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Csukafogó
2009. október 25-én
a gávavencsellői
horgászegyesület
szervezésében ismét
megrendezésre ke-
rült a megyei csuka-
fogó horgászver-
seny, melynek a he-
lyi Kacsató adott ott-
hont./5.

Haljelölés. 2010. évtől haljelölési tevékenységet végez
a horgász szövetség a kezelésében lévő vízterületeken (Kele-
ti főcsatorna, tunyogmatolcsi Holt-Szamos, Császárszállási
víztározó)./2.

Érdemes volt átkerekezni a
beregdaróci Danó László-
nak Gulácsra, ahol a Holt-
Tiszán két méretes csukát
fogott, amelynek együttes
súlya 7,8 kg. Danó László

elmondta: Gulács az a
hely, ahová megéri elmen-

ni horgászni! 
(Kép és szöveg: Berki Károly)

Dupla szerencse érte a
gulácsi Balogh Csabát ok-
tóber 16-án pénteken, aki

a helyi Tiszavirág-Horgász-
egyesület tagja, ellenõre a
Holt-Tiszán egy 7,5 kg-os

és egy 3,6 kg-os csukát fo-
gott kishallal

2009. október
1-jén 8 óra 10

perckor, Tar Bé-
la, a Tiszaparti
Horgászegye-
sület tagja a

gávavencsellõi
Kacsa-tó vízte-
rületen,  úszós
készséggel egy
91 cm hosszú
7,65 kg súlyú
csukát fogott

A máriapócsi 
Vadon Ferenc no-
vember 21-én 21
kárászt zsákmá-
nyolt, a halak sú-
lya 10,5 kg volt, a

halakat vissza-
engedte a tóba

Kisvárdán a DSHE saját tagságának rablóhalfogó versenyt tar-
tott az úgynevezett Királyok útján. Előtte a tórész kivételével hal-
telepítést végeztek. (Fotó: Farkas László)

Tórekorder. Karsai István október 4-én fogta a tóre-
kordot, egy 22,5 kg-os pontyot a Nagykállói Vadkert-Táp-

csatornából

Kapitális csuka. Dojcsák Balázs november 14-én
a Szabolcsveresmarti Víztározón fogta ezt a 12,5 kg-os

(104 cm hosszú, 60 cm átmérõjû) csukát, mely keszegezés
közben „bogáncsra” akadt. A hal 25 perc fárasztás után

került partra.

Nagykállói Vadkert-Tápcsatorna harcsája. Korbély
Béla 2009. október 11-én szakadó esõben rakó bottal 12-

es elõke 16-os horoggal egy darab csontival 5 kg-os
folyami harcsát fogott kemény küzdelem árán.

Rekordfogások megyénkben

Vincze Tibor
máriapócsi

horgász a he-
lyi tóból egy

hatalamas
harcsát akasz-

tott. A hal a
mérlegelésen

23,35 kg-ot
nyomott,

hossza 150
cm volt!/5.

A jövőt illetően további
horgász sikereket, amely-
hez jó egészséget és sok-
szoros bothajlást kívá-
nok! Az év vége minden
társadalmi szervezetnél,
gazdasági társaságnál
visszatekintést, az éves
feladatok végrehajtásának
értékelését is magában
foglalja. Minden év-
ben újabb és újabb
munkafeladatok és

problémák jelentkeztek,
amelyeket eddig sikere-
sen megoldottunk. Ez
azt jelenti, hogy ked-
vező eredményeket tu-
dunk felmutatni, gaz-
daságilag „bár érezhető
volt a válság” hatása,

így természetesen az elő-
ző év eredményei-
vel szemben egy
10%-os csökkenés
várható./3.

Kedves Horgásztársak!

Köszönet!
Köszönjük azoknak, akik a
2007. évi adójuk 1%-át a
Sporthorgász Egyesületek Sz.-
Sz.-B. Megyei Szövetsége szá-
mára ajánlották fel. A befolyt
120 887 Ft-ot a halászati vízte-
rületek védelmét szolgáló esz-
közök beszerzésére fordítottuk.

1%-os felajánlásaikat a
jövőben is köszönettel vesszük.
Adószámunk: 19207119-1-15

Elnökség

Harcsa: 103,5 kg
Gratulálunk a két halásznak

(Ambrus – Oláh), hogy Tisza-
dobnál palonya hálóval sikerül
egy medertörésről elcsípni ezt a
103,5 kg-os harcsát.

Örömökben Gazdag Karácsonyi 

Ünnepeket és Sikerekben Gazdag

Boldog Új Évet kívánok minden 

Horgásztársamnak!

140 Ft

Berecz László nyíregyházi
horgász 5,8 kg-os csukája

Fodor Zsolt süllője

Csáki Gerely, tiszaberceli
horgász pontya 12,4 kg-os

Varga Miklós gyönyörű őszi
csukája

KOZMA      TÓ

TISZABERCELI
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Nyomás:
Tóth Imre, Nyírtelek

2010. évtől haljelölési tevékeny-
séget végez a horgász szövetség a
kezelésében lévő vízterületeken
(Keleti-főcsatorna, tunyogmatolcsi
Holt-Szamos, Császárszállási-víz-
tározó). A haljelölés a halgazdálko-
dási munkát segíti. Jelölt halról a
jelet akkor szabad levenni, ha az a
kifogható méretet eléri! 

A haljelet, a fogás helyét, idejét,
a hal tömegét, testhosszát, magas-
ságát, valamint a horgász nevét és
lakcímét tartalmazó feljegyezést
kérjük postán a megyei horgász
szövetségnek (4400 Nyíregyháza,
Dózsa György út 23. fsz. 10.) meg-
küldeni, vagy a halászati őr részére
átadni. Mindenki, aki a haljelet be-

küldi, tárgyjutalomban részesül
(200 m horgászzsinór, vagy wob-
bler), évvégén pedig értékes tárgy-
nyeremények kerülnek kisorsolásra
a beküldők között!

Továbbá fel kívánjuk ajánlani a
haljelölés lehetőségét a vízkezelő
egyesületeknek is. Szövetségünk 2
ezer darab haljelet vásárolt, így le-
hetőség nyílik arra, hogy az igé-
nyek felmérését követően a hor-
gászegyesületi kezelésben lévő vi-
zekbe is kerüljön jelölt hal! Az igé-
nyeket a szövetségi irodába kérjük
jelezni szíveskedjenek, és fentiek-
ről egyesületük tagságát – lehetősé-
gükhöz mérten – tájékoztatni szí-
veskedjenek!

Haljelölési program

Engedjék meg, hogy figyel-
mükbe ajánljam, hogy az
FVM 142/2009. (XI. 3.) rende-
lete az 1997. évi XLI. törvény
végrehajtási rendeletét
(78/1997. /XI.4./ FM rendele-
tet) módosította. Az új szabá-
lyozás méretkorlátozást lép-
tet életbe pl. a menyhal ese-
tében!

2009. november 18-tól (hatály-
ba lépés napjától) tilos kifogni és
megtartani a 20 cm alatti menyhalat
(Lota Lota). Annak ellenére, hogy a
menyhal méretkorlátozásra került,
a naponta kifogható mennyiségét
továbbra is a mérettel nem védett
halakon belüli szabályozás határoz-
za meg. A méretkorlátozás alá nem
tartozó halfajokból és menyhalból

naponta összesen tíz kilogramm
fogható ki. A menyhalról bővebben
a 6. oldalon olvashatnak.

2010. január 1-jétől az állami
horgászjegy és azt érvényesítő bé-
lyeg igénylőjének írásban nyilat-
kozni kell arról, hogy vele szemben
szabálysértési, illetve büntetőjogi
felelősséget nem állapítottak meg,
vele szemben halvédelmi bírságot
nem szabtak ki és ezenkívül a fogá-
si naplót az előírt határidőre leadta.
A halászatról, horgászatról szóló
hatályos törvény szerint, aki az ál-
lami horgászjegy igénylése során
valótlan tartalommal nyilatkozik,
annak ötvenezer forint halvédelmi
bírságot szabhatnak ki, míg a fogá-
si napló vezetésének elmulasztása
esetén a bírság tízezer forinttól ket-
tőszázezer forint közötti lehet. 

20 cm alatt tilos kifogni

Menyhal

Horgászok Figyelem!
2010. január 10. A fogási napló leadási határideje!

Kérjük, hogy a fenti időpontig a fogások összesítése után juttas-
sák el egyesületeinkhez, ahol további összesítésre kerül. A 2010.
évi engedélyek váltása zökkenőmentesen történik, akár már de-
cember utolsó napjaiban is megújíthatják engedélyüket azok a hor-
gászok, akik az újévet a vízparton szeretnék ünnepelni.

A pikkelyek alatt található halbőr két rétegből áll. Az egyik
a hámréteg, mely tartalmazza azokat az apró nyálkasejte-
ket, melyek a halnyálkát termelik és a bőr felszínére juttat-
ják (ez a nyálka egyrészt védi a halat a kórokozóktól, más-
részt sikamlóssá teszi a testét). A
másik az irharéteg, mely
vérerekkel, színsejtek-
kel és idegsejtekkel
teli kötőszöveti ros-
tokból áll.

Tudod-e? (gyerekeknek)

2010. évi horgászjegyárak:
(Zárójelben a 2009. évi jegyárak szerepelnek)

Államijegy: 1.000 Ft
MOHOSZ tagsági díj 1.200 Ft Ifiknek: 600 Ft
Horgászigazolvány 380 Ft
Fogási napló: 70 Ft
Vízterület neve: felnőtt éves feln.heti feln.napi
Császárszállás (22e) 23.000 8.000 (2e) 2.000
Császár (éjj-n.35e) 36.000
Császár (egy éjszakai) – – (2,5e) 2.500   
Császár nyugd.éves nappali 15e 16.000
Császár nyugd.éjj-nap 25e 26.000
Császári tápcsatorna (3e) 4.000 (500) 500

Tunyogmatolcs (20e) 20.000 6.000 (1,5e) 1.700
Tunyog nyugdíj. éves (9e) 10.000
Tunyog Kombi napi (2e) 2.200

Keleti főcsatorna (12e) 13.000 5.000 (1,2e) 1.500
Keleti Nyugdíjas (6e) 6.500
Keleti Kombi (2e) 2.000
T.telek Halászatanyai csat. (4e) 4.000 (400) 400

Mátyusi Rózsás holtág (3e) 3.000 –
ifjúsági éves ifj.heti ifj.napi

Császárszállás (11e) 11.000 4.000 (1e) 1.000
Tunyogmatolcs (9e) 10.000 3.000 (900) 850

Keleti főcsatorna (6e) 6.500 2.500 (600) 750
T.telek Halászatanyai csat. (2e) 2.000 400

Részleges Megyei Gyerekjegy 3.000

Felső-Tiszai jegyárak: Felnőtt éves: 12.000
Felnőtt  napi: 1.500
Ifjúsági/nyugdíjas éves: 5.500
Ifjúsági napi: 600

Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:
Tiszai éves: 10.450
Tisza, Bodrog, Vajdácska éves: 13.600
Nyugdíjas éves: 6.800
Lónyay csatornára éves jegy: 2.100
Napijegy Tiszára és Bodrogra: 650
Gyerek éves 1.800
Gyerek napi: 160

Nyugati főcsatorna jegyárai:
Felnőtt éves: 8.300
Felnőtt napi: 800
Ifjúsági  éves: 4.500
Ifjúsági  napi: 300
Gyerek éves: 800

A székelyi horgásztavon
ez év szeptember elején
bojliztam a barátommal.
Sajnos a Ponty Mánia Te-
am csak két főből állt,
mert harmadik csapattár-
sunk Franciaországban
dolgozik. 

Saját bojlinkat és magunkat
teszteltük, 50 óra alatt 225,04

kg pontyot fogtunk. Soha nem
gondoltam volna, hogy ez a tó
ilyen csodálatos halakat rejt.
Több 10 kg fölötti pontyot fog-
tunk, a legnagyobb 13,30 kg
volt és 3 db 8–12 kg közötti
amurt is sikerült elcsípnünk. A
halak nagyon egészségesek és
sportosak, minden horgász szá-
mára csodálatos élményt bizto-

sítanak.

Volt olyan 10 feletti példány,
amit muszáj volt csónakból
meríteni, annyira küzdött és
nem akartuk a halat törni, vagy
elveszteni. A kisebb halak is
megleptek minket agresszív,
erős kirohanásaikkal.

Magáról a tóról: akadó men-
tes nagyon sok töréssel. Van-
nak iszapos részek, ezek között
is vannak különbségek, mert
valahol 20–30 cm, másutt meg
3–5 cm az iszap vastagsága.
Több kemény homokpadot ta-
láltunk törésekkel dobótávol-
ságon jócskán belül, amik ki-
váló haltartó helyek, valamint
a szigetek körül lévő nádasok,
amit a pontyok nagyon szeret-
nek. Harcsák is vannak elég
termetesek, ezt tudom, mivel a
büdös bojlinkat egy termetes
példány sikeresen felvette.
Előtte az óriás miatt kb 8 órán
keresztül egy árva kapást sem

tudtunk kicsikarni az etetésből,
sajnos a halat nem sikerült
megfogni.

A tó környezete gondozott,
piknikezésre, családi hétvégék-
re kiválóan alkalmas. A hal-
őrök és a gondnokok nagyon
segítőkészek, ezúton is köszö-
net a segítségükért.

Valamint köszönet a tó keze-
lőjének a lehetőségért

225 kg hal 50 óra alatt

Leveleki õszi telepítés
A Leveleki Víztározóba még a héten húsz mázsa halat telepítenek, ezzel teljesítik a

2009-évi tervet. Tilalom nem lesz. A víztározón még mindig sikeres fogásokra számít-
hatnak a horgászok. (bal oldali kép) A többi képen az év fogásai láthatóak.

Készítés: A megmosott halat le-
szárítjuk, citromlével meglocsol-
juk, megszórjuk a reszelt citromhéj-
jal. Rárakjuk a lereszelt vöröshagy-
mát, megsózzuk és a fűszerpapriká-
val meghintjük. A petrezselyem-
zöld felét apróra vágjuk, a halra
szórjuk és az egészet állni hagyjuk.
Egy kivajazott tűzálló tálba rakjuk
az így előkészített halfiléket és a
maradék vajat megolvasztva ráönt-

jük. Sütőben megpároljuk, majd be-
fedjük a sajtszeletekkel, a szardellá-
ból díszítő csíkokat nyomunk rá, és
a meghámozott, negyedelt paradi-
csomokat rárakjuk. Visszatesszük a
sütőbe, amíg a sajt ráolvad és meg-
pirul. Tálaláskor petrezselyemleve-
lekkel díszítjük, vajas burgonyát
adhatunk hozzá.

Ruprecht Vilmos, 
Szabados Balázs

Hozzávalók:
800 g menyhalfilé 
40 g vöröshagyma 
50 g vaj 
80 g szeletelt sajt 
1 csomó petrezselyemzöld
1/2 tubus szardellapaszta

100 g paradicsom 
1 citrom leve és
reszelt héja 
só 
fűszerpaprika
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Ezúton értesítjük Önöket, hogy
2009. évben megalakult Vásáros-
naményban, a Beregi Tiszavirág
2009. Horgász Egyesület. Célunk,
hogy a környéken élő horgászok és
leendő horgászok számára egysze-
rűbbé és elérhetőbbé tegyük a hor-
gászathoz szükséges engedélyek
beszerzését. Horgásztársaink ren-
delkezésére bocsátunk felnőtt és if-
júsági államijegyet, gyermek álla-

mijegyet (térítésmentes),tiszai
éves-, heti-, napi területijegyet.

Leendő horgásztársaink helyben
horgászvizsgát tehetnek! Szeretet-
tel várjuk horgásztársainkat Vásá-
rosnaményban, a Tiszavirág Hor-
gász- és Állateledel boltban. (Sza-
badság tér 33/a,OTP mellett)

Békés Karácsonyt és Eredmé-
nyekben Gazdag Újévet Kívánunk!

Vass Sándor, HE. elnök

Bemutatkozik:

Új egyesület a Beregben

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Császárszállá-

si-víztározón! A tározó tiszta-
ságának és környezetének
megóvása érdekében számí-
tunk segítő magatartására. A
horgászathoz kedvező vízjá-
rást, jó horgászidőt és kellemes
szórakozást kívánunk!

A tó horgászati hasznosítója
a Sporthorgász Egyesületek
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége.
Területén a Horgászat Általá-
nos Szabályai alapján és az at-
tól eltérő alábbi rendelkezések
szerint lehet horgászni:

A tó területén foglalt, vagy
jelölt hely nincs, kivételt képez
a magán tulajdonú horgászállás
és a mozgáskorlátozottak ré-
szére kijelölt hely (a kifolyó-
csatornától jobbra eső rész).

Fogási korlátozások:

a.) napi korlátozás méretkor-
látozás alá eső halakból:

– felnőtteknek: fajonként 2 db,
összesen: 3 db

– ifiknek: fajonként 1 db,
összesen: 2 db

– gyermekeknek 1 db

b.) napi korlátozás egyéb ha-
lakból:

– felnőtteknek: 4kg
– ifiknek: 2 kg
– gyermekeknek: 1 kg.

c.) éves korlátozás csak mé-
retkorlátozás alá eső ha-
lakból:

– gyermekeknek: 10 kg
– nyugdíjasoknak 50 kg (60

éven  felüli férfi, illetve 55
éven felüli nő) 

– nyugdíjasoknak éjjel-nappali
éves jeggyel 70 kg.

Az éves fogás teljesítése után
csak új érvényes területi enge-
déllyel, vagy napijeggyel lehet
horgászni! A fogási napló veze-
tése a méretkorlátozással vé-
dett halfajok esetében: a hal ki-
fogását követően a fogás idejé-
nek óra-perc pontosságú be-
jegyzése kötelező! 

Gépkocsival parkírozni csak
a megengedett helyeken lehet!
A tározón csak a jogszabályok-
nak megfelelő állapotú, és fel-
szereltségű csónakból lehet

horgászni, amely a Szövetség
által nyilvántartásba van véve
és tulajdonosa „Csónaktartási
engedéllyel“ rendelkezik, amit
köteles magánál tartani. Csóna-
kot kikötni csak a Horgászta-
nyánál és a Vízügyi Igazgató-
ság területén lévő csónakkikö-
tőben lehet. 

Csónakból horgászni csak a
parti horgászok zavarása nélkül
lehet, napnyugtától-napkeltéig
a csónak használata tilos! A ta-
von horgászni napkeltétől-nap-
nyugtáig, illetve péntek, szom-
bat és a naptári ünnepnapokat
megelőző nap napnyugtától-
napkeltéig külön engedély bir-
tokában lehet. Sötétedés után a
vízparton horgászfelszereléssel
érvényes éjszakai területi enge-
dély nélkül tartózkodni tilos!
Éjszakai horgászat esetén a hor-
gász köteles a horgászhelyet jól
láthatóan megvilágítani, az el-
lenőrzést lehetővé tenni. A FE-
TIKÖVIZIG által lezárt terüle-
ten éjszaka horgászni tilos!

Tilos továbbá a vízbe lépni és
a vízben tartózkodni, valamint
a vízben különféle tárgyakat

(pl. etetőkaró) elhelyezni vagy
rögzíteni! A csalit és az etető-
anyagot csak horgászbottal, ön-
erőből lehet a kívánt helyre be-
juttatni, illetve bevetni. 

A tározón mindennemű von-
tatott műcsalival való horgá-
szat egész évben tilos! A tározó
partján tüzet rakni és sátorozni
tilos! Tilos a horgászat a le-
eresztő zsiliphez vezető csator-
na (kifolyócsatorna) teljes terü-
letén, továbbá tilos horgászni a
csónakkikötőnél és a befolyó
csatornánál, valamint éves jegy
birtokában a napijegyes stége-
ken! A helyi horgászrend meg-
sértése vagy be nem tartása a
cselekmény jellegétől függően
bírósági, halászati hatósági,
vagy egyesületi – fegyelmi el-
járást von maga után! A horgá-
szati szabályok megsértése
esetén a területi engedély bevo-
násra kerül! 

Szállás a horgásztanyán bé-
relhető, mellette sátorozásra
kijelölt hely található.

A horgásztanyán büfé üze-
mel, ahol napijegy váltható!

A Császárszállás-Oláhréti I. sz. víztározó horgászrendje

Folyt az 1. oldalról

A halászati törvény vonatkozásá-
ban voltak előre lépések, a jogalko-
tói munkát javaslatainkkal, vélemé-
nyeinkkel segítettük, beépítve ta-
pasztalatainkat, amelyeket a hor-
gásztársadalomból gyűjtöttünk. 

Szövetségünket, mint érdekvé-
delmi szervezetet, úgy tudtuk stabi-
lan működtetni, hogy a csökkenő
bevételeket megfelelő takarékos-
sággal igyekeztünk ellensúlyozni.
Ez jellemezte egész éves munkán-
kat, így tudtuk azt elérni, hogy a
2010-es évnek nem kell üres kasz-
szával neki indulni.

Egész évben és a jövőre nézve is
egyetlen szempont vezérelte a
megyei horgász szövetség
vezetőségét, ez pedig a
horgászok, illetve a
horgászat érdekei-
nek határozott kép-
viselete. El kell is-
mernünk azonban,
ezen a téren bőven van
még tennivalónk!

Bár ez gyakran súrlódásokkal jár,
az eredmények, amelyek nem min-
dig rövidtávon jelentkeznek, segíte-
nek elfeledni az esetleges konflik-

tusokat, kellemetlenségeket. Bí-
zunk abban, hogy a jövőben kedve-
zőbben fog alakulni Magyarország,
a társadalom, így a horgász társa-

dalom helyzete is, és a
horgászélmények, a

mindennapi életben
elért sikerek fogják
gazdagítani min-
dennapi életünket!
Kívánok mind-

ezekhez Örömteli
Karácsonyt és Békés

Boldog Új Évet!
Horgászüdvözlettel:

dr. Maleczky Imre 
elnök

Kedves Horgásztársak!Catch and... Filézz! 1.
Magyarországon olyan kicsi az
évi egy főre jutó halfogyasztás
értéke, hogy azt szerintem mi,
horgászok hozzuk fel erre az
egyáltalán mérhető szintre.

A hazavinni szándékozott halat
minden esetben a lehető legkímélete-
sebb bánásmódban kell részesíteni.
Ha a megtartani kívánt hal a horgá-
szat tervezett befejezése előtt fél órá-
val, 20 perccel akadt, akkor szerintem
kíméletesebb rögtön megölni, sem-
mint bilincsre fűzni, szákba tenni, föl-
kantározni. 

A megölés után következhet a hal-
tisztítás nem éppen „kellemes“, és
nem feltétlenül „szapora“ momentu-
ma. Fotóimon süllő tisztítása és filé-
zése követhető nyomon, ez volt kéz-
nél. Más halak esetében hasonlóan já-
runk el, bár a harcsát nyilván nem
pikkelyezzük, a pontyot meg mond-
juk általában nem nyúzzuk le. 

Az erős pengéjű – itt kifejezetten
hátrány és balesetveszély fő forrása a
hajlékony, például filéző-penge – kést
körülbelül hatvan fokos szögben tart-
va száliránnyal, azaz a pikkelyek nö-
vekedésével ellentétes irányban el-
kezdjük előre-hátra mozgatni, mint-
egy vakarva a süllőt. Nem kell megle-
pődni és föl kell készülni rá – aki jobb
híján kénytelen garázsban pucolni ha-
lait –, hogy a pikkelyek mindenfelé
hullanak majd. A halat alaposan leka-
pargatjuk mindkét oldalán, az úszók
tövénél is, egyszóval tökéletesen pik-
kelymentes legyen az immár csak
konyhai alapanyag. Ha evvel megva-
gyunk, lemossuk a halat, és újból és
mindaddig elvégezzük ezt a pikkely-
telenítő vakarászást – bár pikkely már
rég nincsen egy darab sem a néhai
süllőn –, amíg csak nem lesz fakó-
szürke és nyálkátlan a hal bőre. 

Ezután következik az úszók kieme-
lése a testből. Ha csak simán levágjuk
őket, akkor a csontos részeik a húsban
maradnak, és minek legyen felesle-
ges, azaz mellőzhető plusz szálka a
halban? 

Az úszók – farok alatti úszó, hát-
úszó és hasúszó – mellett a kés pengé-
jét majdnem a gerincig csúsztatjuk, és
az úszók teljes hosszán elvezetjük a
szerszámot. Eztán a farok felől meg-
fogjuk a „sörényt“, és óvatos ámde
határozott mozdulattal ez kiemelhető,
„tövestől“. Így cselekszünk minden
úszónál, kivéve a mellúszókat. Itt ki-
csit trükkösebben járunk el. A mell-
úszók fölött, ahol a hal kopoltyúleme-

zei kezdődnek, a kopoltyú vonalában
a süllőnél egy hosszú kis tüske húzó-
dik meg, ezt egész egyszerűen kés-
heggyel föl kell feszíteni a hús alól, és
aztán már körbe is vághatjuk a hal fe-
jét mellúszóstól. 

Ha ügyesek vagyunk, akkor a fa-
rok alatti úszót úgy távolítjuk el,
hogy túlvágva a végbélnyíláson, a fa-
rok alatti úszóval kiemelhető maga a
bélcsatorna is, egészen a gyomorig.
Ez már csak azért is remek lépés,
mert nem túl jó dolog akár szándéko-
san, akár véletlenül „belebarmolni“ a
süllőbélbe. 

Az úszóktól és fejétől megfosztott
halban így már csak az esetleges tej,
ikra, az úszóhólyag és persze a ve-
sék maradtak. Ha szükségünk van a
tejre, ikrára, tegyük el, halászlébe
nagyon jó. 

A süllő úszóhólyagjának eltávolítá-
sa a legmacerásabb dolog szerintem.
Ezt nem lehet jól sem leírni, sem fo-
tókkal illusztrálni. Néhány pucolás
után megtanulja az ember, de elsőre
és másodjára, valószínűleg nem gyor-
san és nem túl jó eredménnyel végző-
dik majd körünk. 

Azért ilyen húzós dolog bolygatni a
halhólyagot, mert a süllőnél az bele,
azaz rá van nőve a hasüreg gerincosz-
lop felőli részére. Így a „trükk“ a kö-
vetkező: a végbélnyílás vonalán túl
bevágunk a már kimetszett farok alat-
ti úszónál annyit, hogy a kés egy vo-
nalba kerülhessen az úszóhólyag vé-
gének vonalával. 

Ekkor nagyon óvatosan az erős
hártya alá vezetve a kést, megpróbál-
juk minél inkább a gerinchez közel
vezetve a pengét előre, a fej (amit per-
sze már levágtunk) vonaláig felfeszí-
teni a hólyagot. Az első pár centi után
ez mindig kilyukad, legyünk bármi-
lyen óvatosak is. Legnehezebb dol-
gunk akkor van, amikor elértünk a
halfejhez közeli részre - itt egyszerű-
en nem tudjuk tovább feszíteni a hó-
lyagot, ezért ezt a kis részt már óvato-
san le kell vágni a gerincről. Így nem
marad semmi hártya a halban; csak a
vesék, amiket akár körömmel is kika-
parhatunk a gerinc mellől. 

A süllő úszóhólyagjának kissé
macerás eltávolításának főbb mozza-
natai. 

Végeztünk, a halat átmosva lehet
leadni a konyhába, meginni egy sört
az ebédig, vagy legjobb esetben mi
magunk készítjük el valamelyik hal-
ételt, szánk íze szerint. 

Csákó Gábor

Golenya Balázs csukája



Országos Rapala Pergetõ Bajnokság Magnum forduló
Tiszadob

Barkóczi Gábort Kisvárdán so-
kan ismerik, hiszen ő a Gábor
divat és a Barkóczy Szabóság
tulajdonosa. Mi most egy telje-
sen más tevékenységéről kér-
deztük. 

Ő a kisvárdai Dolgozók Sporthor-
gász Egyesületének (DSHE) gazda-
sági vezetője. Lapunkban számos al-
kalommal jelent már meg fotó, hogy
milyen kapitális fogás volt a kisvár-
dai tavakon. Az idén sorra rekordo-
kat döntöttek fogásokból (harcsa 35
kg, süllő 6,5 kg, ponty 22 kg, amur
23,5 kg). 

Mi egy egyesületben a gazdasági
vezető feladata?

– Az egyesület javaival gazdálko-
dom. A tisztséget hat éve látom el társa-
dalmi munkában. 47 hektáros területet
kell fenntartani. Ez értékét tekintve
több milliós tétel. Ennek igazgatása,
működtetése nagyon sok odafigyelést,
sok-sok munkát igényel. Egyesületünk
jelenleg 304 tagból áll. Évente tartunk
közgyűlést és négyévente van vezető-
ség választás. A közgyűléseken beszél-
jük meg a belső szabályokat. Ha a tag-
ság megszavazza, azontúl az mindenki-
re kötelező érvényűvé válik. Például az
5 kg feletti nemes halakat (ponty,
amur) vissza kell engedni. Ez az intéz-
kedés eredményezte aztán az előbb
említett rekordokat is. 2009-ben a be-
vétel 70 százalékát fordítottuk haltele-
pítésre, és a 30 százalékát a tavak fenn-
tartására. Ezalatt a vízszint minőségé-
nek biztosítását, a vízszint tartását, té-

len a hó
takarí-
tást, a
l é k e -
lést, az
u t a k
karban-
tartását,
valamint a halőrök bérét értem. Bevé-
telünk a tagsági díjból és a vendéghor-
gászok horgászengedélyéből tevődik
össze. Természetesen az sem mindegy,
hogy milyen minőségű halat telepítünk
és persze, hogy mennyiért. A hat év
alatt megyei szinten nagyon jó szemé-
lyes kapcsolatom alakult ki a haltele-
pekkel. Az egyesületben útépítőnek is
neveznek, mert amióta gazdasági veze-
tő vagyok, számos út épült tavaink
megközelítésére. Azért nehézségek is
akadnak bőven. Például a „Pontyos”
környékét természetvédelmi területnek
nyilvánították, így ha a füvet le akarjuk
kaszálni, vagy egy veszélyessé vált fát
ki akarunk vágni, engedélyt kell kérni
hozzá minden egyes alkalommal. Or-
szágosan más egyesületek többnyire
vagy bérlik a vízfelületet, vagy halá-
szati jogot vásárolnak. A mi tavaink az
egyesület osztatlan közös tulajdonában
vannak. Viszont helyenként a vízhez
tartozó part nem a miénk. Egy másik
probléma, hogy az egyik tavunk vízfe-
lületét ketté osztották és a fele a miénk,
a másik fele állami tulajdon. A vezető-
ség jól tud együtt dolgozni. A befekte-
tett munka és az elért eredmények min-
ket igazolnak, úgy gondolom.

Megjelent KM-ben.
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Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük Magyarország
második legnagyobb holt-
ágán, a Holt-Szamos-víztáro-
zón! A tározó tisztaságának
és környezetének megóvása
mindannyiunk érdeke!

A horgászathoz ezúton kívánunk
kedvező vízjárást, jó horgászidőt
és kellemes szórakozást a horgá-
szati hasznosító, a Sporthorgász
Egyesületek Sz-Sz-B. megyei Szö-
vetsége nevében!

A mintegy 22 fkm hosszúságú
víztározó a Magyar Állam tulajdo-
nában lévő, – kezelője a Felső Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság –
vízgazdálkodási főmű. 

Halvédelemmel, vízvédelemmel
kapcsolatos bejelentéseit a szövet-
ség 42/411-372 telefonszámán te-
heti meg. 

A víztározó területén horgászati
tevékenységet folytatni a Horgá-

szat Általános Szabályai alapján és
az attól eltérő alábbi rendelkezések
szerint lehet:

Horgászni csak mások zavarása,
a tározó földműveinek, műtárgyai-
nak, építményeinek megrongálása,
vagy megbontása nélkül lehet.
Szemetelni, illetve szemetes he-
lyen a horgászatot megkezdeni,
vagy horgászni tilos! A szemetes
helyen horgászótól a területi enge-
dély bevonásra kerülhet. A horgász
köteles a horgászat befejeztével a
szemetet magával vinni vagy sze-
métgyűjtőben elhelyezni! A hor-
gász a horgászhelyet korlátozott
látási viszonyok esetén köteles jó
láthatóan megvilágítani! A horgá-
szatra vonatkozó szabályok meg-
sértése halászati hatósági eljárást,
büntető vagy szabálysértési, illetve
egyéb eljárást is vonhat maga után.
A horgász köteles magát a halőr
intézkedésének alávetni, utasítása-
inak, megfelelően eljárni, felszólí-

tásának eleget tenni, ellenkező
esetben felhívással szembeni enge-
detlenség miatt a 218/1999 (XII.
28) Korm. rend. alapján vele
szemben szabálysértési eljárás
kezdeményezhető! Fentiek meg-
sértése esetén, valamint a hal fogá-
sával, gyűjtésével összefüggő jog-
szabálysértés észlelése alkalmával
a halászati őr, az állami horgászje-
gyet, valamint a területi engedélyt
is visszatarthatja!

A fogási napló vezetése a jog-
szabályok alapján kötelező! A 12
kg feletti békés halat fogás után
vissza kell helyezni a vízbe, továb-
bá tilos megtartani a 40 cm-nél ki-
sebb fogassüllőt!

A halak etetéséhez, csalogató
etetés céljából maximum 3 kg ete-
tőanyag használható fel.

Az itt nem szabályozott kérdé-
sekben a halászatról-horgászatról
szóló törvény és vonatkozó rende-
letei az irányadóak.

A vízterületre kedvezményes

éves területi jegy is van forgalom-
ban (60 éven felüliek részére). A
kedvezményes jegy naptári nap-
keltétől-napnyugtáig jogosít hor-
gászatra, mellyel a napi fogható
mennyiség: 2 db nemes hal és 5 kg
egyéb hal.

A víztározón 2010. évtől halje-
lölési tevékenységet végez a hor-
gász szövetség. A haljelölés a hal-
gazdálkodási munkát segíti. Jelölt
halról a jelet akkor szabad levenni,
ha az a kifogható méretet eléri! A
haljelet, a fogás helyét, idejét, a hal
tömegét, testhosszát, magasságát,
valamint a horgász nevét és lak-
címét tartalmazó feljegyezést kér-
jük postán a megyei horgász szö-
vetségnek (4400 Nyíregyháza, Dó-
zsa György u. 23. fsz. 10.) meg-
küldeni, vagy a halászati őr részé-
re átadni. A haljelet beküldők
tárgyjutalomban részesülnek (200
m horgászzsinór, vagy wobbler),
évvégén pedig értékes tárgynyere-
mények kerülnek kisorsolásra!

HHHHoooorrrrggggáááásssszzzzrrrreeeennnndddd:::: A tunyogmatolcsi Holt-Szamos-víztározó

A 2009. október 16-i
elnökségi ülés határozatai

Aki tudja, mennyi 
a pontyos idõ

18/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a két
ülés között végzett munkáról
szóló beszámolót és a hozzá-
szólásokra adott válaszokat. 

19/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a Ver-
seny Szakbizottság vezetőjé-
nek tájékoztatóját a megrende-
zett egyesületi, megyei, verse-
nyekről, valamint az országos
II. osztályú versenyen való
szereplésről.

20/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta az Ifjú-
ság-Oktatás Szakbizottság be-
számolóját a megyei és orszá-
gos horgásztábor eseményei-
ről, tapasztalatairól.

21/2009. A szövetség keze-
lésében lévő vizek 2010. évi
területi jegyárainak meghatá-
rozását az alábbiak szerint fo-
gadta el az elnökség: (mellék-
let szerint)

A tiszadobi jegyárakat a
tiszadobi önkormányzattal kö-
zösen állapítja meg a vezető-
ség.

22/2009. Az elnökség elfo-

gadta, hogy a császárszállási
helyi horgászrend kibővüljön
a Császárszállási Horgász
Egyesület közgyűlésén felve-
tettekkel, az alábbiak szerint:
Tilos horgászni a csónakkikö-
tőnél, és a befolyó-csatorná-
nál, valamint éves jegy birto-
kában a szövetség tulajdoná-
ban lévő napijegyes stégeken!
Továbbá az éves korlátozás
nyugdíjasoknak a méretkorlá-
tozás alá eső halakból 50 kg,
míg a nyugdíjas éjjel-nappali
éves jegy birtokában ez 70 kg
legyen!

23/2009. Az elnökség elfo-
gadta, és megbízta az ügyveze-
tő igazgatót, hogy a Tunyog-
matolcsi Holt-Szamos-víztá-
rozóra Helyi horgászrendet
készítsen, melyben különös fi-
gyelmet szenteljen a szemete-
lés, partrongálás okozta kör-
nyezetkárosodás hatásainak.
Valamint a Horgászrend sza-
bályozza, hogy a 12 kg feletti
békés halat fogás után vissza
kelljen helyezni a vízbe!
(Részletesen a mellékletek sze-
rint.)

Dr. Maleczky Imre, elnök

mutatta magát a felszínen, de sike-
rült elkerülni a tipikus szaltót. Ter-
vem az volt, hogy szinte észre se
vegye, hogy mi történik, hozzam is
a csónak felé, meg nem is. Így per-
sze háromszor annyi időbe telt a fá-
rasztás, mint hobbi pecák alkalmá-
val, de ez a hal annyira kellett, mint
egy falat kenyér. Később derült
csak ki, hogy felesleges volt az óva-
toskodás, mert a horog nagyon jól
akadt, és így esélye sem volt a hal-
nak, de jobb félni. Főleg egy ilyen
éles, összetett versenyfutásnál. In-
nentől kezdve, mivel az informáci-

ók tudatában nem álltunk rosszul,
már csak a verseny végét jelentő
dudaszóra vártunk. De nagyon! :-)

Megszólalt végre, és mi fáradtan,
éhesen siettünk a partra a mezőny-
nyel együtt. Jó megérdemelt ebé-
dünket a gyönyörű tiszadobi kas-
télyban költhettük el. Köszönet
ezért a Magyar Pergetőhorgászok
Egyesületének és Fesztóry Sándor-
nak, hogy ilyen szokatlanul elegáns
kulisszát biztosítottak ennek a ran-
gos versenynek. A finom falatok
közepette derült ki számunkra,
hogy a kis 60 dekás csukám hozta

meg nekünk az ORPB forduló má-
sodik, és az OB forduló első helye-
zését. A Rapala Eurohold Zrt. ismét
kitett magáért. Értékes ajándékok-
kal halmozta el a dobogósokat.

Köszönjük Oláh Károly, a Tisza-
virág HE. elnökének rengeteg se-

gítségét, nélküle ez nem ment vol-
na.:) A minőségi szervezésből, ren-
dezésből sokan vették ki a részüket,
köszönjük Niki, Nándi, Zsolti,
Krisztián, Tünde és Géza.

Weidel Attila
Rapala-Shimano Pergető Team

Minden halat meg kell becsülni

Az OB első helyezettjei Harcsa is akadt Süllő is akadt

Csapattagok Darab Súly (g) 
1. Weidel Attila-Ferenczi János 2 2880 
2. Forgó András-Forgó Péter 1 2460 
3. Simon Zoltán-Muth László 1 1230 
4. Szarvas Zoltán-Gajdos Zoltán 3 1140 
5. Hefkó Norbert-Lieszovszky Árpád 1 1130 
6. Lukácsi Béla-Kovács Adrián 1 670 
7. Elek Gyula-Elek Gyuláné 2 570 
8. Fürtös Attila-Takács László 1 50 

A verseny végeredménye:

V. õszi „ívás“ kupa
Tovább „szárnyaltak“ a repté-
ri pecások az V. őszi „ívás“
horgászkupán

A naptári télben, kellemes őszies
időben a nyarat is idéző fogásokat
hozott a Nyíregyházi Városháza
Horgász és Szabadidő Egyesületé-
nek idényzáró horgászversenye,
melyet az év végi szépségét felvo-
nultató székelyi Őze-tanyai víztáro-
zón rendeztek meg  november vé-
gén.

A megszokottól ezúttal kevesebb
csapat fogadta el a rendezők meghí-
vását – igaz  lényegesen későbbi
időben került sor a versenyre –, de
a jelenlévők kellemes napot töltöt-
tek el a szokásos jó hangulatban,
immár mondhatni baráti társaság-
ban. A reggeli „érkeztetések“ után
az első halat az „újonc“ Laguna 2D
csapata fogta , de azután a reptéri
pecások azt is „megengedhették“

maguknak , hogy a szákolás előtti
pillanatokban elengedtek még egy
szép nagy potykát is, mert már az
nem befolyásolta a győzelmüket. (a
győzni akarást ifj. Vitéz Józsi pél-
dázta aki már készen állt, hogy a
nádba akadt halért „begázol“ a hi-
deg vízbe, de végül is édesapja si-
keresen „kivarázsolta“ a potykát a
tóból.) Az eredményhirdetés után
egy igazán jól sikerült csülkös-la-
pockás körömpörköltet fogyasztot-
tak el finom Vela veknivel a jelen-
lévők, melyet ezúttal Iglai János
tüsténkedett össze a vízparton a
szintén horgász neje Zsuzsa segít-
ségével,  hadat üzenve a koleszte-
rinszintnek, igazi kalóriabombát ál-
dozva a gasztronómia oltárán a
pecások legnagyobb megelégedésé-
re. Találkozunk legközelebb tavasz-
szal az idénynyitó V. „Durbincs“
kupán

Iglai János

I. Reptéri Pecások „A“ (Molnár
Ádám, Molnár Tibor, Vitéz 
József) 4,3 kg

II. Reptéri Pecások „B“
(ifj. Molnár Tibor, Horváth Tibor
Péter, Horváth Péter) 2,6 kg

III. Laguna 2D Kft. (Katona 
László, Pásztor Sándor,
Voloczki János) 0,75 kg

A verseny eredménye:
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A versenylázban égő több mint
félszáz résztvevőt, akik a megye
különböző részeiből érkeztek –
Géberjén, Fehérgyarmat, Nyíregy-
háza – gyönyörű időjárás, százöt ki-
ló horogérett csukával betelepített,
rendezett tó, és a szervezők ered-
ményes versenyre bíztató szavai fo-
gadták.

A jó fogás reményében indult el a
verseny, s bár a fogási eredmény
nem lett a legkiválóbb, a kifogott
18 darab közel 40 kilogramm csuka
mégis nagy eredménynek számít a
„minden sebből vérző“ Kacsatón. A

nagy nyári szárazság miatt ugyanis
a tó vize közel 100–120 centimétert
apadt, és emiatt a kerülete is szű-
kült. Mindezek ellenére a verseny-
zők mégis nagyon jól érezték ma-
gukat, elégedettek voltak, és vala-
mennyien azt tervezik, hogy jövőre
újra visszatérnek ide.

A jó hangulatban eltelt, izgal-
makban bővelkedő verseny díját-
adásán sok értékes ajándék talált
gazdára, melyekért ezúton is köszö-
netet mondunk a „Nyír-Márvány“
Kft. tulajdonosának, Petró Attilá-
nak.

Az eredményhirdetést megtisz-
telte jelenlétével Jászai Orsolya, a

„Nyír-Márvány“ Kft. pénzügyi ve-
zetője, aki ifj. Turkó Sándorral az
eredetileg tervezett 5 helyezettel el-
lentétben kilencet jutalmazott meg,
és sok különdíj is átadásra került.

Az izgalmak és a fáradtság leve-
zetéseként a versenyzőket és ked-
ves vendégeiket a Tarjányi István és
csapata által készített finom, ízletes
babgulyás várta.

A Géberjénből érkezett horgá-

szokat a Molnár Tibor nyíregyházi
horgásztárs által, a nagyecsedi ver-
senyzőket pedig az egyesület által
felajánlott horgászzsinórokkal ju-
talmazták.

A „Nyír-Márvány Kupa“ vándor-
serleget Gyöngyösi Sándor vihette
haza, és őrizheti egy évig. 

Turkó Sándor
Tiszaparti 

Horgász Egyesület elnöke

Csukafogó verseny Gávavencsellõn
A versenyt megelőző héten
kikerekedett szemmel ültem
az internet előtt. Böngészve
az időjós oldalakat egyre job-
ban körvonalazódott, hogy
optimálisnak nem mondható
körülményekre számíthatunk
majd. A frontok egymást kö-
vetik, erősen lehűl az idő és
ezt természetesen erős szél
kíséri.

Enyhe havazást, havas esőt is
nyugodtan bekalkulálhattunk. Ha
ehhez hozzáadjuk a tavalyi tiszado-
bi versenyen elért eredményünket,
akkor bizton állíthatom, hogy a so-
rozattal kapcsolatos reményeinket
már-már szertefoszlani láttuk. Ter-
mészetesen ilyenkor jönnek-men-
nek az információk. Folyamatosan
szállingóztak a csapatok a Falusi-
Tiszára, feltérképezés gyanánt, fo-
gódzót keresendő. A hírek szerint a
partközeli bedőlt akadókból sike-
rült néhány ügyesebb csapatnak ki-
ló forma süllőket elővarázsolni, de
csukával, harcsával nem találkoz-
tak. Ezek szerint a víz lehűlési üte-
me sem igazán kedvez a pergetés
szerelmeseinek, hiszen az akadók
kedvelt és eredményesebb módsze-
re inkább a kishalas mártogatás.
Már megfordult a fejemben a vi-
szonylag új, drop-shot módszer lét-

jogosultsága is, amikor befutott
Varga Pali reményt keltő telefonhí-
vása. Az előzetes borongós hírekkel
ellentétbe mégis lesz csukatelepítés
a verseny előtt.

Ez természetesen további kérdé-
seket vetett fel. Mennyivel a ver-
seny előtt kerülnek a vízbe, mekko-
rák, mennyi és milyen állapotban?
Visszafoghatók-e az épp otthont
cserélt harcosok? Megannyi kérdő-
jel a verseny előtt úgy, hogy időbe-
osztásunk sajnos egyetlen edzésna-
pot sem tett lehetővé, valamint 48
órás pergetési tilalom honolt a ví-
zen a megmérettetés előtt. Szép ki-
látások péntek este érkeztünk a fa-
luba, szép, hangulatos szállásunkra.
Mint kiderült, a telepítés szomba-
ton lesz, és a mi segítségünkre is
számítanak a verseny rendezői.
Jobb lett a kedvünk, hiszen biztossá
vált, hogy hal érintése nélkül nem
megyünk haza.:) Másnap megérke-
zett a 300 kilónyi csukahad, legna-
gyobb meglepetésünkre 4 kiló kö-
zeli átlagsúllyal. Csillogó szemmel,
gyermekien mosolyogva simogat-
tuk a gyönyörű 3–4 kilós példányo-
kat, mindenki fotóztatta magát a ki-
helyezésre váró halakkal, természe-
tesen kíméletesen, gyorsan. A holt-
ág mindkét partszéle egyenlő
arányban és teljes hosszában népe-
sült be az új állománnyal. Ezek után

természetesen mindenkit e halak
visszafoghatósága izgatott. Érvek
jöttek pro és kontra a frissen érkező
csapatoktól is. Amint azt a verseny
fogási eredményei később megmu-
tatták, a kisebb mélységű partolda-
lakon kihelyezett egyedek felkuta-
tása és fogása ilyen szituációban az
eredményesebb.

A szokásos, picit feszült hajnali
regisztráció és sorsolás hangulatát
az Agárdi Pálinka kóstolója, a
Hímesudvar Pincészet forralt bora
és  Csabai Pisti, a debreceni Meteor
gyorsétterem tulajának fifikásan fő-
zött virslije oldotta igazán, de azért
kiolvasható volt a tekintetekből a
jól ismert „Hová induljunk, mivel
dobáljunk?“ érzés. Gyors és szak-
szerű eligazítás után megkezdődött
a csapatok szám szerinti indítása.
Vitára adott okot, hogy az OB-n (is)
szereplő párosokat a rendezők az
ORPB-s csónakok előtt indították.
Mentségükre szóljon, hogy ez volt
az első ilyen jellegű verseny, ahol a
két sorozat megmérettetése egy
időben, azonos vízen történt. Ez a
jövőben majd biztos kialakul a kel-
lő finomhangolások után.

Az időjárás rácáfolt minden elő-
zetes félelmeinkre. Kellemesen hű-
vös, nyugodt kora őszi időben fut-
hattunk ki. A verseny kezdetét jelző
dudaszó bennünket egy nádfal előtt
talált, természetesen sekélyebb ol-
dalon. Így gondolkoztak többen is,
itt sorakozott a mezőny jó része.
Jobbról a Virág-Zakhar, balról a
Mészöly-Ruff páros lett a szomszé-
dunk. Útjára bocsátottuk az előze-
tesen kiválasztott „tuti“, vagy an-
nak vélt körforgóinkat. A szívem
inkább egy régebbi ezüstös blinker
felé húzott, amit a Velencei-tó már
szinte teljesen befeketített. Jó vá-
lasztásnak tűnt, főleg úgy, hogy az
ötödik bevontatás első harmadában
pici koppintás után valaki elkezdte
tolni felém a csalit. Később kide-
rült, hogy egy 2,26-os csuka hozta
vissza az eldobott körforgómat.
Nagy volt az öröm, hiszen lélekta-
nilag sokat számít egy korai fogás

és főleg, hogy nem az aprajából va-
ló. Nem sokkal később jobbra
Balázsék is megérezték az első hal
„ízét“, egy fél kilós csuka formájá-
ban, amit hamarosan követett náluk
a hasonszőrű társa. Nekünk úgy lát-
szott, hogy itt már több akció nem
jár, így tovább álltunk. Vallattuk a
szemközti oldalt, de a radaron látva
a néhol 4–5 méteres mélységet
gyorsan új helyet kerestünk. Pró-
báltuk a kikötőnél, semmi. Próbál-
tuk a tó sekélyebb végénél, semmi.

Tanácstalanul ballagtunk vissza a
kezdő nádfalhoz, ahol távozásunk
után nem sokkal Ruff Miki meg-
fogta a verseny legnagyobb halát,
egy 3,71-es gyönyörű csukát.
Egyetlen esélyünk abban rejlett, ha
a frissen telepített halak nem egy
helyben állnak (mint a borospalack-
ok a pincében, beszúrva a nádfalba,
töklevélbe), hanem feltérképezendő
a környéket bolyongásra adják fejü-
ket. Elindult a nádfal gépies dobálá-
sa körforgókkal, kanalakkal, wob-
blerekkel. Nem tudom, hogy meny-
nyit ér egy fabatka, de annyit sem
adtam volna ebben a pillanatban a
sikerért. Azon gondolkodtam épp,
hogy vajon hányadik helyre lesz
majd elegendő az eddigi fogásunk,
amikor hirtelen megelevenedett a
botspicc, és minden kétséget kizár-
va hal rugdosott horgomon. 

Ember nem fárasztott még olyan
óvatosan (lábujjhegyen) egy 60 de-
kás „szörnyet“, mint akkor én pró-
báltam. Az első méteren már meg-

Országos Rapala Pergetõ Bajnokság

1. helyezett: Gyöngyösi Sándor, Gávavencsellő
2. helyezett: Szalai József, Nagyecsed
3. helyezett: Horváth Béla, Gávavencsellő
4. helyezett: Kiss Géza, Sóstóhegy
5. helyezett: Batai Bence, Nyíregyháza
6. helyezett: Sárosi István, Buj
7. helyezett: Szabó Zoltán, Tiszabercel
8. helyezett: Farkasinszki Attila, Nyíregyháza
9. helyezett: Tarjányi Istvánné, Tiszabercel

A verseny végeredménye:

A Gulácsi Tiszavirág Horgász-
egyesület november 7-én szomba-
ton rendezte meg Csukafogó verse-
nyét a helyi Holt-Tiszán. A ver-
senyre több település horgászai ne-
veztek be. Az eredményhirdetés
után kapott díjak egy részét a fehér-

gyarmati Nagy Miklós ajánlotta fe.
A díjazás: 1. Gajdácsi Zsolt, 2.
Tóth Anita, 3. Peka Tamás, 4. Feke-
te Tímea, 5. Szikora László, 6. Ko-
vács Bertalan. Gyermek különdí-
jat kapott: Szedlák Tamara és Bal-
la Norbert.

Az első helyezett átveszi a Kupát Csapó László elnőktől
Kép és szöveg: Berki Károly

Egy óráig fárasztott
Harsányi László, ibrányi la-
kos október 7-én délután az
ibrányi Tisza szakaszán 
fogta ezt a 10,5 kilós, 90 cm
hosszú fogas süllőt. A fel-
szerelés feederbot, 25-ös

főzsínórral és 22-esa
előkével. A fárasztás

több mint egy óráig 
tartott.

2009. október 11-én a Mári-
apócsi Horgász Egyesület
üzemeltetésében lévő hor-
gásztóból ismét kapitális mé-
retű hal került partra. 

Harmadszor dőlt meg az idén a
tórekord harcsa kategóriában!
Vincze Tibor 19 óra 45 perckor per-
getés közben érezte a hatalmas rá-
vágást. A halat 23 óra 30 perckor si-
került a partra emelni. 

A fárasztás igen nehéz volt, hisz a
könny-pergető felszerelésen mind-
össze a főzsinór csak 5,5 kg-ot bírt!

Ezért is tartott eddig a küzdelem. Az
első két órában még a halat nem is
látta sem a horgász, sem a segítői.
Ez idő után bizonyosodott be, hogy
nem mindennapi zsákmány van a
horog végén. Mester László és Tóth
Árpád segítségével, valamint több
segítő horgásznak köszönhetően ke-
rült csak partra a nagyhal. 

A hal a mérlegelésen 23,35 kg-
ot nyomott, hossza 150 cm volt! 

Érdekesség, hogy 2009. október
8-án Balogh Ferenc ugyanitt zsák-
mányolt egy 14,68 kg-os harcsát,
hossza 120 cm volt! 

A Máriapócsi Horgász Egyesület
Vezetősége gratulál a horgásznak
és a segítőknek egyaránt!

Óriási öröm!

Rablóhal-
fogók
2009. november
15-én Tiszalökön
rablóhalfogó ver-
senyen, 1. helye-
zést ért el Szabó
István horgásztár-
sunk. 
A vándorkupát így
egy évig ő birto-
kolhatja.

Gratulálunk!

A rajt előtti pillanatok

Sokan keresték az akadókat

Egy gyönyörű csuka

Mérlegelés

Gulácsi csukások

Magnum forduló
Tiszadob
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A menyhalról
A menyhal nagyon ronda
hal, viszont finom. Első lá-
tásra tehát nem lesz szere-
lem, a kisütött példányok
azonban feledtetik a látvány
okozta első sokkot. No de
ne rohanjunk ennyire előre.

A menyhallal, azon kívül, hogy
ronda, még igen sok probléma is
van, ami miatt nem vált a horgász-
társak kedvencévé.
A hazánkban előfor-
duló egyetlen édes-
vízi tőkehalféle csak
télen, a legnagyobb
hidegben horgász-
ható – ekkor van a
legjobb étvágya, rá-
adásul ekkor is csak
sötétben, este 6 és 9
között harap rá a csalira (giliszta
vagy halszelet). Halunk tehát jól
kitalálta, hogyan kell túlélni a
hobbipecások terrorját: éjszakai
élet a folyótorkolatokban, a mé-
lyebb, hidegebb mederfenekeken.

A Dunából ennek ellenére
hosszú időre eltűnt, igaz, ez már a
szennyezés egyik szomorú követ-
kezménye, nem pedig a rapsicok
(orvhorgászok) áldozatos munká-
jának gyümölcse. A múlt idő –
„hosszú időre eltűnt“ – nem vélet-
len, az öregek szerint Duna vize
egyre tisztul, a menyhalak meg
egyre csak jönnek vissza. Állító-
lag a békásmegyeri partoknál ha-
talmas rajok portyáznak, bár stá-

bunk még csak a Duna Szentend-
re és Tahi közti részén találkozott
néhány példánnyal.

Mint azt már említettük, a
menyhalnak nem csak az életmód-
ja különleges, hanem a külseje is.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a
kezdő pecás első menyhalzsákmá-
nya gyakran kerül vissza a vízbe a
hal első pillantásra sugárfertőzött
törpeharcsára emlékeztető külseje
miatt. Teste nyújtott, elől henger
alakú, hátul oldalról lapított, feje
széles, lapos. Állán egy jellegze-

tes, hosszú bajusz-
szál található, míg
felül 2 nagyon rövid
az orrnyílásoknál.
Pikkelyei nincse-
nek, háta barna, ol-
dala sárgás vagy
zöldes színezetű, ha-
sonlóan a törpehar-
csához. A horgászok

általában 30–50 centiméter hosszú
példányokkal találkoznak, de
amúgy a menyhal megnőhet egy
méternél hosszabbra is – ezt írják a
szakkönyvek.

A menyhal december és febru-
ár között ívik, amikor is a körül-
belül 1 milliméter átmérőjű olaj-
cseppel burkolt ikráikat heteken
át szabadon sodorja a víz. Márci-
usban, az ívási időszak végezté-
vel visszavonulnak, és rejtélyes
módon eltűnnek a mélyben, hogy
azután november tájékán újra elő-
bújjanak, és falkákban evezve
rángassák az egymás mellé helye-
zett botokat.

Uprecht Vilmos, Szabados Balázs

Villantóval fogta a csukát

Szép 
zsákmánnyal
tért haza a tarpai Debreceni
Zsolt, a helyi Kuruc Hor-
gászegyesület tagja a hét-
végén. A csuka 7,80 kg sú-
lyú, amelyet kishallal fo-
gott a tarpai Kiss Jánosé
tavon. 

(Kép és szöveg: Berki Károly)

Bár a természet az idén nem
volt kegyes a csapadék meny-
nyiségét illetően a tiszadadai hor-
gászokhoz, azonban sikerélmé-

nyek mégis vannak. Nagy Sán-
dor helyi horgász villantóval fog-
ta hétfőn ezt a 6 kilogramm súlyú
csukát a holtágban.

HE elnöke, és egyesületünk tagja is
egyben. Két éve övé volt az első
díj. A megnyitókor ő is felhívta a
nagyszámú jelenlévők figyelmét
természetünk megóvásának fontos-
ságára, ebből adódóan környezet-
védelmi szabályok betartására.

Gyermek: I. Kövér Patrik
1954 pont (ebből 1 db. ponty), II.
Kálló András 1835 pont (ebből 1
db. ponty), III. Horváth Csaba
52 pont

Ifjúsági: I. Rétfalvi Bence 54
pont (halat nem sikerült fognia, de
ezt a tesztlap kitöltésével érte el,
ami igen szép teljesítmény a 60
pontból), II. és III. helyezett induló
hiányában nem volt, ezért rövid ta-
nácskozás után a díjakat – azok leg-
nagyobb örömére – a gyermekek
között  osztottuk ki.

A 20 évvel ezelőtt 4 éves gyer-
mekhorgászként induló, folyamatos
tagsági viszonya és ifjúsági felelősi
feladatok ellátásának elismeréséül
külön oklevél elismerésben részesí-
tettük a milotai Kondor Tamást.

Volt egy meglepetésünk is: Vass
András, aki az egyesület alapító tag-
ja, és három cikluson keresztül, az-
az 15 évig vezetőségi tagja is volt,
és minden versenykor az ő irányítá-
sa mellett készül a halászlé – vagy
éppen más finomság – szintén okle-
vél elismerésben részesült és  meg-
kapta azt a díjat, amit az első helye-
zett is megkapott: 3 részes pontyozó
botot nyeletőfékes orsóval.

Tökéletesen sikerült

Szerintem minden tökéletesen si-
került, az egész verseny nagyon jó
hangulatban zajlott, és még jobb
hangulatban fejeződött be, de arra
gondoltam, hogy egy nagy hal fogá-
sával jó lenne még megkoronázni
verseny napját. Estére vissza is men-
tem, és a szokásos módszeremmel
felcsaliztam, ami csak 1 szem kuko-
ricából állt,  a kosár alatt közvetlenül
kulcskarikára fűzött 2. sz. horgon. A
kosár oldalára is van kötve egy ilyen
horog, ami igen eredményes, de er-
ről már korábban beszámoltam,
interneten megtalálható jelen írásom
megjelenítőinek jóvoltából. Úgy va-

gyok vele, hogy nem használok sem
bojlit, sem pelletet és  semmilyen
más, különleges, a kereskedelmi for-
galomban kapható szinte kimondha-
tatlan nevű csalit, a felszerelésem is
átlagos, nincs benne semmi szuper.
Így mindenki láthatja, hogy nem kell
semmilyen különleges dolog a cso-
dálatos fogásokhoz, ezzel szeretnék
üzenni mindenkinek, hogy bárki,
bármikor  elkezdheti a horgászatot,
ahogy mondani szoktam: egytől
százéves korig!

Visszatérve az esti horgászatom-
hoz: voltunk lent este is szép szám-
mal, de említésre méltó (nálunk ez
10 kg feletti) halat senki nem fo-
gott, csak 2–3 kg-osak jöttek. Én
ezekre nem horgászom, a legkisebb
halam is idén 4 kg feletti volt. Vár-
tam most is a nagyhalra, éreztem,
hogy jönnie kell. Este 10 óráig nem
is történt semmi érdemleges, de ek-
kor meglódult a kapásjelzőm, majd
visszaesett, ezután kb. 30 cm-t
emelkedett, amikor bevágtam.
Éreztem, hogy megakasztottam a
halat, bár eleinte nem tűnt nagynak,
de pár másodper múlva már ka-
paszkodni kellett. Először a tőlem
távolabb lévő bokorban akart kiköt-
ni, majd újból befelé vette az irányt.
Mikor sikerült partközelbe hozni,
még akkor sem mutatta meg magát,
a mélyben védekezett. Kb. 15 perc
után láttam meg először, de még ez-
után is volt három kirohanása. 

Nehezítette a dolgomat, hogy pár
hete, míg próbáltam csalihalat fog-
ni, egy 6 kg-os ponty úgy odavágott
a botomnak, hogy elromlott a vis-
szaforgásgátlóm, és most tapasztal-
tam, hogy a hagyományos, csak
fékkel  történő fárasztásnál a halat
nem tudjuk olyan „puhán“ kivenni,
mivel jobban megérzi, hogy bajban
van. Egyébként mindig a visz-
szaforgásgátló kikapcsolásával, a
tenyeremmel az orsó csészéjét fé-
kezve fárasztom a halat, de mint
ahogy már korábban leírtam, kez-
dőknek ezt nem ajánlom, mert a hal
hirtelen nekilódulásakor ujjainkra
ez veszélyes lehet. Ezzel a mód-
szerrel sokkal jobban érezzük a hal
mozgását, így hamarabb tudunk en-
gedni, vagy ha kell, szorítani. 

Kb. 20 perc után jött fel a hal
úgy, hogy lehetett szákolni. Gyö-
nyörű tőponty volt, sárgállott a szí-
ne a holdvilágnál, abban biztos vol-
tam, hogy 10 kg feletti.  Gyorsan
alá is merítettem, míg a horog ki
nem akad, vagy a szája ki nem sza-
kad a jószágnak. 

Na, gondoltam, ha én ezt elmesé-
lem, el sem hiszik, azt gondolják,
csak a hatás kedvéért mondom,
hogy a 20 éves jubileumi horgász-
verseny estéjén ekkora halat fog-
tam. Kicsit későre járt már, kerék-
párral bajos is lett volna hazacipe-
kedni, ezért kikötöttem, és másnap
reggel mentem érte. 

Voltak lent akkor is egy páran. A
kapás felől érdeklődtem, közben
komótosan előhúztam a vízből a 10
kg feletti halat a lent lévő horgász-
társak nem kis ámulatára! Hossza
71 cm, súlya (pontosabb kifejezés-
sel élve, bár ezt nem használjuk: a
tömege) 10,5 kg volt. 

Annak rendje-módja szerint lefo-
tóztuk, bár a fényképeket nézve el-
törpül a többi, általam kifogott  14-
16 és 23 kg-os pontyok között, de
megköszönöm a Tónak, hogy ebből
az alkalomból ezzel a szép hallal
megajándékozott, és tudom, hogy
ez az ajándék nem csak nekem szól,
hanem mindenkinek, aki szeretne
ilyen halakkal találkozni.

Félreértés ne essék: nálunk is
vannak hosszú időszakok, amikor
nehéz halat fogni, most sem mon-

dom azt, hogy könnyű. Kicsit olyan
ez, mint az aztékok kincse: hiába a
lábunk előtt hever, aki nem ismeri a
titkát, soha nem kapja meg, aki pe-
dig ismeri, soha nem fogja kifoszta-
ni. Vannak időszakok, amikor
majdnem biztosra vesszük, hogy
nem lesz fogás, de azért leme-
gyünk, beszélgetünk, etegetünk,
karbantartjuk a horgászhelyünket,
na persze ilyenkor is számolunk va-
lamilyen befutóra, ami a legtöbb
esetben kapitális halat jelentett.

A verseny óta egy jó hét telt el,
csak estére volt időm lemenni, ak-
kor sem túl sokáig, gyakorlatilag
míg más ember pl. tévézik, addig
én horgászom. „Délre“, azaz éjfélre
már otthon is voltam. Ez idő alatt
egy 8-as + 3 db 6-os eredeti nyurga
és egy 6-os tükrös jött és egy pár
apró 2–3 kg-os. A legtöbb halnak
visszaadtam az életét, én amúgy is
egy új titokkal gazdagodtam: a
„rossz“ orsómon a hal fárasztásakor
lazábbra engedtem a féket, de a hal
kitörésekor ujjaimmal fékeztem a
dobot (és nem a csészét), így gya-
korlatilag ugyanúgy fárasztottam,
mint a visszaforgás gátlóval.

Kicsit hűvösek már az esték, bár
ez még elég leightos ahhoz képest,
amikor pl. tavaly szakadó hóban
bevágás után vízbe kellett mártani a
botot, hogy a zsinórra fagyott ka-
pásjelző, és a gyűrűkre fagyott hó
ne akadályozza a hal fárasztását.
Nálunk ugyanis a nagy mélység mi-
att később hűl le a víz, így már jócs-
kán röpködnek a mínuszok, mikor
nálunk befagy.

Jó hír volt számomra, hogy más
is fogott rajtam kívül 6 kg-os pon-
tyot, az pedig igazi elismerés volt,
hogy mindenhonnan pozitív vissza-
jelzést kaptunk, pl. a versenyen
részt vett távoli napijegyes horgá-
szok közül többen visszajöttek, és
beszélgették egymás közt, hogy jó
volt a hangulat, az ellátás, a díjak és
a fogások is, így mindennel meg
voltak elégedve a 20 éves jubileumi
versenyünkön.

Wachteinheim József
elnökVass András osztja ízletes halászlevét

Kövér Patrik első helyezését
jelentette

Egy örömteli pillanat szákolás a versenyen

Jött a telefon, hogy akció
van. Radóczi János barátom
telefonált, hogy lenne egy
nagy harcsa, amit dokumen-
tálni kéne.

Szünnap van, gondoltam jól jön
egy kis izgalom... Kocsiba be és
irány Tiszadob, kicsit lemaradtam,
de sikerült utolérnem Radóczi Gá-

bort, aki tartálykocsival halad a
tiszadobi kikötőhöz.

Kiérve gyönyörű látvány tárult
elénk, a csónak feküdt az élő jó-
szág. Rengeteg ember volt kíván-
csi e ritka példányra.

Kérdésemre elárulta a két halász
(Ambrus–Oláh), hogy aznap dél-
előtt palonyahálóval sikerült egy
medertörésről elcsípni. Mivel nem

tudták lemérni, így szóltak a Sza-
bolcsi Halászati Kft.-nek, hogy se-
gítsenek...

A nagy harcsát 5-en tudták be-
rakni a tárolóba. 50 perces út után
megérkezett a kemecsei telephely-
re, ahol 103,5 kg-ot mutatott a
mérleg. A hossza 260 cm. A hal to-
vább fog élni a VIP tóban, ahova
pár nap múlva kerül kihelyezésre,
addig megfigyelés alatt lesz.

Kővári János
www.pecamania.hu
info@pecamania.hu

Tovább él az óriás

Nagy Sándor a csukával (Fotó: ifj. Kovács Géza)
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Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy egyesületünk, a
Milotai Tiszavirág HE. az
idén töltötte be 20. évét.
Húsz év nagy idő egy ember
életében is, hát még egy hor-
gászegyesületében.

Milyen törékeny lehet, ami csak
arra elhivatottságot érző emberek
vezetésével működhet, mivel ezért
pl. nálunk semmilyen juttatás nem
jár. A tiszteletjegyekről és az in-
gyenes területi engedélyekről is öt
éve lemondott a vezetőség az
egyesület működőképességének
fenntartása és az eredményesebb
haltelepítések érdekében.

Természetesen a tagság segítsé-
ge is nélkülözhetetlen pl. környe-
zetvédelmi nap, horgászverseny
előkészítése, haltelepítésen részvé-
tel és még sorolhatnánk. 

Az év elején tartott jubileumi
közgyűlésen oklevél elismerésben
részesítettük azt a 18 egyesületi ta-
got, akik egyesületünk megalaku-
lása óta folyamatosan tagjai, vagy
éppen jelenleg is tisztségviselői
egyesületünknek. Meghívásunk-
nak eleget téve jelen volt Puskás
Sándor alapító elnök, aki felszóla-
lásában nagyra értékelte egyesüle-
tünk tevékenységét, és azt, hogy
ennyi embert így össze tud fogni.
Természetesen jelen volt az egye-
sület korábbi elnöke, Tamás Géza
is, aki jelenleg a felügyelő bizott-
ság elnöke. Egyébként Tamás Gé-
za a gyűlésünkön jelenlévő, és jó
egészségnek örvendő 85 éves
édesapjával, id. Tamás Gézával és
a szintén résztvevő Varga Józseffel
együtt alapító tagjai voltak 1972-
ben egyesületünk jogelődjének, a
Tiszabecsi Felső Tisza-vidéki Hor-
gászegyesületnek. Jelenlegi egye-
sületünk az 1980-as évek végén ki-
alakított  milotai kavicsbányató,
jelenlegi nevén Milotai Süllős Bá-
nyató vízkezelője. Egyesületünk
jogelődje nem rendelkezett saját-

kezelésű horgászvízzel, de  csodá-
latos térségünk tele van természe-
tes horgászvízzel, hiszen itt a Ti-
sza, a Batár patak (ami régen fo-
lyóként szerepelt), a Túr csatorna
(más néven : ásott Túr), és az Öreg
Túr (más néven: Kis Túr), és akkor
még nem is említettem a Milotán
már korábban meglévő, a Tisza
mellet közvetlenül elhelyezkedő
bányatavakat (a mienket védi a töl-
tés), vagy a tiszacsécsei kavics-
bányatavat. Mindenestre nemcsak
egyesületünk 20 éves, hanem hor-
gászvizünk is, amely ez idő alatt a
kapitális halak vizévé vált.

Jubileumi közgyűlésünkön a Me-
gyei Sporthorgász Szövetség részé-
ről Fesztóry Sándor ügyvezető
igazgató tisztelte meg egyesületün-
ket, aki elismerően nyilatkozott
munkánkról. Ezenkívül válaszolt a
felmerült kérdésekre, így a tagság
tőle is hallhatta többek között a hor-
gászrenddel, horgász etikával kap-
csolatosan az érvényben lévő sza-
bályokat. A tagság nevében megkö-
szöntem a Megyei Sporthorgász
Szövetség segítségét, hiszen anél-
kül nem jutottunk volna idáig. Az
első haltelepítést pl. a szövetség vé-
gezte (itt jegyzem meg, hogy öt
éven keresztül tilos volt a horgá-
szat, és a tagdíjakból minden évben
haltelepítést végzett az egyesület),
de a munkavégzéshez szükséges
minden irányú segítséget is min-

denkor megkaptunk. Húsz év alatt
nem volt olyan probléma, amire ne
lett volna megoldás. 

Környezetvédelmi nap

Áprilisban nagyszámú (90%-os
részvétellel) megtartottuk a kör-
nyezetvédelmi napot, ezenkívül
egy alkalommal útjavítást végez-
tünk. Egy vállalkozótól kapott 8
traktornyi földet teregetük szét a
szükséges helyeken. A traktort egy
másik helyi vállalkozó biztosította
szintén térítésmemntesen. Az el-
múlt évben 5 mázsa pontyot kap-
tunk ajándékba szintén, egy másik

vállalkozótól. Szerintem szép dol-
gok ezek ebben a gazdasági gon-
dokkal tele világban, és az külön
elismerést jelent, hogy érdemesnek
tartanak bennünket a támogatásra.

Szerettük volna a 20 éves jubile-
umunkat egy jó horgászversennyel
is emlékezetesebbé tenni. Igaz,
hogy minden évben 100 fő részére
2 üstben főzzük a halászlevet, és a
díjaink is értékesek botok, orsók
három kategóriában, de szerettük
volna még ezt is megfejelni.

Mint már három éve, most is a
NCA (Nemzeti Civil Alap) pályá-
zati támogatásból rendeztük a hor-
gászversenyt, így azok igényének
is eleget teszünk, akik szerint min-
den pénzünket haltelepítésre kell
fordítani.

Az időjárás nem jó, hanem kivá-
ló volt 2009. szeptember 27-én,
vasárnap. A halak is kitettek magu-
kért, mert a 4,75 kg-os ponty, vagy
a kifogott 2 db ponty még helye-
zésre sem volt elegendő.

Összesen 74 versenyzőnk volt,
ebből 61 felnőtt (köztük 15 napije-
gyes – legnagyob örömömre töb-
ben fogtak közülük 1, vagy 2 pon-
tyot), 1 ifjúsági és 12 gyermek.
Sok gyermeket (de volt ilyen 20
éves felnőttünk is!) anyuka, apuka
is elkísérte, de rajtuk kívül is még
sokan nem jöttek egyedül. Délre
pedig megérkeztek azok a tagok,
akik nem versenyeztek, de nem
tudták kihagyni a Milotai Diófesz-

tivál többszörös főzőbajnoka, Vass
András halászlevét, és azt, hogy
egy kicsit elbeszélgessenek a hor-
gásztársakkal, barátokkal. Így leg-
alább 120-an voltunk a halászlé
osztásakor, amiből jutott bőven
mindenkinek.

Életük első hala

A versenyzők horgászismerete-
ket, tartalmazó tesztlapot is kitöltöt-
tek, amellyel 60 pontot szerezhettek.
Összesen 22 ponty került kifogásra
4 óra alatt. Két gyermek horgászunk
most fogta meg élete első pontyát,
hatalmas örömük volt! A második
helyezett 9 éves Kálló András fene-
kező készséggel fogta meg 1,75 kg-
os pontyát. Szákolás után ezt mond-
ta apukájának: „Elfáratt a hal, de el-
fáradtam én is!“

Volt még egy horgászházaspá-
runk Balatonlelléről, akik még a
verseny után itt maradtak.

Nagyon elégedetten távoztak,
mert elmondták, hogy több halat
fogtak itt, mint egész évben a Ba-
latonon: összesen 11 pontyot jelen-
tett ez. Természetesen a darabszám
korlátozást betartották, ami a ver-
senyen kifogott halak esetében is
így történt: mérleglés után vissza
lettek helyezve. 
Eredmények:

Felnőtt: I. Mursa Attila 12065
pont (ebből 6 db ponty) II. Kovács
Sándor 11594 pont (ebből 5 db
ponty) III. Rádi László 6720 pont
(ebből 3 db ponty)

Rádi László a Megyei Sporthor-
gász Szövetséget is képviselte a
Környezetvédelmi Bizottság elnö-
keként, de ezenkívül  ő a Kocsordi

Húsz éves a Milotai Tiszavirág HE

A 4,75 kg-os ponttyal még he-
lyezést sem értek el

A díjak kiosztásakor mindenki elégedett volt

Az egyik napijegyesünk biz-
tosan jó helyre dobott, mert ő
is fogott 2 pontyot

Az ifjúsági díjat Rétfelvi Bence nyerte

Érdekes és egyben feltűnő je-
lenségnek tartom, hogy a
pontyhorgászok figyelme egy-
re inkább a bojlik felé fordult. 

Azonban nem mindenkinek
adatik meg az a lehetőség, hogy

a horgászboltokban a magas ár-
kategóriájú etetőanyagok közül
válogasson. Mit tehetnek ők?

Vagy ácsingóznak a számukra
elérhetetlen bolti bojlik után,
esetleg saját maguk készítenek
(vállalva a végeredmény kocká-

zati tényezőjét), vagy más elér-
hető árú, de mégis hatékony
pontycsemege után néznek. Ép-
pen ezért szeretném felhívni a
figyelmet egy kiváló ponty csa-
lira, mely nagy múltra tekint
vissza, hisz már régen is fogták

vele a szebbnél-szebb halakat.
Nem más ez, mint a burgonya,
hétköznapi néven krumpli. Po-
tom pénzért beszerezhető, s
emellett pedig igen fogós! Ha
megfelelő módon van elkészít-
ve, közelébe érhet a jobb bojlik-
nak is, ha pedig még meg is íze-
sítjük, az könnyen a siker útjára
vihet bennünket. 

Vernicz Zoltán 

Elfeledett pontycsemegék

Első lépésben a burgonyá-
kat tisztítsuk meg.

Szeljük fel őket a képen lát-
ható módon, különböző
méretűekre.

A különlegesség kedvéért
néhány burgonyadarabkát
mindig gömb alakura farig-
csálok. Hátha éppen ehhez
van gusztusuk!

A megfőzött burgonyákat te-
gyük egy lezárható tetejű
üvegbe. A főzést illetően ne
essünk túlzásokba. Akkor
értük el a megfelelő állagot,
ha már puhák, de ugyanak-
kor még rugalmasak is.

Csalink fogósságát az íze-
sítéssel nagymértékben
megnövelhetjük. Ez eset-
ben por alakú aromát hasz-
náltam, melyet először víz-
ben feloldok.

Az eredmény magáért be-
szél. A burgonyadarabká-
kat átjárja az aroma, me-
lyek ezután csábítóan illa-
tozni fognak, így már bizto-
san rátalálnak a környék-
ben tartózkodó halak!

Mielőtt lezárnánk az üveget
ne feledkezzünk meg a Has-
sa tartósító szerről sem! Ez
egy különleges tartósítószer,
mely mentes a különféle mel-
lékízektől. Ennél fogva nyu-
godtan használhatjuk, hisz
csalink íz és illathatásán
semmit sem változtat.

Próbálkozzunk különböző
ízekkel! Ki tudja melyik lesz
a nyerő?

Az ízesítéshez szükséges
anyagok és végeredmény!

A munka legutolsó fázisa a
címkézés, melyről nem ta-
nácsos megfeledkezni. Al-
koholos filc segítségével
ez a művelet játékos köny-
nyedséggel elvégezhető.

Azóta is voltak fogások szép
számmal, igaz 10 kg-on felüli halat
csak nekem sikerült fogni. Az ezzel
kapcsolatos esemény  2009. 10. 09.
22:30-kor kezdődött, amikor egy 4
kg-os (sima, és nem nyurga, de ez is
megteszi) tőpontyot szákoltam, lát-
tam, hogy a másik botomon megin-
dul a kapásjelző. Gyorsan befejez-
tem a szákolást, majd a szákot ha-

lastól a parttól 1 m-re hagyva ro-
hantam a bothoz. Épp jókor értem
oda, mert azonnal be kellett vágni,
ha ezt később teszem, a hal elenge-
di a csalit, hacsak meg nem akaszt-
ja saját magát. 

A bevágás után éreztem, hogy
meg van a halam, sőt engedni is kel-
lett a fékemen, olyan vehemensen
neki indult („természetesen“ a rossz
visszaforgásgátlójú orsóval szerelt
botomra volt a kapás), hogy kényte-
len voltam a fékemen engedni. So-
kan azt vallják, hogy a féken fárasz-
tás közben nem szabad állítani. Ők,
ha találkoztak már olyan halakkal,
amilyenekkel én szoktam, már biz-
tosan nagyon sok halat elveszítet-
tek. Tudtam, hogy ez a hal nem ki-
csi, és azt is, hogy szák nélkül kell
kivennem. Próbáltam a lehető leg-
jobban, és a legrövidebb idő alatt ki-
fárasztani, mert a másik vendég a
parton eléggé türelmetlen volt. Tíz
percig így is eltartott az ütközet. Ek-

kor halamat – a 0,25-ös, 6,7 kg. sza-
kítószilárdságú monofil zsinórt tőle
2 m-re kézzel megfogva – húztam a
part felé, mivel már félig-meddig
felfeküdt a vízre. Azt már láttam,
hogy baj lehet ebből a gyors fárasz-
tásból és kézzel kiemelésből, mert
elég szép nagynak láttam, de csinál-
tam én már ilyet többször is, úgy-
hogy bíztam magamban. A parttól
kb. 0,5 m-re azonban a hal vágott
egyet, és elszakadt a zsinór. 

Megszakadt köztünk a kapcsolat,
én gondolkodás nélkül letettem a
botot, és bal lábbal beleléptem a
vízbe (térdig megmerültem), majd
előrehajolva két kézzel a menekül-
ni szándékozó hal alá nyúltam, és
sikeresen partra tettem. Gyorsan ki-
kötöztem, és „megmentettem“ a pár
perce megszákolt 4 kg-os halat is.
Ezután szemügyre vettem szerelé-
semet: a kosár oldalára kötött ho-
rogra kapott a hal (súlya 10,1 kg.
volt, jobb oldali kép), és azt a zsi-
nórt szakította el, amelyen ez a ho-
rog volt, tehát – az elvi feltételezé-
sekkel szemben – a kosárba for-

rasztott pálca most sem tört ki, ha-
nem a rövid zsinór szakadt a na-
gyobb terhelés hatására.

Kicsit komplikált lett volna kerék-
párral a 2 halat hazavinni, így a na-
gyobbikat megint kint hagytam,
hadd töltsön még „otthon“ egy utol-
só éjszakát. Másnap, mivel perpilla-
nat nem volt kocsi a közelben, kerék-
párral mentem a halamért, így nem-
csak a lent lévő horgászok, hanem a
szombat reggel szép számmal nyüzs-
gő lakosok is megcsodálhatták.

Wachteinheim József

Milotai szép fogások
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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
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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
adatbázisának aktualizálásához folyamatosan

várjuk új egyesületek és horgászvizek jelentkezé-
sét, valamint a régiek adatváltozásait.

ZÉTA Sport Bt.

Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szövetséga

4400 Nyíregyháza, 
Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. 
(Galéria Üzletház)
Telefon, fax: 06-42/411-372

Ügyfélfogadás: H., K., Cs.: 8–16 óráig, 
Sze.: 8–18 óráig, P.: 8–13 óráig fogadjuk a horgászokat.

Halfaj tilalmi időszak 
Pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 1.–december 31. 
Csuka (Esox lucius) február 15.–március 31. 
Balin (Aspius aspius) március 1.–április 30. 
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca) március 1.–április 30. 
Kősüllő (Stizostedion volgense) március 1.–május 31. 
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1.–május 31. 
Ponty (Cyprinus carpio) május 3.–június 15. 
Márna (Barbus barbus) május 3.–június 15. 
Harcsa 80 cm alatti példány (Silurus glanis) május 3.–június 15. 
Paduc, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg május 3.–június 15. 

A meghatározott tilalmi idők a tilalom kezdeteként megjelölt nap 0
órájától kezdődnek és a befejező határnap 24. órájával fejeződnek be.

Méretkorlátozások:
Halfaj Latin név Méret 
Menyhal Lota Lota 20 cm
Kősüllő Stizostedion volgense 20 cm 
Sebes pisztráng Salmo trutta m. fario 22 cm 
Szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss 22 cm 
Ponty Cyprinus carpio 30 cm 
Fogassüllő Stizostedion lucioperca 30 cm 
Pisztrángsügér Micropterus salmoides 30 cm 
Márna Barbus barbus 40 cm 
Amur Ctenopharyngodon idella 40 cm 
Balin Aspius aspius 40 cm 
Csuka Esox lucius 40 cm 
Kecsege Acipenser ruthenus 45 cm 
Harcsa Silurus glanis 50 cm
A haltest hossza alatt az orrcsúcstól a farokúszó tövéig
mért távolságot kell érteni.

www.villantomagazin.com

A Sporthorgász Egyesületek

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szövetségének naptára
naptára
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Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy egyesületünk, a
Milotai Tiszavirág HE. az
idén töltötte be 20. évét.
Húsz év nagy idő egy ember
életében is, hát még egy hor-
gászegyesületében.

Milyen törékeny lehet, ami csak
arra elhivatottságot érző emberek
vezetésével működhet, mivel ezért
pl. nálunk semmilyen juttatás nem
jár. A tiszteletjegyekről és az in-
gyenes területi engedélyekről is öt
éve lemondott a vezetőség az
egyesület működőképességének
fenntartása és az eredményesebb
haltelepítések érdekében.

Természetesen a tagság segítsé-
ge is nélkülözhetetlen pl. környe-
zetvédelmi nap, horgászverseny
előkészítése, haltelepítésen részvé-
tel és még sorolhatnánk. 

Az év elején tartott jubileumi
közgyűlésen oklevél elismerésben
részesítettük azt a 18 egyesületi ta-
got, akik egyesületünk megalaku-
lása óta folyamatosan tagjai, vagy
éppen jelenleg is tisztségviselői
egyesületünknek. Meghívásunk-
nak eleget téve jelen volt Puskás
Sándor alapító elnök, aki felszóla-
lásában nagyra értékelte egyesüle-
tünk tevékenységét, és azt, hogy
ennyi embert így össze tud fogni.
Természetesen jelen volt az egye-
sület korábbi elnöke, Tamás Géza
is, aki jelenleg a felügyelő bizott-
ság elnöke. Egyébként Tamás Gé-
za a gyűlésünkön jelenlévő, és jó
egészségnek örvendő 85 éves
édesapjával, id. Tamás Gézával és
a szintén résztvevő Varga Józseffel
együtt alapító tagjai voltak 1972-
ben egyesületünk jogelődjének, a
Tiszabecsi Felső Tisza-vidéki Hor-
gászegyesületnek. Jelenlegi egye-
sületünk az 1980-as évek végén ki-
alakított  milotai kavicsbányató,
jelenlegi nevén Milotai Süllős Bá-
nyató vízkezelője. Egyesületünk
jogelődje nem rendelkezett saját-

kezelésű horgászvízzel, de  csodá-
latos térségünk tele van természe-
tes horgászvízzel, hiszen itt a Ti-
sza, a Batár patak (ami régen fo-
lyóként szerepelt), a Túr csatorna
(más néven : ásott Túr), és az Öreg
Túr (más néven: Kis Túr), és akkor
még nem is említettem a Milotán
már korábban meglévő, a Tisza
mellet közvetlenül elhelyezkedő
bányatavakat (a mienket védi a töl-
tés), vagy a tiszacsécsei kavics-
bányatavat. Mindenestre nemcsak
egyesületünk 20 éves, hanem hor-
gászvizünk is, amely ez idő alatt a
kapitális halak vizévé vált.

Jubileumi közgyűlésünkön a Me-
gyei Sporthorgász Szövetség részé-
ről Fesztóry Sándor ügyvezető
igazgató tisztelte meg egyesületün-
ket, aki elismerően nyilatkozott
munkánkról. Ezenkívül válaszolt a
felmerült kérdésekre, így a tagság
tőle is hallhatta többek között a hor-
gászrenddel, horgász etikával kap-
csolatosan az érvényben lévő sza-
bályokat. A tagság nevében megkö-
szöntem a Megyei Sporthorgász
Szövetség segítségét, hiszen anél-
kül nem jutottunk volna idáig. Az
első haltelepítést pl. a szövetség vé-
gezte (itt jegyzem meg, hogy öt
éven keresztül tilos volt a horgá-
szat, és a tagdíjakból minden évben
haltelepítést végzett az egyesület),
de a munkavégzéshez szükséges
minden irányú segítséget is min-

denkor megkaptunk. Húsz év alatt
nem volt olyan probléma, amire ne
lett volna megoldás. 

Környezetvédelmi nap

Áprilisban nagyszámú (90%-os
részvétellel) megtartottuk a kör-
nyezetvédelmi napot, ezenkívül
egy alkalommal útjavítást végez-
tünk. Egy vállalkozótól kapott 8
traktornyi földet teregetük szét a
szükséges helyeken. A traktort egy
másik helyi vállalkozó biztosította
szintén térítésmemntesen. Az el-
múlt évben 5 mázsa pontyot kap-
tunk ajándékba szintén, egy másik

vállalkozótól. Szerintem szép dol-
gok ezek ebben a gazdasági gon-
dokkal tele világban, és az külön
elismerést jelent, hogy érdemesnek
tartanak bennünket a támogatásra.

Szerettük volna a 20 éves jubile-
umunkat egy jó horgászversennyel
is emlékezetesebbé tenni. Igaz,
hogy minden évben 100 fő részére
2 üstben főzzük a halászlevet, és a
díjaink is értékesek botok, orsók
három kategóriában, de szerettük
volna még ezt is megfejelni.

Mint már három éve, most is a
NCA (Nemzeti Civil Alap) pályá-
zati támogatásból rendeztük a hor-
gászversenyt, így azok igényének
is eleget teszünk, akik szerint min-
den pénzünket haltelepítésre kell
fordítani.

Az időjárás nem jó, hanem kivá-
ló volt 2009. szeptember 27-én,
vasárnap. A halak is kitettek magu-
kért, mert a 4,75 kg-os ponty, vagy
a kifogott 2 db ponty még helye-
zésre sem volt elegendő.

Összesen 74 versenyzőnk volt,
ebből 61 felnőtt (köztük 15 napije-
gyes – legnagyob örömömre töb-
ben fogtak közülük 1, vagy 2 pon-
tyot), 1 ifjúsági és 12 gyermek.
Sok gyermeket (de volt ilyen 20
éves felnőttünk is!) anyuka, apuka
is elkísérte, de rajtuk kívül is még
sokan nem jöttek egyedül. Délre
pedig megérkeztek azok a tagok,
akik nem versenyeztek, de nem
tudták kihagyni a Milotai Diófesz-

tivál többszörös főzőbajnoka, Vass
András halászlevét, és azt, hogy
egy kicsit elbeszélgessenek a hor-
gásztársakkal, barátokkal. Így leg-
alább 120-an voltunk a halászlé
osztásakor, amiből jutott bőven
mindenkinek.

Életük első hala

A versenyzők horgászismerete-
ket, tartalmazó tesztlapot is kitöltöt-
tek, amellyel 60 pontot szerezhettek.
Összesen 22 ponty került kifogásra
4 óra alatt. Két gyermek horgászunk
most fogta meg élete első pontyát,
hatalmas örömük volt! A második
helyezett 9 éves Kálló András fene-
kező készséggel fogta meg 1,75 kg-
os pontyát. Szákolás után ezt mond-
ta apukájának: „Elfáratt a hal, de el-
fáradtam én is!“

Volt még egy horgászházaspá-
runk Balatonlelléről, akik még a
verseny után itt maradtak.

Nagyon elégedetten távoztak,
mert elmondták, hogy több halat
fogtak itt, mint egész évben a Ba-
latonon: összesen 11 pontyot jelen-
tett ez. Természetesen a darabszám
korlátozást betartották, ami a ver-
senyen kifogott halak esetében is
így történt: mérleglés után vissza
lettek helyezve. 
Eredmények:

Felnőtt: I. Mursa Attila 12065
pont (ebből 6 db ponty) II. Kovács
Sándor 11594 pont (ebből 5 db
ponty) III. Rádi László 6720 pont
(ebből 3 db ponty)

Rádi László a Megyei Sporthor-
gász Szövetséget is képviselte a
Környezetvédelmi Bizottság elnö-
keként, de ezenkívül  ő a Kocsordi

Húsz éves a Milotai Tiszavirág HE

A 4,75 kg-os ponttyal még he-
lyezést sem értek el

A díjak kiosztásakor mindenki elégedett volt

Az egyik napijegyesünk biz-
tosan jó helyre dobott, mert ő
is fogott 2 pontyot

Az ifjúsági díjat Rétfelvi Bence nyerte

Érdekes és egyben feltűnő je-
lenségnek tartom, hogy a
pontyhorgászok figyelme egy-
re inkább a bojlik felé fordult. 

Azonban nem mindenkinek
adatik meg az a lehetőség, hogy

a horgászboltokban a magas ár-
kategóriájú etetőanyagok közül
válogasson. Mit tehetnek ők?

Vagy ácsingóznak a számukra
elérhetetlen bolti bojlik után,
esetleg saját maguk készítenek
(vállalva a végeredmény kocká-

zati tényezőjét), vagy más elér-
hető árú, de mégis hatékony
pontycsemege után néznek. Ép-
pen ezért szeretném felhívni a
figyelmet egy kiváló ponty csa-
lira, mely nagy múltra tekint
vissza, hisz már régen is fogták

vele a szebbnél-szebb halakat.
Nem más ez, mint a burgonya,
hétköznapi néven krumpli. Po-
tom pénzért beszerezhető, s
emellett pedig igen fogós! Ha
megfelelő módon van elkészít-
ve, közelébe érhet a jobb bojlik-
nak is, ha pedig még meg is íze-
sítjük, az könnyen a siker útjára
vihet bennünket. 

Vernicz Zoltán 

Elfeledett pontycsemegék

Első lépésben a burgonyá-
kat tisztítsuk meg.

Szeljük fel őket a képen lát-
ható módon, különböző
méretűekre.

A különlegesség kedvéért
néhány burgonyadarabkát
mindig gömb alakura farig-
csálok. Hátha éppen ehhez
van gusztusuk!

A megfőzött burgonyákat te-
gyük egy lezárható tetejű
üvegbe. A főzést illetően ne
essünk túlzásokba. Akkor
értük el a megfelelő állagot,
ha már puhák, de ugyanak-
kor még rugalmasak is.

Csalink fogósságát az íze-
sítéssel nagymértékben
megnövelhetjük. Ez eset-
ben por alakú aromát hasz-
náltam, melyet először víz-
ben feloldok.

Az eredmény magáért be-
szél. A burgonyadarabká-
kat átjárja az aroma, me-
lyek ezután csábítóan illa-
tozni fognak, így már bizto-
san rátalálnak a környék-
ben tartózkodó halak!

Mielőtt lezárnánk az üveget
ne feledkezzünk meg a Has-
sa tartósító szerről sem! Ez
egy különleges tartósítószer,
mely mentes a különféle mel-
lékízektől. Ennél fogva nyu-
godtan használhatjuk, hisz
csalink íz és illathatásán
semmit sem változtat.

Próbálkozzunk különböző
ízekkel! Ki tudja melyik lesz
a nyerő?

Az ízesítéshez szükséges
anyagok és végeredmény!

A munka legutolsó fázisa a
címkézés, melyről nem ta-
nácsos megfeledkezni. Al-
koholos filc segítségével
ez a művelet játékos köny-
nyedséggel elvégezhető.

Azóta is voltak fogások szép
számmal, igaz 10 kg-on felüli halat
csak nekem sikerült fogni. Az ezzel
kapcsolatos esemény  2009. 10. 09.
22:30-kor kezdődött, amikor egy 4
kg-os (sima, és nem nyurga, de ez is
megteszi) tőpontyot szákoltam, lát-
tam, hogy a másik botomon megin-
dul a kapásjelző. Gyorsan befejez-
tem a szákolást, majd a szákot ha-

lastól a parttól 1 m-re hagyva ro-
hantam a bothoz. Épp jókor értem
oda, mert azonnal be kellett vágni,
ha ezt később teszem, a hal elenge-
di a csalit, hacsak meg nem akaszt-
ja saját magát. 

A bevágás után éreztem, hogy
meg van a halam, sőt engedni is kel-
lett a fékemen, olyan vehemensen
neki indult („természetesen“ a rossz
visszaforgásgátlójú orsóval szerelt
botomra volt a kapás), hogy kényte-
len voltam a fékemen engedni. So-
kan azt vallják, hogy a féken fárasz-
tás közben nem szabad állítani. Ők,
ha találkoztak már olyan halakkal,
amilyenekkel én szoktam, már biz-
tosan nagyon sok halat elveszítet-
tek. Tudtam, hogy ez a hal nem ki-
csi, és azt is, hogy szák nélkül kell
kivennem. Próbáltam a lehető leg-
jobban, és a legrövidebb idő alatt ki-
fárasztani, mert a másik vendég a
parton eléggé türelmetlen volt. Tíz
percig így is eltartott az ütközet. Ek-

kor halamat – a 0,25-ös, 6,7 kg. sza-
kítószilárdságú monofil zsinórt tőle
2 m-re kézzel megfogva – húztam a
part felé, mivel már félig-meddig
felfeküdt a vízre. Azt már láttam,
hogy baj lehet ebből a gyors fárasz-
tásból és kézzel kiemelésből, mert
elég szép nagynak láttam, de csinál-
tam én már ilyet többször is, úgy-
hogy bíztam magamban. A parttól
kb. 0,5 m-re azonban a hal vágott
egyet, és elszakadt a zsinór. 

Megszakadt köztünk a kapcsolat,
én gondolkodás nélkül letettem a
botot, és bal lábbal beleléptem a
vízbe (térdig megmerültem), majd
előrehajolva két kézzel a menekül-
ni szándékozó hal alá nyúltam, és
sikeresen partra tettem. Gyorsan ki-
kötöztem, és „megmentettem“ a pár
perce megszákolt 4 kg-os halat is.
Ezután szemügyre vettem szerelé-
semet: a kosár oldalára kötött ho-
rogra kapott a hal (súlya 10,1 kg.
volt, jobb oldali kép), és azt a zsi-
nórt szakította el, amelyen ez a ho-
rog volt, tehát – az elvi feltételezé-
sekkel szemben – a kosárba for-

rasztott pálca most sem tört ki, ha-
nem a rövid zsinór szakadt a na-
gyobb terhelés hatására.

Kicsit komplikált lett volna kerék-
párral a 2 halat hazavinni, így a na-
gyobbikat megint kint hagytam,
hadd töltsön még „otthon“ egy utol-
só éjszakát. Másnap, mivel perpilla-
nat nem volt kocsi a közelben, kerék-
párral mentem a halamért, így nem-
csak a lent lévő horgászok, hanem a
szombat reggel szép számmal nyüzs-
gő lakosok is megcsodálhatták.

Wachteinheim József

Milotai szép fogások
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A menyhalról
A menyhal nagyon ronda
hal, viszont finom. Első lá-
tásra tehát nem lesz szere-
lem, a kisütött példányok
azonban feledtetik a látvány
okozta első sokkot. No de
ne rohanjunk ennyire előre.

A menyhallal, azon kívül, hogy
ronda, még igen sok probléma is
van, ami miatt nem vált a horgász-
társak kedvencévé.
A hazánkban előfor-
duló egyetlen édes-
vízi tőkehalféle csak
télen, a legnagyobb
hidegben horgász-
ható – ekkor van a
legjobb étvágya, rá-
adásul ekkor is csak
sötétben, este 6 és 9
között harap rá a csalira (giliszta
vagy halszelet). Halunk tehát jól
kitalálta, hogyan kell túlélni a
hobbipecások terrorját: éjszakai
élet a folyótorkolatokban, a mé-
lyebb, hidegebb mederfenekeken.

A Dunából ennek ellenére
hosszú időre eltűnt, igaz, ez már a
szennyezés egyik szomorú követ-
kezménye, nem pedig a rapsicok
(orvhorgászok) áldozatos munká-
jának gyümölcse. A múlt idő –
„hosszú időre eltűnt“ – nem vélet-
len, az öregek szerint Duna vize
egyre tisztul, a menyhalak meg
egyre csak jönnek vissza. Állító-
lag a békásmegyeri partoknál ha-
talmas rajok portyáznak, bár stá-

bunk még csak a Duna Szentend-
re és Tahi közti részén találkozott
néhány példánnyal.

Mint azt már említettük, a
menyhalnak nem csak az életmód-
ja különleges, hanem a külseje is.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a
kezdő pecás első menyhalzsákmá-
nya gyakran kerül vissza a vízbe a
hal első pillantásra sugárfertőzött
törpeharcsára emlékeztető külseje
miatt. Teste nyújtott, elől henger
alakú, hátul oldalról lapított, feje
széles, lapos. Állán egy jellegze-

tes, hosszú bajusz-
szál található, míg
felül 2 nagyon rövid
az orrnyílásoknál.
Pikkelyei nincse-
nek, háta barna, ol-
dala sárgás vagy
zöldes színezetű, ha-
sonlóan a törpehar-
csához. A horgászok

általában 30–50 centiméter hosszú
példányokkal találkoznak, de
amúgy a menyhal megnőhet egy
méternél hosszabbra is – ezt írják a
szakkönyvek.

A menyhal december és febru-
ár között ívik, amikor is a körül-
belül 1 milliméter átmérőjű olaj-
cseppel burkolt ikráikat heteken
át szabadon sodorja a víz. Márci-
usban, az ívási időszak végezté-
vel visszavonulnak, és rejtélyes
módon eltűnnek a mélyben, hogy
azután november tájékán újra elő-
bújjanak, és falkákban evezve
rángassák az egymás mellé helye-
zett botokat.

Uprecht Vilmos, Szabados Balázs

Villantóval fogta a csukát

Szép 
zsákmánnyal
tért haza a tarpai Debreceni
Zsolt, a helyi Kuruc Hor-
gászegyesület tagja a hét-
végén. A csuka 7,80 kg sú-
lyú, amelyet kishallal fo-
gott a tarpai Kiss Jánosé
tavon. 

(Kép és szöveg: Berki Károly)

Bár a természet az idén nem
volt kegyes a csapadék meny-
nyiségét illetően a tiszadadai hor-
gászokhoz, azonban sikerélmé-

nyek mégis vannak. Nagy Sán-
dor helyi horgász villantóval fog-
ta hétfőn ezt a 6 kilogramm súlyú
csukát a holtágban.

HE elnöke, és egyesületünk tagja is
egyben. Két éve övé volt az első
díj. A megnyitókor ő is felhívta a
nagyszámú jelenlévők figyelmét
természetünk megóvásának fontos-
ságára, ebből adódóan környezet-
védelmi szabályok betartására.

Gyermek: I. Kövér Patrik
1954 pont (ebből 1 db. ponty), II.
Kálló András 1835 pont (ebből 1
db. ponty), III. Horváth Csaba
52 pont

Ifjúsági: I. Rétfalvi Bence 54
pont (halat nem sikerült fognia, de
ezt a tesztlap kitöltésével érte el,
ami igen szép teljesítmény a 60
pontból), II. és III. helyezett induló
hiányában nem volt, ezért rövid ta-
nácskozás után a díjakat – azok leg-
nagyobb örömére – a gyermekek
között  osztottuk ki.

A 20 évvel ezelőtt 4 éves gyer-
mekhorgászként induló, folyamatos
tagsági viszonya és ifjúsági felelősi
feladatok ellátásának elismeréséül
külön oklevél elismerésben részesí-
tettük a milotai Kondor Tamást.

Volt egy meglepetésünk is: Vass
András, aki az egyesület alapító tag-
ja, és három cikluson keresztül, az-
az 15 évig vezetőségi tagja is volt,
és minden versenykor az ő irányítá-
sa mellett készül a halászlé – vagy
éppen más finomság – szintén okle-
vél elismerésben részesült és  meg-
kapta azt a díjat, amit az első helye-
zett is megkapott: 3 részes pontyozó
botot nyeletőfékes orsóval.

Tökéletesen sikerült

Szerintem minden tökéletesen si-
került, az egész verseny nagyon jó
hangulatban zajlott, és még jobb
hangulatban fejeződött be, de arra
gondoltam, hogy egy nagy hal fogá-
sával jó lenne még megkoronázni
verseny napját. Estére vissza is men-
tem, és a szokásos módszeremmel
felcsaliztam, ami csak 1 szem kuko-
ricából állt,  a kosár alatt közvetlenül
kulcskarikára fűzött 2. sz. horgon. A
kosár oldalára is van kötve egy ilyen
horog, ami igen eredményes, de er-
ről már korábban beszámoltam,
interneten megtalálható jelen írásom
megjelenítőinek jóvoltából. Úgy va-

gyok vele, hogy nem használok sem
bojlit, sem pelletet és  semmilyen
más, különleges, a kereskedelmi for-
galomban kapható szinte kimondha-
tatlan nevű csalit, a felszerelésem is
átlagos, nincs benne semmi szuper.
Így mindenki láthatja, hogy nem kell
semmilyen különleges dolog a cso-
dálatos fogásokhoz, ezzel szeretnék
üzenni mindenkinek, hogy bárki,
bármikor  elkezdheti a horgászatot,
ahogy mondani szoktam: egytől
százéves korig!

Visszatérve az esti horgászatom-
hoz: voltunk lent este is szép szám-
mal, de említésre méltó (nálunk ez
10 kg feletti) halat senki nem fo-
gott, csak 2–3 kg-osak jöttek. Én
ezekre nem horgászom, a legkisebb
halam is idén 4 kg feletti volt. Vár-
tam most is a nagyhalra, éreztem,
hogy jönnie kell. Este 10 óráig nem
is történt semmi érdemleges, de ek-
kor meglódult a kapásjelzőm, majd
visszaesett, ezután kb. 30 cm-t
emelkedett, amikor bevágtam.
Éreztem, hogy megakasztottam a
halat, bár eleinte nem tűnt nagynak,
de pár másodper múlva már ka-
paszkodni kellett. Először a tőlem
távolabb lévő bokorban akart kiköt-
ni, majd újból befelé vette az irányt.
Mikor sikerült partközelbe hozni,
még akkor sem mutatta meg magát,
a mélyben védekezett. Kb. 15 perc
után láttam meg először, de még ez-
után is volt három kirohanása. 

Nehezítette a dolgomat, hogy pár
hete, míg próbáltam csalihalat fog-
ni, egy 6 kg-os ponty úgy odavágott
a botomnak, hogy elromlott a vis-
szaforgásgátlóm, és most tapasztal-
tam, hogy a hagyományos, csak
fékkel  történő fárasztásnál a halat
nem tudjuk olyan „puhán“ kivenni,
mivel jobban megérzi, hogy bajban
van. Egyébként mindig a visz-
szaforgásgátló kikapcsolásával, a
tenyeremmel az orsó csészéjét fé-
kezve fárasztom a halat, de mint
ahogy már korábban leírtam, kez-
dőknek ezt nem ajánlom, mert a hal
hirtelen nekilódulásakor ujjainkra
ez veszélyes lehet. Ezzel a mód-
szerrel sokkal jobban érezzük a hal
mozgását, így hamarabb tudunk en-
gedni, vagy ha kell, szorítani. 

Kb. 20 perc után jött fel a hal
úgy, hogy lehetett szákolni. Gyö-
nyörű tőponty volt, sárgállott a szí-
ne a holdvilágnál, abban biztos vol-
tam, hogy 10 kg feletti.  Gyorsan
alá is merítettem, míg a horog ki
nem akad, vagy a szája ki nem sza-
kad a jószágnak. 

Na, gondoltam, ha én ezt elmesé-
lem, el sem hiszik, azt gondolják,
csak a hatás kedvéért mondom,
hogy a 20 éves jubileumi horgász-
verseny estéjén ekkora halat fog-
tam. Kicsit későre járt már, kerék-
párral bajos is lett volna hazacipe-
kedni, ezért kikötöttem, és másnap
reggel mentem érte. 

Voltak lent akkor is egy páran. A
kapás felől érdeklődtem, közben
komótosan előhúztam a vízből a 10
kg feletti halat a lent lévő horgász-
társak nem kis ámulatára! Hossza
71 cm, súlya (pontosabb kifejezés-
sel élve, bár ezt nem használjuk: a
tömege) 10,5 kg volt. 

Annak rendje-módja szerint lefo-
tóztuk, bár a fényképeket nézve el-
törpül a többi, általam kifogott  14-
16 és 23 kg-os pontyok között, de
megköszönöm a Tónak, hogy ebből
az alkalomból ezzel a szép hallal
megajándékozott, és tudom, hogy
ez az ajándék nem csak nekem szól,
hanem mindenkinek, aki szeretne
ilyen halakkal találkozni.

Félreértés ne essék: nálunk is
vannak hosszú időszakok, amikor
nehéz halat fogni, most sem mon-

dom azt, hogy könnyű. Kicsit olyan
ez, mint az aztékok kincse: hiába a
lábunk előtt hever, aki nem ismeri a
titkát, soha nem kapja meg, aki pe-
dig ismeri, soha nem fogja kifoszta-
ni. Vannak időszakok, amikor
majdnem biztosra vesszük, hogy
nem lesz fogás, de azért leme-
gyünk, beszélgetünk, etegetünk,
karbantartjuk a horgászhelyünket,
na persze ilyenkor is számolunk va-
lamilyen befutóra, ami a legtöbb
esetben kapitális halat jelentett.

A verseny óta egy jó hét telt el,
csak estére volt időm lemenni, ak-
kor sem túl sokáig, gyakorlatilag
míg más ember pl. tévézik, addig
én horgászom. „Délre“, azaz éjfélre
már otthon is voltam. Ez idő alatt
egy 8-as + 3 db 6-os eredeti nyurga
és egy 6-os tükrös jött és egy pár
apró 2–3 kg-os. A legtöbb halnak
visszaadtam az életét, én amúgy is
egy új titokkal gazdagodtam: a
„rossz“ orsómon a hal fárasztásakor
lazábbra engedtem a féket, de a hal
kitörésekor ujjaimmal fékeztem a
dobot (és nem a csészét), így gya-
korlatilag ugyanúgy fárasztottam,
mint a visszaforgás gátlóval.

Kicsit hűvösek már az esték, bár
ez még elég leightos ahhoz képest,
amikor pl. tavaly szakadó hóban
bevágás után vízbe kellett mártani a
botot, hogy a zsinórra fagyott ka-
pásjelző, és a gyűrűkre fagyott hó
ne akadályozza a hal fárasztását.
Nálunk ugyanis a nagy mélység mi-
att később hűl le a víz, így már jócs-
kán röpködnek a mínuszok, mikor
nálunk befagy.

Jó hír volt számomra, hogy más
is fogott rajtam kívül 6 kg-os pon-
tyot, az pedig igazi elismerés volt,
hogy mindenhonnan pozitív vissza-
jelzést kaptunk, pl. a versenyen
részt vett távoli napijegyes horgá-
szok közül többen visszajöttek, és
beszélgették egymás közt, hogy jó
volt a hangulat, az ellátás, a díjak és
a fogások is, így mindennel meg
voltak elégedve a 20 éves jubileumi
versenyünkön.

Wachteinheim József
elnökVass András osztja ízletes halászlevét

Kövér Patrik első helyezését
jelentette

Egy örömteli pillanat szákolás a versenyen

Jött a telefon, hogy akció
van. Radóczi János barátom
telefonált, hogy lenne egy
nagy harcsa, amit dokumen-
tálni kéne.

Szünnap van, gondoltam jól jön
egy kis izgalom... Kocsiba be és
irány Tiszadob, kicsit lemaradtam,
de sikerült utolérnem Radóczi Gá-

bort, aki tartálykocsival halad a
tiszadobi kikötőhöz.

Kiérve gyönyörű látvány tárult
elénk, a csónak feküdt az élő jó-
szág. Rengeteg ember volt kíván-
csi e ritka példányra.

Kérdésemre elárulta a két halász
(Ambrus–Oláh), hogy aznap dél-
előtt palonyahálóval sikerült egy
medertörésről elcsípni. Mivel nem

tudták lemérni, így szóltak a Sza-
bolcsi Halászati Kft.-nek, hogy se-
gítsenek...

A nagy harcsát 5-en tudták be-
rakni a tárolóba. 50 perces út után
megérkezett a kemecsei telephely-
re, ahol 103,5 kg-ot mutatott a
mérleg. A hossza 260 cm. A hal to-
vább fog élni a VIP tóban, ahova
pár nap múlva kerül kihelyezésre,
addig megfigyelés alatt lesz.

Kővári János
www.pecamania.hu
info@pecamania.hu

Tovább él az óriás

Nagy Sándor a csukával (Fotó: ifj. Kovács Géza)
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Folyt . az 1 oldalról

A versenylázban égő több mint
félszáz résztvevőt, akik a megye
különböző részeiből érkeztek –
Géberjén, Fehérgyarmat, Nyíregy-
háza – gyönyörű időjárás, százöt ki-
ló horogérett csukával betelepített,
rendezett tó, és a szervezők ered-
ményes versenyre bíztató szavai fo-
gadták.

A jó fogás reményében indult el a
verseny, s bár a fogási eredmény
nem lett a legkiválóbb, a kifogott
18 darab közel 40 kilogramm csuka
mégis nagy eredménynek számít a
„minden sebből vérző“ Kacsatón. A

nagy nyári szárazság miatt ugyanis
a tó vize közel 100–120 centimétert
apadt, és emiatt a kerülete is szű-
kült. Mindezek ellenére a verseny-
zők mégis nagyon jól érezték ma-
gukat, elégedettek voltak, és vala-
mennyien azt tervezik, hogy jövőre
újra visszatérnek ide.

A jó hangulatban eltelt, izgal-
makban bővelkedő verseny díját-
adásán sok értékes ajándék talált
gazdára, melyekért ezúton is köszö-
netet mondunk a „Nyír-Márvány“
Kft. tulajdonosának, Petró Attilá-
nak.

Az eredményhirdetést megtisz-
telte jelenlétével Jászai Orsolya, a

„Nyír-Márvány“ Kft. pénzügyi ve-
zetője, aki ifj. Turkó Sándorral az
eredetileg tervezett 5 helyezettel el-
lentétben kilencet jutalmazott meg,
és sok különdíj is átadásra került.

Az izgalmak és a fáradtság leve-
zetéseként a versenyzőket és ked-
ves vendégeiket a Tarjányi István és
csapata által készített finom, ízletes
babgulyás várta.

A Géberjénből érkezett horgá-

szokat a Molnár Tibor nyíregyházi
horgásztárs által, a nagyecsedi ver-
senyzőket pedig az egyesület által
felajánlott horgászzsinórokkal ju-
talmazták.

A „Nyír-Márvány Kupa“ vándor-
serleget Gyöngyösi Sándor vihette
haza, és őrizheti egy évig. 

Turkó Sándor
Tiszaparti 

Horgász Egyesület elnöke

Csukafogó verseny Gávavencsellõn
A versenyt megelőző héten
kikerekedett szemmel ültem
az internet előtt. Böngészve
az időjós oldalakat egyre job-
ban körvonalazódott, hogy
optimálisnak nem mondható
körülményekre számíthatunk
majd. A frontok egymást kö-
vetik, erősen lehűl az idő és
ezt természetesen erős szél
kíséri.

Enyhe havazást, havas esőt is
nyugodtan bekalkulálhattunk. Ha
ehhez hozzáadjuk a tavalyi tiszado-
bi versenyen elért eredményünket,
akkor bizton állíthatom, hogy a so-
rozattal kapcsolatos reményeinket
már-már szertefoszlani láttuk. Ter-
mészetesen ilyenkor jönnek-men-
nek az információk. Folyamatosan
szállingóztak a csapatok a Falusi-
Tiszára, feltérképezés gyanánt, fo-
gódzót keresendő. A hírek szerint a
partközeli bedőlt akadókból sike-
rült néhány ügyesebb csapatnak ki-
ló forma süllőket elővarázsolni, de
csukával, harcsával nem találkoz-
tak. Ezek szerint a víz lehűlési üte-
me sem igazán kedvez a pergetés
szerelmeseinek, hiszen az akadók
kedvelt és eredményesebb módsze-
re inkább a kishalas mártogatás.
Már megfordult a fejemben a vi-
szonylag új, drop-shot módszer lét-

jogosultsága is, amikor befutott
Varga Pali reményt keltő telefonhí-
vása. Az előzetes borongós hírekkel
ellentétbe mégis lesz csukatelepítés
a verseny előtt.

Ez természetesen további kérdé-
seket vetett fel. Mennyivel a ver-
seny előtt kerülnek a vízbe, mekko-
rák, mennyi és milyen állapotban?
Visszafoghatók-e az épp otthont
cserélt harcosok? Megannyi kérdő-
jel a verseny előtt úgy, hogy időbe-
osztásunk sajnos egyetlen edzésna-
pot sem tett lehetővé, valamint 48
órás pergetési tilalom honolt a ví-
zen a megmérettetés előtt. Szép ki-
látások péntek este érkeztünk a fa-
luba, szép, hangulatos szállásunkra.
Mint kiderült, a telepítés szomba-
ton lesz, és a mi segítségünkre is
számítanak a verseny rendezői.
Jobb lett a kedvünk, hiszen biztossá
vált, hogy hal érintése nélkül nem
megyünk haza.:) Másnap megérke-
zett a 300 kilónyi csukahad, legna-
gyobb meglepetésünkre 4 kiló kö-
zeli átlagsúllyal. Csillogó szemmel,
gyermekien mosolyogva simogat-
tuk a gyönyörű 3–4 kilós példányo-
kat, mindenki fotóztatta magát a ki-
helyezésre váró halakkal, természe-
tesen kíméletesen, gyorsan. A holt-
ág mindkét partszéle egyenlő
arányban és teljes hosszában népe-
sült be az új állománnyal. Ezek után

természetesen mindenkit e halak
visszafoghatósága izgatott. Érvek
jöttek pro és kontra a frissen érkező
csapatoktól is. Amint azt a verseny
fogási eredményei később megmu-
tatták, a kisebb mélységű partolda-
lakon kihelyezett egyedek felkuta-
tása és fogása ilyen szituációban az
eredményesebb.

A szokásos, picit feszült hajnali
regisztráció és sorsolás hangulatát
az Agárdi Pálinka kóstolója, a
Hímesudvar Pincészet forralt bora
és  Csabai Pisti, a debreceni Meteor
gyorsétterem tulajának fifikásan fő-
zött virslije oldotta igazán, de azért
kiolvasható volt a tekintetekből a
jól ismert „Hová induljunk, mivel
dobáljunk?“ érzés. Gyors és szak-
szerű eligazítás után megkezdődött
a csapatok szám szerinti indítása.
Vitára adott okot, hogy az OB-n (is)
szereplő párosokat a rendezők az
ORPB-s csónakok előtt indították.
Mentségükre szóljon, hogy ez volt
az első ilyen jellegű verseny, ahol a
két sorozat megmérettetése egy
időben, azonos vízen történt. Ez a
jövőben majd biztos kialakul a kel-
lő finomhangolások után.

Az időjárás rácáfolt minden elő-
zetes félelmeinkre. Kellemesen hű-
vös, nyugodt kora őszi időben fut-
hattunk ki. A verseny kezdetét jelző
dudaszó bennünket egy nádfal előtt
talált, természetesen sekélyebb ol-
dalon. Így gondolkoztak többen is,
itt sorakozott a mezőny jó része.
Jobbról a Virág-Zakhar, balról a
Mészöly-Ruff páros lett a szomszé-
dunk. Útjára bocsátottuk az előze-
tesen kiválasztott „tuti“, vagy an-
nak vélt körforgóinkat. A szívem
inkább egy régebbi ezüstös blinker
felé húzott, amit a Velencei-tó már
szinte teljesen befeketített. Jó vá-
lasztásnak tűnt, főleg úgy, hogy az
ötödik bevontatás első harmadában
pici koppintás után valaki elkezdte
tolni felém a csalit. Később kide-
rült, hogy egy 2,26-os csuka hozta
vissza az eldobott körforgómat.
Nagy volt az öröm, hiszen lélekta-
nilag sokat számít egy korai fogás

és főleg, hogy nem az aprajából va-
ló. Nem sokkal később jobbra
Balázsék is megérezték az első hal
„ízét“, egy fél kilós csuka formájá-
ban, amit hamarosan követett náluk
a hasonszőrű társa. Nekünk úgy lát-
szott, hogy itt már több akció nem
jár, így tovább álltunk. Vallattuk a
szemközti oldalt, de a radaron látva
a néhol 4–5 méteres mélységet
gyorsan új helyet kerestünk. Pró-
báltuk a kikötőnél, semmi. Próbál-
tuk a tó sekélyebb végénél, semmi.

Tanácstalanul ballagtunk vissza a
kezdő nádfalhoz, ahol távozásunk
után nem sokkal Ruff Miki meg-
fogta a verseny legnagyobb halát,
egy 3,71-es gyönyörű csukát.
Egyetlen esélyünk abban rejlett, ha
a frissen telepített halak nem egy
helyben állnak (mint a borospalack-
ok a pincében, beszúrva a nádfalba,
töklevélbe), hanem feltérképezendő
a környéket bolyongásra adják fejü-
ket. Elindult a nádfal gépies dobálá-
sa körforgókkal, kanalakkal, wob-
blerekkel. Nem tudom, hogy meny-
nyit ér egy fabatka, de annyit sem
adtam volna ebben a pillanatban a
sikerért. Azon gondolkodtam épp,
hogy vajon hányadik helyre lesz
majd elegendő az eddigi fogásunk,
amikor hirtelen megelevenedett a
botspicc, és minden kétséget kizár-
va hal rugdosott horgomon. 

Ember nem fárasztott még olyan
óvatosan (lábujjhegyen) egy 60 de-
kás „szörnyet“, mint akkor én pró-
báltam. Az első méteren már meg-

Országos Rapala Pergetõ Bajnokság

1. helyezett: Gyöngyösi Sándor, Gávavencsellő
2. helyezett: Szalai József, Nagyecsed
3. helyezett: Horváth Béla, Gávavencsellő
4. helyezett: Kiss Géza, Sóstóhegy
5. helyezett: Batai Bence, Nyíregyháza
6. helyezett: Sárosi István, Buj
7. helyezett: Szabó Zoltán, Tiszabercel
8. helyezett: Farkasinszki Attila, Nyíregyháza
9. helyezett: Tarjányi Istvánné, Tiszabercel

A verseny végeredménye:

A Gulácsi Tiszavirág Horgász-
egyesület november 7-én szomba-
ton rendezte meg Csukafogó verse-
nyét a helyi Holt-Tiszán. A ver-
senyre több település horgászai ne-
veztek be. Az eredményhirdetés
után kapott díjak egy részét a fehér-

gyarmati Nagy Miklós ajánlotta fe.
A díjazás: 1. Gajdácsi Zsolt, 2.
Tóth Anita, 3. Peka Tamás, 4. Feke-
te Tímea, 5. Szikora László, 6. Ko-
vács Bertalan. Gyermek különdí-
jat kapott: Szedlák Tamara és Bal-
la Norbert.

Az első helyezett átveszi a Kupát Csapó László elnőktől
Kép és szöveg: Berki Károly

Egy óráig fárasztott
Harsányi László, ibrányi la-
kos október 7-én délután az
ibrányi Tisza szakaszán 
fogta ezt a 10,5 kilós, 90 cm
hosszú fogas süllőt. A fel-
szerelés feederbot, 25-ös

főzsínórral és 22-esa
előkével. A fárasztás

több mint egy óráig 
tartott.

2009. október 11-én a Mári-
apócsi Horgász Egyesület
üzemeltetésében lévő hor-
gásztóból ismét kapitális mé-
retű hal került partra. 

Harmadszor dőlt meg az idén a
tórekord harcsa kategóriában!
Vincze Tibor 19 óra 45 perckor per-
getés közben érezte a hatalmas rá-
vágást. A halat 23 óra 30 perckor si-
került a partra emelni. 

A fárasztás igen nehéz volt, hisz a
könny-pergető felszerelésen mind-
össze a főzsinór csak 5,5 kg-ot bírt!

Ezért is tartott eddig a küzdelem. Az
első két órában még a halat nem is
látta sem a horgász, sem a segítői.
Ez idő után bizonyosodott be, hogy
nem mindennapi zsákmány van a
horog végén. Mester László és Tóth
Árpád segítségével, valamint több
segítő horgásznak köszönhetően ke-
rült csak partra a nagyhal. 

A hal a mérlegelésen 23,35 kg-
ot nyomott, hossza 150 cm volt! 

Érdekesség, hogy 2009. október
8-án Balogh Ferenc ugyanitt zsák-
mányolt egy 14,68 kg-os harcsát,
hossza 120 cm volt! 

A Máriapócsi Horgász Egyesület
Vezetősége gratulál a horgásznak
és a segítőknek egyaránt!

Óriási öröm!

Rablóhal-
fogók
2009. november
15-én Tiszalökön
rablóhalfogó ver-
senyen, 1. helye-
zést ért el Szabó
István horgásztár-
sunk. 
A vándorkupát így
egy évig ő birto-
kolhatja.

Gratulálunk!

A rajt előtti pillanatok

Sokan keresték az akadókat

Egy gyönyörű csuka

Mérlegelés

Gulácsi csukások

Magnum forduló
Tiszadob
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Tiszadob

Barkóczi Gábort Kisvárdán so-
kan ismerik, hiszen ő a Gábor
divat és a Barkóczy Szabóság
tulajdonosa. Mi most egy telje-
sen más tevékenységéről kér-
deztük. 

Ő a kisvárdai Dolgozók Sporthor-
gász Egyesületének (DSHE) gazda-
sági vezetője. Lapunkban számos al-
kalommal jelent már meg fotó, hogy
milyen kapitális fogás volt a kisvár-
dai tavakon. Az idén sorra rekordo-
kat döntöttek fogásokból (harcsa 35
kg, süllő 6,5 kg, ponty 22 kg, amur
23,5 kg). 

Mi egy egyesületben a gazdasági
vezető feladata?

– Az egyesület javaival gazdálko-
dom. A tisztséget hat éve látom el társa-
dalmi munkában. 47 hektáros területet
kell fenntartani. Ez értékét tekintve
több milliós tétel. Ennek igazgatása,
működtetése nagyon sok odafigyelést,
sok-sok munkát igényel. Egyesületünk
jelenleg 304 tagból áll. Évente tartunk
közgyűlést és négyévente van vezető-
ség választás. A közgyűléseken beszél-
jük meg a belső szabályokat. Ha a tag-
ság megszavazza, azontúl az mindenki-
re kötelező érvényűvé válik. Például az
5 kg feletti nemes halakat (ponty,
amur) vissza kell engedni. Ez az intéz-
kedés eredményezte aztán az előbb
említett rekordokat is. 2009-ben a be-
vétel 70 százalékát fordítottuk haltele-
pítésre, és a 30 százalékát a tavak fenn-
tartására. Ezalatt a vízszint minőségé-
nek biztosítását, a vízszint tartását, té-

len a hó
takarí-
tást, a
l é k e -
lést, az
u t a k
karban-
tartását,
valamint a halőrök bérét értem. Bevé-
telünk a tagsági díjból és a vendéghor-
gászok horgászengedélyéből tevődik
össze. Természetesen az sem mindegy,
hogy milyen minőségű halat telepítünk
és persze, hogy mennyiért. A hat év
alatt megyei szinten nagyon jó szemé-
lyes kapcsolatom alakult ki a haltele-
pekkel. Az egyesületben útépítőnek is
neveznek, mert amióta gazdasági veze-
tő vagyok, számos út épült tavaink
megközelítésére. Azért nehézségek is
akadnak bőven. Például a „Pontyos”
környékét természetvédelmi területnek
nyilvánították, így ha a füvet le akarjuk
kaszálni, vagy egy veszélyessé vált fát
ki akarunk vágni, engedélyt kell kérni
hozzá minden egyes alkalommal. Or-
szágosan más egyesületek többnyire
vagy bérlik a vízfelületet, vagy halá-
szati jogot vásárolnak. A mi tavaink az
egyesület osztatlan közös tulajdonában
vannak. Viszont helyenként a vízhez
tartozó part nem a miénk. Egy másik
probléma, hogy az egyik tavunk vízfe-
lületét ketté osztották és a fele a miénk,
a másik fele állami tulajdon. A vezető-
ség jól tud együtt dolgozni. A befekte-
tett munka és az elért eredmények min-
ket igazolnak, úgy gondolom.

Megjelent KM-ben.
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Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük Magyarország
második legnagyobb holt-
ágán, a Holt-Szamos-víztáro-
zón! A tározó tisztaságának
és környezetének megóvása
mindannyiunk érdeke!

A horgászathoz ezúton kívánunk
kedvező vízjárást, jó horgászidőt
és kellemes szórakozást a horgá-
szati hasznosító, a Sporthorgász
Egyesületek Sz-Sz-B. megyei Szö-
vetsége nevében!

A mintegy 22 fkm hosszúságú
víztározó a Magyar Állam tulajdo-
nában lévő, – kezelője a Felső Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság –
vízgazdálkodási főmű. 

Halvédelemmel, vízvédelemmel
kapcsolatos bejelentéseit a szövet-
ség 42/411-372 telefonszámán te-
heti meg. 

A víztározó területén horgászati
tevékenységet folytatni a Horgá-

szat Általános Szabályai alapján és
az attól eltérő alábbi rendelkezések
szerint lehet:

Horgászni csak mások zavarása,
a tározó földműveinek, műtárgyai-
nak, építményeinek megrongálása,
vagy megbontása nélkül lehet.
Szemetelni, illetve szemetes he-
lyen a horgászatot megkezdeni,
vagy horgászni tilos! A szemetes
helyen horgászótól a területi enge-
dély bevonásra kerülhet. A horgász
köteles a horgászat befejeztével a
szemetet magával vinni vagy sze-
métgyűjtőben elhelyezni! A hor-
gász a horgászhelyet korlátozott
látási viszonyok esetén köteles jó
láthatóan megvilágítani! A horgá-
szatra vonatkozó szabályok meg-
sértése halászati hatósági eljárást,
büntető vagy szabálysértési, illetve
egyéb eljárást is vonhat maga után.
A horgász köteles magát a halőr
intézkedésének alávetni, utasítása-
inak, megfelelően eljárni, felszólí-

tásának eleget tenni, ellenkező
esetben felhívással szembeni enge-
detlenség miatt a 218/1999 (XII.
28) Korm. rend. alapján vele
szemben szabálysértési eljárás
kezdeményezhető! Fentiek meg-
sértése esetén, valamint a hal fogá-
sával, gyűjtésével összefüggő jog-
szabálysértés észlelése alkalmával
a halászati őr, az állami horgászje-
gyet, valamint a területi engedélyt
is visszatarthatja!

A fogási napló vezetése a jog-
szabályok alapján kötelező! A 12
kg feletti békés halat fogás után
vissza kell helyezni a vízbe, továb-
bá tilos megtartani a 40 cm-nél ki-
sebb fogassüllőt!

A halak etetéséhez, csalogató
etetés céljából maximum 3 kg ete-
tőanyag használható fel.

Az itt nem szabályozott kérdé-
sekben a halászatról-horgászatról
szóló törvény és vonatkozó rende-
letei az irányadóak.

A vízterületre kedvezményes

éves területi jegy is van forgalom-
ban (60 éven felüliek részére). A
kedvezményes jegy naptári nap-
keltétől-napnyugtáig jogosít hor-
gászatra, mellyel a napi fogható
mennyiség: 2 db nemes hal és 5 kg
egyéb hal.

A víztározón 2010. évtől halje-
lölési tevékenységet végez a hor-
gász szövetség. A haljelölés a hal-
gazdálkodási munkát segíti. Jelölt
halról a jelet akkor szabad levenni,
ha az a kifogható méretet eléri! A
haljelet, a fogás helyét, idejét, a hal
tömegét, testhosszát, magasságát,
valamint a horgász nevét és lak-
címét tartalmazó feljegyezést kér-
jük postán a megyei horgász szö-
vetségnek (4400 Nyíregyháza, Dó-
zsa György u. 23. fsz. 10.) meg-
küldeni, vagy a halászati őr részé-
re átadni. A haljelet beküldők
tárgyjutalomban részesülnek (200
m horgászzsinór, vagy wobbler),
évvégén pedig értékes tárgynyere-
mények kerülnek kisorsolásra!

HHHHoooorrrrggggáááásssszzzzrrrreeeennnndddd:::: A tunyogmatolcsi Holt-Szamos-víztározó

A 2009. október 16-i
elnökségi ülés határozatai

Aki tudja, mennyi 
a pontyos idõ

18/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a két
ülés között végzett munkáról
szóló beszámolót és a hozzá-
szólásokra adott válaszokat. 

19/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a Ver-
seny Szakbizottság vezetőjé-
nek tájékoztatóját a megrende-
zett egyesületi, megyei, verse-
nyekről, valamint az országos
II. osztályú versenyen való
szereplésről.

20/2009. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta az Ifjú-
ság-Oktatás Szakbizottság be-
számolóját a megyei és orszá-
gos horgásztábor eseményei-
ről, tapasztalatairól.

21/2009. A szövetség keze-
lésében lévő vizek 2010. évi
területi jegyárainak meghatá-
rozását az alábbiak szerint fo-
gadta el az elnökség: (mellék-
let szerint)

A tiszadobi jegyárakat a
tiszadobi önkormányzattal kö-
zösen állapítja meg a vezető-
ség.

22/2009. Az elnökség elfo-

gadta, hogy a császárszállási
helyi horgászrend kibővüljön
a Császárszállási Horgász
Egyesület közgyűlésén felve-
tettekkel, az alábbiak szerint:
Tilos horgászni a csónakkikö-
tőnél, és a befolyó-csatorná-
nál, valamint éves jegy birto-
kában a szövetség tulajdoná-
ban lévő napijegyes stégeken!
Továbbá az éves korlátozás
nyugdíjasoknak a méretkorlá-
tozás alá eső halakból 50 kg,
míg a nyugdíjas éjjel-nappali
éves jegy birtokában ez 70 kg
legyen!

23/2009. Az elnökség elfo-
gadta, és megbízta az ügyveze-
tő igazgatót, hogy a Tunyog-
matolcsi Holt-Szamos-víztá-
rozóra Helyi horgászrendet
készítsen, melyben különös fi-
gyelmet szenteljen a szemete-
lés, partrongálás okozta kör-
nyezetkárosodás hatásainak.
Valamint a Horgászrend sza-
bályozza, hogy a 12 kg feletti
békés halat fogás után vissza
kelljen helyezni a vízbe!
(Részletesen a mellékletek sze-
rint.)

Dr. Maleczky Imre, elnök

mutatta magát a felszínen, de sike-
rült elkerülni a tipikus szaltót. Ter-
vem az volt, hogy szinte észre se
vegye, hogy mi történik, hozzam is
a csónak felé, meg nem is. Így per-
sze háromszor annyi időbe telt a fá-
rasztás, mint hobbi pecák alkalmá-
val, de ez a hal annyira kellett, mint
egy falat kenyér. Később derült
csak ki, hogy felesleges volt az óva-
toskodás, mert a horog nagyon jól
akadt, és így esélye sem volt a hal-
nak, de jobb félni. Főleg egy ilyen
éles, összetett versenyfutásnál. In-
nentől kezdve, mivel az informáci-

ók tudatában nem álltunk rosszul,
már csak a verseny végét jelentő
dudaszóra vártunk. De nagyon! :-)

Megszólalt végre, és mi fáradtan,
éhesen siettünk a partra a mezőny-
nyel együtt. Jó megérdemelt ebé-
dünket a gyönyörű tiszadobi kas-
télyban költhettük el. Köszönet
ezért a Magyar Pergetőhorgászok
Egyesületének és Fesztóry Sándor-
nak, hogy ilyen szokatlanul elegáns
kulisszát biztosítottak ennek a ran-
gos versenynek. A finom falatok
közepette derült ki számunkra,
hogy a kis 60 dekás csukám hozta

meg nekünk az ORPB forduló má-
sodik, és az OB forduló első helye-
zését. A Rapala Eurohold Zrt. ismét
kitett magáért. Értékes ajándékok-
kal halmozta el a dobogósokat.

Köszönjük Oláh Károly, a Tisza-
virág HE. elnökének rengeteg se-

gítségét, nélküle ez nem ment vol-
na.:) A minőségi szervezésből, ren-
dezésből sokan vették ki a részüket,
köszönjük Niki, Nándi, Zsolti,
Krisztián, Tünde és Géza.

Weidel Attila
Rapala-Shimano Pergető Team

Minden halat meg kell becsülni

Az OB első helyezettjei Harcsa is akadt Süllő is akadt

Csapattagok Darab Súly (g) 
1. Weidel Attila-Ferenczi János 2 2880 
2. Forgó András-Forgó Péter 1 2460 
3. Simon Zoltán-Muth László 1 1230 
4. Szarvas Zoltán-Gajdos Zoltán 3 1140 
5. Hefkó Norbert-Lieszovszky Árpád 1 1130 
6. Lukácsi Béla-Kovács Adrián 1 670 
7. Elek Gyula-Elek Gyuláné 2 570 
8. Fürtös Attila-Takács László 1 50 

A verseny végeredménye:

V. õszi „ívás“ kupa
Tovább „szárnyaltak“ a repté-
ri pecások az V. őszi „ívás“
horgászkupán

A naptári télben, kellemes őszies
időben a nyarat is idéző fogásokat
hozott a Nyíregyházi Városháza
Horgász és Szabadidő Egyesületé-
nek idényzáró horgászversenye,
melyet az év végi szépségét felvo-
nultató székelyi Őze-tanyai víztáro-
zón rendeztek meg  november vé-
gén.

A megszokottól ezúttal kevesebb
csapat fogadta el a rendezők meghí-
vását – igaz  lényegesen későbbi
időben került sor a versenyre –, de
a jelenlévők kellemes napot töltöt-
tek el a szokásos jó hangulatban,
immár mondhatni baráti társaság-
ban. A reggeli „érkeztetések“ után
az első halat az „újonc“ Laguna 2D
csapata fogta , de azután a reptéri
pecások azt is „megengedhették“

maguknak , hogy a szákolás előtti
pillanatokban elengedtek még egy
szép nagy potykát is, mert már az
nem befolyásolta a győzelmüket. (a
győzni akarást ifj. Vitéz Józsi pél-
dázta aki már készen állt, hogy a
nádba akadt halért „begázol“ a hi-
deg vízbe, de végül is édesapja si-
keresen „kivarázsolta“ a potykát a
tóból.) Az eredményhirdetés után
egy igazán jól sikerült csülkös-la-
pockás körömpörköltet fogyasztot-
tak el finom Vela veknivel a jelen-
lévők, melyet ezúttal Iglai János
tüsténkedett össze a vízparton a
szintén horgász neje Zsuzsa segít-
ségével,  hadat üzenve a koleszte-
rinszintnek, igazi kalóriabombát ál-
dozva a gasztronómia oltárán a
pecások legnagyobb megelégedésé-
re. Találkozunk legközelebb tavasz-
szal az idénynyitó V. „Durbincs“
kupán

Iglai János

I. Reptéri Pecások „A“ (Molnár
Ádám, Molnár Tibor, Vitéz 
József) 4,3 kg

II. Reptéri Pecások „B“
(ifj. Molnár Tibor, Horváth Tibor
Péter, Horváth Péter) 2,6 kg

III. Laguna 2D Kft. (Katona 
László, Pásztor Sándor,
Voloczki János) 0,75 kg

A verseny eredménye:
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Ezúton értesítjük Önöket, hogy
2009. évben megalakult Vásáros-
naményban, a Beregi Tiszavirág
2009. Horgász Egyesület. Célunk,
hogy a környéken élő horgászok és
leendő horgászok számára egysze-
rűbbé és elérhetőbbé tegyük a hor-
gászathoz szükséges engedélyek
beszerzését. Horgásztársaink ren-
delkezésére bocsátunk felnőtt és if-
júsági államijegyet, gyermek álla-

mijegyet (térítésmentes),tiszai
éves-, heti-, napi területijegyet.

Leendő horgásztársaink helyben
horgászvizsgát tehetnek! Szeretet-
tel várjuk horgásztársainkat Vásá-
rosnaményban, a Tiszavirág Hor-
gász- és Állateledel boltban. (Sza-
badság tér 33/a,OTP mellett)

Békés Karácsonyt és Eredmé-
nyekben Gazdag Újévet Kívánunk!

Vass Sándor, HE. elnök

Bemutatkozik:

Új egyesület a Beregben

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Császárszállá-

si-víztározón! A tározó tiszta-
ságának és környezetének
megóvása érdekében számí-
tunk segítő magatartására. A
horgászathoz kedvező vízjá-
rást, jó horgászidőt és kellemes
szórakozást kívánunk!

A tó horgászati hasznosítója
a Sporthorgász Egyesületek
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége.
Területén a Horgászat Általá-
nos Szabályai alapján és az at-
tól eltérő alábbi rendelkezések
szerint lehet horgászni:

A tó területén foglalt, vagy
jelölt hely nincs, kivételt képez
a magán tulajdonú horgászállás
és a mozgáskorlátozottak ré-
szére kijelölt hely (a kifolyó-
csatornától jobbra eső rész).

Fogási korlátozások:

a.) napi korlátozás méretkor-
látozás alá eső halakból:

– felnőtteknek: fajonként 2 db,
összesen: 3 db

– ifiknek: fajonként 1 db,
összesen: 2 db

– gyermekeknek 1 db

b.) napi korlátozás egyéb ha-
lakból:

– felnőtteknek: 4kg
– ifiknek: 2 kg
– gyermekeknek: 1 kg.

c.) éves korlátozás csak mé-
retkorlátozás alá eső ha-
lakból:

– gyermekeknek: 10 kg
– nyugdíjasoknak 50 kg (60

éven  felüli férfi, illetve 55
éven felüli nő) 

– nyugdíjasoknak éjjel-nappali
éves jeggyel 70 kg.

Az éves fogás teljesítése után
csak új érvényes területi enge-
déllyel, vagy napijeggyel lehet
horgászni! A fogási napló veze-
tése a méretkorlátozással vé-
dett halfajok esetében: a hal ki-
fogását követően a fogás idejé-
nek óra-perc pontosságú be-
jegyzése kötelező! 

Gépkocsival parkírozni csak
a megengedett helyeken lehet!
A tározón csak a jogszabályok-
nak megfelelő állapotú, és fel-
szereltségű csónakból lehet

horgászni, amely a Szövetség
által nyilvántartásba van véve
és tulajdonosa „Csónaktartási
engedéllyel“ rendelkezik, amit
köteles magánál tartani. Csóna-
kot kikötni csak a Horgászta-
nyánál és a Vízügyi Igazgató-
ság területén lévő csónakkikö-
tőben lehet. 

Csónakból horgászni csak a
parti horgászok zavarása nélkül
lehet, napnyugtától-napkeltéig
a csónak használata tilos! A ta-
von horgászni napkeltétől-nap-
nyugtáig, illetve péntek, szom-
bat és a naptári ünnepnapokat
megelőző nap napnyugtától-
napkeltéig külön engedély bir-
tokában lehet. Sötétedés után a
vízparton horgászfelszereléssel
érvényes éjszakai területi enge-
dély nélkül tartózkodni tilos!
Éjszakai horgászat esetén a hor-
gász köteles a horgászhelyet jól
láthatóan megvilágítani, az el-
lenőrzést lehetővé tenni. A FE-
TIKÖVIZIG által lezárt terüle-
ten éjszaka horgászni tilos!

Tilos továbbá a vízbe lépni és
a vízben tartózkodni, valamint
a vízben különféle tárgyakat

(pl. etetőkaró) elhelyezni vagy
rögzíteni! A csalit és az etető-
anyagot csak horgászbottal, ön-
erőből lehet a kívánt helyre be-
juttatni, illetve bevetni. 

A tározón mindennemű von-
tatott műcsalival való horgá-
szat egész évben tilos! A tározó
partján tüzet rakni és sátorozni
tilos! Tilos a horgászat a le-
eresztő zsiliphez vezető csator-
na (kifolyócsatorna) teljes terü-
letén, továbbá tilos horgászni a
csónakkikötőnél és a befolyó
csatornánál, valamint éves jegy
birtokában a napijegyes stége-
ken! A helyi horgászrend meg-
sértése vagy be nem tartása a
cselekmény jellegétől függően
bírósági, halászati hatósági,
vagy egyesületi – fegyelmi el-
járást von maga után! A horgá-
szati szabályok megsértése
esetén a területi engedély bevo-
násra kerül! 

Szállás a horgásztanyán bé-
relhető, mellette sátorozásra
kijelölt hely található.

A horgásztanyán büfé üze-
mel, ahol napijegy váltható!

A Császárszállás-Oláhréti I. sz. víztározó horgászrendje

Folyt az 1. oldalról

A halászati törvény vonatkozásá-
ban voltak előre lépések, a jogalko-
tói munkát javaslatainkkal, vélemé-
nyeinkkel segítettük, beépítve ta-
pasztalatainkat, amelyeket a hor-
gásztársadalomból gyűjtöttünk. 

Szövetségünket, mint érdekvé-
delmi szervezetet, úgy tudtuk stabi-
lan működtetni, hogy a csökkenő
bevételeket megfelelő takarékos-
sággal igyekeztünk ellensúlyozni.
Ez jellemezte egész éves munkán-
kat, így tudtuk azt elérni, hogy a
2010-es évnek nem kell üres kasz-
szával neki indulni.

Egész évben és a jövőre nézve is
egyetlen szempont vezérelte a
megyei horgász szövetség
vezetőségét, ez pedig a
horgászok, illetve a
horgászat érdekei-
nek határozott kép-
viselete. El kell is-
mernünk azonban,
ezen a téren bőven van
még tennivalónk!

Bár ez gyakran súrlódásokkal jár,
az eredmények, amelyek nem min-
dig rövidtávon jelentkeznek, segíte-
nek elfeledni az esetleges konflik-

tusokat, kellemetlenségeket. Bí-
zunk abban, hogy a jövőben kedve-
zőbben fog alakulni Magyarország,
a társadalom, így a horgász társa-

dalom helyzete is, és a
horgászélmények, a

mindennapi életben
elért sikerek fogják
gazdagítani min-
dennapi életünket!
Kívánok mind-

ezekhez Örömteli
Karácsonyt és Békés

Boldog Új Évet!
Horgászüdvözlettel:

dr. Maleczky Imre 
elnök

Kedves Horgásztársak!Catch and... Filézz! 1.
Magyarországon olyan kicsi az
évi egy főre jutó halfogyasztás
értéke, hogy azt szerintem mi,
horgászok hozzuk fel erre az
egyáltalán mérhető szintre.

A hazavinni szándékozott halat
minden esetben a lehető legkímélete-
sebb bánásmódban kell részesíteni.
Ha a megtartani kívánt hal a horgá-
szat tervezett befejezése előtt fél órá-
val, 20 perccel akadt, akkor szerintem
kíméletesebb rögtön megölni, sem-
mint bilincsre fűzni, szákba tenni, föl-
kantározni. 

A megölés után következhet a hal-
tisztítás nem éppen „kellemes“, és
nem feltétlenül „szapora“ momentu-
ma. Fotóimon süllő tisztítása és filé-
zése követhető nyomon, ez volt kéz-
nél. Más halak esetében hasonlóan já-
runk el, bár a harcsát nyilván nem
pikkelyezzük, a pontyot meg mond-
juk általában nem nyúzzuk le. 

Az erős pengéjű – itt kifejezetten
hátrány és balesetveszély fő forrása a
hajlékony, például filéző-penge – kést
körülbelül hatvan fokos szögben tart-
va száliránnyal, azaz a pikkelyek nö-
vekedésével ellentétes irányban el-
kezdjük előre-hátra mozgatni, mint-
egy vakarva a süllőt. Nem kell megle-
pődni és föl kell készülni rá – aki jobb
híján kénytelen garázsban pucolni ha-
lait –, hogy a pikkelyek mindenfelé
hullanak majd. A halat alaposan leka-
pargatjuk mindkét oldalán, az úszók
tövénél is, egyszóval tökéletesen pik-
kelymentes legyen az immár csak
konyhai alapanyag. Ha evvel megva-
gyunk, lemossuk a halat, és újból és
mindaddig elvégezzük ezt a pikkely-
telenítő vakarászást – bár pikkely már
rég nincsen egy darab sem a néhai
süllőn –, amíg csak nem lesz fakó-
szürke és nyálkátlan a hal bőre. 

Ezután következik az úszók kieme-
lése a testből. Ha csak simán levágjuk
őket, akkor a csontos részeik a húsban
maradnak, és minek legyen felesle-
ges, azaz mellőzhető plusz szálka a
halban? 

Az úszók – farok alatti úszó, hát-
úszó és hasúszó – mellett a kés pengé-
jét majdnem a gerincig csúsztatjuk, és
az úszók teljes hosszán elvezetjük a
szerszámot. Eztán a farok felől meg-
fogjuk a „sörényt“, és óvatos ámde
határozott mozdulattal ez kiemelhető,
„tövestől“. Így cselekszünk minden
úszónál, kivéve a mellúszókat. Itt ki-
csit trükkösebben járunk el. A mell-
úszók fölött, ahol a hal kopoltyúleme-

zei kezdődnek, a kopoltyú vonalában
a süllőnél egy hosszú kis tüske húzó-
dik meg, ezt egész egyszerűen kés-
heggyel föl kell feszíteni a hús alól, és
aztán már körbe is vághatjuk a hal fe-
jét mellúszóstól. 

Ha ügyesek vagyunk, akkor a fa-
rok alatti úszót úgy távolítjuk el,
hogy túlvágva a végbélnyíláson, a fa-
rok alatti úszóval kiemelhető maga a
bélcsatorna is, egészen a gyomorig.
Ez már csak azért is remek lépés,
mert nem túl jó dolog akár szándéko-
san, akár véletlenül „belebarmolni“ a
süllőbélbe. 

Az úszóktól és fejétől megfosztott
halban így már csak az esetleges tej,
ikra, az úszóhólyag és persze a ve-
sék maradtak. Ha szükségünk van a
tejre, ikrára, tegyük el, halászlébe
nagyon jó. 

A süllő úszóhólyagjának eltávolítá-
sa a legmacerásabb dolog szerintem.
Ezt nem lehet jól sem leírni, sem fo-
tókkal illusztrálni. Néhány pucolás
után megtanulja az ember, de elsőre
és másodjára, valószínűleg nem gyor-
san és nem túl jó eredménnyel végző-
dik majd körünk. 

Azért ilyen húzós dolog bolygatni a
halhólyagot, mert a süllőnél az bele,
azaz rá van nőve a hasüreg gerincosz-
lop felőli részére. Így a „trükk“ a kö-
vetkező: a végbélnyílás vonalán túl
bevágunk a már kimetszett farok alat-
ti úszónál annyit, hogy a kés egy vo-
nalba kerülhessen az úszóhólyag vé-
gének vonalával. 

Ekkor nagyon óvatosan az erős
hártya alá vezetve a kést, megpróbál-
juk minél inkább a gerinchez közel
vezetve a pengét előre, a fej (amit per-
sze már levágtunk) vonaláig felfeszí-
teni a hólyagot. Az első pár centi után
ez mindig kilyukad, legyünk bármi-
lyen óvatosak is. Legnehezebb dol-
gunk akkor van, amikor elértünk a
halfejhez közeli részre - itt egyszerű-
en nem tudjuk tovább feszíteni a hó-
lyagot, ezért ezt a kis részt már óvato-
san le kell vágni a gerincről. Így nem
marad semmi hártya a halban; csak a
vesék, amiket akár körömmel is kika-
parhatunk a gerinc mellől. 

A süllő úszóhólyagjának kissé
macerás eltávolításának főbb mozza-
natai. 

Végeztünk, a halat átmosva lehet
leadni a konyhába, meginni egy sört
az ebédig, vagy legjobb esetben mi
magunk készítjük el valamelyik hal-
ételt, szánk íze szerint. 

Csákó Gábor

Golenya Balázs csukája
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2010. évtől haljelölési tevékeny-
séget végez a horgász szövetség a
kezelésében lévő vízterületeken
(Keleti-főcsatorna, tunyogmatolcsi
Holt-Szamos, Császárszállási-víz-
tározó). A haljelölés a halgazdálko-
dási munkát segíti. Jelölt halról a
jelet akkor szabad levenni, ha az a
kifogható méretet eléri! 

A haljelet, a fogás helyét, idejét,
a hal tömegét, testhosszát, magas-
ságát, valamint a horgász nevét és
lakcímét tartalmazó feljegyezést
kérjük postán a megyei horgász
szövetségnek (4400 Nyíregyháza,
Dózsa György út 23. fsz. 10.) meg-
küldeni, vagy a halászati őr részére
átadni. Mindenki, aki a haljelet be-

küldi, tárgyjutalomban részesül
(200 m horgászzsinór, vagy wob-
bler), évvégén pedig értékes tárgy-
nyeremények kerülnek kisorsolásra
a beküldők között!

Továbbá fel kívánjuk ajánlani a
haljelölés lehetőségét a vízkezelő
egyesületeknek is. Szövetségünk 2
ezer darab haljelet vásárolt, így le-
hetőség nyílik arra, hogy az igé-
nyek felmérését követően a hor-
gászegyesületi kezelésben lévő vi-
zekbe is kerüljön jelölt hal! Az igé-
nyeket a szövetségi irodába kérjük
jelezni szíveskedjenek, és fentiek-
ről egyesületük tagságát – lehetősé-
gükhöz mérten – tájékoztatni szí-
veskedjenek!

Haljelölési program

Engedjék meg, hogy figyel-
mükbe ajánljam, hogy az
FVM 142/2009. (XI. 3.) rende-
lete az 1997. évi XLI. törvény
végrehajtási rendeletét
(78/1997. /XI.4./ FM rendele-
tet) módosította. Az új szabá-
lyozás méretkorlátozást lép-
tet életbe pl. a menyhal ese-
tében!

2009. november 18-tól (hatály-
ba lépés napjától) tilos kifogni és
megtartani a 20 cm alatti menyhalat
(Lota Lota). Annak ellenére, hogy a
menyhal méretkorlátozásra került,
a naponta kifogható mennyiségét
továbbra is a mérettel nem védett
halakon belüli szabályozás határoz-
za meg. A méretkorlátozás alá nem
tartozó halfajokból és menyhalból

naponta összesen tíz kilogramm
fogható ki. A menyhalról bővebben
a 6. oldalon olvashatnak.

2010. január 1-jétől az állami
horgászjegy és azt érvényesítő bé-
lyeg igénylőjének írásban nyilat-
kozni kell arról, hogy vele szemben
szabálysértési, illetve büntetőjogi
felelősséget nem állapítottak meg,
vele szemben halvédelmi bírságot
nem szabtak ki és ezenkívül a fogá-
si naplót az előírt határidőre leadta.
A halászatról, horgászatról szóló
hatályos törvény szerint, aki az ál-
lami horgászjegy igénylése során
valótlan tartalommal nyilatkozik,
annak ötvenezer forint halvédelmi
bírságot szabhatnak ki, míg a fogá-
si napló vezetésének elmulasztása
esetén a bírság tízezer forinttól ket-
tőszázezer forint közötti lehet. 

20 cm alatt tilos kifogni

Menyhal

Horgászok Figyelem!
2010. január 10. A fogási napló leadási határideje!

Kérjük, hogy a fenti időpontig a fogások összesítése után juttas-
sák el egyesületeinkhez, ahol további összesítésre kerül. A 2010.
évi engedélyek váltása zökkenőmentesen történik, akár már de-
cember utolsó napjaiban is megújíthatják engedélyüket azok a hor-
gászok, akik az újévet a vízparton szeretnék ünnepelni.

A pikkelyek alatt található halbőr két rétegből áll. Az egyik
a hámréteg, mely tartalmazza azokat az apró nyálkasejte-
ket, melyek a halnyálkát termelik és a bőr felszínére juttat-
ják (ez a nyálka egyrészt védi a halat a kórokozóktól, más-
részt sikamlóssá teszi a testét). A
másik az irharéteg, mely
vérerekkel, színsejtek-
kel és idegsejtekkel
teli kötőszöveti ros-
tokból áll.

Tudod-e? (gyerekeknek)

2010. évi horgászjegyárak:
(Zárójelben a 2009. évi jegyárak szerepelnek)

Államijegy: 1.000 Ft
MOHOSZ tagsági díj 1.200 Ft Ifiknek: 600 Ft
Horgászigazolvány 380 Ft
Fogási napló: 70 Ft
Vízterület neve: felnőtt éves feln.heti feln.napi
Császárszállás (22e) 23.000 8.000 (2e) 2.000
Császár (éjj-n.35e) 36.000
Császár (egy éjszakai) – – (2,5e) 2.500   
Császár nyugd.éves nappali 15e 16.000
Császár nyugd.éjj-nap 25e 26.000
Császári tápcsatorna (3e) 4.000 (500) 500

Tunyogmatolcs (20e) 20.000 6.000 (1,5e) 1.700
Tunyog nyugdíj. éves (9e) 10.000
Tunyog Kombi napi (2e) 2.200

Keleti főcsatorna (12e) 13.000 5.000 (1,2e) 1.500
Keleti Nyugdíjas (6e) 6.500
Keleti Kombi (2e) 2.000
T.telek Halászatanyai csat. (4e) 4.000 (400) 400

Mátyusi Rózsás holtág (3e) 3.000 –
ifjúsági éves ifj.heti ifj.napi

Császárszállás (11e) 11.000 4.000 (1e) 1.000
Tunyogmatolcs (9e) 10.000 3.000 (900) 850

Keleti főcsatorna (6e) 6.500 2.500 (600) 750
T.telek Halászatanyai csat. (2e) 2.000 400

Részleges Megyei Gyerekjegy 3.000

Felső-Tiszai jegyárak: Felnőtt éves: 12.000
Felnőtt  napi: 1.500
Ifjúsági/nyugdíjas éves: 5.500
Ifjúsági napi: 600

Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:
Tiszai éves: 10.450
Tisza, Bodrog, Vajdácska éves: 13.600
Nyugdíjas éves: 6.800
Lónyay csatornára éves jegy: 2.100
Napijegy Tiszára és Bodrogra: 650
Gyerek éves 1.800
Gyerek napi: 160

Nyugati főcsatorna jegyárai:
Felnőtt éves: 8.300
Felnőtt napi: 800
Ifjúsági  éves: 4.500
Ifjúsági  napi: 300
Gyerek éves: 800

A székelyi horgásztavon
ez év szeptember elején
bojliztam a barátommal.
Sajnos a Ponty Mánia Te-
am csak két főből állt,
mert harmadik csapattár-
sunk Franciaországban
dolgozik. 

Saját bojlinkat és magunkat
teszteltük, 50 óra alatt 225,04

kg pontyot fogtunk. Soha nem
gondoltam volna, hogy ez a tó
ilyen csodálatos halakat rejt.
Több 10 kg fölötti pontyot fog-
tunk, a legnagyobb 13,30 kg
volt és 3 db 8–12 kg közötti
amurt is sikerült elcsípnünk. A
halak nagyon egészségesek és
sportosak, minden horgász szá-
mára csodálatos élményt bizto-

sítanak.

Volt olyan 10 feletti példány,
amit muszáj volt csónakból
meríteni, annyira küzdött és
nem akartuk a halat törni, vagy
elveszteni. A kisebb halak is
megleptek minket agresszív,
erős kirohanásaikkal.

Magáról a tóról: akadó men-
tes nagyon sok töréssel. Van-
nak iszapos részek, ezek között
is vannak különbségek, mert
valahol 20–30 cm, másutt meg
3–5 cm az iszap vastagsága.
Több kemény homokpadot ta-
láltunk törésekkel dobótávol-
ságon jócskán belül, amik ki-
váló haltartó helyek, valamint
a szigetek körül lévő nádasok,
amit a pontyok nagyon szeret-
nek. Harcsák is vannak elég
termetesek, ezt tudom, mivel a
büdös bojlinkat egy termetes
példány sikeresen felvette.
Előtte az óriás miatt kb 8 órán
keresztül egy árva kapást sem

tudtunk kicsikarni az etetésből,
sajnos a halat nem sikerült
megfogni.

A tó környezete gondozott,
piknikezésre, családi hétvégék-
re kiválóan alkalmas. A hal-
őrök és a gondnokok nagyon
segítőkészek, ezúton is köszö-
net a segítségükért.

Valamint köszönet a tó keze-
lőjének a lehetőségért

225 kg hal 50 óra alatt

Leveleki õszi telepítés
A Leveleki Víztározóba még a héten húsz mázsa halat telepítenek, ezzel teljesítik a

2009-évi tervet. Tilalom nem lesz. A víztározón még mindig sikeres fogásokra számít-
hatnak a horgászok. (bal oldali kép) A többi képen az év fogásai láthatóak.

Készítés: A megmosott halat le-
szárítjuk, citromlével meglocsol-
juk, megszórjuk a reszelt citromhéj-
jal. Rárakjuk a lereszelt vöröshagy-
mát, megsózzuk és a fűszerpapriká-
val meghintjük. A petrezselyem-
zöld felét apróra vágjuk, a halra
szórjuk és az egészet állni hagyjuk.
Egy kivajazott tűzálló tálba rakjuk
az így előkészített halfiléket és a
maradék vajat megolvasztva ráönt-

jük. Sütőben megpároljuk, majd be-
fedjük a sajtszeletekkel, a szardellá-
ból díszítő csíkokat nyomunk rá, és
a meghámozott, negyedelt paradi-
csomokat rárakjuk. Visszatesszük a
sütőbe, amíg a sajt ráolvad és meg-
pirul. Tálaláskor petrezselyemleve-
lekkel díszítjük, vajas burgonyát
adhatunk hozzá.

Ruprecht Vilmos, 
Szabados Balázs

Hozzávalók:
800 g menyhalfilé 
40 g vöröshagyma 
50 g vaj 
80 g szeletelt sajt 
1 csomó petrezselyemzöld
1/2 tubus szardellapaszta

100 g paradicsom 
1 citrom leve és
reszelt héja 
só 
fűszerpaprika
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E-mail: villanto@villantomagazin.com

Csukafogó
2009. október 25-én
a gávavencsellői
horgászegyesület
szervezésében ismét
megrendezésre ke-
rült a megyei csuka-
fogó horgászver-
seny, melynek a he-
lyi Kacsató adott ott-
hont./5.

Haljelölés. 2010. évtől haljelölési tevékenységet végez
a horgász szövetség a kezelésében lévő vízterületeken (Kele-
ti főcsatorna, tunyogmatolcsi Holt-Szamos, Császárszállási
víztározó)./2.

Érdemes volt átkerekezni a
beregdaróci Danó László-
nak Gulácsra, ahol a Holt-
Tiszán két méretes csukát
fogott, amelynek együttes
súlya 7,8 kg. Danó László

elmondta: Gulács az a
hely, ahová megéri elmen-

ni horgászni! 
(Kép és szöveg: Berki Károly)

Dupla szerencse érte a
gulácsi Balogh Csabát ok-
tóber 16-án pénteken, aki

a helyi Tiszavirág-Horgász-
egyesület tagja, ellenõre a
Holt-Tiszán egy 7,5 kg-os

és egy 3,6 kg-os csukát fo-
gott kishallal

2009. október
1-jén 8 óra 10

perckor, Tar Bé-
la, a Tiszaparti
Horgászegye-
sület tagja a

gávavencsellõi
Kacsa-tó vízte-
rületen,  úszós
készséggel egy
91 cm hosszú
7,65 kg súlyú
csukát fogott

A máriapócsi 
Vadon Ferenc no-
vember 21-én 21
kárászt zsákmá-
nyolt, a halak sú-
lya 10,5 kg volt, a

halakat vissza-
engedte a tóba

Kisvárdán a DSHE saját tagságának rablóhalfogó versenyt tar-
tott az úgynevezett Királyok útján. Előtte a tórész kivételével hal-
telepítést végeztek. (Fotó: Farkas László)

Tórekorder. Karsai István október 4-én fogta a tóre-
kordot, egy 22,5 kg-os pontyot a Nagykállói Vadkert-Táp-

csatornából

Kapitális csuka. Dojcsák Balázs november 14-én
a Szabolcsveresmarti Víztározón fogta ezt a 12,5 kg-os

(104 cm hosszú, 60 cm átmérõjû) csukát, mely keszegezés
közben „bogáncsra” akadt. A hal 25 perc fárasztás után

került partra.

Nagykállói Vadkert-Tápcsatorna harcsája. Korbély
Béla 2009. október 11-én szakadó esõben rakó bottal 12-

es elõke 16-os horoggal egy darab csontival 5 kg-os
folyami harcsát fogott kemény küzdelem árán.

Rekordfogások megyénkben

Vincze Tibor
máriapócsi

horgász a he-
lyi tóból egy

hatalamas
harcsát akasz-

tott. A hal a
mérlegelésen

23,35 kg-ot
nyomott,

hossza 150
cm volt!/5.

A jövőt illetően további
horgász sikereket, amely-
hez jó egészséget és sok-
szoros bothajlást kívá-
nok! Az év vége minden
társadalmi szervezetnél,
gazdasági társaságnál
visszatekintést, az éves
feladatok végrehajtásának
értékelését is magában
foglalja. Minden év-
ben újabb és újabb
munkafeladatok és

problémák jelentkeztek,
amelyeket eddig sikere-
sen megoldottunk. Ez
azt jelenti, hogy ked-
vező eredményeket tu-
dunk felmutatni, gaz-
daságilag „bár érezhető
volt a válság” hatása,

így természetesen az elő-
ző év eredményei-
vel szemben egy
10%-os csökkenés
várható./3.

Kedves Horgásztársak!

Köszönet!
Köszönjük azoknak, akik a
2007. évi adójuk 1%-át a
Sporthorgász Egyesületek Sz.-
Sz.-B. Megyei Szövetsége szá-
mára ajánlották fel. A befolyt
120 887 Ft-ot a halászati vízte-
rületek védelmét szolgáló esz-
közök beszerzésére fordítottuk.

1%-os felajánlásaikat a
jövőben is köszönettel vesszük.
Adószámunk: 19207119-1-15

Elnökség

Harcsa: 103,5 kg
Gratulálunk a két halásznak

(Ambrus – Oláh), hogy Tisza-
dobnál palonya hálóval sikerül
egy medertörésről elcsípni ezt a
103,5 kg-os harcsát.

Örömökben Gazdag Karácsonyi 

Ünnepeket és Sikerekben Gazdag

Boldog Új Évet kívánok minden 

Horgásztársamnak!

140 Ft

Berecz László nyíregyházi
horgász 5,8 kg-os csukája

Fodor Zsolt süllője

Csáki Gerely, tiszaberceli
horgász pontya 12,4 kg-os

Varga Miklós gyönyörű őszi
csukája

KOZMA      TÓ

TISZABERCELI


