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2008. június 3-án tartotta

első ülését az újonnan válasz-

tott elnökség. Dr. Maleczky

Imre elnök úr köszöntötte a

tagokat, és jó munkát kívánt

az elkövetkező 5 éves ciklusra

valamennyi elnökségi tagnak. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Örvendetes dolog, hogy a megyei

horgász csapatbajnokságok szín-

vonalas lebonyolítása, és az azo-

kon való sikeres szereplés meny-

nyire meghozta a horgásztársak

versenyzési kedvét. Az egyéni baj-

nokságon közel fél százan indul-

tak neki a kétfordulós 2x3 órás

versenynek. Ez év elején elfoga-

dott megyei versenyszabályzat

szerint a sorsolásban kiemelést

hajtottunk végre, melynek lénye-

ge, hogy a tavalyi megyei váloga-

tott tagjai véletlenül se kerüljenek

egy szektorba mindannyian.

(Folytatás a 7. oldalon)Egyéni bajnokságEgyéni bajnokságEgyéni bajnokság

Kétévi előké-

szület és

szervezés

után végre az

idén megren-

dezésre ke-

rült a Laguna

2D Kft. támo-

gatásával, a

kétfordulós,

La’ Siréne

X21 Kupa.

/8–9. oldal

Nagy várako-

zással indul-

tunk neki az Or-

szágos I. Osztá-

lyú Csapatbaj-

nokságnak, mi-

vel az emberi

tényezők is és

a csapat anyagi

támogatása is

megfelelően

alakult.
(Folyt. a 9. old.)

Kiestünk az I. osztályból
2008. július 19–20. Velencei tó, Sukoró
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La’ Siréne X21 Kupa 
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Megváltozott vízi közlekedési

jogszabályokra figyelmeztet a

Tiszai Vízirendészeti Rendőr-

kapitányság. Összesen három,

a vízi közlekedéssel kapcso-

latos szabály változott,

ezek betartását folya-

matosan és követke-

zetesen ellenőrzi a

rendőrség.

A rendőrség tá-

jékoztatása sze-

rint július 1-je

óta minden 16

év alatti fiatal-

nak, illetve minden úszni nem

tudónak kötelező mentőmellényt

viselnie, ha csónakba ül. A jogsza-

bály módosítása kitér arra is, hogy

csónakkal, kishajóval és vízi sport-

eszközzel ezután nem lehet a

gyorsjáratú hajók útját keresztez-

ni. A kikötőkre vonatkozó sza-

bályok változása

szerint a közfor-

galmú kikötőkre

már érvényes a ha-

tárkikötőkre vonat-

kozó határátlépési

rend is. A harmadik

változás a hajózási ké-

pesítéseket érinti: ezek

megszerzését már a

Nemzeti Közlekedés

Hatóság által elismert

tanfolyam elvégzéséhez

köti a jogszabály. A vízi-

rendőrök folyamatosan és

következetesen ellenőrizni

fogják az új szabályok betartását.

Csónakban 
csak mentõmellénnyel 
változtak a víziközlekedési jogszabályok
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K
egyetlen szavak szerepel-
nek a címben. De sajnos

az élet ilyen kegyetlen. Bizony,
ez évben (országosan és a me-
gyében is) több horgásztár-
sunk lelte halálát abban a kö-
zegben, melyért rajongott, ami
a szórakozást, a kikapcsoló-
dást jelentette számára. Mi az
ok? Teszi fel önkéntelenül is az
ember magának a kérdést. El
lehet-e kerülni az ilyen balese-
teket? A legtöbbször igen. A
víz valóban egy csodálatos él-
tető elem, de kiszámíthatatlan,
kiismerhetetlen. Naponta,
óránként megváltoztatja a kör-
nyezet. 

I
smerni kell képességeinket
is. Nem lehet ott bátor a hor-

gász, ahol megfontoltságra
van szükség. S ami a legtöbb-
ször a probléma, az alkohol,
nem a vízpartra való. A jó
kedvhez, a hűsöléshez nem kell
mértéktelen sör és pálinka-
mennyiség. A baj ott csap le,
ahol nem is várjuk, hát leg-

alább tegyünk meg érte min-
dent, hogy elkerüljük.

H
alpusztulást hozott a késő
nyár. Itt is, ott is hallani le-

hetett, hogy ennyi meg ennyi
süllő, keszeg, amurtetem úszott
a víz tetején. Az áradás, a hirte-
len jött légnyomáskülönbség, és
még sorolhatnám. Tény, a ter-
mészetet sem lehet büntetlenül
kizsákmányolni. A figyelem és a
szakmai tudás nem elég.

R
engeteg szemetet hozott az
áradó Tisza. No itt is az

ember a legnagyobb ludas. Va-
jon gondol-e az a tiszta vízre,
az abban lévő élővilágra, aki
szemétkupacaitól az ártérben
szabadul meg. Sajnos, ebben
elsősorban nem mi magyarok
járunk elől. De seperjünk elő-
ször a saját portánk előtt.
Őrizzük meg a folyót és kör-
nyezetét az unokái200nknak,
akiktől kölcsön kaptuk! 

A szabolcsveresmarti Rétköz

tótól éppen távozni kívánó orvha-

lászokat értek tetten a halőrök

csütörtök éjszaka. A gyanúsítot-

tak kocsijában 55 kg különböző

fajtájú halat találtak. 

A Kisvárdai Rendőrkapitány-

ság tiltott halászattal elkövetett

állatkínzás és lopás miatt indított

eljárást a négy olaszliszkai férfi

ellen. A gyanúsítottaktól lefoglal-

ták a tiltott eszközt: egy 2x200

méteres tükörhálót, valamint egy

gumicsónakot, a még élő halakat

visszaengedték a tóba. A törvény

szerint az állatkínzás és a kisebb

értékre elkövetett lopás két-két

évig terjedő szabadságvesztéssel,

közérdekű munkával vagy pénz-

büntetéssel sújtható.

Állatkínzó orvhalászok

Halpusztulás
A természetes vizekkel szemben

támasztott igényünk többek között,

hogy megfelelően szolgálja a halak

iránt érdeklődőket. Vannak állóvi-

zek, tavak, holtágak, kisvizű bel-

vízlevezető csatornák, melyeknél a

meder-fenék eliszapolódása (eutro-

fizáció) olyan mértékű, hogy több

rizikófaktor együttes bekövetkezte

a halak pusztulásához is vezethet. 

A nyár folyamán a meder iszap-

rétegében végbement biokémiai,

ill. kémiai folyamatok következté-

ben olyan gázok halmozódtak fel,

melyek a halakra nézve veszélyfor-

rást jelentenek. A légnyomás válto-

zása a gázok felszabadulásához ve-

zethet. A vízben lévő különböző

anyagok (élő vagy élettelen) oxigén

fogyasztása is jelentős. Ezek

együttes következménye a halpusz-

tulás.

Hogyan védekezhetünk ez ellen?
A tófenék kotrása, az iszap eltá-

volítása költséges, alig lehetséges,

és mint egyes morotvák esetében

kiderült, nem is biztos megoldás.

Az adott oxigén hiányos időszak-

ban a vízfelület növelése tókaszá-

val, levegőztető berendezéssel

eredményre vezethet. A jelenség

gyakorisága egyébként teljesen ki-

számíthatatlan. Megfelelően kép-

zett és lelkiismeretes halászmester

és horgászmester kell hogy legyen,

aki ezt ki tudja védeni.

A Víz és Környezetvédelmi

Szakbizottság jelentése a

tiszai helyzetről: 

A borsabányai (Máramaros

megye, Románia) Colbul táro-

zóból nehézfémeket, és valószí-

nűleg cianidot is tartalmazó, az

esőzéstől felhígult zagy került

az élővizekbe. A helyszínen 8

millió tonna(!!!) veszélyes isza-

pot tárolnak. Ebből jutott isme-

retlen mennyiségű, nehézféme-

ket tartalmazó zagy a Csiszla-

patakba, amelynek vize a Visó

folyóba, majd a Visó a Tiszába

ömlik. 

A Tisza rendkívül magas víz-

hozamának köszönhetően a

szennyezés felhígult, mire elérte

a magyar határt. 

Kadmium szennyezés

Szentesi Péter úr, a nyíregy-

házi Felső-Tisza-vidéki Kör-

nyezetvédelmi, Természetvé-

delmi és Vízügyi Felügyelőség

igazgatója arról tájékoztatott,

hogy eddig egyetlen vízminta

vizsgálata mutatta ki a kadmi-

um szintjének a megengedettnél

nagyobb, de az egészségügyi

határértéknél alacsonyabb érté-

két. A folyó magyar szakaszán

vett iszapminták laboratóriumi

vizsgálata folyamatban van,

Szentesi úr későbbre ígért ered-

ményt. 

Kevésbé veszélyes, de leg-

alább ennyire fontos, hogy az

áradó folyó hatalmas mennyisé-

gű szemetet és hordalékot ho-

zott, egyes időszakokban a be-

látható folyószakaszon több

száz PET-palackot láttunk. A Ti-

sza ma reggel tetőzött Tivadar-

nál, most lassan apad. A bizott-

ság területileg illetékes tagjaival

(Wacteinheim József, Tisz-

abecs, Danó Sándor, Tivadar) és

a felügyelőséggel folyamatosan

tartom a kapcsolatot, ha újabb

érdemi információhoz jutok,

azonnal jelentkezem. 

Rádi László

Víz és Környezetvédelmi

Szakbizottság 

Újra nehézfémek a Tiszában

Jegyzet

Horgászhalál, hal-
pusztulás, szemét
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Vezetője: Gura Mihály

Tagjai: Orosz Sándor elnök-

ségi tag, Szondi Gyula Máté-

szalka, Rabatin János

Nagykálló, Szőke Attila Nyír-

egyháza, Érkerti Rendőrőrs

Pájer Csaba Tiszavasvári

Rendőrkapitányság, Dr. Ba-

logh Barnabás Tiszavasvári

Rendőrkapitányság, Móricz

Zoltán Mátészalkai Rendőrka-

pitányság, Dr. Szabolcsi Jó-

zsef megyei bíró.

A Halgazdálkodási Szakbi-

zottság 2008. június 20-án

Győrtelken tartotta első ülését,

melynek témája volt többek

között, hogy egyesületi felké-

résre szívesen besegítenek a

halőrzésbe, ellenőrzésbe, hal-

szállításba, télen akár a léke-

lésben is a vízkezelőknek. A

rendőrkapitányságokon dolgo-

zó szakbizottsági tagok is fel-

ajánlották önzetlen segítségü-

ket, hogy összevont ellenőrzé-

seken szívesen vesznek részt,

a rendelkezésükre álló techni-

kát is bevonva (gépkocsi, ku-

tya, éjjellátó készülék).

Az egyesületek ilyen jellegű

igényükkel kereshetik Gura

Mihály szakbizottsági vezetőt.

Telefonja: 06-30/406-4580.

Fesztóry Sándor elmondta,

hogy a megyei horgász szövet-

ség kötött egy megállapodást a

Szolnoki Vízirendészettel,

mely szerint: együttműködé-

sük célja a bűncselekmények

és vízibalesetek megelőzése, a

jogosulatlan halászat vagy

horgászat és a vízszennyezés

megakadályozása, valamint a

vízgazdálkodással foglalkozó

szervekkel való szoros együtt-

működés kialakítása és fej-

lesztése.

Halgazdálkodási Szakbizottság 

Vezetője: Rádi László.

Tagjai: Pataki Zsolt (Vasutas

HE.), Wachteinheim József

(Milotai Tiszavirág HE.), 

Danó Sándor )Tivadar 

polgármestere).

A bizottság alapelképzelése,

hogy egy figyelő, észlelő

rendszert alakítson ki. Koráb-

ban ez egy nagyobb taglétszá-

mú bizottság volt, de me-

gyénknek a beregi és a szat-

mári része nem volt képvisel-

tetve a bizottságban, holott a

Tisza ott lép be a szatmár-

beregi részen az országba, és

ott van még a Szamos folyó, a

másik meghatározó folyója a

térségnek, továbbá a Túr, a

Kraszna. Ezeken a vizeken

voltak sajnos környezet szeny-

nyeződések az elmúlt évek-

ben. Ezért elsősorban olyan

emberekből áll a bizottság,

akik ezen a területen tudnak

dolgozni. De bármilyen segít-

séget, hozzászólást, a horgá-

szok észlelését a vizeken szí-

vesen várják. Rádi László tele-

fonszáma: 06-20/366-4214.

Víz és Környezetvédelmi Szakbizottság

Vezetője: Oláh Károly

Tagjai: Poór Ádám, Mátészal-

ka Fülöp Attila, Tiszavasvári.

Fő feladatuknak az ifjúság

nevelését, a horgásztáborok

megszervezését tekintik. Első

lépésként egy információs

tesztlapon keresztül keresik

meg az egyesületeket, amiben

fel kívánják mérni, hogy mi az

amit elvárnak ettől a szakbi-

zottságtól, hogyan tudnák egy-

más munkáját segíteni. 

Fesztóry Sándor kérte a

szakbizottságot, hogy a leve-

lükben azt is kutassák, hogy

vannak-e olyan tanárok, bioló-

gusok az egyesületek látókör-

ében, akik egy környezetvé-

delmi óra keretén belül részt

vállalnának a gyerekek termé-

szet szeretetére való nevelésé-

ben.

Oláh Károly telefonszáma:

06-30/394-8481.

Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 

Összetétele nem változott,

mindenki szívesen vállalta a

feladatokat az elkövetkező 5

éves ciklusra is.

Vezetője: Turkó Sándor

Tagjai: Beke Péter Új Élet

HE. Tiszalök, Seres István

Vasutas HE. Nyíregyháza,

Szűcs Sándor Szatmárvidéki

HE. Mátészalka, Papp Gyula

Alkaloida Lombik HE. Tisza-

vasvári, Pataki Zsolt Vasutas

HE. Nyíregyháza, Luzsinszky

Tamás Vasutas HE. Nyíregy-

háza.

A szakbizottság nemcsak a

megyei, a versenynaptárban

szereplő versenyeket rendezi,

hanem szakértelmét, eszköze-

it, személyes jelenlétet bizto-

sítva is szívesen vesz részt

egyesületi versenyeken is.

Turkó Sándor telefonszáma:

06-70/701-6316.

Verseny Szakbizottság

Folytatás az 1. oldalról

2008. június 3-án tartotta
első ülését az újonnan
választott elnökség. Dr.
Maleczky Imre elnök úr
köszöntötte a tagokat, és
jó munkát kívánt az
elkövetkező 5 éves ciklus-
ra valamennyi elnökségi
tagnak. 

Fesztóry Sándor elmondta,

hogy május 30-án, pénteken a

Holt-Szamoson volt egy kör-

nyezetvédelmi nap, több zsák

szemetet szedtünk össze a víz-

ügy kezdeményezésére.

Meglátogatta a Szamos és

környékét Hunyadi Attila, a

Magyar Horgász jeles szakírója.

Cikkeit és képeit majd látjuk az

országos lapunkban. Ragadozó

halak horgászatáról Fehérgyar-

maton tartott előadást.

Banu László elnökségi tag az

alábbi észrevételeire hívta fel az

elnökség figyelmét:

Megyénkben megjelent egy

új társaság, akik rabolják a vize-

inket, saját bevallásuk szerint

nem érdekli őket, hogy hány-

szor fognak megbukni, akkor is

nyereségesek, megéri nekik.

5–10 fős csoportokban járnak, a

tettlegességig elmennek. Egy

vízre 3–4 db 250 m-es hálót pa-

kolnak le. Elmondásuk szerint

2–3 mázsa halat kihúznak bár-

melyik vízből. Minket is megtá-

madtak. Borsodban már kiélték

magukat, Szabolcs megyére áll-

tak rá. (A napokban már hallhat-

tuk a hírekben, hogy lebukott

egy orvhalász csapat megyénk-

ben, ellenük megindult az eljá-

rás). Az elnökségi ülésen a

szakbizottság vezetők felvázol-

ták elképzeléseiket, ismertették

tagjaikat, amit az elnökség elfo-

gadott.

Megalakultak a bizottságok
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Ötven teherautónyi usza-
dékot gyűjtöttek össze víz-
ügyi szakemberek a Ti-
szán

Az árhullám levonultával a

kiskörei víztározónál és a Felső-

Tiszán a Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium vízügyi

szakemberei eddig 350 köbmé-

ter – mintegy 50 teherautónyi –

uszadékot takarítottak el a folyó

közel 200 km hosszú szakaszán.

A zöldtárca az árvíz során eddig

több mint 10 millió forintot for-

dított a folyópartok megtisztítá-

sára. Az összegyűjtött szemetet

hulladéklerakókra szállítják. A

zöld tárca a határvízi bizottsá-

gokon keresztül tárgyal az Uk-

rajnából érkező uszadék csök-

kentésének lehetőségeiről. 

Eddig ötven teherautónyi sze-

metet gyűjtöttek össze a vízügyi

szakemberek a kiskörei víztáro-

zónál és a Felső-Tiszán. A mint-

egy 200 km-es folyószakaszon

ötven ember vesz részt a mun-

kálatokban. A szakemberek már

350 köbméter szemetet gyűjtöt-

tek össze, amit hivatalos hulla-

déklerakókba szállítanak. Az

uszadék és a szemét gyűjtése je-

lenleg is folyik.

A vízügyi szolgálat nemcsak

a kezelésében lévő védművek

mentén szedi a szemetet, hanem

a folyóhoz kapcsolódó, a keze-

lésében lévő műtárgyak – pl.

zsilipek, vízkivételi művek –

környékén, és azokon a hozzá-

férhető helyeken is, ahol az ösz-

szegyűlt szemét vízminőségi

gondokat okozhat. A tulajdono-

sok feladata ugyanakkor azon

létesítmények megtisztítása,

amelyeket a levonuló árvíz útjá-

ba – hullámtérben – építettek. A

tulajdonosok felelőssége ugyan-

is, hogy a kezelésükben lévő

úszómű – pl. stég, állóhajó – ne

csökkentse az árvízi levezető-

képességet, nekik kell gondos-

kodniuk arról, hogy létesítmé-

nyeik akár az összegyűjtött

uszadék által, akár más módon

ne jelentsenek akadályt a biz-

tonságos árvízlevezetésben. 

Az elmúlt időszak rendkívüli

árvizei olyan területeket is elön-

töttek Ukrajnában, amelyek ko-

rábban nem kerültek víz alá. A

levonuló árvíz ezekről az eddig

el nem öntött területekről is le-

hozta a rosszul vagy illegálisan

elhelyezett hulladékok jelentős

részét. A Tiszán érkező hulla-

dék, illetve természetes uszadék

jelentős gondokat okozott a ma-

gyar szakaszon is. Árvíz idején

a folyóból gyakorlatilag lehetet-

len az uszadék eltávolítása a

nagy vízsebesség miatt, és élet-

veszélyes is lenne hajóval meg-

közelíteni a szemetet. Ilyen ese-

tekben a duzzasztóműveknél,

így a kiskörei erőműnél sincs

lehetőség az uszadék visszatar-

tására. A táblák lezárása az ár-

vízszintek növekedésével járna,

mely vállalhatatlan árvízi koc-

kázatot jelentene. Ebben az idő-

szakban az uszadék összeszedé-

se csak az árvízi meder szélén

lehetséges. 

Az érkező uszadék egyaránt

jelent hazai és nemzetközi prob-

lémát. A Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium ezért a

határvízi bizottságokon keresz-

tül tárgyal az érkező uszadék

csökkentésének lehetőségeiről,

valamint uniós támogatási

konstrukciók igénybevételéről

Ukrajna számára, hogy így

csökkenthessék a folyók árteré-

ben elhelyezett illegális hulla-

déklerakók számát. 

Pataki Zsolt

Szemetet hozott az árvíz

Ebben az időszakban rég
nem látott árvíz jön lefelé a
Tiszán. A szívünk azonban
nem a sok víz miatt fáj, ha-
nem amiatt a mérhetetlen
sok szemét miatt amit hoz
nekünk, és hagy hátra. A ké-
pek is tanúskodnak helyet-
tünk, hogy ennek nagy része
bizony szomszédainktól származik: Az ÚNIÓS (!!!) Romá-
niától, és a „várandós“ Ukrajnától! Nem volt szívünk
konkrét felmérést végezni, mert sajnos a PET palackok, a
spray-s dobozok, a tusfürdős és samponos dobozok nagy
része „látatlanban“ is nem „magyar“ szemét. Mit tehe-
tünk? Sajnos vajmi keveset. Meg kell várnunk míg a szom-
szédos országok mentalitása, környezetvédelme is oda fej-
lődik, hogy nem ezt kell látnunk? Lehetséges. Addig is
kedves horgásztársak! Ne legyetek rest, és ha kimentek
szeretett Tiszánk partjára horgászni autóval, nemhogy a
saját szemeteteket ne hagyjátok ott, hanem még egy-két
plusz zsákkal is szedjetek össze, és vigyétek a szelektív
hulladékgyűjtőkbe. Hagyjátok úgy ott a horgászhelyet,
ahogyan ti szeretnétek találni, amikor kimentek pihenni a
Tisza partjára.

FÁJ A SZÍVÜNK

Nem tudott kiúszni az oláhréti

csatornába borult autóból augusz-

tus 17-én egy férfi, és megfulladt.

Három férfi horgászott 4 óra körü-

li időben a csatorna partján, ami-

kor egyikük elmondása szerint má-

sik helyet indultak keresni. Beül-

tek a mellettük álló személygépko-

csiba, és a nem túl széles csapáson

elindultak. Az autó tisztázatlan ok-

ból lecsúszott a vizes füvön és a

nagyjából 3 méter mély csatornába

borult, majd a tetejére fordulva a

víz alá merült. A két elől utazó 30,

illetve 27 éves férfi a lehúzott abla-

kon kimászott, azonban a hátsó

ülésen utazó 24 éves császárszállá-

si férfi már nem tudott a felszínre

kijutni, A kiérkező mentők nem

tudtak addig semmit tenni, amíg

meg nem érkeztek a nyíregyházi

tűzoltóság búvárai. Ők hozták fel-

színre a kocsiban maradt férfit, de

segíteni már nem lehetett rajta,

nagyjából 20 perccel korábban

megfulladhatott. A mentést nagy-

ban nehezítette a rengeteg hínár.

Az autót úgy tudták partra vontat-

ni, hogy előtte a búvárok acélköte-

leket rögzítettek az autóra több he-

lyen is. A rendőrség a tragédia kö-

rülményeit tovább vizsgálja. Az

esettel kapcsolatban Bodnár Gás-

pár, a FETIKÖVIZIG igazgatója

elmondta:

– A baleset az Oláh-réti víztáro-

zó tápcsatornája töltésén történt.

Az autóval a csatorna kezelési sáv-

ján haladt a gépkocsi, ez nem út,

azon biztonságosan nem lehet köz-

lekedni. Mi is rétként, kaszálóként

kezeljük, sok esetben erre a sávra

kerül ki csatornatisztításkor az

iszap is. Most, esős időben még

azokban a csatornákban is jelentős

a vízmennyiség, ahol nyáron szá-

razság tapasztalható. Egyébként a

vízparti töltéseket a törvény szerint

védeni kell, rajta alapvetően tilos a

közlekedés, amit a lezárt sorom-

pók is jeleznek – emelte ki az igaz-

gató. – Gond, hogy sokszor – ta-

valy például a Szamos töltésein

száz helyen fordult elő – megron-

gálják a sorompókat. Traktorral,

tehergépkocsikkal hajtanak a töl-

téskoronára, s így esős időben mil-

liós károk keletkezhetnek.

Víz alá merült a kocsi
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Tizedik éve, tizenhatodik alka-
lommal rendezte meg 2008-
ban a megyei szövetség és a
Tiszadobi Tiszavirág Horgász-
egyesület a Megyei Gyermek
és Ifjúsági Horgásztábort.

A nagy érdeklődésre való tekin-

tettel, no meg a támogatók jóvoltá-

ból júliusban két turnusban július

06-tól 13-ig és 20-tól 27-ig szervez-

tük és bonyolítottuk a szokásos ter-

mészetvédő és horgásztáborunkat.

A két egyhetes táborba 26 gyermek

és ifjúsági korú kezdő, vagy már

nagy gyakorlattal rendelkező fiatal

érkezett. A táborköltségek felének

nagy részét a megyei szövetség tá-

mogatta. Dr Maleczky Imre, a me-

gyei szövetségünk elnöke a 2007.

évi jutalmáról mondott le, a decem-

beri elnökségi ülésen a táborozni

szándékozók javára. Már hagyomá-

nyosan több éve a  Laguna  2D Kft.

is hozzájárult anyagilag is a tábor si-

keréhez. A bentlakó táborlakók fog-

lalkozásaihoz csatlakozott három-

három fő, akik az éjszakát nem töl-

tötték itt. Így tizenhat táborozóval

és hét állandó felnőtt felügyelővel

bonyolítottuk le mindkét táborunkat 

A beköltözéskor nem kevés izga-

lommal foglalták el helyüket a fiata-

lok. Minden évben vannak visszaté-

rők", most volt olyan is, aki már ti-

zedik éve. Igaz, hogy ő már tábor-

vezetői minőségben. A régi barátok

harsányan üdvözölték egymást, de

most többen voltak azok, akik kissé

félénken méregették a többieket.

Aztán az esti tábormegnyitó és be-

mutatkozás után, a szalonnasütés és

tábortűz hangulatában feloldódott a

kezdeti félszegség, és közel éjfélig

tartott az élménybeszámolók és hor-

gásztörténetek mesélése. 

A heti programjainkat általában

az elmúlt évek tapasztalatai alapján

és a korösszetételnek megfelelően

tervezzük, de mindig kitalálunk va-

lami újat, valami szokatlant, hogy a

régi tagjainkat is meglepjük Így tet-

tük ezt ebben az évben is. A hét első

napjának délelőttjén bemutattuk

Tiszadob nevezetességeit,  csodála-

tos természeti értékeit, vizeit, ahol a

horgászatokat tartottuk, és már ad-

tunk alapokat a különböző szellemi

vetélkedőkhöz. 

Növény és állatvilág, ezek védel-

me, és a Tisza szabályozás ökológi-

ára gyakorolt hatása, a jövőre vonat-

kozó tervek.

Megszokott programként a tábor-

lakóknak a napi horgászatokon kí-

vül célba dobó és etetőanyag célba

dobó versenyt, halfogó versenyt,

szellemi vetélkedőket tartottunk.

Felkészítettük a kezdőnek számító-

kat, – a két táborban 11 főt – az ál-

lami horgászvizsgára, és levizsgáz-

tattuk őket. Ezen kívül a szabadidő-

ben csocsóztunk, sakkoztunk, stran-

doltunk, és minden táborlakót meg-

tanítottunk evezni, amit az éjszakai

bátorságtúra alkalmával be is kellett

bizonyítani. A hét közepén éjszakai

horgászaton vettünk részt, ahol a

legfiatalabbak is legalább éjfélig ki-

tartottak.

Új programként a Debreceni

Egyetem Mezőgazdaság-tudományi

Kar Természetvédelmi Állattani és

Vadgazdálkodási Tanszék termé-

szetvédelmi mérnöki szakon tanuló

három hallgatója, Rőthi Eszter,

Oláh Eszter és Poór Ádám, akik tá-

borvezetőként a nyári gyakorlatukat

töltötték táborunkban, éjszakai ter-

mészetvédő és bátorságtúrát szer-

veztek igen-igen nagy sikerrel.

Ugyancsak új programként Ste-

fán János helyi horgász, aki mesteri

fokon űzi a stupekoló harcsázást,

bemutatta a felszerelés készítését,

válaszolt az érdeklődők kérdéseire,

és tanácsaival látta el őket.

Utolsó este kellemes meglepetés-

ben részesültek mindkét táborunk

lakói. Meglátogatott bennünket a

Magyar Pergetőhorgászok Egyesü-

letének két vezetője, neves képvise-

lője, Varga Pál, és Tarsoly Mihály,

akik a RAPALA kupát éppen akkor

nyerték meg. Egyesületünk nagyon

jó kapcsolatot ápol velük, és ennek

is köszönhetően értékes és érdekes

beszélgetés keretében bemutatták a

pergető horgászat szépségeit, a

szükséges felszereléseket, műcsa-

likat. 

A megyei Ifjúsági és Oktatási

Szakbizottság elnöke, Oláh Károly és

Poór Ádám szakbizottsági tag, vala-

mint Rőthi Eszter, Oláh Eszter egye-

temisták, Jónás Gáspár egyesületünk

Ifjúsági és Környezetvédelmi felelő-

se táborvezetőként irányították a tá-

bor életét, Dopita György a He. Ell.

Biz.elnöke, Blach Imre a He. alelnö-

ke, Takács Gábor, Debróczki János a

programok szervezésében és lebo-

nyolításában vállaltak oroszlánrészt.

A zárónapi horgászversenyen és

az ezt követő záróünnepségen sok

szülő, nagyszülő és rokon jelent

meg, ezzel is felejthetetlenebbé téve

a megmérettetést. Megható pillana-

toknak lehettünk részesei, amikor

az idősebb táborlakók díszsorfala

előtt tizenegy – a héten – horgász-

vizsgát tett horgászjelöltet, ünnepé-

lyes eskütételük után horgásszá

avattunk, és ezzel befogadtuk őket a

horgászok népes táborába. Szép

momentum volt az is, mikor a  tá-

borlakók szeretettel köszöntötték

Oláh Károly He. elnököt abból az

alkalomból ,hogy tizedik éve lelkes

szervezője a megyei táboroknak,

odaadó pedagógiai munkával neve-

li, oktatja a fiatalokat a természet

szeretetére és védelmére. E jeles

esemény színvonalát nagyban emel-

te, hogy díszvendégként megjelent

dr. Maleczky Imre, a Szabolcs-Szat-

már Bereg megyei Horgászegyesü-

letek Szövetségének elnök, Virág

Imre alelnöke,  Fesztóry Sándor

ügyvezető igazgató, Tarsoly Mihály

és Varga Pál a Pergetőhorgászok

képviseletében. 

Sok értékes horgászfelszerelést

osztottak ki díjként a gyerekeknek:

horgászorsókat, botokat, bottartó-

kat, úszókat és egyéb kisebb, de na-

gyon hasznos kiegészítőket, köny-

veket. Újabb meglepetésként a Ma-

gyar Pergetők Egyesülete minden

táborlakót és a segítőket is egy hor-

gászcsomaggal, (bot, felszereléssel

és etetőanyag) ajándékoztak meg. A

táborból üres kézzel senki sem távo-

zott, ki ügyességével, ki okosságá-

val, ki dolgosságával érdemelte ki

az oklevelet és az ajándékot.

A tábor zárásaként a résztvevők

az általuk fogott halakból készült

halászlével melyet Oláhné Nagy

Ágnes főzött, vendégelték meg a

hozzátartozókat.

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik bármi módon hozzájárul-

tak a tábor sikeréhez. A támogatók-

nak, a megyei szövetségnek, dr

Maleczky Imre úrnak, Doránt Vil-

mos úrnak, a táborok állandó támo-

gatójának, a Magyar Pergetők

Egyesületének, Varga Pál és Tarsoly

Mihály uraknak, azoknak a horgász

egyesületeknek, amelyek anyagiak-

kal is támogatták a gyerekeiket, a

tábor szervezésében és lebonyolítá-

sában résztvevőknek, akiket az elő-

zőekben már név szerint említet-

tünk, az egyesület vezetőségének.

Köszönet illeti Oláh Ágnes, Oláh

Zsófia és Bodnár Gábor fiatalokat

is, akik a nem túl látványos „háttér-

munkát“ biztosították. A reggelik,

vacsorák készítését, étkeztetések

szervezését, lebonyolítását, elsőse-

gélyek nyújtását, és az elsőtáboro-

sok honvágyának csökkentését. 

Búcsúzáskor jó volt hallani a

gyakran elhangzó mondatot: 

„Jövőre ismét találkozunk“
Oláh Károly egyesület elnök

Tíz éves a megyei
horgásztábor Tiszadobon

Bõvebben: www.villantomagazin.com
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Leveleki Horgásztábor 2008

Az előző évek sikeréhez hasonló-

an nagy volt az érdeklődés, így ma-

ximális létszámmal rendezte meg a

Sporthorgász Egyesületek Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-

vetsége és a Vasutas Sporthorgász

és Természetvédő Egyesület 2008.

évi horgásztáborát Leveleken. Min-

den évben, így most is gondos elő-

készítés és alapos háttérmunka

előzte meg a tábor kezdetét.

A tábor szervezői több mint har-

minc ifjú sporthorgász jelentkezését

tudták elfogadni. Még a határon túl-

ról is – Szlovákiából is – érkezett

egy kisfiú, hogy elsajátítsa a horgá-

szat mesterfogásait. A gyerekek az

egy hét alatt megtanulták a horgá-

szat elméleti és gyakorlati alapjait.

Naponta az egyesület versenyhor-

gászai tartottak foglalkozásokat a

szerelékkészítésről, a horgászesz-

közökről, valamint a horgászmód-

szerekről. A gyakorlati bemutatók

természetesen a vízparton kerültek

megrendezésre. A rakósbotos hor-

gászatot Pataki Zsolt, a spiccbotos

bemutatót Turcsán András, a pon-

tyozás rejtelmeibe pedig Kovács

György, és végül, hogy teljes le-

gyen a kép a ragadozó halak horgá-

szatáról és annak módszereiről Kő-

vári János tartott előadást. Pataki

Zsolt nemcsak rakós botos bemuta-

tót tartott, hanem BISEL módszer-

rel történő kisvízfolyás minősítést is

magyarázott, melynek során a víz-

ben élő makrogerinctelen fauna

bio-monitorozásával következteté-

seket lehet levonni egy víztest, víz-

folyás biológiai állapotáról. Ezen

előadás is része volt a táborban fo-

lyó természetvédő oktatásoknak.

Minden elméleti és gyakorlati

bemutatót követően az ifjú törpe-

harcsa vadászok ki is próbálták fris-

sen szerzett tudásukat, hiszen na-

ponta kétszer is volt szabad horgá-

szat, egy délelőtt, egy pedig dél-

után, függetlenül az időnként mos-

toha időjárástól. Sajnos, a tavalyi

szép halak most nem adtak rande-

vút ifjú horgászainknak, most csak

a törpeharcsákat fárasztgatták.

Természetesen a tábor szervezői

gondoltak arra is, hogy ne csak hor-

gászat legyen, ezért minden nap

volt lehetőség csocsózni, focizni,

asztaliteniszezni, de ha az idő en-

gedte, akkor strandoltak. A gyere-

kek ellátogattak a szomszédos Ken-

deráztató-tóra, ahol a ragadozóhalas

bemutató után horgászhattak is.

Pénteken egy kiránduláson vet-

tek részt a gyerekek.. Megyénk

egyik nevezetességéhez, a Vay-

várkastélyhoz, kerékpár-vonat-

kerékpár túra keretében jutottak el.

A kastély ódon falai közt megcso-

dálták elődeink míves bútorait, ké-

peit, fegyverzetét. Megismerkedtek

a Rákóczi-szabadságharc egyes

mozzanataival, látták vezéreik

szobrait. Bepillantást nyertek a régi

arisztokrácia életébe, megcsodálták

fényűző bútoraikat. A kastély meg-

tekintése után Vaja másik neveze-

tességéhez, az Ős-tóhoz kerékpá-

roztak. Megcsodálták az akkor vi-

rágzó tündérliliomot, és az úszó

nádszigeteket. Az ebédet is a tó

partján fogyasztották el.

A zárónapon mindenki megmu-

tathatta, hogy mit is tanult a héten.

Az elméleti tesztet követően, szom-

baton horgászversenyre került sor.

A nyertesek nemcsak oklevelet, de

értékes ajándékokat vehettek át.

Mindenkinek jutott valami támoga-

tóink jóvoltából. Fájó szívvel távoz-

tak, sokuk szájából hangzott: Ha le-

het, jövőre ugyanitt találkozunk! 

A szervezők ezúton is szeretnék

megköszönni a Sporthorgász Egye-

sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Szövetségének, a Leveleki

Önkormányzatnak, a Laguna 2D

Kft.-nek, a Halcatraz Kft.-nek, a

Carp-Zoom horgászboltnak, az

Apagyi Horgászegyesületnek a tá-

mogatást és a hozzáállást. Köszönet

mindenkinek, aki ott volt és önzet-

lenül segített.

Turcsán András 

és Lipcsei József

Még Szlovákiából is érkezett táborlakó

A Máriapócsi Horgász
Egyesület ismét megren-
dezte – már második alka-
lommal – Máriapócson a
helyi gyerekeknek a hor-
gásztábort augusztus
13–16-ig. 

A táborban a gyerekek az ál-

talános horgászati előadásokon

túl még számos előadást hall-

gathattak meg. Előadást tartott:

Fesztóry Sándor (Sz–Sz–B me-

gyei Horgász Szövetség Ügyve-

zetője): A horgászatról és a ha-

lakról, Varga Pál (Pergető HE

Elnöke): A pergetésről, Gánicz

László (papnövendék): A mári-

apócsi kegykép, és templom

történetéről, Tündik János

(rendőr): A drog, alkohol, ciga-

retta veszélyeiről, Tóth Árpád:

A környezetvédelem fontossá-

gáról. 

A táborban 12 gyerek vett

részt, akik között a legfiatalabb

az 5 éves Golenya Balázs volt,

míg a legidősebb Ifj. Bakó Zsolt

(15 éves). A legeredményesebb-

nek bizonyult a négy nap fogá-

sát számítva Ifj. Bakó Zsolt, aki

4 pontyot és 3 amurt, valamint

több tucat kárászt és dévérke-

szeget fogott. Őt követte ifj.

Sitku Csaba 2 amurral, valamint

egyéb halakkal. A harmadik lett

Bordás Edvárd, aki egy amurt

fogott. A legnagyobb hal egy 45

cm-es amur volt a tábor lakói

között. 

A foci mellett számos újság és

könyv segítette a nagy meleget

átvészelni, valamint egy na-

gyobb sétát tettünk pénteken a

közeli erdőben. A gyerekek egy

egyoldalas fogalmazásban szá-

moltak be a táborban szerzett

élményeikről. A pozitív és nega-

tív élmények segítségével

együtt tehetünk azért, hogy még

jobb hangulat legyen a jövő tá-

boraiban. 

Úgy váltunk el a gyerekekkel

egymástól, hogy jövőre ismét

legyen horgásztábor. 

A tábor a következő támoga-

tók nélkül nem valósulhatott

volna meg: Palóczy Lajosné,

Miklóssy Andrásné, Drabik Ti-

bor, Bereznyák Mihály, Gole-

nya Csaba, Tóth Zoltán, Mester

László, Bordás Zsolt, Varga Pál,

Megyei Szövetség, Vass János.

A támogatók segítségét ezúton

is köszönjük. 

Tóth Árpád, elnök

Máriapócsi élmények
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ennek a versenynek a legfőbb

célja a versenyen való szereplés-

ből adódóan az országos csapat-

bajnokságon induló megyei ver-

senycsapat összetételének végle-

gesítése. Fontos volt, mert úgy a

női, mint a férfi válogatottaknál

két kérdőjel volt. A verseny vá-

laszt adott rá.

Nagyon jó időben, jól előkészí-

tett pályán próbáltak megküzdeni

a versenyzők a megyei is jellemző

gyér fogás ellenére az eredmé-

nyes halfogással. 

A szép számú érdeklődők előtt

kemény versenyt vívtak és bebi-

zonyosodott az is, hogy komoly

felkészülés szükségeltetik az

ilyen rangos versenyen való sike-

res szerepléshez. 

A két forduló között igazi fi-

nom jó ízű ebédet fogyaszthattak,

melyet Ricz László és családja,

barátai biztosítottak a versenyzők

részére. Megtisztelte a versenyt

Jakab János, a megyei Horgász

Szövetség Felügyelő Bizottságá-

nak tagja, és Jáger Ferenc, a helyi

egyesület elnöke. A verseny vé-

gén kihirdetésre került az orszá-

gos I. osztályú csapatbajnoksá-

gon szereplő megyei válogatott

tagjait.

Turkó Sándor Verseny 
Szakbizottság vezetője

Megjött a versenyzési kedv Egyéni bajnokságról, 2008. június 29. Tiszalök

Ifjúsági kategória:

1. Kiss Kristóf Szatmárvidéki HE. Mátészalka

2. ifj. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök

3. Zelei Zoltán Bújtos HE. Nyíregyháza

Utánpótlás kategória:

1. Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza

2. Jakab Róbert Kraszna HE. Kocsord

3. Juhász Gyula Új Élet HE. Tiszalök

Női kategória

1. Szűcs Éva Szatmárvidéki HE. Mátészalka

2. Köblösné Holdas Ingrid Új Élet HE. Tiszalök

3. Bajkó Judit Nyírségi HSE. Nyíregyháza

Felnőtt kategória

1. Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza

2. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök

3. Luzsinszky Tamás Vasutas STE. Nyíregyháza

Eredmények

Kilences amur verseny elõtt
Máriapócsi Horgász Egye-
sület augusztus 20-án hor-
gászversenyt rendezett,
melyre 32-en neveztek be.

Ebből 21-en felnőtt és 11-en

utánpótlás kategóriában. Az

eredményhirdetésen részt vett

Doránt Vilmos, a Laguna 2D

Kft. Tulajdonosa, Szabó István,

a Beregdaróci HE elnöke, vala-

mint Jakab János, a Kocsordi

HE titkára. Az eredményhirde-

tést követően Doránt Vilmos úr

ajándékot adott át minden gye-

rekversenyzőnek, melyet ezúton

is köszönünk neki. 

Köszönjük a tá-
mogatást!

Helyezettek: 

Felnőtt kate-

gória: 1. Csadó

Tibor 9450 pont,

2. Zsigó László

5950 pont, 3. Ja-

kab János 5050

pont. 

U t á n p ó t l á s

kategória: 1. Ifj.

Fekete László

3500 pont, 2. Fibi Tamás 3400

pont, 3. Golenya Kriszián 3100

pont.

A legnagyobb nemes halat

fogta: Zsigó László 1, 25 kg-os

amur. A legtöbb nemes halat

fogta: Csadó Tibor 3 db amur.

A legügyesebb női horgász:

Mitrócsák Dóra 4 éves.

A verseny apropója, hogy a

küzdelem ideje alatt a legna-

gyobb hal mindössze egy 1,25

kg-os amur volt, de előző nap

közel ugyanazon a helyen fogtak

egy 9 kilógrammosat. A verseny

végeztével már 7,2 kg-os pon-

tyot is fogtak a horgásztársak.

Szabó István, Doránt Vilmos, Jakab János,

Tóth Árpád (balról-jobbra)

Felnőtt első helyezett Utánpótlás első helyezett

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
LLaakkoossssáággnnaakk,,  vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,
eeggyyeessüülleetteekknneekk::

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
– egyéb pénzügyi szolgáltatások, 

gyors, rugalmas ügyintézés.
4320 Nagykálló, Zrinyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053

4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

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

Nyíregyháza, Ív utca 27.

Telefon: 20/444-78-61

e-mail: zelei@chello.hu

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az egyesületek

és horgászvízkezelők rendelkezésére:

Éves és napi területi engedélyek, horgászigazolványok, 
igazolványtokok, színes prospektusok, ismertető kiadványok, 

szórólapok, plakátok, képeslapok, tájékoztató táblák készítése.
Horgászatlasz és horgásztérkép kiadványunk adatbázi-
sának aktualizálásához folyamatosan várjuk új egyesü-

letek és horgászvizek jelentkezését, valamint a régiek
adatváltozásait.

ZÉTA Sport Bt.
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Kétévi előkészület és szerve-
zés után végre az idén meg-
rendezésre került a Laguna
2D Kft. támogatásával, a 
kétfordulós, La’ Siréne X21
Kupa.

A szervezők hosszas, de körülte-

kintő munkájának köszönhetően a

verseny lebonyolítása teljesen zök-

kenőmentes volt.

A La’Siréne X21 Kupa,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-

ben, Leveleken került megrende-

zésre.

A leveleki víztározó 250 hektá-

ron terül el, főbb halai, a ponty,

ezüstkárász, keszeg, dévér, busa,

amur, és csuka.

A verseny idejére megnyitott

partszakasz és az egész környezete

fantasztikusan szép és nyugodt

volt. Sok vízparton megfordultam

már, de ettől a szemem-szám el-

ámult. A vízen gyönyörű szigetek,

benyúló földnyelvek, és gazdag nö-

vényzet, a part rendezett, sehol sem

látni szemetet.

Aki ismeri a leveleki tavat, az

tudja, hogy már a helyszín is garan-

tálja a sikeres és jó horgászatot,

amit a közel két mázsa kifogott hal

is bizonyít. Igaz, ez jóval több lehe-

tett volna, de a víz nagyon sok bu-

sát rejt, ezért a versenyzők többségi

szavazással kizárták a fogható ha-

lak közül. Ami teljesen jó döntés-

nek bizonyult, mert igen sok akadt,

és elég sok volt a kétséges hátúszó

akasztás és farokúszó akasztás.

Összesen 80–90 busa lett így visz-

szaengedve. Volt, aki egy forduló-

ban 18 darabot is akasztott.

A „busa mentes“ horgászat titka,

de ezt nem írhatom le, mert jövőre

is lesz verseny, és nem illik egy

horgász titkát kifecsegni. De aki ezt

tudta, az nem fogott busát, így a tel-

jes versenyidőt a fogható halak hor-

gászatára fordíthatta.

A versenyen megjelent 35 ver-

senyző az ország különböző részei-

ből érkezett. Ami igazán érdekessé

és izgalmassá tette a versenyt, hogy

több ismert versenyhorgász is meg-

jelent a versenyen. A teljesség igé-

nye és mindenféle rangsor felállítá-

sa nélkül: Serman László, Hajdu

Tamás, Luzsinszki Tamás, Gellér

Győző, Kovács György.

A verseny a nemzetközi szabá-

lyok szerint lett elbonyolítva. 

A gyülekező (06:00) után sorsol-

tunk, (06:30), majd ezt követte a

helyek, szektorok elfoglalása

(06:45). Az alapozó etetés (08:55)

befejezése után kezdődött az első

forduló (09:00), amely a mérlege-

léssel zárult (12:30).

A másik forduló (15:00) is

ugyanebben a sorrendben zajlott. A

két forduló között a versenyzők pi-

hentek, és a Laguna 2D Kft. által

biztosított ebéd elfogyasztása köz-

ben igazán jó hangulatban társalog-

tak. A verseny élményeinek és iz-

galmainak hatása még érződött, de

ezt egymás ugratásával, és vicces

csipkelődésével vezették le a ver-

senyzők. Az igen szép fogásokat

eredményező első fordulóban kiala-

kult szoros verseny miatt a második

forduló már sokkal izgalmasabb

volt. Az első helyért ekkor még hat

versenyző küzdhetett. Még izgal-

masabbá tette, hogy az első fordu-

lóban fogtak egy 2400 grammos

pontyot, ami ha a második forduló-

ban az élmezőnyben történik meg, a

végeredményét teljesen felboríthat-

ta volna.

A versenyzők zavartalan horgá-

szatát a teljesen lezárt helyszín biz-

tosította. A partszakasz kifejezetten

erre a versenyre lett kialakítva, az

év más napjain ez a rész le van zár-

va a horgászok előtt. Ez segítette a

versenyzőket, mert így itt nem szá-

mított a helyismeret. Edzési lehető-

ség a versenyt megelőző napon

volt, amit azonban kevesen hasz-

náltak ki. A versenyzőket az időjá-

rás is kegyeibe fogadta félig-med-

dig, az első fordulóban szélcsend

volt, de gatyalázító meleg, a máso-

dik fordulóban feltámadt a szél, így

már elviselhetőbb volt a meleg, de

sok versenyző.  

A verseny felügyeletét 5 bíró és 5

rendező biztosította. A fordulók vé-

gén a bírók végezték a mérlegelést

(egyszerre két szektorban), amelyet

manuálisan és walkie-talki-n ke-

resztül bediktálva számítógépen

rögzítettek. Mire kész lett az utolsó

versenyző mérlegelése, már meg is

születtek az eredmények, ami a Ko-

vács Zsolt és az általa fejlesztett

program érdeme. A La’Siréne X21

Kupa első forduló szektoreredmé-

nyei nem hoztak meglepetést,  for-

duló legjobbjai: „A“ szektor Hajdú

Tamás (4820 gramm), „B“ szektor

Gellér Győző (3580 gramm), „C“

szektor Kovács György (5360

gramm).

Az élmezőnyben szektorokon be-

lül is kicsik voltak a súlybeli kü-

lönbségek. A taktika itt is lényeges

volt. Az első fordulóban sokan elhi-

bázták a megválasztott módszert, és

ezért elvéreztek. Akik a 7 m-es bo-

tot használták, nem igazán tudtak

súlyt fogni. A 13–13,5 m rakós bi-

zonyult a helyes választásnak. Az

etetőanyag keverésében is nagy kü-

lönbségek voltak, de ez maradjon

minden versenyzőnek a saját titka.

Annyit azonban el lehet árulni, lé-

nyeges volt, hogy keményre legyen

gyúrva, és nehéz legyen az etető-

anyag. 

A második fordulónak nagy iz-

galmakkal vágtak neki a verseny-

zők, hiszen még nagyon sok helye-

zés sorsa nyitott volt. Ráadásul ek-

korra már mindenki tudta, hogy mit

rontott el, és hol kell javítani a

módszerén. Ami nagyon tetszett,

hogy ebéd közben az „ellenfelek“

az alkalmazott módszerekről és a

taktikákról folytattak megbeszélést.

A pályán ellenfelek, de a pályán kí-

vül jó barátok. A szél sokaknak tört

borsot az orra alá, de az élmezőnyt

ez sem ingatta meg. A szeles időre

reagálva, azonnal szereléket cserél-

tek, és etetési technikát változtat-

tak, így őrizve meg, illetve javítva a

már első fordulóban elért pozícióju-

kat. A La'Siréne X21 Kupa második

forduló legjobbjai: „A“ szektor

Luzsinszky Tamás (4520 gramm),

„B“ szektor Serman László (4380

gramm), „C“ szektor Hajdú Tamás

(5040 gramm).

A La’Siréne X21 Kupa első és

második forduló összesítése alap-

ján, Hajdú Tamás magabiztosan

nyerte meg a versenyt 2 pont és

9860 gramm, a második helyezett

Kovács György 3 pont és 8840

gramm, a harmadik helyezett Ser-

man László 3 pont és 8680 gramm,

negyedik helyezett Tóth László 4

pont 8200 gramm, ötödik helyezett

Gellér Győző 4 pont 7260 gramm.

Legnagyobb halat fogó első fordu-

lóban Huzsvai Krisztián 2400

gramm, legnagyobb halat fogó má-

sodik fordulóban Kiss Kristóf 880

gramm. Folyt. a köv. oldalon

Fantasztikus és lenyűgöző a part és környezete

A lezárt partszakasz, csak a versenyzőknek nyílt meg

Szép busa, de ez itt most mit sem ér

La’Siréne 
X21 kupa 
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Nagy várakozással indultunk

neki az Országos I. osztályú Csa-

patbajnokságnak, mivel az embe-

ri tényezők is és a csapat anyagi

támogatása is megfelelően ala-

kult. Kemény verseny előzte meg

a csapatba jutást, mely az Egyéni

Bajnokságon vált véglegessé.

Úgy éreztük, hogy a megyében

versenyszerűen horgászok közül

a legjobb csapatot állítottuk ösz-

sze. A csapat nagyon jól összeko-

vácsolódott és ilyen jó hangulat-

ban indultunk a Velencei-tóra,

mely a verseny helyszínéül szol-

gált. Szerdán, csütörtökön és

pénteken maratoni edzést tartot-

tunk a szóba jöhető etetőanyagok

felhasználásával, és természete-

sen az edzés helyszínek változta-

tásával. Minden olyan tanácsot

elfogadtunk a helyszínen segítők-

től, mely az eredményességet hi-

vatott segíteni. A kétfordulós ver-

seny (2x3 óra) szombaton dél-

után és vasárnap délelőtt került

lebonyolításra. A verseny napján

kellemes idő volt, a versenyzés-

sel kapcsolatosan probléma nem

merült fel, csapatunk időben el-

foglalta a helyét. Sajnos, az első

forduló közepén már megállapí-

tást nyert, hogy nem biztos, hogy

ez a nap a mi napunk. Sajnos, ez

folytatódott a második forduló-

ban is, bár a két forduló közötti

pihenőt kemény megbeszéléssel

és taktika változtatásával töltöt-

tük. Elszánt magatartás jellemez-

te a csapatot, minden idegszáluk-

kal a másnapi versenyre koncent-

ráltak. A nagyon jó nevű és erős

mezőnyben nagyon jó fegyver-

tény lett volna a bennmaradás is.

Sajnos, a második fordulóban rá

kellett jönnünk arra, hogy az

edzéseken jól bevált etetőanyag

nem hozta a hozzáfűzött remé-

nyeket. A csapat derekasan küz-

dött, de sajnos, általánosan el kell

mondani, hogy nem jól szerepel-

tünk. Ennek következtében bú-

csút kellett mondani az I. osztály-

nak, bár nemes küzdelemben, de

főt kellett hajtanunk. 

A csapatra a csalódottság volt

jellemző, de reményt láttak arra,

hogy a jövő évi II. osztályú Csa-

patbajnokságon kiharcoljuk, az I.

osztályba való visszajutást. 

Köszönet támogatóinknak: a

megyei horgász szövetségnek, a

Laguna 2D Kft.-nek, és a Sza-

bolcs Takarékszövetkezetnek. 

Turkó Sándor Verseny 
Szakbizottság elnöke

Országos Csapatbajnokság
2008. július 19–20. Velencei-tó, Sukoró

Itt azért még álljunk meg egy

szóra, Kristóf 13 éves és mind két

fordulóban az ötödik helyen vég-

zett. Ez is mutatja, hogy lesz után-

pótlás, mivel ez az ifjú a kétszer há-

rom órát végigtolta a tűző napon, és

ez egy cseppet sem látszott rajta a

verseny végén. Egy ilyen erős me-

zőnyben ez hatalmas eredménynek

számít. A verseny tisztaságát és

sportszerűségét senki sem vitatta,

amit azért is említek meg, mert már

nem egy versenyről jöttünk el úgy,

hogy elégedetlenül és az óvások

miatt rossz szájízzel távoztunk.

Mindenképpen dicséret illeti a szer-

vezésért és a zökkenőmentes lebo-

nyolításért a szervezőket (Laguna

2D Kft.), a bírókat, és Turkó Sán-

dort. 

Csapatvezető: Turkó Sándor

Edző: Szűcs Sándor

Versenyzők: Szűcs Éva Szat-

márvidéki HE. Mátészalka, Gellér

Győző Szatmárvidéki HE. Máté-

szalka, Beke Péter Új Élet HE.

Tiszalök, Luzsinszky Tamás Nyír-

ségi HSE. Nyíregyháza, Pataki

Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza,

Polyák Csaba Vasutas STE. Nyír-

egyháza, Kiss Kristóf Szatmárvidé-

ki HE. Mátészalka, ifj. Kovács Jó-

zsef Vasutas STE. Nyíregyháza,

Kovács Gábor Vasutas STE. Nyír-

egyháza

A csapat tagjai

A nyári oxigénhiány

Nyaranta gyakran előfordul,
hogy főleg a reggeli órák-
ban uszonyos barátaink a
vízfelszínen tartózkodnak,
pipálnak.

Ennek persze több oka is lehet,

de a leggyakoribb és a legjellem-

zőbb a főként július hónapban ki-

alakuló oxigén hiány. A jelenség

akár drasztikus mértékű halpusz-

tulás előjele is lehet, így minden-

képpen figyelmet érdemel. De be-

széljünk az okairól. Az köztudott,

hogy a vízben lévő oxigént a foto-

szintézisre képes növények állít-

ják elő. Nem kell hogy erről azon-

nal a különböző hínárfélék, vagy

virágos vízinövények jussanak az

eszünkbe, mert gyakorlatilag a

vízben ezek nélkül is zajlik foto-

szintézis. A titok nyitja a szabad

szemmel nem látható un. fito-

plankton, vagy más néven az ezt

alkotó különböző algafajokban

rejlik, amelyek fotoszintézisre ké-

pesek, ugyanis ők a víz legfonto-

sabb oxigéntermelő motorjai.

Nyár derekára az időjárástól füg-

gően július augusztus hónapra a

különféle algák annyira elszapo-

rodhatnak, hogy a vízben a túlzott

fotoszintézis okán oxigén túltelí-

tettség jöhet létre a délutáni órák-

ra, ami ugyan problémát nem

okoz, de elraktározódni sem tud,

így nem hasznosul. A gond naple-

mente után kezdődik, amikor is

ezek a kis lények fény hiányában

már nem tudnak oxigént előállíta-

ni, viszont szükségük van erre az

éltető elemre, így azt a vízből ve-

szik fel, vonják ki. Magyarul a ter-

melő szervezetekből fogyasztókká

válnak. Azaz közérthetőbben: a

vízben az oxigén termelése idő-

szakos, napfényhez kötött, az O2

fogyasztás viszont állandó! Ennek

következtében az O2 tartalom me-

redeken zuhanni kezd, és hajnalra

gyakran kritikus értékeket ér el.

Mivel a halnak az emésztéshez je-

lentős mennyiségű O2-re van

szüksége ezért ilyenkor nem mo-

zog vagy éppenséggel a vízfelszí-

nen pipál, de a táplálkozását be-

szünteti. Ebből a horgász gyakran

csak annyit észlel, hogy nem eszik

a hal, és már szidja is a vízkezelőt,

vagy kimondja a penitenciát:

nincs is itt hal, ezek nem telepíte-

nek! Sokkal rosszabb is lehet a

helyzet, ha a vízbe (pl. áradás mi-

att) még ezen felül nagyobb

mennyiségű könnyen bomló szer-

ves anyag kerül, ugyanis a szerves

anyagok lebontása (amennyiben

anaerob bomlás!) nagy mennyisé-

gű O2 felhasználással jár!

Persze sok minden befolyásol-

hatja a leírtakat. Pl. a légnyomás

megváltozása is az O2 szint csök-

kenéséhez vezethet, vagy egy hír-

telen jött lehűlés miatt az algák

(nagyon érzékenyek!) elpusztulá-

sa és bomlása vonja el a vízből az

O2-t. Tipikus példa az alga túlsza-

porodásra a víz virágzás néven is-

mert jelenség, amikor valamilyen

tényező hatására valamelyik alga-

faj robbanásszerűen elszaporodik

(általában kékalga), és ettől a víz

bezöldül kékül, sőt az alga a víz-

felszínre is kicsapódhat, ami elég

csúnya látvány (képünkön). Saj-

nos ezek a parányok még mérge-

ző endo-toxinokat is termelnek,

így azok a vízbe jutva tovább ne-

hezítik a halak sorsát! Az algák

tehetőek felelőssé azért is amikor

a halnak rossz, un. pocsolya íze

van, de erről majd legközelebb!
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Óh, a Szenke! Évtizedek óta
ismerem ezt a vizet, gyakran
meg-megálltam a partján és
gyönyörködtem benne, meg-
annyi nagy halat sejtve.

Ám valahogy nem jött össze a hor-

gászat ez idáig. Hogy miért? Részint,

mert nem volt időm, részint meg nem

igen volt vízkezelő. Aztán olvastam

róla a kapás-van-on. Megtudtam,

hogy Tóth András a tógazda és hogy

horgászegyesület is működik a tavon,

immár második éve. Fel a telefont,

egyeztetés és András meghívott egy

horgászat erejéig. Volt olyan kedves,

hogy szállást is biztosított. Endrédi

Robival, elmaradhatatlan és hűséges

horgászbarátommal keltünk útra.

A Szenkéről már az 1200-as évek

óta van írásos feljegyzés, ám a mai

formáját az 1980-as években nyerte

el, mióta megépítették a zsilipet. Fan-

tasztikus az élővilága, számos szigo-

rúan védett madár és állatfaj található

itt, lévén a Szenke természetvédelmi

körzet. Így pl.: bakcsó, bíbic, danka

sirály, szárcsából három féle, vidra,

pézsma, vadkacsa, jégmadár, mocsári

teknős található.

A víz 13,5 ha területű és több mint

2 km hosszú. Átlagosan 50 m széles

és 3 m mély, de a legmélyebb pontja,

a 6 m is meghaladja. És egy sajnála-

tos tragédia is tartozik hozzá, ami

egyben legendává nőtte ki magát.

1905. május 5-én, egy 11 tagú társa-

ság csónakázni ment. Egy felhevült,

részeg fiatalember, elkezdte himbálni

a csónakot, ami felborult és 9 leány

belefulladt a vízbe. Állítólag azóta is

ott kísértenek. A helytörténetről szól-

va, a Szenke-parti vásár, amely min-

dig aug. 20-a után van, idén 25-én,

ajánlom mindenki figyelmébe, már

országos hírű. Itt készítik a penyigei

szilvalekvárt, amely le van védetve,

és Európa szerte ismerik, nem beszél-

ve a szilvapálinkáról.

És most a vízről. A tavon működő

Zöldnádszál HE., 100 felnőtt, 20 ifi,

30 gyermek horgásszal büszkélked-

het. Az éves területi jegy, felnőttek-

nek 35.000 Ft, és ezért 1 q hal fogha-

tó összesen. A napijegy 2500 Ft, ezért

2 nemes, 3 kg egyéb hal vihető el, va-

lamint éjszakai horgászatra is jogosít.

Szálláslehetőség van, 3 db négysze-

mélyes lakókocsi bérelhető 1000Ft/fő

áron, a horgásztanyán, ahol büfé,

kocsma, horgászbolt is van. A tavon

havonta kétszer van telepítés, 10 q ve-

gyes hal, ponty, amur, dévér (3 kg-os

átlagsúlyban), ez évente 100 q-t je-

lent. Tavaly átlagosan 100 db napi-

jegy fogyott havonta, 3,8 kg átlagfo-

gás mellett. A víz kezelője, a Hal-

borétum Kft., melynek tulajdonosa a

már említett Tóth András. Tavaly óta

van kezelésében a víz, és ez meg is

látszik, mivel korábban meglehetősen

elhanyagolt volt.

Pergetni július 1-jétől lehet, de

csak partról. A pontyokat és a csuká-

kat (amelyekből elképesztően sok

van), 5 kg felett nem lehet elvinni. A

csuka 50 cm felett vihető el, minden

másban az országos méretkorlátozás

a mérvadó. Rengeteg kárász, harcsa

és csuka van a vízben, az amurok pe-

dig kapitálisok, ám a terepviszonyok

miatt, szinte lehetetlen megfogni

őket. Ezt magyarázza, hogy amurból

a legnagyobb itt fogott példány, csak

12 kg-os volt. Csukából 15,4 kg,

pontyból pedig 18,3 kg.

Érdekes módon harcsára csak el-

vétve horgásznak, pedig fogtak itt

már jó pár 40 kg körüli példányt.

Most pedig a horgászatról!

Na ez külön történet. Itt ismerked-

tem meg Ifjú Zsolttal, aki már 20 éve

horgászik itt. Őt András ajánlotta,

mondván, hogy ő biztos fog-fogat ve-

lem halat, nyugodjak meg. Kissé ta-

máskodtam, hiszen halat megrende-

lésre fogni még nem volt szerencsém.

Tévedtem!

Mikor Zsolt ismertette velem kü-

lönleges horgászmódszerét és csali-

ját, rögtön sutba dobtam a felszerelé-

semet, mivel Ő látott el mindennel.

Robi a parton maradt, én pedig csó-

nakba szálltam Zsoltival. Zsoltnak

két helye van, egymással szemben.

Előbb az egyiket, majd a másikat

etettük be. Ez volt du. 4 óra körül. Az

idő borús, esős volt. A módszer, felto-

lós úszós szerelék, az egyik boton 25-

ös, a másikon 30-as damil. Semmi fo-

nott, mert azt egyszerűen nem veszi

fel a hal. 50–60 cm-es vízmélység,

nádas-gyékényes öbölben. A csali

ecetes-fokhagymás csemegekukori-

ca, az etetőanyag ugyanez, csak ke-

mény kukorica képében.

Először csak kárászok jöttek,

60–70 dekás formák, de ezek arany-

kárászok (carassius auratus) voltak.

Már ekkor meglepődtem, hiszen gye-

rekkorom óta nem volt hozzájuk sze-

rencsém. Szinte pezsgett a víz a sok

túrástól. Aztán megmozdult a gyé-

kény és Zsolti úszója felborult. A be-

vágást követően, a hal be a gyékény-

be, mi pedig eloldva a csónakot, utá-

na. Sikerült kibányászni a nádfalból,

de mivel Zsolti nem használ sportsze-

rűségből merítőt, ezért kicsúszott a

kezéből egy 4 kg körüli tükrös.

Ekkor kaptunk egy jó kis zuhét.

Irány a part, átöltözés, majd az eső el-

álltával vissza a vízre. Most a másik

helyre álltunk be. Megint kárászokkal

kezdtünk, de 10 perc nem telt bele,

Zsolti megint pontyot akasztott és ez

már meglett, egy 2 kilós tőponty for-

májában. Na, hal nélkül már nem le-

szünk! Megbeszéltük, hogy másnap

hajnalban folytatjuk. Közben Robi éj-

szaka folytatta, igen szép kárász zsák-

mányra szert téve, meg valami iszo-

nyatosan megtépte.

Hajnalban Zsolti keltett és irány a

tegnapi hely. A csukák valóságos vér-

fürdőt rendeztek, annyi rablás volt a

vízen. Rögtön viszketni kezdett a te-

nyerem, de a szabály az szabály, nem

lehet pergetni. Később maga Pandora

sietett a segítségemre. Ahogy teker-

tem ki a botot, az egyik csupa fog rá-

rabolt a kukoricára. Méreten aluli,

mehet vissza. Na, mi lenne, ha meg-

próbálnám még egyszer, kukoricával

még úgy sem pergettem. Dobás, teke-

rés, megint rárabolt, de ez már sokkal

nagyobb volt, olyan 2 kiló körüli, el is

harapta a zsinórt. Na, folytassuk a bé-

kés halakkal. Most nekem van felto-

lós kapás, bevágás, de irány a gyé-

kény és a bot rögtön megkönnyebbe-

dett. A horog hiányzott. Az amur

bosszúja. Újra Zsolti akaszt, és pár

perc fárasztás után egy két kiló körü-

li amur a jutalma. Most egy darabig

csend, közben beszélgettünk a tóról.

Megtudtam, hogy tavaly Zsolti több

száz csukát fogott ezen a vízen és jó

pár harcsa is megtépte

Megint hajlik a botja és egy compó

fityeg a horog végén, olyan fél kiló

forma. Mint megtudtam, ezekből az

energiabombákból is rengeteg van,

gyakran is akad horogra, de vissza

kell engedni, nagyon helyesen. Saj-

nos, lassan készülnöm kellett, irány

hazafelé. Megköszöntem Zsoltinak a

rám áldozott idejét, de a szavamat

vette, hogy ősszel ellátogatok ide csu-

kázni, amit már alig várok. Köszönet

Tóth Andrásnak, aki lehetővé tette,

hogy horgászélményeimet bővítsem

és köszönöm neked Szenke, amiért

nem fukarkodtál a kincseiddel.

Valamint köszönöm Penyige falu

lakóinak azt a hihetetlen vendégsze-

retetet, amit irányomban tanúsítottak. 

Katona Zoltán

Kalandozás a Szenkén!Kalandozás a Szenkén!
Bõvebben: www.villantomagazin.com
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Már régóta vágytam egy igazi,
érintetlen folyón történő hor-
gászatra. Sokat gondolkodtam,
hogy hol lehetne alkalmat adni
ennek a vágyakozásomnak.

Kristálytiszta, gyors folyású, zú-

gókkal, kősarkantyúkkal megrakott

vízről fantáziáltam. Kedvenc folyóm,

a Tisza jöhetett számításba, csak sok-

kal feljebb, még azon a részen, ahol

gyerekcipőben jár ez a szőke hölgy.

Kárpátaljai ismerőseim már többször

is invitáltak a Tisza felső szakaszára,

de valahogy soha sem jött össze a do-

log. Talán a folyó ezen szakaszának

határjelölő mivolta tartott vissza a

meglátogatásától.

Józsi barátomat, aki egy kicsit

bennfentes a határátkelés terén, no

meg ismeri a folyó és a halak itteni

szokásait, sikerült megnyerni egy kis

idegenvezetésre. Hozzátok a csóna-

kot, fiúk, felmegyünk Tiszabecsig és

majd onnan lecsorgunk Vásáros-

naményig. Jól hangzott a meghívás

és már aznap este utánanéztem a ki-

rándulásunk útvonalának. Tiszabe-

cset Naménytól 65 folyam kilóméter

választja el. Akárhogy is, a gyors fo-

lyású Tiszáról hallottak alapján is

soknak tűnt az a 65 km. Nagyon so-

kat meséltek ezen a szakaszon fogha-

tó hatalmas domolykókról, jászok-

ról. Kapóra jöttek a domik, mivel

már nagyon ki szerettem volna pró-

bálni újonnan tesztelésre kapott Aori

Ikra botomat és a szintén a gyártó-

sorról frissen érkezett Viva orsócsa-

lád tagjait. Wobbler készletünk ap-

róbb katonáit állítottam össze a ki-

rándulásunkhoz.  Pénteken hajnali

két órakor indultam Paliért, majd on-

nan Nagyvarsányba Józsihoz. 

Ott a trélert Józsi terepjárójához

csatlakoztattuk, ami jobban boldogul

az ilyen terepen. Csónakunkat egy ka-

vicspadon készültünk lerakni, mivel

ezen a szakaszon más nem nagyon jö-

het számításba. Nincsenek sólyapá-

lyák és komplejárók kialakítva, ahol

könnyedén lecuccolhatunk. A kavics-

padhoz érve meseszép látvány foga-

dott bennünket.

A reggeli nap fénye zöldesen csil-

logó köntösébe öltöztette a folyót. A

méteres vízben snecik járták táncu-

kat. A meder kavicsszemekkel kira-

kott aljzatán elpusztult kishal teteme

pihent, várva arra, hogy egy ragado-

zó által újra bekerüljön a természet

örök körforgásába. Minden olyan bé-

késnek és háborítatlannak tűnt. Csak

mi lógtunk ki a sorból, ahogy a csó-

nakot a vízbe próbáltuk tuszkolni a

trélerről. A rend őrei is kíváncsian fi-

gyelték ténykedésünket, a bokrok

mögül ugyan is egy vám- és pénz-

ügyőrség feliratú terepjáró bukkant

fel. Miután megbizonyosodtak arról,

hogy semmilyen illegális tevékeny-

séget nem csinálunk, jó utat kívántak

és utunkra engedtek bennünket. A ví-

zen csorogva szereltük össze botjain-

kat. Erre a napra úgy gondoltam,

hogy két botot állítok össze. Egyik a

Reevs 2,40, 15–40 gr dobósúlyú vál-

tozata, ami legutóbbi versenyünkön

bizonyította erejét. 

A négyes harcsát pillanatok alatt a

felszínre késztettem vele, mivel már

csak percek voltak hátra a versenyből.

Erre a Viva 30-as Attract-ja került,

mely fékrendszere és zsinórrakása

alapján nyerte

el a bizalma-

mat. Ezzel a

bottal mélyen-

járó wob-

b l e r e k k e l

szeretném a

m e d e r b e n

keresni a

h a l a k a t ,

süllő és já-

szok után

kutatva. A

bokrok alatt, a z ár-

nyékban meglapuló domolykók ellen

a vadonatúj, Aori Ika 2.25 méter hosz-

szú, 2–12 gramm dobósúlyú botját

szereltem fel egy Viva Allure Spin 30-

as méretű orsóval.

Kicsit óvatosan ültem a csónak

kormányosi székébe, itt ugyanis résen

kell lenni. A mederben 1–1.5 méteres

a víz, ami helyenként akár 20 cm-re is

csökkenhet. A hirtelen medercsökke-

nésre az előttünk a kövek által meg-

tört, forrtyongó vízfelszín figyelmez-

tetett.  Ilyen viszonyok között hamar

megfeneklik a csónak, ha nem figye-

lünk oda. Nem sok időt hagy a víz

erős sodrása a navigálásra. Ahogy

csorogni kezdtünk, gyanús hangra let-

tem figyelmes. Sejtelmesen zúgott,

morajlott a csónak alatt valami. Talán

a csónak légkamrájába folyik a víz.

Kis töprengés után megfejtettük a

hangokat. A mederben a víz ereje által

görgetett kavicsok egymáshoz súrló-

dása okozta a hangokat. A víz eme te-

vékenységére később is felfigyeltünk.

Ahogy szeltük a kiló- métereket a fo-

lyón, a kavicspadok egyre apróbb és

apróbb részekből álltak össze, míg kb.

20 kilométer után homokpadokká vál-

tak. Miközben szereltünk, egyik sze-

memmel a folyót figyeltem. Kerestem

a rablásokat, hol hajtja a táplálékhalat

a ragadozó. Figyeltem az alattunk el-

suhanó aljzaton talán meghúzódó ha-

lak körvonalát és közben próbáltam

kitalálni, hogy mi lenne a leghatáso-

sabb taktika a halak ellen. Nem sokat

kellett töprengenem, mert mire ezeket

végigfuttattam agytekervényeim pro-

ceszorjain, már Józsi első halát terelte

a csónak mellé. Nem hiába, hazai pá-

lyán van, az utóbbi 2–3 évben kitanul-

ta a domolykók étkezési szokásait.

Horogszabadítás után a jó fél kilós

domi sietve úszik vissza a rejteket adó

part menti bokrok árnyékába.

Amire magunkhoz térünk, Józsi

már a harmadik torpedóját fárasztja.

Öt centis, süllyedő csaliját figyelem

és már kerestem is egy hasonlót a

wobbleres dobozomban. A tiszta víz-

be próbáltam a természetes színek

közül válogatni. A Fat Boy 5 cm-es

barnás árnyalatú halacskáját akasz-

tottam a kapocsba. Első halam nem

sokáig váratott magára, a második jó

helyre sikerült dobásomra két domi is

nekiiramodott a wobbleremnek.

Egyikük elfordult, amíg a másik vagy

éhesebb volt, vagy csak társa elől

szerette volna elhappolni a

beeső táplálé-

kot, de végül

elkapta ha-

l a c s k á m a t .

Ezek után jöt-

tek sorba a

domolykók és

a negyedik ha-

lam után wob-

blert cseréltem.

Mivel ezzel már

fogtam, bizonyí-

tott. Több wob-

blert is kipróbál-

tam, de hiába a halak bősége a vízben

érdekes módon nem mindegyik volt

sikeres. Voltak olyanok, amire még rá

se mozdultak, pedig hasonlóak voltak

fogósabb társaikhoz. Kitapasztaltuk,

hogy az 4-5 cm-es fahalak voltak a

legkedveltebbek. Se a nagyobbak, se

a kisebbek nem kellettek a fényes há-

tú ragadozóknak. 

Belefeledkezve az időbe, egymás

után csaptuk be a domikat és sokszor

még a fotózásra sem pazaroltuk a fo-

lyón megtett métereket. A mélyebb

szakaszokra érve botot váltva azért

megpróbáltam kifaggatni a folyómed-

ret is, de az végig hallgatag maradt.

Józsi még mindig már majdnem be-

hozhatatlan előnnyel vezetett, de ak-

kor ismét új csalit tettem fel. A Think

Crank jó cserének bizonyult, mert a

nap további részében nem csak a

domikat aprította tökéletes mozgásá-

val, de a nap egyetlen balinocskáját is

neki köszönhetem. Közöttünk kiala-

kult kis házi versenyünk során a maga

500 pontjával sokat nyomott a latban,

ugyanis a domikra csak 50 pontot szá-

molhattunk. Dél körül mindhárman

túl voltunk a 10-12 halunkon és egy

kis pihenő mellett döntöttünk. Egy só-

derpadon kötöttünk ki, ahol megebé-

deltünk és szunyókáltunk egy kicsit

az árnyékos partoldalban. 

Jól esett elnyújtózni a csónakban,

megpihentetni sajgó csontjainkat. Rö-

vid sziesztánk után folytattuk a

pecánkat. Ekkorra már jó 10 kilómé-

tert csorogtunk. A távolságot nem

csak a folyamkilométert jelző táblák

mutatták, hanem a víz áttetszősége is,

a folyó romboló tevékenysége által

homokszemeket hordozott magával.

A mélyebb folyószakaszon már a be-

dőlt fák is megjelentek. Ezek mögött,

a sodrást megfékezve csendesebb,

langósabb vizet találtunk. Innen szin-

te törvényszerű volt, hogy valamelyi-

künk egy szebb, harciasabb domoly-

kót szelídíthet meg. Utunk során Pali-

nak volt alkalma a legnagyobb halun-

kat megfogni. Díjnyertes domija 1,34

kg-ot nyomott.

Délutánra a folyó elvesztette a

még reggel olyan varázslatos mivol-

tát. Egyre másra tarkították a partot a

kivájt horgászhelyek és az ott ha-

gyott vödrök, műanyag dobozok.

Ahogy a Tisza ereje alább hagyott,

azonnal megjelentek a partszéli vi-

zekbe lerakott vámszedő varsák is.

Ritkábban, de még itt is lépre csal-

tunk egy-két domit. Késő délutánra

megfogtuk 20–20 halunkat, és hogy

ne maradjunk az estére megjelenő

szúnyogok martalékaivá indultunk

egy olyan homokpadot keresni, ahol

sikeresen felvehetjük csónakunkat.

Még 10 kilométert motoroztunk,

amíg megfelelő helyet találtunk. Itt

várt minket Józsi édesapja, aki vál-

lalta az egész napos logisztikai fel-

adatokat. Kicsit nehézkesen és a szú-

nyogokkal is harcolva, de trélerre

raktuk hajónkat. Ahogy távolodtunk

a folyótól, már csak a szép képek je-

lentek meg lelki szemeink előtt. A

tengerzöld víz, a domolykók tánca, a

kavicságy morajló hangjai. Egy do-

logban mindannyian egyetértettünk,

hogy mihamarabb visszatérünk.

Tarsoly Mihály

Bõvebben: www.villantomagazin.com

A domolykók földjén

Egy 1,15-ös domi

A nap favoritjai

Think Crank 
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A Nyírbátori „VASAS“ Hor-
gászegyesület 2008. augusz-
tus 10-én tartotta a szokásos
egyesületi horgászversenyét
a Széna réti víztározón. 

A versenyre a tagság eltakarítot-

ta a tó környékéről azt a szemetet,

amelyet az előző héten véget ért

„Amatőr Zenekarok Fesztiválja“

(AZFESZT) egyes résztvevői

okoztak. A tó rendjére, a környéké-

re, a környezet védelmére igényes

tagságunk meglehetősen elkeserí-

tőnek tartotta azt a rendetlenséget,

amelyet az önfeledten „szórakozó“

(vagy inkább szórakozott?) fiata-

lok okoztak ápolt, kedvelt víztáro-

zónk környezetében.

Az időjárás kegyeibe fogadta a

verseny szervezőit, a ll5 fő ver-

senyzőt és a nagyszámú vendégse-

reget. A halak a szokásostól eltérő-

en, visszafogottan kapkodták a fel-

kínált jobbnál jobb csalikat. Úgy

tűnt, mintha a halak is készültek

volna a megméretésre, éberebbek

voltak, s igyekeztek elkerülni a

versenyzők által alkalmazott rafi-

nált trükköket, amelyet becserké-

szésükre, horogra csalogatásukra

dobtak be a győzelem reményé-

ben. Az előző napok kiváló fogási

eredményei (8–10 kg-os folyami
harcsák, 10–13 kg-os pontyok, ka-
pitális amurok, 3–4 kg-os pontyok
tömeges horogra kerülése, nem be-
szélve az egyéb halakra vadászók

kiváló fogási sikereiről) után kissé

csalódásnak számított, hogy most

inkább a halak manővereztek job-

ban, szerencséjükre óvatosabbak

voltak.

Ettől függetlenül a jó hangulat, a

vidámság az együttlét és a versen-

gés öröme jól érzékelhető volt a

verseny kezdetétől a végéig. Kel-

lően feltüzelte a versenyzőket az

értékes díjak özöne. A vezetőség

gyermek-, ifjúsági és felnőtt kate-

góriában 3–3 díjat tűzött ki, a le-

geknek magánszemélyek, közöt-

tük dr.Veres János pénzügyminisz-

ter, ogy-i képviselő, dr. Simon

Miklós ogy.i képviselő, polgár-

mester, Gönczöl Mihály, a Rendé-

szeti Védegylet elnöke, Pósán

László, Nyitrai László, Bíró Lász-

lóné, Csoba László és Huszti Csa-

ba  vállalkozók értékes díjakat,

ajándékokat ajánlottak fel. A részt-

vevők nagy örömére a rendezvényt

megtisztelte jelenlétével dr Simon

Miklós ogy-i képviselő úr, aki az

általa felajánlott két különdíjat

személyesen adta át győzteseknek.

A verseny korrektül, mindannyi-

unk megelégedésére zajlott, s a dí-

jazottak önzetlen ünneplésével zá-

rult. Örömünkre, mintha a nyári

olimpia jótékony szele lengte vol-

na be a mi versenyünk légkörét is.

Az esemény megörökítéséről a he-

lyi TV főszerkesztője – Polyák

László úr – gondoskodott.

Dr. Bihari Károly
egyesületi elnök

Szemétszedés 

a verseny előtt

Gyermek kategória: 1. Bíró Alexandra, 2. Csokay Richárd, 3.

Nyiri Dávid. Ifjúsági kategória: 1. Oláh Tibor, 2. Böszörményi

Dávid. Felnőtt kategória: 1. Tóth Sándor, 2. Vágó Albert, 3.

Bíró Miklós. Különdíjasok: Bíró Sándorné a legeredménye-

sebb női versenyző, Vágó Albert a legnagyobb halat fogó fel-

nőtt versenyző, Kozma Tamás a legnagyobb nemes halat fo-

gó felnőtt versenyző és a legeredményesebb rendészeti ver-

senyző, Pataki Sándor a legtöbb nem nemes halat fogó ver-

senyző, Gottlieb Sándor a legidősebb versenyző, Bíró Ale-

xandra a legtöbb darab halat fogó versenyző, Szücs Péter a

legnagyobb halat fogó gyermek versenyző, Szalai István a

legeredményesebb nyírbogáti versenyző.

A verseny helyezettjei

BBaauueerr  RRóóbbeerrtt,, Nyírbátor, Széna-réti horgásztó, 10 kg

ponty 2008. július 3. A hal a fotózást követően visszakerült

a vízbe.

Az időjárás is a kegyeibe

fogadta a közelmúltban Ti-

szadadán, a II. Törpeharcsa-

fogó Horgászverseny résztve-

vőit.

Az enyhén szeles,

de napsütéses, eső-

mentes versenyre, a

helyi horgászokon

kívül érkeztek ver-

senyzők a szomszé-

dos településekről,

de még határainkon

túlról, Szabadkáról

is.

A közel 50 fős

mezőnyben szép

számmal képvisel-

tették magukat a gyermek

horgászok, akiknek verseny-

díjat nem kellett fizetni, sőt

még egy doboz üdítőitalt is

kaptak. A három órás verse-

nyen a horgászok szépen rit-

kították a törpeharcsa állo-

mányt. A versenyt követő

mérlegelés után az eredmény-

hirdetés következett. Súlyra a

legtöbb törpeharcsát Nógrádi

Sándor fogta, így egy éven át

ő birtokolhatja a Szőke Tisza

Horgász Egyesület – a Lagu-

na 2D Kft. – és Tiszadada

Község Önkormányzata által

alapított és felajánlott vándor-

kupát. De nem maradtak

ajándék nélkül a

kategóriák további

helyezettjei sem. 

A helyezettek

ajándékainak meg-

vásárlásához, Ha-

raszin Gyula, Ti-

szadada község

p o l g á r m e s t e r e

ajánlotta fel tiszte-

letdíjának egy ré-

szét. 

Akik nem értek

el helyezést, azok

sem szomorkodtak, az egye-

sület minden versenyző ré-

szére, emléklapot adott – tájé-

koztatta lapunkat ifj. Kovács

Géza, az egyesület titkára.

Ritkítottuk a törpeharcsákat A kilences bot 
Június végi napon, reggel valamennyi-

en az eget kémleltük, fog esni, vagy nem?

Így megkezdődhetett a Kelet-Magyaror-

szág idei horgászbajnoksága az ibrányi

Nagyerdesi tavon. Természetesen első-

ként a legtávolabbról, Nagyváradról érke-

ző kedves vendégek jöttek meg, míg a

helyben lakó Kormány család csak a rajt

után toppant be. Az első félóra nagyon

eredményes és biztató volt, mert többen is

akasztottak pontyot. Jutott idő a beszélge-

tésre, s a csodálkozásra, melynek tárgya

Szántó kolléga 9 méteres botja volt, mely-

lyel sorra vette ki az apró kárászokat. Már

meg sem lepődtünk, amikor ezzel a bottal

fárasztani kezdett egy vélhetően nagyobb

bajuszost. A tudás, a fel-

szerelés (közte a 12-es

előke) jól vizsgá-

zott, s vagy

húsz perc után a

partra került a

4,15 kg-os pon-

ty, mely a többi

halhoz hasonló-

an, a mérlegelés

után visszame-

hetett a vízbe.
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A Dunapack ZRT Sényői ta-
ván, – melyet a Nypa Senior
Horgász Egyesület kezel –
megjelentek a nagy halak!

Szombat éjszaka. A nappali hő-

ség után jól esik a csendes víz-

parton üldögélni, beszélgetni a

spor t tá rsakkal .

Délután 5 órától

egy mozdítás sem

volt. Márton Mik-

lós, hogy foglal-

kozzon valamivel,

30-as monofil zsi-

nórral pontyozó

szereléket készí-

tett két szál gilisz-

ta csalival, majd

beáztatta a zsi-

nórt. Folyt a be-

szélgetés, a víztü-

kör békésen pi-

hent. Órákon ke-

resztül egy rezdü-

lés sem zavarta a csendet, de a

víz alatti lények már az estére ké-

szülődtek. 23 óra volt. Márton

Miklós szeme önkéntelenül esett

a kapásjelzőre, úgy érezte, mint-

ha mozdulna. Ösztönösen bevá-

gott, hátha egy kárász megtöri az

egyhangúságot. A damil vissza-

rántott, majd megindult. Valami

vitte a horgot lassan körözve a ta-

von a sötétben. A sporttársak kör-

bevették. Egy órai fárasztás után

alácsúsztatták a merítőhálót, va-

gyis csúsztatták volna. Nem fért

bele! Hatalmas harcsa fordult és

egy csapással iramodott újra.

Miklós szája tátva maradt. Közös

segítséggel tudták

csak a partra von-

tatni a hatalmas ra-

gadozót.

A parton látták,

hogy szerencsésen,

a szájszegletbe

akadt a pontyozó

horog, így nem

tudta eldörzsölni a

harcsa apró foga a

damilt. Ekkora

harcsára a horgász

álmában sem gon-

dolt. A mérlegelés

után kiderült, 22

kg-os a kicsike. 

A fotózás után a hal nagy ré-

szét barátok és rokonok között el-

osztogatta. Fogásával bekerült a

sényői csúcstartók közé, sokak

szerint rejtőznek még ettől is na-

gyobb jószágok a tó mélyén.

SZÁÉV horgászverseny
2008. július 5-én megtartott

halfogó emlékversenyünk igen

jó hangulatban telt el, amelyen

az alábbi eredmények születtek:

Felnőtt kategória: 1. hely: He-

gyes Gergő 9,75 kg 2. hely:

Muri Róbert 7,25 kg 3. hely:

Kiss Zoltán 6,5 kg Gyermek és

ifjúsági kategória: helyezet:

ifj. Muri Róbert 2,5 kg A helye-

zetek értékes tárgyjutalomban

részesültek.

Harmincéves egyesület
Augusztus 24-én ünnepeltük

horgászegyesületünk fennállá-

sának 30 évfordulóját. Ünnepi

közgyűlésünkön megemlékez-

tünk az elmúlt évek legfonto-

sabb eseményeiről. Az elmúlt

időszakban tevékenykedő elnö-

kök beszéltek a történésekről,

bemutatták a tó kialakítását, a

fennmaradását biztosító lépése-

inket.

Először Kósa Árpád, Molnár

Sándor, Szalacsi Dezső, majd a

jelenlegi elnök Jakab Zsigmond

segítették felidézni a „viselt“

dolgainkat.

Vendégeink voltak a megyei

szövetség vezetői dr. Maleczki

Imre, Virág Imre, Fesztóry Sán-

dor, illetve a környező egyesü-

letek képviselői, a fehérgyarma-

ti, a mátészalkai, a máriapócsi, a

nyirbátori és a beregdaróci hor-

gász barátaink.

Kósa Árpád a Horgászegye-

sületért  kitüntetést, Jakab Zsig-

mond emlékplakettet vett át dr.

Maleczki Imrétől. 

Reggeli után kezdődött a hor-

gászverseny hazai és vendég

résztvevőkkel.

Versenyünk igen szép ered-

ménnyel zárult, mivel mindenki

fogott halat, főleg kárászok,

több 1 kg-os dévér és ponty ke-

rült a szákokba.

Verseny után a Bakos Olivér ,

Rádi László és segítőik által fő-

zött halászlével és őzpörkölttel

mindenkit megvendégeltünk.

Jakab János

Éjféli harcsa

Lovász Gyula fogta

ezt a  szép harcsát. A harcsa

35 kg és 175 cm hosszú

volt. Felszerelése: 3 m Shi-

mano bot, 80-as Okuma

orsó és 60-as monofil zsinór

volt. 15 perces fárasztás

után kézzel emelte partra.

Hazai felnőtt:

1. Papp László 6650g

2. Nagy Endre 6420g

3. Nagy József 6210g

Nő:

1. Jakab Gézáné 1990g

Ifjúsági:

Kiss Péter 4460g

Vendég felnőtt:

Tóth Árpád 4780g

Ifjusági:

Ifj. Molnár Bálint 5150g

A verseny eredménye
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A múlt héten újabb zsákmány-

nyal térhetett haza Batta János és

Batta Zoltán Tokajból, akik  büsz-

kén könyvelhették el a múlt hét

keddet egy újabb sikeres napnak.

A legnagyobb hal, ami a horgukra

akadt, egy 10 kg-os amur volt, a

két ponty 3,5 és 4,5 kg-os volt és

hogy a kicsik se maradjanak ki a

sorból még két fél kg-os kárászt is

hazavihettek.

Batta Viktória

Ismét Tokajban jártunk

Nagy fogás
Nemcsak nekem, hanem sok

ibrányi horgász kedvelt helye a

tokaji Nádas tó, amely pénteken

reggel be is bizonyította, hogy

nem hiába! Hajnalban fiammal

felpakoltunk és útnak indultunk

a tóhoz. Hat óra lehetett, amikor

kapást észleltünk, ekkor még

nem is gondoltam, hogy életem

legnagyobb hala akadt a hor-

gomra. 10–15 perces fárasztás

után sikerült a partra emelnünk

a 11 kg-os, 85 cm-es amurt. Ez

jó edzésnek bizonyult a jövő he-

ti versenyhez és a fiam is boldo-

gan nyugtázta, hogy megérte

hajnalban felkelni – mesélte el

élményét Batta János.

Batta Viktória

Közel harminc éve járok a víztározóra horgászni. Ez a harminc
év különösebb gondok nélkül telt el a horgászatot tekintve. Történt
azonban ami történt: sorompóval lezárták az apagyi oldalt. Jelen-
leg úgy néz ki a tópart, mint egy koncentrációs tábor, körbe van
sorompózva. 

Az elmúlt fent említett években, ha megérkeztünk horgászni, szé-
pen, csendben begurultunk a stégünkhöz, lehúzódtunk szépen ol-
dalra, senkinek, semmi kárt nem okozva. Az új módi: parkolónak
elkeresztelt helyen, megállás, kipakolás, cigölés, vergődés több
száz méteren át a helyünkre. Arról nem is beszélve, a kocsi látó-
távolságon túl egész nap. Horgászat végén, fáradtan
még kínosabb a távozás. Hogyan értelmez-
zük a horgász helyhez való lejutás jo-
gát? Akkor, amikor 6600 Ft a hely
bérleti joga, amely automatikusan
minden évben 5 százalékkal emelkedik,
továbbá a legolcsóbb éves engedély 42
000 Ft, csónak felújítás 20 000 Ft, stég
karbantartás 10 000 Ft, s akkor még nem
beszéltem szerelésről, etetőanyagról és
nem utolsó sorban benzinről. 

Ennyi pénzért, úgy érzem, megérdemel-
nénk a nyugodt horgászást. Gondommal
nem vagyok egyedül. A jobb érthetőségért,
hadd mondjam el: 68  éves vagyok, egy éve in-
tenzív orvosi kezelés alatt, lábaim csak éppen
arra jók, hogy vánszorogjak: vagy netán ebben a korban, üljünk
otthon a fenekünkön? 

Ezt a döntést bárki is hozta, erősen antiszociáliis, az emberi hu-
mánum szikráját sem hordozza magában. Ez két hivatal – Vízügy
és az önkormányzat – hatalmi harca. Továbbá ami az igazságér-
zetemet bántja: a töltésen van két szakasz, ami nincs lesorompóz-
va, ezen háborítatlanul közlekednek és parkíroznak az autók. Ők
az egyesek, mi horgász „páriák“ a kettesek. Mert ugye vannak
egyesek, meg kettesek.

Mikula János

„Leveleki történések“ című olvasói levéllel kapcsolatba az

alábbi tájékoztatást adom: 

„A Leveleki víztározóhoz kapcsolódó létesítmények, töltés,

karbantartó út és azok közvetlen környezetében parkolni és

gépjárművel közlekedni csak a FETIKÖVIZIG engedélyével

lehet, az arra kijelölt szakaszon és területen , minden máshol

tiltott. A kijelölt területen a gépjárművek közlekedéséből és

parkolásából adódó károkat a hasznosító köteles helyreállíta-

ni.“

Ezt a szövegrészt a Vízügy

és az önkormányzat megál-

lapodásából ollóztam ki

azért, hogy egyértelmű le-

gyen, hogy korábban is a

kijelölt helyen lehetett

közlekedni és parkolni.

Soha nem volt megen-

gedett a parkolás és a

közlekedés a töltésen.

Sajnos, többszöri ké-

rés, figyelmeztetés el-

lenére ezt a szabályt

sokan nem tartot-

ták be. A töltésen a lezárásig

nemcsak a horgászok, hanem a telek-

tulajdonosok, stégtulajdonosok, vízügyi gépjár-

művek, üdülni, szórakozni járok is közlekedtek. 

Nem az előírásnak megfelelően. A rongálásból bekövetke-

zett kár teljes költségét a Vízügy, mint kezelő az önkormány-

zattal akarja megtérítetni, amit jogtalannak tartunk. Nem-

csak horgászok közlekednek a töltések, és nemcsak ők rongál-

ták meg a töltéskoronát. Jelenleg egy átmeneti megoldás szü-

letett. A helyzet végleges megoldása ennek érdekében egyezte-

tő tárgyalást kezdeményeztem a vízügyi szerveknél, hogy az

érdekeket figyelembe véve a legkedvezőbb döntés szülessen

mindenki számára. A született döntésről újságíró urat ismétel-

ten tájékoztatom. 

Szanyi Lászlóné, polgármester

Leveleki történések
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Küldöm az ígért képet, ami-

nek az apropóját az adja, hogy a

kb. 15 éve direkt erre a célra ké-

szített „háromállásos“ kantárt

Császáron hosszú évek óta nem

tudtam full üzemmódban hasz-

nálni, – voltak az utóbbi időben

olyan évek, hogy összesen nem

fogtam három potykát –, de a

múlt héten végre sikerült „tele-

fogni“ a „haltartót“.

Egyébként mindig egy úszós

bottal pecázom, mint most is, a

stégtől kb. 3–4 méterre fogtam

őket, pár kárász, dévér és renge-

teg utálatos 10–15 cm-es törpil-

la társaságában. (a csali nálam

mindig konzervtengeri, esetleg

csontival fűszerezve)

Iglai János

Háromállásos

Szent István napi
horgászverseny

Mintegy 50 ezer forint össz-

értékű díjazásban részesülhet-

tek a kisvárdai DSHE verseny-

ző tagjai. Frankovics Attila

„úszós“, Kovács András „fe-

nekes“ kategóriában tarolt.

Női horgászoknak adott

otthont a bujtosi tónál. A tizen-

két benevezett versenyző nagy

elánnal kezdett neki a halfogás-

hoz. Jó hangulatban, vidáman

lógatták a csalit az enyhén hul-

lámzó vízben. A lehetőséget szá-

mukra Moravszki Tamás, a Buj-

tos Sporthorgász és Tájvédelmi

Egyesület elnöke biztosította,

köszönet neki. 

A sikeres verseny végeztével

megállapodtak, hogy jövőre újra

eltöltenek egy délelőttöt ezen a

szép helyen.

Eszenyi László

Nõk horgászbottal

1. helyezett: Eszenyi László-

né 5 db keszeg

2. helyezett: Újvári Andrásné

3 db keszeg

3. helyezett: Horváthné Ujvá-

ri Judit 1 db keszeg

A verseny eredménye

Na végre, az idén

bejött a csukák után

az első süllő Hadas

Attilának. Megéri rá

várni, mert egy ki-

csit más az ize mint

a pontynak. Szerin-

tem jobb. Koraeste

6:30-kor frissen fo-

gott kis küsszel, fe-

néken, csendes

tiszta vízben. Elké-

szítve rácosan: főt-

tkrumplis, gombás,

zöldséges- vajas

ágyon sütve.

Egy csuka 
egy süllõ
Egy csuka 
egy süllõ

Törpeharcsa
A Holt-Szamoson –

mint máshol – nagyon

elszaporodott a törpe-

harcsa. A megyei szö-

vetség megbízott egy

céget, akik több má-

zsa törpétől szabadí-

tották meg a vizet.

Kérjük a horgászokat,

hogy a speciális esz-

közökben ne tegye-

nek kárt, a kártékony

halak gyérítése mind-

annyiunk érdeke!!!

4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 195.
Tel.: 42/490-441, 

42/490-442 

Fax: 42/490-108

Debrecen, Nyugati út 5–7.
Tel.: 52/340-836

Honlap: www.horgaszaruhaz.hu    E-mail: laguna-2d-kft@t-online.hu



Rekordfogások megyénkben

Méltán lehet büszke fogására a nyíregyházi Ignácz
Zoltán, aki egy 11,9 kilós pontyot zsákmányolt a
nyíregyházi Bujtosi-tóból

Harcsafogás
Aradi Sándor
(jobbról) kitar-
tása meghozta
gyümölcsét. A
Székely Õze-
tanyai víztáro-
zón másodszor-
ra (egyszer már
elment tõle) si-
került kifognia 
a képen látható
– kárászra kapó
– 45 kg-os 
harcsát

Zelei Ferenc 2008. 07.
5-én fogta ezt a 12,8

kg-os pontyot a Bujtosi-
tóból, fenéken, száraz
kukoricára jött a hal

A kisvárdai Tóth István
Ibrányban fogta ezt a 8

kg-os harcsát

Ifj. Tóth Laci 5,50-es csu-
kája a Nagy Morotvából

Lengyel Sándor 9,6 kg-
os amurt a tiszaszalkai
Csarondán 2008. 08.

14-én fél óra fárasztás
után fogta

Zsiga Péter szeptember
elsején a hajnali órák-
ban, a tiszadobi Ma-
lom-Tiszán 22 kg-os

harcsát fogott. A harcsa
15 perc fárasztás után
a partra került, a profi
felszerelésnek és a ba-

ráti segítségnek kö-
szönhetõen
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