az
ügyvezetést e miatt. Tekintettel arra, hogy 2005. évben az eladott éves
területi engedélyek árát közel 1 millió forinttal meghaladó mértékben
került illetve, kerül hal évvégéig a vízbe, a horgásztársak visszajelzése
alapján azonban ez is kevésnek bizonyul. 

Levelem célja, hogy az Ön véleménye alapján alakítsuk ki a haltele-
pítések mennyiségét, ezért számítok a véleményére és visszajelzésére a
2006. évre meghatározandó területi engedély árát illetően. 

Kérem, hogy az alábbi lehetőségek közül aláhúzásával jelölje meg
az Ön számára a legjobbnak ítélt megoldást, így az Ön véleménye
alapján tud döntést hozni a megyei szövetség elnöksége.

visszaküldendő volt

10 000 Ft-os területi engedély ár 40 q hal telepítés
12 000 Ft-os területi engedély ár 45 q hal telepítés
15 000 Ft-os területi engedély ár 55 q hal telepítés
20 000 Ft-os területi engedély ár 75 q hal telepítés
25 000 Ft-os területi engedély ár 100 q hal telepítés

Természetesen a haltelepítések mennyiségét a halárakhoz is viszonyítani kell,
valamint a kalkulációnál 250 db eladott éves engedéllyel számoltam. 

Természetesen egyéb kérdésekben is számítunk észrevételeire, ja-
vaslataira. Írja meg véleményét szeptember 15-ig, és a visszaküldők
között 2 db éves területi engedélyt sorsolunk ki, mely 2006. évre érvé-
nyes!

Nyíregyháza, 2005. augusztus 11. Fesztóry Sándor
HE: elnöke, ügyvezető igazgató

Császárszállási lehetõségek

Válaszok
61 fő küldte vissza a levelet, az alábbi adatokkal:

8 fő kérte a 12 ezer Ft-os jegyárat
16 fő kérte a 15 ezer Ft-os jegyárat
20 fő kérte a 20 ezer Ft-os jegyárat
17 fő kérte a 25 ezer Ft-os jegyárat.
Fontosnak tartom még elmondani, hogy hosszas levelezés és hosszú te-

lefonok után sikerült végre elérnünk azt, hogy Császáron kirakták a fü-
rödni tilos táblát. Továbbá döntött a megyei szövetség elnöksége még ab-
ban, hogy a Császárszállási víztározón a szövetség több stéget vásároljon,
hogy azt a napijegyes horgászok zavartalanul használhassák. Az ezzel
kapcsolatos gyakorlati dolgokkal megbízta a szövetség ügyvezető igaz-
gatóját.

A beküldött levelek között kisorsolásra került 2 db 2006. évre ér-
vényes Császárszállási területi engedélyt nyertek: Ádám János,
Nyíregyháza és Orsó Imre Újfehértó

Gratulálunk! A nyerteseket levélben is értesítjük.

Újabb víz horgászkezelésben
– Bizonyára sokan ismerik az

ott lakók és a településen átme-
nők a a Tiszateleken átkanyargó
11 hektáros Halásztanyai-csa-
tornát, melynek halászati jogát a
magyar államtól 15 évre a me-
gyei horgászszövetség nyert el
– tájékoztatta lapunkat Fesztóry
Sándor ügyvezető elnök. – A
gazdálkodás – a törvények ma-
ximális betartása mellett –
2006-tól indul. Mivel a halasítá-
si és az őrzési költségek, vala-
mint a magyar államnak, a
Fetikövizig-nek haszonbérleti
díjat kell fizetni, ezért szükség
lesz mérsékelt díj megfizetése
mellett – a költségek fedezésé-
nek mértékéig – területi enge-
dély kiadására. A felnőtt éves
területi engedély 4000, a napi-
jegy 400 forintba kerül. Felhív-
juk a kilátogatók és a környék-
beli horgászok figyelmét, hogy
január 1-jétől csak állami hor-
gászjegy és területi engedély
birtokában lehet itt horgásztevé-

kenységet folytatni, melyet hal-
őreink és a rendőrség szigorúan
ellenőrizni fognak. Engedélyt
és napijegyet a helyi presszó-
ban, illetve a megyei szövetség
irodájában lehet váltani. Az ér-
deklődők a helyi polgármesteri
hivatalban is tájékozódhatnak a
horgászat rendjéről.

Szeretnénk, ha mindenki
ilyen gazdag zsákmánnyal

távozna
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Jogos társadalmi igényt elégítünk ki
Tisztelt Elnök Úr, 

Tisztelt Ház, Tanácskozás!

Három perc nagyon hosszú időnek
tűnhet levegő nélkül a víz alatt, de na-
gyon rövid idő, amikor a horgásztársa-
dalom problémájáról kell beszélni.
Problémáink egy részét örököltük, má-
sik része pedig az elmúlt évek alatt ala-
kult ki. Meggyőződésem, hogy a hor-
gásztársadalom problémáinak nagy ré-
szét lehet orvosolni és megnyugtató
módon rendezni, csupán akarat és ko-
moly elhatározás kell hozzá. 

Hozzászólásomban 3 olyan témakört
szeretnék érinteni, melyek között nin-
csen közvetlen összefüggés, mégis
minden témakör a horgásztársadalom
egy-egy problémáját veti fel.

A közigazgatás korszerűsítése, az ál-
lami feladatok csökkentése nagyon rég-
óta téma, nemcsak a közigazgatásban,
hanem kormányzati szinten is. Az állam
szerepvállalásának és feladatainak
csökkentéséhez szükség van bizonyos
közfeladatok társadalmi szervezetek ál-
tal történő ellátására. Esetünkben hor-
gászegyesületeinknek olyan jogos tár-
sadalmi igényeket kell kielégíteniük,
amelyeket az állam nem, vagy csak
korlátozott formában vállal fel. Gondo-

lok itt pl. az állami horgászjegyek ki-
adásának jelenlegi gyakorlatára. Most,
amikorra az FVM Hivatalok odáig ju-
tottak, hogy a vadászati és halászati fel-
ügyelőségeknek – legalábbis Sz.-Sz.-B.
megyében – már gépkocsija sincsen, jo-
gosnak tűnnek az eddig elmondottak.
Ha megvizsgáljuk mondjuk az OMVV
példáját, egy közel 10 éve elfogadott
gyakorlatot láthatunk, ahol az állami
vadászjegyek kiadása törvény által sza-
bályozott, egységes formában történik.
Ugyanez igaz a horgászvizsgáztatásra
is, mely szintén törvény által előírt fel-
adata a halászati hatóságoknak, de zö-
mében ezt is a horgász szervezetek vég-
zik. Hogy az országosan létszám és esz-
köz, valamint forráshiányban lévő halá-
szati hatóságok munkáját megkönnyít-
sük, lehetővé téve, hogy szorosan vett
szakmai feladatokkal foglalkozzanak,
célszerű lenne a horgász szervezetek-
nek bizonyos szerveződési szinten ha-
tósági jogkört is biztosítani. Itt nem
szankcionáló jogkörökre gondolok, ha-
nem pl.: különféle nyilvántartások és
statisztikák vezetésére, amely feladatot
nagyszerűen és szervezetten meg tud-
nának oldani. Sajnos, a mai napig nin-
csen ezen a területen egységes jogi sza-
bályozás. 

Jelenleg 2005-öt írunk. A vízterülete-
ink haszonbérbeadása óta – tehát – el-
telt 5 év. Azért érdekes ez a szám, mert
hiszen a zömében 2000. évben megkö-
tött haszonbérleti szerződések mellék-
letét képező halgazdálkodási tervek 3x5

éves ciklusra bontották a vízkezelők
gazdálkodási idejét. Meggyőződésem,
hogy a beérkezett pályázatokban foglalt
vállalások és az ehhez készített halgaz-
dálkodási tervek sok esetben csak a pá-
lyázati nyertesség érdekében tartalmaz-
tak olyan vállalásokat, amelyeket a
nyertes pályázó a későbbiekben nem
tartott és a mai napig sem tart be. Mire
gondolok? A kihelyezett halmennyiség,
halászati őrök létszáma, a tervezett kör-
nyezetvédelmi intézkedések, stb. kérdé-
sére.

Tekintettel arra, hogy a pályázatban,
valamint a halgazdálkodási tervekben
foglaltak be nem tartása szerződéssze-
gésnek minősül és elegendő ok a ha-
szonbérleti szerződések felbontásához,
ezért kiemelten fontosnak tartom a ko-
rábbi pályázatok, halgazdálkodási ter-
vek és vállalások korrekt és szigorú
felülvizsgálatát és az így felszabaduló
vízterületek újra pályáztatását, szaksze-
rű kezekbe, akár horgászkezelésbe adá-
sát. Ha valaki öt évig helytelen gyakor-
latot folytatott, attól nem várható el,
hogy a fennmaradó tíz évben ténylege-
sen megváltoztatja a korábbi gazdálko-
dását, és a jó gazda gondosságával fog
eljárni.

Most néhány szót engedjenek meg a
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatai-
ról: 

Nagy várakozás előzte meg a NCA
2005. évi működési célú pályázati felhí-
vásait. A többi civilszervezethez hason-
lóan, horgász szervezeteink egy része is

megpróbálta forrásait pályázati úton ki-
egészíteni. Az igazi csalódás ideje a pá-
lyázatok elbírálását követően jött el.
Történt ugyanis, hogy az ÉSZAK-alföl-
di regionális Kollégiumnál úgy bírálták
el a különféle pályázatokat, hogy egy
részüket elutasították, más részüket mi-
nimális összeggel, megint más részüket
tekintélyes összeggel támogattak. Fel-
háborítónak tartom, hogy a Nemzeti Ci-
vil Alapprogram jogszabályaiban meg-
fogalmazott támogatási irányelvek elle-
nére ennyire különféle döntések szület-
tek! Hogyan lehet az – kérdezem –,
hogy tartalmilag és formailag helyes,
közel azonos indokok alapján és szöve-
gezéssel azonos összegre benyújtott pá-
lyázatainkat ilyen sokféle mércével
mérték? Miért nem lehetett mondjuk a
rendelkezésre álló összeget a pályáza-
tokban kért összegekkel összevetve,
meghatározni az adható támogatás
összegét és ennek a számnak a birtoká-
ban mondjuk 10–15–20% eltéréssel
megadni a Regionális Kollégiumoknak
a kellő mozgásteret és differenciálás le-
hetőségét? Hiszem, hogy a jelenlegi
rendszer igen komoly felelősségét veti
fel bizonyos személyeknek, fórumok-
nak, és aggályokat ébreszt a pályáztatá-
si folyamat tisztaságát illetően.

Többen felvetették már ezzel kap-
csolatban, hogy ha pályázatok elbírálá-
sával a nyertesek számára egyfajta juta-
lomosztás történt.

Fesztóry Sándor a
megyei horgász szövet-
ség ügyvezető igazgató-

jának hozzászólása a
nyílt parlamenti napon

• Törvényes rendet a halászat és horgászat

terén. A horgász-halász társadalmat és a vi-

zek halállományát meg kell védeni a hal-

tolvajoktól, az orvhalászoktól és orvhorgá-

szoktól. Növelni kell a büntetőjogi szankciók

preventív hatásait (pl. elkövetési eszközök,

járművek elkobzása). Szigorú jogi előírások

szabályozzák a halászok és a horgászok ál-

tal kifogható és elvihető halak mennyiségét.

A halállományt és a gazdálkodást veszélyez-

tető hallopások szigorúbb megítélését bizto-

sító joggyakorlatot kell kialakítani. 

• Határozottabb fellépés szükséges a vizek

halállományát, a horgászatot és a halászatot

veszélyeztető emberi és természeti eredetű

(vízszennyezés, új állatbetegségek stb.) tá-

madások ellen. Erősíteni kell a bűnüldöző

szervek és a halőrök együttműködését.

• A halászok és horgászok a vízi környezet és

természet fenntartói, fejlesztői és védői, ez-

zel komoly szolgálatokat tesznek a társada-

lom minden tagjának, az önkormányzatok-

nak és az államnak. A vizes élőhelyek olyan

ökológiai rendszerek, amelyek nem egyes ki-

emelt fajok – kormorán, vidra stb. – rend-

szer-független védelmét igénylik, hanem

csak komplex módon óvhatók meg. Az e fel-

adatot elvégző halászok és horgászok kapja-

nak díjazást. A feladatok és a díjazás kérdé-

seit a természetvédelmi szervezetekkel kö-

tött megállapodások rendezzék. 

• A vizekkel és azok horgászati és halászati

hasznosításával kapcsolatos, ellenszolgálta-

tás nélküli díjaktól és költségektől mentesül-

jenek a halászok, a horgászok, továbbá a tó-

gazdaságok és a halászati vízterületek tulaj-

donosai, valamint bérlői. Ilyen díjak és költ-

ségek más tagországokban nem terhelik a

halászati-, horgászati vízhasználatokat. 

• A horgászturizmus fejlesztését célzó elkép-

zelések szerepeljenek az európai uniós, illet-

ve a magyar forrásokból támogatható nem-

zeti fejlesztési illetve vidékfejlesztési progra-

mokban. 

• Csak államilag elismert pontyfajtákat lehes-

sen telepíteni a hazai természetes vizekbe. 

• Az amur – szabályozott körülmények között

– legyen telepíthető a természetes vizekbe. 

• Folytatni kell a hazai halgazdasági termelésű

halak fogyasztását ösztönző programokat. 

• Rendszeressé kell tenni, hogy évente tartson

a MOHOSZ és a HALTERMOSZ kibővített

közös tanácskozást, ahová meghívják a

szaktárcák, hatóságok képviselőit is. 

„A halászat és horgászat helyzete és lehetőségei 
az EU-tag Magyarországon“

című parlamenti nyílt nap résztvevőinek közös állásfoglalása 2005. szeptember 29. 



4 2005. október

Augusztus 1-jén hétfőn, Tokaj-
ban megnyitotta horgásztavát
a Tiszamelléki Mélyépítő Kft.

Bár a cég elsősorban mélyépí-
tési munkákra szakosodott, fog-
lalkozik ivóvíz szolgáltatással,
műszaki tervezéssel és 1995 óta
folyamatosan fejleszti a halá-
szati ágazatát. Jelenleg 120 ha-
on tenyésztenek főleg horgásza-
ti célokra különböző méretű és
fajú halakat. Ez év elején szüle-
tett az ötlet, hogy a Tokaji halas-
tó területéből egy 7,5 ha vízfe-
lületű tavat és a hozzá tartozó 4
ha udvarrészt horgászati célra
elválasztják. 

A tavaszi időszakban a tavat
teljesen felújították, a 11,5 ha-t
kerítéssel vették körbe. Elké-
szült a parkoló, folyamatban
van egy játszótér, camping, bü-
fé kiépítése. 

A horgásztó területére a hely-
színen váltható belépőjeggyel le-
het bejutni. A kifogott hal visz-
sza engedhető a tóba, vagy napi
árfolyamon elvihető. A beveze-
tő áraik más horgásztavakhoz
képest 50–60%-os árak.

Az ide látogató vendégeknek
nemcsak a horgászat területén
lesz maradandó élményük, ha-
nem a családok részére is kelle-
mes kikapcsolódás lehet a hor-
gásztó területén lévő kialakított
főzőhelyek, a néhány perces sé-
tával elérhető tokaji borpincék,
vagy a Tisza töltésén eltöltött
barangolás.

– Milyen terveik vannak a jö-

vőre nézve? – kérdeztük meg
ifj. Kovács Miklóst.

– A horgásztó az elkövetke-
zendő időben több horgászver-
seny megrendezésének is helyet
biztosít. Lehetőség lesz a ki-
csiknek póni-lovaglásra. Terve-
ink között szerepel egy büfé,
valamint horgász-felszerelési
cikkeket árusító épület építése.
Rövid időn belül elkészítjük a
játszóteret, jövő évben kiépítés-
re kerül a camping. Lesz éjsza-
kai horgászat, télen lékhorgá-
szat.

– Milyen halfajtákat telepí-
tettek a tóba?

– Elsősorban pontyot 3–7 kg-
os nagyságúakat. Az első fogás
egy 5,5 kg-os ponty volt hétfőn.
Aztán van busa, amur, kárász,
dévér keszeg, compó, csuka,
süllő és folyami harcsa. Később
jelölt halakat helyezünk a tóba,
amelyek kifogásával értékes ju-
talmak nyerhetők.

– Kikre számítanak vendég-
ként?

– Gondolom, hogy a helyi és
környékbeli horgászok is meg-
keresnek bennünket, de számí-
tunk a közeli nagyobb városok
„megszállott“ horgászaira is.
Kedden már átutazó francia
vendégeink is voltak. Akik első-
sorban a horgászás örömét kere-
sik az olcsó horgászjegynek,
örülnek, akik szeretik a friss ha-
lat fogyasztani, azok az olcsó
halár miatt választanak minket.
De nagy szeretettel várunk min-
den kedves vendéget!

...jellemzi az idei eszten-
dőt, mondotta Papp Gyula az
Alkaloida „Lombik“ H.E el-
nöke beszélgetésünk kezde-
tén. Szokatlan szavak ezek
egy egyesületi vezető szájá-
ból. Mi indokolja ezt az opti-
mistának semmiképpen nem
nevezhető kifakadást? Soro-
lom. Az ICN nagy mértékű
létszám leépítése egyesüle-
tünkre is hatott. 

Három bottal

Az APEH-től kapott 1%-
okból 2004-ben 242 972 Ft-ot
kaptunk, ez 2005-ben 100
145 Ft-ra alakult. Természe-
tesen a Kacsás tavat továbbra
is telepítjük a tagság igénye
szerint, csak más módon kell
a pénzünket csoportosítani.
További baj, hogy sem én,
sem a titkárunk, Cziáky Zol-
tán nem dolgozik már a gyár-
ban. Ezzel elérhetőségünk je-
lentősen romlott. Nem kell
mondanom ugye, hogy ez
mennyivel nehezíti az ügyin-
tézést. Itt állunk alig félévre a
tisztújító közgyűlés előtt és
nem tudjuk, hogyan is áll
majd fel az új egyesületi ve-
zetőség. A szakszervezeti
könyvtárban való elérhetősé-
günk is megszűnt a könyvtár
eladása miatt. Köszönettel
vettük, hogy a tavalyi fogási

naplókat átadták részünkre.
Volt, aki odaadta le. Nagyobb
terhet ró ez a gazdasági fele-
lősünkre, Asztalos Jánosnéra,
Marikára, hiszen lakásán fo-
gadja a horgászokat. 

Szerencsénkre férje jól to-
lerálja az ügyintézést, pedig
nem is horgász. Még a tóval
kapcsolatban szeretném el-
mondani, hogy sajnos egyre
gyakrabban fordul elő a napi-
jegyes horgászok részéről,
hogy bedobnak egy harmadik
szereléket rabló halra, vagy
egy úszós készséget. Tudom,
tendencia ez a természetes vi-
zeken is, de ez nem vigasz
számunkra. Valaki elkezdte,
ezt a hülye „fizetek én azért“
szöveget. 

Per alatt

Jó lenne elővenni a horgász
engedélyt. Abból szépen ki-
derül, hogy miért fizet. Sehol
nincs olyan kitétel, hogy a
horgászatra kettőnél több
készség is bevethető. 

Azt hiszem, elég furcsán
érintett meg minket, horgá-
szokat Európa szele. Ez baj
is, meg szégyen is. Akkor ar-
ról még nem is beszéltem,
hogy egy 1989-es adásvételi
ügy miatt beperelték egyesü-
letünket. Ebből az okból já-
rok ma Nyíregyházán.

Csak a baj, meg a szégyen… Élmény és kikapcsolódás

A Nyírteleki HE már Tokajban tartotta a házi halfogó
versenyét

Bemutatkozik

A Tokaji tó
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A jövőre vonatkozó elképzelé-
seimről szeretnék néhány szót pa-
pírra vetni. Az ez év április 23-ai
küldöttközgyűlés tisztelt meg bi-
zalmával és megválasztott az Ifjú-
ság – Oktatás Szakbizottság veze-
tőjének. Talán egyik legfontosabb
feladataim közé tartozik ennek a
bizottságnak az életre hívása.
Igaz, hogy eddig még hivatalosan
nem állt fel az új szakbizottság de
ez nem azt jelenti, hogy ebben az
ügyben nem történt semmi lépés.
Úgy gondolom, és biztosam tu-
dom ismertek annyira, hogy nem
kételkedtek abban, hogy mennyi-
re komolyan gondolom azt, hogy
a mai világban mennyire fontos a
fiatalság a felnövekvő generáció
megnyerése, a horgászat nemes

ügyének. Nagyon nem mindegy
az, hogy mit tudunk nekik alter-
natívaként kínálni a discóval, a
számítógéppel, és rosszabb eset-
ben az alkohollal, drogokkal
szemben. És nagyon nem mind-
egy, hogy ezt az alternatívát ki
akarja közvetíteni. Egy előkészítő
stádium utolsó szakaszában va-
gyok a bizottsági tagok kiválasz-
tása ügyében. A következő év ele-
jén szeretnék egy névsorral és
konkrét munkatervvel az elnök-
séghez fordulni, véleményt segít-
séget, és jóváhagyást kérve. Sze-
retnék első lépcsőben egy megyei

hálózatot kiépíteni a bizottságon
keresztül, akik szívesen és aktí-
van segítségünkre lennének a fia-
talok természetszerető, természet-
védő horgásszá nevelése ügyé-
ben. Egyébként a mostani hor-
gásztáborban már három ún. ifjú-
sági táborvezető ilyen megfonto-
lásból segített nagyon aktívan és
nagyon jól. Fiatalok lelkesek, és
remélem a bizottság hasznos tag-
jai lehetnének mások mellett.

A táboroztatásokat is lehetne
egy kicsit reformálni, és úgy gon-
dolom nem nagy elvárás az, ha a
szövetségünk is valamilyen krité-

rium szerint támogatna arra érde-
mes fiatalokat. Pl. mi is írhatnánk
ki pályázatot, és az abban nyerte-
seket támogatnánk anyagilag. Ha
továbbra is ekkora az érdeklődés
több helyszínen, pályázati pénzek
megcélzásával lehetne fejleszteni.
Ha itt sikerülne eredményeket el-
érni, (és miért ne?) akkor akár or-
szágos, vagy akár nemzetközi ok-
tatási táboroztatási programokban
is lehetne gondolkodni. Ma meg-
figyelhető, hogy elég frappánsan
tagozódnak különböző horgászati
módok gondolok itt pergetőkre,
legyezőkre, fenekezőkre, úszó-
zókra, bojlizókra és sorolhatnám
tovább. Rengeteg lehetőség van
ezen a téren is a fiatalság oktatá-
sára, képzésére.

Folytatás az 1. oldalról

A tábor összköltsége fejenként
22. 000 Ft volt. A pályázat nyerte-
sei táborozásának 50%-át (10 fő) a
Laguna 2D Kft. fedezte, míg a má-
sik 50%-át és egy fő teljes költsé-

gét a szövetség. A fennmaradó 13
fő táborozásának 50%-át ugyan-
csak a szövetség állta, a másik
50%-ot vagy az egyesület vagy a
szülők. Megjegyzem, hogy infor-
mációim szerint 3 táborlakó eseté-
ben járult hozzá a saját egyesület a
táborköltségekhez. A korösszetétel
igen változatos, 7 évestől 18. éve-
sig mindkét táborban megtalálható
volt. Természetesen a programokat
is ehhez igazítottuk. A teljesen
kezdőket megtanítottuk a horgá-
szat alapvető ismereteire, sőt, fel-

készítettük őket a tábor végén le-
bonyolításra kerülő állami hor-
gászvizsgára is. A gyakorlottabbak
már ezen a foglalkozásokon nem
vettek részt, ők a horgászvizek
partján gyarapították tapasztalatai-
kat, gazdagították élményeiket.

Nagyon jó dolog-
nak tartom, hogy
több foglalkozást
kooperatív mód-
szerrel tartottunk,
ami annyit jelent,
hogy az idősebb
ifi horgászok is
tanították a kez-
dőket. A minden-
napos horgásza-
tok kiegészítése-
ként minden nap-
ra jutott egy-egy
verseny is. A hét

folyamán a táborlakók célba dobó,
és etetőanyag célba dobó verse-
nyen, szellemi vetélkedőn hor-
gászversenyen mérhették össze tu-
dásukat, ügyességüket. 

Vizsgát tettek

Részt vett mindkét turnus egy-
egy éjszakai horgászaton, ezen kí-
vül csocsó és sakkbajnokság is
gazdagította programjainkat. Sze-
rencsére az időjárás is kegyeibe fo-
gadott bennünket, a két hét alatt

csak egyszer szakadt
nyakunk közzé az
égi áldás. A zárónapi
horgászversenyre
elég sok szülő, nagy-
szülő, rokon volt kí-
váncsi, így szépszá-
mú drukkoló- és né-
zősereg tette felejt-
hetetlenebbé a meg-
mérettetést. A tábor
zárásaként talán leg-
ünnepélyesebb és
legmeghatóbb mo-
mentum volt, amikor a sikeres ál-
lami horgászvizsgát tett gyerekek-
a két táborban 14 fő ünnepélyes es-
kütétele és avatása történt egy kut-
tyogtató fával. Ezek után történt a
hét versenyeinek eredményhirde-
tése, a díjak átadása. Nagyon sok
értékes horgászfelszerelést adtunk
ki a gyerekeknek, horgászorsókat,
botokat, haltartókat, úszókat, és
egyéb kisebb de nagyon hasznos
kiegészítőket. 

Nagyon vigyáztunk arra, hogy a
táborból üres kézzel senki se tá-
vozzon. Ki az ügyességével, ki az
okosságával, ki a dolgosságával
érdemelte ki az oklevelet és az
ajándékot. A tábor zárásaként a
gyerekek az általuk fogott halból
készült halászlével vendégelték
meg a hozzátartozókat. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármi módon
hozzájárultak a tábor sikeréhez így
név szerint Nagy Attila Európa
bajnokunknak, Katus Gyula
ugyancsak jól ismert világhírű
sporthorgászversenyzőnek, Dóránt
Vilmos úrnak a táborok állandó
szponzorának, egyesületünk veze-
tőségének, Dopita György, Blach

Imre, Kolozsi Benjamin sporthor-
gász társaimnak ,és nem utolsósor-
ban a megyei szövetségnek.

Pozitívumként szeretném meg-
említeni, hogy nagyon jó benyo-
mást keltett, és a közmegítélés
szempontjából nagyon sokat szá-
mított az, hogy mindkét tábor zá-
rónapján személyesen képviseltet-
te magát a szövetségünk képvisele-
tében Fesztóry Sándor, és a Lagu-
na 2D Kft. részéről Doránt Vilmos
úr is.

Reklamáltak

Tanulságként pedig azt, hogy
semmi kétség nem férhet ahhoz,
hogy az esszépályázat milyen cél-
ból jött létre, de sajnos ebben az
esetben olyan gyerekek is a nyerte-
sek között voltak, akik még életük-
ben nem fogtak horgászbotot a ke-
zükbe. Ugyancsak meg kell je-
gyeznem, hogy az egyesületeknél
– tisztelet a ritka kivételnek-igen
lassan történik az információáram-
lás. Így sokan reklamáltak nálam
telefonon, olyanok akik szerettek
volna bejutni a táborba, hogy sem-
milyen információjuk nem volt az
egész rendezvényről. 

Alakuló bizottság

Horgásztábor Tiszadobon
Ebben az évben először az elmúlt évektől eltérően a Laguna 2D

Kft. és Dóránt Vilmos úr jóvoltából, a megjelent rajz és esszé
pályázat jóvoltából 10 fő, a megyei szövetség Villantó újságában
megjelent rejtvény megfejtésének jutalmául pedig 1 fő teljesen

ingyenesen vehetett részt a táborban.

Ez a harcsa éjszaka akadt horogra

Ezt a kocsimosást nem ajánlom senkinek
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2003-ban az ottani mentőállo-
máson dolgoztam. Számos men-
tős horgászott, így nem volt ne-
héz társaságot verbuválni. Olasz
György barátommal (aki egyéb-
ként kiváló mentőtiszt) indul-
tunk halvadászatra egy kora haj-
nalon. Engem elsősorban az af-
rikai harcsa csábított, mivel ed-
dig csak hallomásból ismertem,
fogni még nem fogtam. Tudom
sokan ellenzik, mint környezet-
idegen, betelepített halfajt, ám
fogni szenzációs élmény, mint
később kiderült.

PPoonnttyy  aa  mmeerrííttõõbbeenn

5 óra körül kezdtünk kipakol-
ni, szerkót élesíteni és remény-
kedni. Én gilisztacsokorral csa-
liztam, egy úszós és egy feneke-
ző botot. Gyuri barátom pedig
pontyra-amurra fente a fogát fe-
néken. Kényelmesen elhelyez-
kedtünk és hogy teljen az idő,
egymást frocliztuk szokás sze-
rint. A röhögéstől már majd fel-
borultunk a székkel, mikor Gyu-
rinak koppanós kapása volt.
Mindjárt döntötte is a széket,
úgy felugrott, kézbe a bot és már
hajlott is keményen. Néhány
perc után, egy 3-as forma pon-
tyot terelt a merítőbe és diadal-
masan vigyorgott rám. 

Nahát amit ezután kaptam!
Még a legenyhébb, horgásztudá-
somat kétségbevonó jelző is,
kétbalkezes pancser volt. Dúl-
tam-fúltam, na de majd megmu-
tatom én neked te pimasz fráter,
hogy kell horgászni! Hat óra már
elmúlt, mikor az úszóm úgy dön-
tött, hogy méltóztatik nekem egy
kapást jelezni. Bevágtam, és a
match-bot azonnal karikába haj-
lott.

Tûzijáték

Az orsóm pedig felsírt. Pilla-
natok alatt lehúzott vagy 20–30
méter damilt a hal. Mivel 18-as
kanóc volt a boton, nem nagyon
erőltettem a dolgot, had vigye
csak. Gyuri pedig, nagyon sport-
szerűen, szélsebesen felcsévélte
mindkét botját. Így már nem
kellett aggódnom, hogy össze-
gabalyodunk. Végre sikerült né-
mi zsinórt visszanyerni, és most
már átvettem (gondoltam én) az
események irányítását. Egyre-

másra kirohant, de mind több-és
több damilt nyertem vissza. Már
közvetlenül a part mellett volt a
hal, mikor mintha megőrült vol-
na. Én még ilyet csak amurnál
láttam. Olyan tűzijátékot rende-
zett, hogy még a szám is tátva
maradt. 

Levelezõ tagozaton

A match-bot a tűréshatáron
hajlott, a damil szinte kettévágta
a vizet. Eltelt még vagy tíz perc,
mire sikerült a 4 kg-os afrikai
hárít megszákolni. Hihetetlenül
boldog voltam, fülig ért a szám!
Bezzeg most nekem dagadt a
mellem. Hogy is volt ez az előb-
bi pancser dolog? Te beszélsz
nekem ilyeneket, aki levelező
tagozaton tanult horgászni! Az
orsót nem tudod megkülönböz-
tetni a zsinórtól! A botról meg
azt hiszed, hogy injekciós tű!

Hát mit mondjak, a végén fet-
rengtünk a nevetéstől. Testvérie-
sen megosztoztunk a reggelin és
a kávén, és remek hangulatban
horgásztunk tovább. Egymás
után jöttek a kárászok, már nem
is számoltuk. Aztán a feneke-
zőm is nekilódult. 

Injekciós tûvel

Bevágtam és a már ismerős
ellenállást éreztem. Ez már ko-
molyabb szerkó volt, 22-es da-
millal, így hát bátrabban is fá-
rasztottam. Mikor a part közelé-
be ért a hal, akkor elővigyázato-
san lazítottam a féken. Ez volt a
szerencsém, mivel ez a hari is
megveszett partközelben, mint-
egy kopírozva az elsőt. Ez már
öt perc alatt a szákban pihegett. 

Olyan 2,5–3 kg-os lehetett.
Madarat lehetett fogatni velem.
Na ezt csináld utánam, te horgá-
szok szégyene! Mivel betelt a
kvótám, hát kiszedtem a felsze-
reléseket, de hát bánta már a
nyavalya! Most már Gyuri bará-
tomnak szurkoltam. Nos ezek
után olyat produkált, hogy a sze-
mem is fent akadt. 

Negyedóra leforgása alatt, fo-
gott egy 2-es pontyot, és egy
3,5-es amurt. Sátáni vigyort
eresztve felém közölte velem.
Ezt csináld utánam egy injekci-
ós tűvel, te pancser!

Katona Zoltán

Horgászok írják A pancser!
Az egyik kedvenc helyemet, a nyírbátori 
Szénarét-tavat igen kultúrált környezet 

és halbőség jellemzi.

Folytatás az 1. oldalról

Ennek keretén belül előadások
hangzottak el az alábbi témákban:
A halászat helyzete és lehetőségei
az EU-ban, előadó: Glattfelder 
Béla, EU parlamenti képviselő, a
halászat, horgászat egyes ökonómi-
ai kérdései: dr. Szűcs Ist-
ván DATE-ATK, a horgá-
szat helyzete és lehetősé-
gei Sz.-Sz.-B. megyében:
Fesztóry Sándor megyei
horgász szövetség, a hor-
gászat és a halászat prob-
lémái és fejlesztési lehe-
tőségei Magyarországon:
Fűrész György MO-
HOSZ, a halászat helyze-
te Magyarországon: Ra-
dóczi János Szabolcsi
Halászati Kft. 

Folztatódik

Szerencsésebb lett vol-
na, ha többen bekapcso-
lódnak a rendezvénybe,
hiszen a szervezők célja a
fórum jellegű gondolat
ébresztés volt, és szeret-
ték volna a konzultációs jellegét
jobban kidomborítani, tisztázva ez-
zel a sok félreértést és hiedelmet,
valamint választ adni olyan kérdé-
sekre, amelyek a horgásztársadal-
mat leginkább érdekelhetik. A szer-
vezők megállapodtak abban, hogy a
kezdeményezésnek jövőre is lesz
folytatása. 

A horgász szövetség csapatának
a zsűri által különdíjjal jutalmazott
halételének receptjét megosztjuk az
olvasókkal is. 

A halszeleteket sóval, borssal be-
hintjük és egy lapos edénybe fektet-
jük. A megtisztított vöröshagymát
vékony karikákra, a petrezselymet

finomra vágjuk és mindkettő felét a
hal tetejére tesszük. Az olajat a cit-
romlével elkeverjük és ezt is a hal-
ra öntjük. Többször átforgatva leg-
alább 1 órán át pácoljuk. 

Burgonyakörettel

Közben elkészítjük a fűszeres va-
jat. Az alaposan megmosott pórét
és a maradék vöröshagymát nagyon
finomra vágjuk, a vajjal habosra ke-
verjük. Petrezselyemmel, sóval, fe-
hér borssal, mustárral és citromlé-
vel ízesítjük. Kiterített alufóliára
kanalazzuk és henger alakúra for-
mázva összegöngyöljük. Tálalásig
mélyhűtőbe rakjuk.

A halat a pácléből kiemeljük, a
nedvességet leitatjuk róla, és kevés
olajjal megkenjük. Roston vagy
grillsütőben, a visszamaradt páclével
kenegetve, oldalanként kb. 4 perc
alatt pirosra sütjük. Tálaláskor a for-
ró halszeletekre egy-egy karika fű-
szeres vajat rakunk, ami ráolvad és
pompás ízt ad a pontynak. Köretnek
saláta vagy burgonya illik hozzá. 

A versenyt nyerte: a Nyíregyháza
Városháza Szabadidő és Sporthor-
gász Egyesület, Iglai János szerep-
lésével, akik roston harcsát töltve,
szőlőmártással készítettek, pompás
tálalással.

Roston sült ponty 
fűszeres vajjal

Hozzávalók:
4 szelet filézett ponty
őrölt bors, só
1 kis fej vöröshagyma
1 csokor petrezselyem
4 evőkanál olaj
2 evőkanál olaj
2 evőkanál citromlé
a sütéshez: 2 evőkanál olaj
a fűszeres vajhoz:
ujjnyi póréhagyma
10 dkg vaj
késhegynyi só
fehér bors
mustár
fél citrom leve

Recept

Halsütõfesztivál

A TV-bõl ismert Laci bácsi volt a zsûri elnöke
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Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa
Szintetikus mosószerrel
Patak vizét belúgozza

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

A patakban pusztul a hal,
„Ágnes asszony mit tett kelmed?“

– Csitt, te! rossz a mosógépem,
Itt áztatatom be a leplet.

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Összefutnak a szomszédnők:
„Megőrült kend, Ágnes asszony?

Rákos patak vize által
Csak szurtos lesz, bármit mosson!“

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Számtalan sok vegyi üzem
Ontja belé a sok fenolt,

Gyolcsod fehér sohase lesz,
Mosószered ne pazarold!

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Jön a Köjál: „Ágnes asszony,
A Tanácshoz gyere legott,

Fizesd meg a szabálysértést,
Beszennyezted a patakot!“

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

„Én szennyeztem, jó uraim,
Három deka mosóporral?
Hát a gyárak és üzemek

Tenger klórral és fenollal?“
Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily beszédnek:

„Kizárt dolog, hogy a gyárak
Ma is vizet szennyeznének!“

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Többször megdorgáltuk őket,
Plakátokat is nyomattunk:
„Óvd a vizek tisztaságát!“

Hiába mi nem papoltunk!
Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

„Eredj haza szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled.

Nem áruljuk el a gyárnak,
Hogy a vizet te szennyezted!“
Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

S Ágnes asszony a patakban 
Lepedőjét újra mossa

Nem érti, hogy Rákos habját
S fehér leplét mi mocskolja?

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

Virradattól késő estig
Áll a víznek partja mellett,
Orrát szörnyű bűz facsarja,

Patak fölött kénes felleg.
Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa,

Bomlott esze foszlányait
A fenolszag elkapdossa.

Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!

A gyönyörű szürkeharcsát a
képen látható Bartha János fog-
ta (mellette segítője, Fazekas
János és gyermekeik barátaik-
kal, ahogy ilyenkor illik). Jan-
csi egyesületünk, a Milotai „Ti-
szavirág“ Horgászegyesület
tagja, egyben a felügyelő bi-
zottság elnöke, és mellesleg a
környék talán legmegszállot-
tabb horgásza.

Ezen a napon éppen kötetlen,
nem kötelező, versenypálya
előkészítő környezetvédelmi
napot tartottunk, amelyen így is
21 fő részt vett. Levezetésként
a tiszakóródi Jancsi az ún.
tiszakóródi Gáternél kikötött
csónakjába szállt Fazekas Já-
nos barátjával és saját készítésű
kuttyogtatójával kuttyogtatni
kezdett. A szerelés hozzá 0.30-
as, 23 kg szakítószilárdságú fo-

nott zsinór, 3 0-ás háromágú
horog két szál gilisztával és két
szál piócával. A kuttyogatás
megkezdése után Jancsi erős
kapást érzett, majd másfél órás
kemény küzdelem következett. 

A harcsaóriás egy akadó előtt
kapott a csalira, de a szerencsé-
nek  és talán a horgász megfe-
lelő irányításának köszönhető-
en a sodrással szembe indult
meg. Azonban újabb akadó kö-
vetkezett, azelőtt meg kellett
állítani a víziszörnyet, külön-
ben ő nyer. Jancsiék a náluk lé-
vő termetes vasdarabbal rögzí-
tették a csónakot. Már 20 mé-
tert megtett az árral szemben
rohanó óriás, de alig pár méter-
re a következő akadótól sike-
rült megállítani.

Ezután kemény testközeli
küzdelem következett, nem

volt szabad enged-
ni, de túl kemé-
nyen szorítani
sem, mert akkor
csak egy vesztes
lehet: a horgász.
Tudta ezt Jancsi,
próbálta minél ha-
marabb a hal fejét
felhozni, de az
nem adta meg ma-
gát. Közben pécsi
vízitúrázók érkeztek a Tiszán
kenuikkal, és értékes felvétele-
ket készítettek a fárasztásról,
de ki gondolt ekkor arra, hogy
a címünket is megadjuk, mond-
ta Jancsi. Kemény másfél óra
után a harcsa szörnyeteg már
annyira kifáradt, hogy Fazekas
János az állába tudta akasztani
a vágóhorgot, és nem kis erőfe-
szítéssel a pécsi vízitúrázók se-

gítségével csónakba emelték.
Semmilyen jel nem utalt arra,

hogy a környéken ekkora har-
csa van, mondta Jancsi, igaz a
múlt héten fogtam egy hét kilós
harcsát és egy hét kilós amurt,
de ekkora harcsára, esetleg ál-
momban gondoltam. 

Wachteinheim József, titkár,
milotai „Tiszavirág“ Horgász-
egyesület

Harcsahölgy a horgon

Ágnes asszony
Arany János nyomán, 

Rákos patak környéki ballada, Kaposy
Miklós (1979) szerzeménye

(Ugyanez a ballada ma is elmondható legtöbb
patakunkról, folyónkról)

Itt küldöm ezt a pár sort és egy fényképet egy 2005. 08. 07.
13.00.órakor megakasztott és kemény másfél órás küzdelem
után kifogott harcsa hölgyről. Azért gondolom, hogy hölgy,

mert 2 m és 5 cm, de „csak“ 45 kg
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Mindenki számára legismertebb
és talán a legkedveltebb növény-

evő halunk. Magyarországi
meghonosítását az 1960-as évek

elejére datálhatjuk.

Hazánkba kerülésének egyik fő
oka, táplálkozás módjában rejlik,
hiszen növényevő mivolta miatt a
pontyos tógazdaságokba is jól il-
leszkedik. Fehér száraz húsával
színesíti a hazai halhús kínálat pa-
lettáját. A természetes vizekben
pedig közkedvelt horgászhal. El-
terjedésének és népszerűségének
egyik oka, hogy az 60–70-es évek-
ben a nagyméretű és mennyiségű
műtrágya nagyüzemi felhasználása
elősegítette az eutrofizációt, azaz a
tápanyagok feldúsulását belvize-
inkben, „jótékony“ hatásaival nem
kerülve el a holtágakat, víztározó-
kat sem, elősegítve és felgyorsítva
bennük a különféle vízinövények
elterjedését, elburjánzását. 

Mivel az általános szakmai
megítélés szerint az amur vizeink-
ben nem találja meg a szaporodá-
sához szükséges feltételeket (sod-
ró víz 25–26 Co-os hőmérséklet,
kavicsos aljzat), ezért elterjedésé-
től, túlnépesedésétől ezáltal hazai
halfajok elnyomásával nem kell
számolni. Közkedvelt és igen
gyakran telepített halfajjá vált. Ezt
segítette még az is, hogy mestersé-
ges körülmények között igen kön-
nyen szaporítható. Az első cél az
amur kihelyezésével tavak, csator-
nák, holtágak esetében azok vízi-
növényektől való megtisztítása
volt. Egyszerű és hatékony módja
ez a szerves anyagok vízből törté-
nő kivételének, hiszen ezek a ha-
lak később horgászok és halászok
által kifogásra kerültek.

Amurra horgászni sokfélekép-
pen lehet, hiszen nagyra nő, ősha-
zájában Kínában nem ritkák a 60
kg körüli egyedek sem. Méretére
Magyarországon sem panaszkod-
hatunk, hiszen fogtak már 40,5
kg-os példányt is. Sokáig a ponty-
horgászat járulékos hala volt, hi-
szen növényi magvakat is fo-
gyaszt (ha nincs más természetes
táplálék), de napjainkban megje-
lentek az amurra specializálódott
horgászok, horgászmódszerek.
Igen érdekes és megfontolandó
tény, hogy az amur 20 Co hőmér-
séklet fölött kezd el igazából táp-
lálkozni, és kevesen tudják, de
ilyen, vagy ettől magasabb víz hő-
mérsékleten saját testtömegével
megegyező vízinövényt képes el-
fogyasztani. 

Néhány szakmai jó tanács az
amur-telepítőknek. A természet-
védelmi törvény tiltja a kihelyezé-
sét olyan vizekbe, amelyek olyan
öszszeköttetésben állnak más ha-
lászati vízterületekkel, amely a
hal szabad átjutását lehetővé teszi.
Ebben van némi igazság, hiszen
az amur a vízmozgásra érzékeny
halfaj. Különösen igaz ez az ivar-
érett példányokra, melyek szíve-
sen szökdösnek el állóvizeinkből
és indulnak ösztönüktől hajtva
szaporodásra alkalmas területek
felkutatására. Így kerültek, kerül-
nek folyóvizeinkbe is. Természe-
tes vizekbe az amur kihelyezésére
a zsenge vagy előnevelt ivadék,
sőt egynyaras példányai sem iga-

zán alkalmasak. Sajnos eléggé
fejletlen a védekező ösztöne és a
leginkább vízközt tartózkodó kis
amurokat minden ragadozó hal
szívesen összeszedi. Kihelyezni
ezért kétnyaras vagy idősebb pél-
dányait célszerű. Ha már egyszer
amurt telepítünk nagyon sok min-
dent figyelembe kell venni: 

– Az amur testtömeg gyarapo-
dásához 20–70 kg vízinövény/1
kg testsúly szükséges, hínárfélék-
ből átlag 60 kg, 

– sajnos nem minden fajta nö-
vényt fogyaszt egyformán szíve-
sen, ezért a népesítése előtt fel
kell mérni az adott vízterület táp-
lálékanyag készletét, a rendelke-
zésre álló vízinövények arányát,
mert pl.: a keserűfű féléket csak
végszükségben fogyasztja el.

Mindenképpen szempont, hogy
ha víztisztítás a cél az amur telepí-
tésével, akkor úgy kell eljárnunk,
hogy a hínárral ellepett vízterület-
be olyan mennyiséget helyezzünk
ki, ami évvégére „elvégzi a fel-
adatát“, tehát a hínár nagy részét
kiírtja. Gyakori hiba az alulnépe-
sítés, ez odavezethet, hogy a jég
alatt elrothadó nagymennyiségű
vízinövényzet oxigénhiányt, oxi-
génelvonást okoz, így téli hal-

pusztulás is bekövetkezhet, meg-
semmisítve a drága pénzen betele-
pített halállományt. Ha eltaláljuk
a helyes kihelyezési irányszámot
őszre olyan szintre csökken a víz-
inövényzet tömege, hogy halaink
jobb eséllyel vághatnak neki a tél-
nek. De hogyan is számolhatjuk
ki, hogy mi a helyes kihelyezési
darabszám? Viszonylag egyszerű
a válasz. Mindössze ismernünk
kell a vízterületen az 1 m2-re jutó
vízinövényzet mennyiségét (ez ál-
talában 5–20kg/m2), valamint tud-
nunk kell a különböző méretű és
korosztályú amurok által kipusztí-
tott hínármennyiséget. A képlet
egyszerű: az 1 hektárra jutó be-
csült hínármennyiséget elosztjuk
az adott korosztályú és súlyú
amur hínárfogyasztásával, és így
megkapjuk a kihelyezési darab-
számot. 

Természetesen itt már figyelem-
be vettük, hogy az amur nem fo-
gyasztja el maradéktalanul a kité-
pett a vízinövényzetet, csak mint-
egy 50%-ban. Ha mindezek alap-
ján az elfogyasztott növénytömeget
elosztjuk 60-al (az amur takar-
mányhasznosítási együtthatója, 60
kg hínár fogyasztás/1 kg testtömeg
gyarapodás) megkapjuk az 1 hek-
tárra eső hozamot. De mára elég a
matematikából, álljon itt egy táblá-
zat segítségképpen a halgazdáknak,
aztán jó számolgatást!

Fesztóry Sándor

halászati szakmérnök

Az amur

Kötések egyszerûen – Csónakkikötõ horgászcsomók
Bowline
Ez a kötés a vitorlázók és a csó-
nakosok általánosan használha-
tó, univerzális kötése. A kötél
végére egy fix fület tudunk kötni
a segítségével, melyet ráakaszt-
hatunk a kikötő cölöpjére.

Vegyük 
duplán 
a kötelet

Vegyük át 
az (A)-t a (B)
szál alatt

Készítsünk 
a (B) 

szálrészbõl
egy kis

hurkot (C)

Feszítsük
szorosra 
a kötelet

Bújtassuk 
át a (C)-n az

(A) szálat

Bújtassuk 
vissza az 

(A)-t 
a (C) 

hurkon

Horgonykötés

Fûzzük 
át még
egyszer 
az (A)
szálat

Húzzuk ki a
(C)-bõl 
az (A) véget

Vegyük át 
az (A) szálat

a (B) alatt.
Megkaptuk a

(C) hurkot

Bújtassuk
át a

karikán a
kötelet

Az (A) szálat 
(B) fölött bújtassuk

a (C) hurokba

Hajtsuk fel 
az (A) szálat

a (B) fölé

Húzzuk
meg a
kötést

Az (A)-t, húz-
zuk ki a (D)
hurkon

Kihelyezéskori
tömeg dkg 5 15 30 50 100 150 200

Tenyészidősza-
kon belüli hínár-

fogyasztás kg
50 85 120 150 200 400 600
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Néha pontyozás közben jöttment-
ként ugrik be egy-két példány. De
gondolkodtak-e már azon, hogy

horgászatuk céljául az immár ha-
zánkban elhonosodott harcias,

nyurga halfajt válasszák? Krešo
Kurij, Denis Belavić tanácsai és
Željko Spasić módszere vezeti az
olvasót az eredményes amurhor-

gászatba. Próbálják ki, hátha
önöket is letámadják az amurok.

A Dél-Kínából betelepített amur
immár hazánkban is otthonos. 60
évig is elél és ez idő alatt, elérheti
az 1,5 méter hosszúságot és az 50
kg súlyt is. Optimális körülmények
között egy év leforgása alatt 2-3 kg-
ot súlyosbodik, ami azt jelenti,
hogy ez idő alatt elfogyaszt 400-
500 kilónyi táplálékot. Az egy kiló-
nyi gyarapodásához 50-200 kg vízi
növényt felfal. Falánksága a tíz fok
fölötti vízhőmérsékleten kezdődik,
de legeredményesebben a június-
október időszakban horgászható. A
hideg idők beálltával megszűnik
táplálkozni, csapatokba verődve
mélyebb vizekbe húzódva telel. 

Helyválasztás 

Az amur növényevő, szívesen
tartózkodik a víz alatti dombok lan-
káin, hisz a zátonyok oldalairól a
száj alkatának köszönhetően köny-
nyedén leszedi a táplálékot. Éjsza-
ka gyakran a békés vízpartok köz-
vetlen közelében kutat, s a vízinö-
vények melletti tisztásban, úszós
fölszereléssel a sekélyben, kb. 50
cm vízmélységből, szép példányo-
kat foghatunk. Különösen izgalmas
megfigyelni a vadonban fölcsepere-
dett ringlófa érett termésének vízbe
hullását, hisz az édes termék cse-
megéül szolgál a falánk kapitális
amuroknak. 

Ha tudjuk, hogy a kedvenc terü-
letünkön lakozik amur, megfigyel-
vén a medret, vízpartot, különösebb
gond nélkül választhatunk horgász-
helyet. 

A fölszerelésünknek inkább meg-
bízhatónak, mint erősnek kell len-
nie. Ugyanis a makacsul a vízfe-
nékhez ragaszkodó pontytól eltérő-
en, az amur inkább a nyílt víz felé
menekül, és nem rohan bele a víz

alatti tuskósba. Így sokkal köny-
nyebben felemelhetjük a fenékről,
de az akasztás utáni kirohanása erő-
teljes és hosszantartó. A féket előre
be kell állítani és nem szabad erő-
szakosnak lenni, mert az igencsak
zsinórszakadással, bot, horogtörés-
sel fejeződhet. Az amur fogásánál a
nyugalom a horgász fő erénye. Ne
veszítsük szem elől, amikor először
a sekély vízben kemény talajt, a
merítő háló abroncsát vagy a partot
érinti a fáradtnak tűnő horogra ka-
pott halunk, részese leszünk a szí-
vós amur egy újabb robbanásszerű
erőmutatványának. 

Etetés 

Kevés pénz az etetésre, kevés
esély a kapitális halfogásra-tartja az
újszerű szállóige. Ha biztosítani
akarjuk a horgászatunk sikeressé-
gét, és az etetés mellett döntünk, ne
veszítsük szem elől az amurra jel-
lemző falánkságot. 

Erre a célra a jól beédesített főtt
kukoricát ajánlom bojlival keverve,
melyet rendszeresen kell beszórni a
kiválasztott horgászhelyen. Mivel
az idényben a halunk állandó moz-
gásban van és naponta az önsúlyá-
val megegyező táplálék mennyisé-
get is elfogyasztja, 4–6 napig a hor-
gászat kezdete előtt olyan 10 liter-
nyi jól beédesített főtt kukorica be-
szórást és plusz 500–600 bojli után-
pótlást ajánlok. 

Ne izguljanak, egyszerűen az
amurt nem lehet túletetni, csapatok-
ban kószálnak, és mindent felesz-
nek. Elmondhatom az ilyen előké-
születek után kizárólag a bojlira jöt-

tek kapások. Az amur bojlik relatív
olcsók, (a mennyiség miatt került
ide a relatív szó) és a pontyhorgá-
szattal ellentétben nem kell, hogy
tartalmazzanak drága a traktorokat.
A gyümölcs és krém aromák ele-
gendő édesítővel megteszik a magu-
két. A bojlik optimális nagysága 18-
22 mm. Személyes tapasztalatom
alapján megjegyzem a rövid nyári
horgászatra néhány napig rendsze-
resen 5,30 h-kor etettem, majd az
előkészületek befejeztével 4,30–9
h-ig horgásztam. Hosszabb horgá-
szati túrára készülve hajnalban és
naplementekor etettem és a legtöbb
amurt reggel 4–8 óra és este 20–22
óra között, fogtam. Izgalmas és
kapásbő a nyári ítéletidő alatti és a
közvetlen utáni horgászat is. Marko
Savora és barátja Dárió 12 kg-os,
1.15 m-es amurral pózolnak

Eredményhozó kedvenc bojlis
receptem: 

200 g búzadara
100 g szójaliszt
50 g kukoricaliszt
50 g tejpor
100 g őrölt kanári eledel
5 A osztályú tojás
10 ml napraforgó olaj
10 ml Liquid Molasses
5 ml Tutti-Frutti aroma
3 ml Sweetener
6 csepp Bergamont

Elõke, horog 

A kemény szájüregébe halunk
leggyakrabban csak a bojlit veszi,
amit követően a zsákmányával a
tetthelyről pánikszerűen elinal. A
türelmetlen, gyorsan kontrázó hor-
gász így legtöbbször hal és bojli
nélkül marad. A száj alkata és a táp-
lálék beszedési módja miatt jó tak-
tikának bizonyult a 12–15 cm-es
előke és az olyannyira rövid bojli
kötés, hogy az majdnem hozzáérjen
az amur horgászatára kiválasztott
lapos, hosszabb nyakú horoghoz. 

Jól meg kell választanunk a ho-

rog típusát, és rendszeresen ügyel-
nünk kell a horog élességére. A
„klasszikus“ horgászkollégáimtól
eltérően, akik a Cormoran 2/0-ás
aranyszínű papagáj horgokat ked-
velik én a Partridge J. Hilton és a
Duch Specialist, valamint a Fox
Series 1 és a Drennan Boilie Hook

horgokat kedvelem. Fontos részlet
a minél nehezebb ólom használata,
amelyet kb. 10 cm-re való csúszás-
gátlós kötéssel szabályozzunk. 

Elővigyázatosságra intem hor-
gásztársaimat, hisz az amur a csal-
étek bevevését követően legtöbb-
ször kirohan a horgász irányába,
ami megzavarhatja a kontrázni ké-
szülőt. Várni kell a bevágással, míg
a hal megfordul, a meglazult zsinór
kiegyenesedik és a vizet hasítva,
emelkedni kezd. 

A szákolás és partra emelés után
bánjunk vele gyöngéden, hisz szép
és hasznos hal az amur. 

Érzékenysége miatt legjobb, ha
azonnal lemérjük, fényképen meg-
örökítjük, és visszaengedjük a víz-
be. Még ilyenkor is figyelni kell és
várni a pillanatot, hogy a vízben, a
kellő pozícióban tartott alélt amur
jelezzen, hogy a sokktól magához
tért és készen áll a szabadságba va-
ló indulásra. 

Ne feledjük, nem kevésbé értéke-
sek az amurok, mint a ponty vagy
más nemeshal. 

Szép vizet és jó fogást kívánok
mindenkinek! 

Kazi István

Amurra horgászni?
Miért ne!
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Felületesen a címre pillantva, az
ember azt hihetné, hogy arculatvál-
tozás történt a honlapnál és nem-

csak horgászeszközök, de harci fel-
szerelések is tesztelésre kerülnek. 

Természetesen erről szó sincs,
egyébként is gyűlölöm az erőszak
minden formáját, ezért szerettem bele
a horgászatba, a csendes, békés, ter-
mészetközeli életbe, amelyből hétvé-
gén erőt meríthetek az újabb mun-
kanapokhoz. 

A következő kis történet is egy
ilyen „békeszigeti“ kirándulás esemé-
nyeit meséli el, remélem nemcsak
számomra volt, de a kedves olvasók
számára is tanulságos lesz. 

Ahogy a bevezetőben is leírtam,
nagyon szeretem a természetet, cso-
dálkozással tudom figyelni horgászat
közben a partmenti fákon csivitelő
madárkákat, a korahajnali pókhálót,
amelyen csillogó harmatcseppek
nyugszanak és természetesen nem
utolsósorban a víz alatti világ lakóit, a
halakat. 

Aki nyitott szemmel jár a termé-
szetben és tud örülni az efféle apró
gyönyöröknek, az boldog ember tud
lenni ebben a rohanó, kegyetlen vi-
lágban is. Amint a partra értem, egy
gilisztapár szerelmi jelenetének lehet-
tem szemtanúja, percekig megbűvöl-
ve figyeltem mozdulatlan, hogy ne-
hogy megzavarjam őket. Ilyen apró
életképpel indult a reggeli horgászat.
Kora reggel volt, mikor a Bodrog
partjára értem. A nap éppen csak át-
törte a szemben elterülő kis erdősávot

és elkezdett fel-
kapaszkodni az
égi pályára,
hogy a mai na-
pon is lerója
szokásos útját.
Nagyon kelle-
mes idő volt, a
víz is méltóság-
teljesen áram-
lott, a lanyha
szellők is még
az igazak álmát
aludták, nem

játszadoztak a víz felszínen. Tükörvíz
fogadott.

Még a partra érkezésem előtt elha-
tároztam, hogy egy maratoni rakózás-
ba kezdek. Ennek két oka is volt.
Egyik, hogy az idén még csak állóví-
zen és csatornán horgásztam rövidít-
ve, a másik pedig, hogy előző héten
beszereztem néhány Cralusso Torpe-
dót, s ezeknek a próbaúsztatását ter-
veztem mára. 

Aki rakózik, az tudja, hogy nem
éppen a kevés szerelékről szól ez a
műfaj, de ha szereti az ember. A gyors
kipakolás is legalább
fél órát vett
igény-
b e ,

elő-
ször az
etetőanyaggal
kezdtem. Öt kilót vit-
tem magammal, két doboz csemege-
kukoricával dúsítottam és egy cso-
mag Van den Eynde Brasem (barna)
került még a vödörbe. Amíg a csalo-
gatóanyag magába szívta a vizet, ad-
dig a láda szerelvényeit állítottam be,
valamint beélesítettem a haltartót és a
merítőt is. Áttörtem az anyagot, két-
kezes gombócokat gyúrtam. 

A top set gumiját alaposan beola-
joztam, azzal az óhajjal, hogy a nagy
karikák nyújtogassák hasonlóképpen.
A szereléket csatlakoztattam a Stonfo
kapocsba ami egy 6 g-os Torpedóból,
5 g-os stopperólomból és ezalatt öt
rögzítő sörétből valamint egy jelző-
ólomból állt. A horog 16-os Fine
Maggot volt, először három színes
csontival. Aztán a víz feltérképezését
végeztem egy mélységmérővel. Ki-
csit jobbra a rakós spiccétől egy, a
bottal párhuzamosan futó medertörést
mértem ki. Kb. 20–25 cm-es padka
húzódott befelé a meder irányába. Itt
a meder megfogja gombócok útját,
ezért a spicctől balra egy méterre (a
víz balról jobbra áramlott) tíz kétke-
zest dobtam be alapozásként. 

Nagy várakozással vetettem be a
rakóst. Egy óra kemény küzdelem
volt az idő ellen, de egyetlen érdeklő-
dő sem jelentkezett. A csalik széles
skáláját próbáltam ki, de sajnos sem-
mi. Giliszta, szúnyog, csonti, kukori-
ca, mind kudarcot vallottak. Nem jól
mértem ki a feneket? Újra mérés jött,
hajszál pontosan az előbbi eredmény
született újra. Nem értettem mi lehet a

gond. A türelem halat termett. Egy
közel 40 dkg-os karika látogatott a te-
rítékhez. Pillanatok alatt elfelejtet-
tem, hogy egy órás várakozás előzte
meg ezt a halat.

Amikor a merítőben volt a hal
szép, kerek pocakja volt, nem lehet-
tem biztos benne, hogy az etető-
anyaggal pakolta meg vagy a közelgő
ívás miatt van a pocak. Ugyanis a pik-
kelyek már érdesek voltak. Nem so-
káig hagytak a halak az előbbi kérdés
meg-oldásán gondolkoznom. 

Újabb kapás a teljesen megállított
szereléken, egy erős lerántás. Bevá-
gás után a gumi méternyit is kisza-
ladt, szívderítő látvány és hamarosan
a kezemben egy szilvaorrú. Lenyűgö-
ző. Nem túl gyakori vendég itt, a fo-
lyó csendes szakaszán. 

Nagyon biztató
volt a kez-

d e t ,

vá r tam
a hasonlóan

reményteli folytatást.
Nem kellett csalódnom. A rakós ható-
sugarában tartózkodó karikák szép
sorban a merítőmben landoltak. Mit
kívánhat ettől még szívderítőbbet egy
finomszerelékes horgász, mint amikor
a gumi kifut a top setből és a spicc bó-
logat. A horgász a vízet kémleli, vajon
milyen hal bukkan fel a fárasztás után,
mi küzd a szerelék végén. 

Ugyanezt a kémkedést végeztem
én is, mert bevágás után a gumi bő két
méter ki-szaladt a spiccből és a hal
igen hevesen küzdött, de nem akarta
megmutatni magát. El sem tudtam
képzelni milyen hal akadt a horgom-
ra. Ezen a helyen gyakori a jász, a ka-
rika és a dévér, de ez a küzdeni tudás
semmihez sem hasonlított. Egy pa-
duc. Nem is akármilyen. Egy henge-
res testű 30 centis. Teljesen rabul ej-
tett, igazán masszív felépítésével, ér-
dekes, jellegzetesen alsó állású, por-
cos szájával és főleg heves kirohaná-
saival. Még tizenegy társa lett a hal-
tartóm rabja. 

A paducok akkor vették fel a csalit,
ha erősen visszatartottam a szereléket
és egy kicsit még a folyással szembe
is húztam, hogy a csali a fenékről fel-
libbenjen. Ekkor gyors lerántásszerű
kapás és izgalmas fárasztás követke-
zett. A horog mindig biztosan ült a pa-
duc ajkában, úgy gondolom jó válasz-
tás volt ez a horogtípus, mert a horgá-
szat teljes ideje alatt csak három hal
„lépett le“ a megakasztás során.

Rendkívül változatos volt a zsák-
mány. A legnagyobb mennyiségben a

karika és a dévér került horogra, eze-
ken kívül egy garda, tizenkét paduc,
három bodorka, két szilvaorrú. Érde-
kesség, hogy jászt egyáltalán nem
fogtam, pedig máskor jelentős szám-
ban lehetett rabul ejteni őket.

A csali minden esetben 2–3 színes
csontiból álló csokor. Mást nem vol-
tak hajlandók felvenni. A
csalivezetést variáltam, nem volt iga-
zán eredményes és kevésbé jó techni-
ka, szinte minden leúsztatás halat
eredményezett. Ha engedtem a szere-
léket az áramlással sodródni, azt erő-
sen lassítva tettem. 

Úgy elrepült ez a horgászattal töl-
tött idő, mint egy szempillantás. Fotó-
zás, majd a halak szabadon engedése
következett. Boldogan pakoltam ösz-
sze a felszerelést és indultam el haza.
Felmálházva a vízet néztem, mely ma
is oly sok szépet adott nekem. Ösz-
szegzésképpen megfogalmaztam ma-
gamban, a Torpedó jelesre vizsgázott.
Szerintem nemsokára ismét tisztelete-
met teszem ezen a helyen.

A Torpedó 
elsõ bevetése

Fõszerepben
a laposúszó

A Bodrogon ritka vendég 
a szilvaorrú

Horogszabadítás egy harcos
paducból

Közel 12 kg vegyes keszeg
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Egyéb elfoglaltságaim miatt,
mostanában nem tudtam egy iga-
zán jót horgászni, valahogyan so-
hasem jött ki igazán a lépés. Volt
mikor a víz nem volt megfelelő,
máskor sürgős tennivalók szóltak
közbe, s a halakkal való újabb ta-
lálkozás csak egy-két órás rövid
látogatás lett. A hétvégén min-
dent félretettem és ellátogattam a
vízpartra, melynek két oka volt.
Az egyik természetesen a horgá-
szat, a másik pedig a médiában
közzétett, a Tiszán hozzánk érke-
ző nagymennyiségű műanyag és
fahulladékról szóló hírekről sze-
rettem volna személyesen is meg-
győződni.

Kora reggel indultam el otthon-
ról. Ahogy a Tisza partjára érkez-
tem, azonnal elővettem a fényképe-
zőmet, egy deres pókháló állta az
utam. A maga nemében szép lát-
vány volt. 

A folyó szennymentesítése

A Tisza és a Bodrog torkolatához
gyalogoltam le az autómtól. Be-
szédbe elegyedtem a helyi horgá-
szokkal, nem túl biztató statisztikát
mondtak az elmúlt heti fogásokról.
Ezen még nem is voltam nagyon el-
szomorodva, annál inkább kedve-
met szegte a perceken belül bekö-
vetkező uszály látványa. Telis-tele
volt pakolva a híradásokban közölt,
a Tiszán hozzánk érkező szennyező
anyagokkal (mint később kiderült,
2000 m3). Másfél órán belül három
ilyen „szállítmány“ vonult el előt-
tem. Lehangoló...

Crysalissal bolondított csalo-
gatóanyag

A folyó vize zavaros volt, úgy,
ahogy az én gondolataim is, de
megpróbáltam egy kis áradáskori
feederezéssel enyhíteni bosszúsá-
gom. A levegő október elején már

csak egyszámjegyű szokott lenni, s
természetesen a víz hőmérséklete is
tartósan csökkent. Ilyenkor fino-
mabb szemcsés etetőanyagot szok-
tam alkalmazni, s szinte sohasem
hagyom ki a selyemhernyóbáb őrle-
ményt. A bekevert etetőanyagom
nagyon kellemes illatú volt, remél-
tem a halaknak is tetszeni fog.

A lehûlt
vízben a

fürgén
mozgó

csalik job-
ban be-

váltak
mint a nö-
vényi ere-

detûek

A szereléket sohasem szoktam
túl bonyolítani, mindig a legegy-
szerűbb mellett szoktam dönteni. A
főzsinórra, amely 16-os volt, egy
oldalfület kötöttem a Butterfly hu-
rokkal, s a végébe egy egyszerű
végfület. Az oldalfülbe egy tégla la-
kú dróthálós kosár került, a végfül-
be 50 centis 0,14-es előke 16-os ho-
roggal. A csali apróbb méretű egész
szál trágyagiliszta volt.

Nem kellett sokáig várni az első
jelentkezőre. Apró pöccintések a
spiccen, türelmetlenségem eredmé-
nye egy hibázott bevágás. Semmi
probléma, a halak itt vannak, csak
meg is kellene őket fogni. Kosártöl-
tés, újabb dobás a meder közepére.
A sodrás nem volt nagy, a vízbe csa-
pódástól egy-másfél méterre landolt
a szerelék. Finoman megfeszítem a
damilt, hogy a 2 unciás spicc egy pi-
cit meggörbüljön. Az előbbihez ha-
sonló rezegtetős kapás, türelemre
intem magam, a kapás abbamarad.
Lelombozottan csévélem fel orsóm-
ra a kidobott damilt. A csali vége
egy kicsit meg van csócsálva. Újabb
apró, virgonc giliszta kerül fel, s
újabb bevetés.

A nyerõ szerelék

A halak úgy gondolták, hogy a
mai műsort érdeklődés hiányában

elhalasztják. Pedig en-
gem nagyon is érdekelt
volna, éppen ezért vál-
toztattam a szereléke-
men. Az alkotóelemek
méretei maradtak válto-
zatlanok egyetlen kivé-
teltől eltekintve. Az elő-
két megnöveltem 80
centire. Alig észrevehető kapás volt
a „jutalom“. Aztán semmi. Felnéz-
tem a csalit, akarom mondani a sze-
reléket, mert a csaliból más semmi
sem látszott. A hosszú előkét bátran
felvette egy durbincs.

A bizonyíték. Helyes volt 
a csere

A horogszabadító segítségével si-
került a műtét és a páciens is sértet-
lenül távozhatott. Meg voltam győ-
ződve, hogy ez lesz a mai nap nye-
rő szereléke. Visszaigazolást erről a
feltételezésemről fél óráig nem
kaptam.

A három spicc közül, végül 
a leglágyabb lett a nyerõ

Újabb változtatásra van szükség.
Levágtam a végfülből az előkét és
egy azonos hosszúságú 0,105-re
cseréltem, egy vékonyhúsú 18-as
horoggal a végében. Nemcsak a
szereléket, a spiccet is az egy unci-
ásra váltottam. Közben egy újabb
uszály szó szerint elrobogott a Bod-
rogon, sőt egy hajó még el is húzott
mellette nem éppen ésszerű sebes-
séggel. A víztől fél méterre letelepí-
tett ládám mögé két méterrel ki-
csaptak a hullámok. Perceken belül
az egyébként sem túl tiszta víz egé-
szen tejeskávé színt öltött.

A vékony előkés finomszerelék
még le sem érkezett a fenékre, már-
is megremegett a spicc, mint a mö-

göttem álló nyárfák elsárgult leve-
lei. Felcsévéltem némi damilt és
bevágtam. Egy újabb durbincs volt,
amit még zsinórban négy darab kö-
vetett. Lassan a pakolás gondolata
érlelődött bennem, mikor egy igen
heves bólintást jelzett a spicc
és…és ennyi. Egy szokásos bevá-
gást imitáló mozdulattal a damil be-
csévélésébe kezdek. Ellenállást ér-
zek, oldalra téríti ki a hal a szerelé-
ket. Egy dévér. Hol lehettek eddig,
teszem fel magamban a kérdést.
Még talán választ is vártam ma-
gamtól, mikor egy szemet gyönyör-
ködtető kapásba nyúlok bele. Te-
nyérnyi karika a tettes.

Búcsú

Hiába vártam még egy kapást,
sajnos nem jött. Ez a néhány hal is
boldoggá tett és arra a néhány órára
teljes kikapcsolódást biztosított.
Hálás voltam a sorsnak, hogy az
ilyen apró örömöket is tudom érté-
kelni. 

A halak természetesen szabad
utat kaptak, az utolsó karika még
vissza is úszott a parttal szembe, le-
het, hogy a többiek nevében is kö-
szönetet mondott a szabadulásért?
Ha nem tette, akkor sem haragszom
rá. Minél több ideje horgászom, an-
nál jobban megerősödik bennem az
a hit, hogy a horgászok a legboldo-
gabb emberek!

Balogh Róbert

Feederezés áradáskor

A leheletfinom elõkén egy

"
jutalomdévér"
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Csúszócsomó
Rendkívül praktikus csomó,
nem kell a csomót kibontani, ha
el akarjuk engedni a csónakot,

elég, ha meglazítjuk és leemel-
jük az oszlopról. Természete-
sen, ha az oszlop magasabb,
mint amennyit a kötél enged,
akkor ki kell bontanunk.

Vegyük körül a kötelet az
(O)-val jelölt oszlop körül

Vegyük át az (A) szálat 
a (B) alatt

Hajtsuk át az (A)-t, 
a (B) fölé

Az (A) szálat alulról vegyük
át a (C) hurkon. Létrejött a

(D) hurok

Bújtassuk át az (A)-t 
alulról a (D)-n

Húzzuk meg a kötelet (B), és
rászoríthatjuk az oszlopra

1

2

3 6

5

4

A mai modernizált kor, mű-
anyagokkal elárasztott világá-
ban egyre nagyobb igény van
az évezredek óta használatos,
kemény, nem éghető, legtermé-
szetesebb ásványi anyagra 
a kőre. 

Változatos színvilágával, de-
koratív megjelenésével elkáp-
ráztatja a föli halandót. Az erre
alapozott kőfaragó vállalkozá-

somat 1983-ban kezdtem el. A
növekvő kereslet következté-
ben, a kőimport ill. a külkeres-
kedelem megkönnyítése érdeké-
ben 1990-ben 100%-os magán-
tőkével kft.-vé alakítottam a cé-
gem. 

A vállalkozásom több mint
húsz esztendőn át töretlen fejlő-
désen megy keresztül. Mára
Észak-Kelet-Magyarország leg-
nagyobb kőfeldolgozó üzemévé
és kereskedésévé vált. Nem ke-
vesebb, mint 80 féle márvány és
gránit anyaggal, melyeket a vi-
lág különböző országaiból szer-
zünk be, állunk a felhasználók
rendelkezésére. A köveket a leg-
modernebb, csúcstechnológiá-
val felszerelt, nyugat-európából
vásárolt gépparkkal munkáljuk
meg. Mintegy 300 rendszeresen
visszatérő viszonteladóval tar-
tunk  kapcsolatot, akik az ország
távolabbi pontjairól érkeznek. 

A közelmúltban jelentős beru-
házást hajtottunk végre. 3 hek-

tárnyi területen a
termelőkapacitás
és raktározás nö-
velése érdeké-
ben újabb telepet
nyitottunk, ame-
lyen tömbdara-
bolást, valamint
magán, és köz-
vámraktározási
tevékenységet
folytatunk. 

Nem áll tőlünk távol a horgászat sem, amely a „kőbezárt
világ“ mellett kellemes kikapcsolódást nyújt és feltöltődést ad. 

A megye horgásztársadalmát tiszteljük, és nagy megbecsülést
érzünk irányukba. Ezentúl a versenyhorgászatot jó dolognak
tartjuk, ezért is döntöttünk úgy, hogy szívesen támogatjuk a
megyei válogatott országos bajnokságon való részvételét. 

Jó a kapcsolatunk a helyi Tiszaparti Horgászegyesülettel is,
több dolgozónk tagja az egyesületnek, segítséget nyújtunk a
versenyeik megrendezésében.

Egy cég a töretlen fejlõdés útján

Látogasson el hozzánk Ön is, és ismerkedjen meg azzal a „kő-
bezárt világgal“, amely körülvesz bennünket! 

PETRÓ ATTlLA cégtulajdonos
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Ebben a részben a horgászok 
által leggyakrabban alkalma-
zott kötést, a horogkötést muta-
tom be. 
Mindenkinek megvannak az ál-

tala legbeváltabbnak tartott kö-
tései, itt háromféle kötést rész-
letesen bemutatok, hátha vala-
kinek ezek is megtetszenek és
kipróbálja őket. 

Crawford csomó
Egy kevésbé ismert és használatos kötést mutatok be. A Craw-
ford csomó előnye, hogy nemcsak horogkötésként, hanem for-
gókapcsok, hanem karabinerek felkötésére is alkalmas. Hátrá-

nya, hogy lapkás horgoknál nem alkalmazható.

Horogkötések       füles horgokhoz

Bújtassuk át az A szálat 
a horog fülén.

1

Fogjuk meg az A véget 
és vegyük át a B szál 
alatt és fektessük rá 
a két damilszálra.

2

Bújtassuk át az 
A szálvéget a C-vel jelölt

hurkon. 

5

Az A szálat vegyük át a
dupla szálak alatt.

3

Húzzuk szorosra a 
kötést és a felesleges (A)

damilrészt vágjuk le.

6

Az A szálat fektessük 
a damilszálak fölé.

4

Herkules csomó

Fûzzük át a damilt az A
véget a horog fülén

1

Vegyük a B mellé az A szá-
lat és a B-t megfogva, húz-
zuk a horogöböl irányába
és kapunk egy C hurkot

2

Az A szálat vegyük át az
összes szál alatt

3

Vegyük át az A szálat
mindhárom szálon

3

Ismét vegyük át az A szálat
mindhárom szál alatt. 

1

Ismételjük meg az elõzõ
lépést 3–4-szer

1

Fogjuk meg az A szálat...

1

...és bújtassuk át a C
fülön

1

A felesleges A damilrészt
vágjuk vissza

1

Trille csomó

Fûzzük át a damilt az 
A véget a horog fülén.

1

Fûzzük át még egyszer az 
A szálat a horog fülén, így

megkapjuk a C hurkot.

2

Vegyük át az A szálat 
a B alatt.

3

Vegyük az A szálat át 
a B körül.

4

Bújtassuk át az A szálat 
az ábrán látható módon 

a C hurkon.

6

Ismételjük meg az elõzõ
lépést még legalább

háromszor.

5
A felesleges A damilrészt

vágjuk vissza. A kötés
elkészült.

7
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Roston harcsa töltve szõlõ mártással
Hozzávalók:

harcsa filé a javából
halmáj
sütővaj
citrom
bacon szalonna
grill halfűszer

körethez:
burgonya, liszt, tejföl, petrezselyem levél, mandula, fokhagyma

Elkészítés: Végy harcsának nagyobb filézett részét, szeleteld
fel, középen bevágva. Sózzad, borsozd, fűszerezd és tedd félre
pihenni. Halnak máját csíkozd fel, fűszerezd kellően, tekerd
bacon csíkokba és süsd ki roston. Halszeletek mélyedésébe
töltsd a májszeleteket, tűzd össze hústűvel – ha nics megteszi
a fogpiszkáló is – forgasd meg dúrvára darabolt mandulában
és lassú tüzön vajban sütsd pirosra. Vigyázz meg ne égesd. 
Rakd tálra és tartsd melegen.
Készíts hozzá szőlőből mártást, amit nemes tokaji borral készí-
tel el. A melegen tartott harcsára és alája ráöntöd a szőlő
mártást. Burgonyfánk körítéssel tállalod, amit szintén szeletelt
mandulával tettél különlegessé.
Jó étvágyat kívánnak az alkotók:

Iglai János és Zsadányi György

mártáshoz:
vaj 

liszt
szőlő
tokaji 

nemesbor
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1. Van-e a halcsontban csontvelő?
2. Miből lehet legpontosabban következtetni a hal életkorá-

ra? Súlyából, hosszából vagy pikkelyei rajzolatából?
3. Mi különbözteti meg leginkább a pontyot a kárásztól?
4. Hány bajusza van a pontynak?
5. Melyik a legkisebbre növő ponty-féle? Bodorka, bagoly-

keszeg, szivárványos ökle?
6. Mi a domolykó jelzője? Vésett ajkú, fejes, piros szemű?
7. Miért szükségesek a tilalmi idők?
8. Mi a halak legnagyobb ellensége? A ragadozó halak, a

vízimadarak, a vízszennyezés?
9. Mi a kormorán?

10. Mi a legkisebb kifogható mérete a harcsának?
11. Mikor van tilalmi időszaka a magyar és a német bucó-

nak?
12. Melyik nyírségi településre gondolunk? – A Rétköz

északnyugati részén, a Tisza partján fekszik e híres-neves
kisközség. Szőttese tette világhírűvé.

13. Bereg kapujának nevezik a Tisza, a Szamos és a Kraszna
folyók egybeömlésénél fekvő várost. Erről a tájról jó
időben látszanak a máramarosi bércek, a beregszászi
hegyek, és kéklik a huszti várhegy is.

+1. A Szatmári Erdőháton, az Éger patak mentén, a magyar-
román-ukrán hármashatárnál fekvő község. 1990. évig
közös tanácsot alkotott többek között Zajtával, Méhtelek-
kel, Kishódossal, Nagyhódossal, utána önálló lett.

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

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

megfejtő aláírása ��

��

Megfejtési határidő: 2005. november 15.
A helyes megfejtők között kisorsolásra kerül 3 db értékes
könyv. A nyerteseket értesítjük. 

Horgász k-VÍZ

Tudod-e?

1. Igen
2. Egy bottal
3. Egyet
4. Egyéb hal
5. Engedéllyel nem rendelkező

személy
6. Tiszabecsnél
7. Mezei tücsök

8. Lótücsök, lótetű
9. Lisztkukac
10. Kecsege
11. Kárász
12. Naphal
13. Tiszadob

+1. Szatmárcseke

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám nyertesei:
5 000 Ft-os tanszerutalványt nyert: Oláh Zsófia, Tiszadob
3 000 Ft-os tanszerutalványt nyert: Kiss Gergő, Nyíregyháza

Gratulálunk a nyerteseknek!

Laboratóriumokban és tudo-
mányos intézetekben az egész
világon kutatják tudósok a ha-
lak életét. A halak specialistá-
ját ichtiológusnak hívjuk (a
hal jelentésű görög ikhtüsz
szóból). Munkájuknak hajtó-
ereje nem egyszerűen a kíván-
csiság. A világ népességének
nagy része halakkal táplálko-
zik, amelyek főleg fehérjefor-
rásként fontosak. A gazdasági-

lag fontos halfajok egyedszá-
mát folyamatosan ellenőrzik:
figyelik, hogy a túlhalászott
rajok visszanyerik-e egyed-
számukat, hogy hol képződ-
nek lehalászásra alkalmas mé-
retű újabb csapatok. 
A legtöbb halfaj érzékeny még
a kis mennyiségben a vízbe
jutó vegyszerekre is, így be-
tegségük vagy eltűnésük fel-
hívja a figyelmet a környezet-
szenynyezésre. Az egészséges
vizekben egészséges halak
vannak. 

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné

A tiszalöki halsütõfesztiválon gyõztes nyíregyházi csapat



Vendégek is pecázhattak
A fehérgyarmati Téglagyári Üzemi HE házi horgász-

versenyét augusztus 8-án tartotta, ahol Bathári Imre (4,01
kg) Szűcs Jenő (3,52) Tóth József (3,46) volt a sorrend. A
versenyen a vendégek is próbára tehették tudásukat. Itt a
dobogó legfelső fokára Deli László, a másodikra Tarpai
Gábor, a harmadikra Hadi Ottó állhatott fel. A kifogott

halakat a versenyzők nem dobták vissza a vízbe, felajánlot-
ták a közelmúltban elhunyt két horgásztársuk családjának.

Horgászélmények

Rekordfogások megyénkben

Cseppentõ József kedvenc idõtöltése a horgászat

Holecskó György egyik
éjszakai horgászaton 

fogta a 10,5 kg-os pontyot

Borsi István
13 kg-os
pontyát a
nagykállói
Kálló-tóban
fogta július
31-én

Rozsnyai
János nyerte

az orosi 
Erdélyi Major
Horgásztavon

szervezett
háziversenyt 

Elsõnek ez is megteszi

A 12,5 kg-os amúrt a
Sóstói tóban sikerült

horogra csalni a szeren-
csés horgásznak

Rekordfogások megyénkben

A fehérgyarmati verseny helyezettjei

Legyen Ön is munkatársunk:
Várjuk horgásztársaink véleményét, 

észrevételeit.                Írjon nekünk.


