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„Szépség  
és a szörnyeteg”

Ifjúsági  
horgásztábor
Augusztus 10–16. 
között rendezték meg 
a MOHOSZ Országos 
Ifjúsági Horgásztábo-
rát a Velencei tavon, 
a MOHOSZ Agárdi 
Horgásztanyáján. 
Megyénket a 11 éves 
Dancs Roland, a nyír-
egyházi Vasutas STE. 
tagja képviselte./11.

60 évesek
Az Alkaloida 
„Lombik” Hor-
gász Egyesület 
családi nappal 
egybekötött 
jubileumi 
ünnepséget 
tartott az 
egyesület 
fennállásának 
60. évfordulója 
alkalmából./7.Milotán forgatott a pv (peca-vadász) és egyben Fishing & Hunting tv július 

12-én./5.

Désen jártunk. Közel két 
évtizedes múltat tudhat maga 
mögött a Nemzetközi Barátság 
Kupa, hiszen az idén XIX. alkalom-
mal került megrendezésre. Ebben 
az évben a romániai Dej (Dés)
csapatának jutott az a megtisz-
telő feladat, hogy e nemes küz-
delmet lebonyolítsa. A versenyre 
hat csapat öt-öt fős legénységgel 
adta le a nevezését: Rozsnyó-
Bodrogszerdahely (Szlovákia), 
Sz.-Sz.-B. megyei horgász szövet-
ség, valamint Dés 1, Dés 2, Brasov 
és Vasrom (Románia) csapata./9.

ÁrapasztóElismerés
Az elmúlt Villantó lapzártája 

után érkezett a hír, hogy május 
16-án a MOHOSZ választmányi 
ülésén – az elnökség javasla-
tára – az országos szövetség 
legfelsőbb testülete kitünte-

téseket adott át a testületben 
eredményesen tevékenykedő 
tisztségviselőknek, testületi 

tagoknak. Virág Imrét a Magyar 
Horgászatért Díj kitüntetésben 

részesítették, míg Fesztóry Sán-
dor a Horgászsportért Plakett 

kitüntetést kapta meg./3.

A harminchárommilliárdból ké-
szülő beregi árapasztó tározó épí-
tése több „fronton” is folyik. A 
márciusi alapkőletétel óta eltelt 
időben a kivitelezők teljes gőzzel 
dolgoznak a hatalmas beruházá-
son, hiszen rövid a határidő, mely 
szerint 2015. szeptember 30-áig 
el kell készülnie az uniós támo-
gatással épülő tározónak. A beru-
házás közvetlenül érinti Gulácsot, 
Jándot, Gergelyiugornyát, Tá kost, 
Márokpapit, Csarodát, Hete fejér-
csét, Tivadart és Tarpát./4.

Negyedikek lettünk. A Velencei-tó sukorói evezőspályáján rendezték 
meg az országos másodosztályú bajnokságot. A két versenynapot összegezve a 
4. helyen végzett csapatunk, így sajnos jövőre is a másodosztályban indulhatunk. 
Ennek ellenére csapatunk minden tagját dicséret illeti./8.
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Július 11-én a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő vizek-
be halat telepítettünk. Majd au-

gusztus 18-án újabb jelentős men-
nyiségű horogérett ponty került 
kihelyezésre a szövetségi vizekbe. 

Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!
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2015. évi jegyárak alakulása a szövetségi vizeken 

Orvhalászok, orvhorgászok

„Teszi-veszi” hálóval ha-
lásztak Tiszavasvári kül-
területén.
A Tiszavasvári Rendőrkapitány-

ság munkatársai 2014. augusztus 
25-én a Keleti-főcsatornánál ér-
ték jogosulatlan halászaton M. Ti-
bor 47 éves tiszavasvári lakost. Az 
egyenruhások a férfit a rendőrkapi-
tányságra előállították, a kishalfogó 
(ún. teszi-veszi) hálót lefoglalták, 
a kiérkezésükig kifogott méreten 
aluli süllőt pedig visszaengedték 
a vízbe. A Tiszavasvári Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya M. 
Tibor ellen orvhalászat vétség el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást.

Őrizetbe vették 
A Fehérgyarmati Rendőrkapi-

tányság tulajdon elleni szabálysér-
tés elkövetése miatt folytat eljárást 
a 27 éves L. Andor és 15 éves társa 
ellen. A két tarpai lakost a halőr 
érte engedély nélküli horgászaton 
2014. augusztus 6-án a Szamos 
tunyogmatolcsi holtágánál. A rend-
őrök a fiút és a férfit szabálysértési 
őrizetbe vették.

Kihúztak a bajból
Augusztus utolsó szombatján 

Nyíregyházáról Tiszaeszlárra indul-
tam. Ott akartam szerencsét pró-
bálni, az éppen zavaros Tiszában, 
éjszakai harcsafogásban remény-
kedve. Igyekeztem mihamarabb 
odajutni arra a horgászhelyre, amely 
tavasszal megajándékozott egy 
gyors szakítással végződő „rande-
vú” élményével. Vígan gurultam az 
ártéri réten, a már ősziesen bágyadt 
napfényes délutánon. 

Elérve a partot szegélyező erdőt, 
az út mélyedései egyre nagyobb 
tócsákkal jelezték az elmúlt hetek 
esőzéseinek nyomait. Álmaim 
helye túl az erdőn található. Az 
utolsó előtti akadálynál kiszálltam, 
hogy gyalog vegyem szemügyre 
a terepet. Így felkészülve ültem 
vissza a volánhoz és vágtam bele 
a sártengerbe. Kissé csúszkálva, 
de sikerrel vettem az első aka-
dályt, ám a másodiknál valamin 
úgy megcsúszott a kocsi, hogy már 
képtelen voltam fél kerékkel szá-
raz talajt fogni. Mindegyik kerék 
a sárba süppedt, sőt, a kocsi alja 
fennakadt középen, az út száraz 
és kiemelkedő gerincén. Száraz 
ágakat tördeltem a kerekek alá, 

hogy kiszabadítsam az autót – 
eredménytelenül.

Egy horgász jött a falu felől 
motorkerékpárral. Megállt, meg-
kérdezte, segítsen-e. Felszerelését 
lehámozva magáról előbb taná-
csokkal látott el, majd nekifeszülve 
az autó farának, próbált kimozdíta-
ni a reménytelen helyzetből, amibe 
a saját ügyetlenségem miatt kerül-
tem. Nyilván rohant volna pecázni, 
azóta már lehet, hogy fogott is vol-
na valamit, de nem tette. Zihálva 
az erőfeszítéstől, végül előkapta a 
mobilját és felhívta egy cimboráját, 
mondván: egy srác elakadt a kiser-
dőben. A cimbora hamarosan egy 
nagyon „takaros traktorral” meg 
is érkezett. Nagy körültekintéssel 
fűzte a vonóhorgomra a kötelét, és 
a problémám megoldódott.

Ha ők ketten híján lettek volna 
az önzetlen segítőkészségnek, nem 
tudom, meddig csücsültem volna a 
pocsolyában... Köszönöm, ismeret-
len sporttársak! Remélem, találko-
zunk még, s akkor lesz időnk pecá-
zás közben beszélgetni egy jót.

Tóth Nándor, nyugdíjas  
sporthorgász, a Tisza szerelmese

A Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 
Szövetsége, valamint a tiszavasvári Kacsás-tó 
üzemeltetője október 26-án, vasárnap 7 órától 

Csukafogóversenyt szervez. 
A küzdelemre bárki nevezhet,                  nevezési díj nincs, és 
minden 1,5 kilogramm feletti                       csuka elvihető 1000  
forint/kg-os 
áron. 

Halak a Holt-Szamosból

IMPRESSZUM

Fogd meg és vidd el!

Cigarettacsempészetre át-
alakított horgászcsónak-

ban, három horgászó sze-
mély lába alatt találtak 2400 
doboz ukrán csempész-
cigarettát a NAV szabolcsi 
vámőrhajós járőrei.

A NAV szabolcsi pénzügyőri 
és rendőrségi közös hajós járőre 
a Tisza zsurki szakaszán ellen-
őrzött egy motoros horgászcsó-
nakot, amelyben három magyar 
állampolgár horgászott. A csónak 
alján idegen, oda nem illő szer-
kezetet észleltek, ezért a záhonyi 
kikötőbe szállították további ala-
posabb vizsgálatra. A csónakot 
a vízből kiemelve annak aljá-
hoz erősített vas zártszelvény-

ből készített rakodótérben 2400 
doboz 1 800 000 forint értékű 
ukrán csempészcigarettát találtak. 
A pénzügyőrök a cigarettát, vala-
mint a vízi járművet lefoglalták 
és a három magyar állampolgár 
ellen költségvetési csalás elkö-
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt feljelentést tettek a NAV 
pénzügyi nyomozóinál.

Dávid Zoltán pénzügyőr százados, ren-
dészeti osztályvezető, sajtóreferens

Cigi a csónak aljában

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TóREKoRD hARcSA. Szeptember 9-én 
este az apagyi Kenderáztató tavon Győrfi Feri 
és Farkas Bandi behúzgálták stupekjeiket 
egy-egy tenyeres dévérrel és várták a 
jószerencsét. Később Feri egyedül marad. 
Éjjel 2 óra 20 perckor egy harcsa akadt a 
horgára. Igen nehezen sikerült partra vinni a 
halat, ahol ezután kiderítettük méreteit. A 
41,80 kg-os harcsa a maga 164 cm-es hosszá-
val tavunk rekordfogásának bizonyult! Nos 
én ehhez csak gratulálni tudok, és javaslom, 
hogy mindenki, aki találkozik Ferivel, tegye 
meg ugyanezt, hiszen ha belegondoltok, hogy 
éjszaka, teljesen egyedül, stégek között ezt 
a halat kifárasztani, megvágó-horgozni és 
kihúzni, nem egyszerű feladat volt.

Érdeklődni 
a 06-30/9655-619-es 
telefonszámon, 
illetve a 
www.kacsasto.eoldal.hu 
oldalon!

Megnevezés 2015. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000

 felnőtt éves éjjel-nappal 40.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel éj-nap 33.000

 felnőtt napi 2.500

 felnőtt éjszakai 3.000

 felnőtt heti 10.000

 ifjúsági éves 15.000

 ifjúsági napi 1.000

 ifjúsági heti 5.000

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000

 felnőtt napi 600

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000

 felnőtt napi 600

 ifjúsági éves 3.000

 ifjúsági napi 500

Tunyogmatolcs felnőtt éves (csak partról) 25.000

 felnőtt éves (part+csónak) 30.000

felnőtt éves  62 év felett, 2 horgászkészséggel, csak partról 19.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, part+csónak 23.000

 felnőtt napi 2.000

 kombinált felnőtt napi 2.500

 felnőtt heti 9.000

 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000

 ifjúsági napi 1.000

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000

 felnőtt éves 3.000

 ifjúsági éves 2.000

 felnőtt napi 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 5.000

Keleti-főcsatorna 2015. évben
Keleti-főcsatorna felnőtt éves: (csak partról) 15.000

 felnőtt éves (part+csónak)   18.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, csak partról 12.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, part+csónak 15.000

felnőtt napi: 2.000

felnőtt napi kombinált: 2.500

felnőtt heti: 9.000

ifjúsági éves/62 év felett csak partról: (1 botra) 8.000

ifjúsági napi: 800

ifjúsági heti: 4.000

Jól szolgálja a horgászokat
Egy „Kereskedelmi szolgál-

tatói üzlethelyiség” épü-
letét adták át a Székely-Őze-
tanyai Halastó mellett. Az 
eseményre a házigazdák 
meghívták a kivitelezőket, a 
támogatókat, a környező te-
lepülések polgármestereit és 
több horgászbarátot is.

Mint azt Bukovenszki István 
a létesítmény kezelője elmondta, 
2012-ben nyitották meg a kapi-
tális méretű halakkal rendelkező 
bojlis horgásztavukat. A tó azóta 
igen közkedvelt lett, és egyre több 
rekordlistát döntenek meg az itt 
versenyt rendező közösségek.

A most átadott létesítmény arra 

hivatott, hogy kiszolgálja a horgá-
szokat, vagy az ide kilátogatókat. 
Található az épületen belül konyha, 
büfé, étkező, horgászbolt, mosdó.

– Igyekszünk majd a vendégeink 
igényeit kielégíteni, különösen a 
halételek, a halhús fogyasztásának 
népszerűsítésében kívánunk előre-
lépni – emelte ki Bukovenszki Ist-
ván. S hogy nem beszélt a „levegő-
be” a házigazda, bizonyítja, hogy 
az átadásra meghívtak egy előadót, 
aki az egészséges táplálkozásra, s 
ezen belül is a halételek fogyasz-
tásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Befejezésül a házigaz-
dák bemutatták a létesítményt a 
résztvevőknek, s mindenki meg-
kóstolhatta a felkínált halételeket.

hozzávalók: 
1 kg ponty, 2 kanál zsír, 10 dkg füstölt szalon-
na, 1 kg burgonya, 1 fej hagyma, pár kanál lecsó 
(vagy 1 zöldpaprika, 1 paradicsom), 1 pohár tej-
föl, 1 kanál liszt, paprika, só.

Elkészítése:
A kizsírozott tepsibe beleterítem a karikára vágott főtt burgonyát. A ponty-
szeleteket bevagdalom és a résekbe szalonnacsíkokat teszek. A tepsiben a 
krumplira rétegelem a halszeleteket. Meghintem vékonyra vágott hagymakari-
kákkal‚ meglocsolom olvasztott zsírral. A lisztet elhabarom a tejföllel és ráön-
töm a tepsire, majd összerázom. Karikára vágott zöldpaprikát, paradicsomot 
(télen lecsót) teszek a tetejére és nem túl forró sütőben szép pirosra sütöm. 
Tálaláskor a tetejét díszíthetem tejföllel és paprikaszínnel.
Nagyon finom, jó étvágyat!

Rácponty
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A ponty horgászati módszerei
Hol keressük?
Az egész földön a legszélesebb 

körben elterjedt édesvízi halfaj. Ere-
deti élőhelyét az alföldi jellegű, nyá-
ron felmelegedő, sekély vízű tavak, 
holtágak, a folyók középső és alsó 
szakaszának mellékágai képezték.

A ponty a lassú folyású folyó, 
illetve lassú áramlású állóvizeket 
kedveli. Jól viseli a melegebb, oldott 
oxigénben szegényebb vizeket is, 
mivel bizonyos fajtái képesek a 
bőrön keresztüli oxigénfelvételre is 
(pl. tükrös ponty). Magyarországon 
gyakorlatilag szinte minden víz-
ben előfordul. Igen kedvelt halfaj-
ta, amely a horgászok fogásainak 
jelentős részét képezi. A tavakban, 
állóvizekben folyamatosan moz-
gásban van, ősszel a lehűlő vízben 
a mélyebb részeket keresi fel a 
téli nyugalmi időszak eltöltésére, 
ilyenkor is táplálkozik. A víz mele-
gedésével aktívabbá válik. Tavasz-
szal, élelem után kutatva gyakran 
előfordul, hogy a part menti sávban 
az apró állati és növényi szerveze-
teket keresi. A víz melegedésével 
olyan helyet igyekszik magának 
keresni, amely védett és környeze-
te táplálékdús. Kitűnő erre a part 
menti nádas, illetve a hínáros rész. 
A nagy nyári melegben, amikor a 
víz oldott oxigénszintje alacsony, a 
ponty gyakran feljön a vízfelszín-
re és légköri levegő ’pipázásával’ 
pótolja az oxigént, ilyenkor a leg-
nehezebb megfogni. Vannak olyan 
egyértelmű jelek, amiről határozot-
tan fel lehet ismerni, hogy pontyok 
tartózkodnak a horgász közelében. 
Egyik ilyen a ponty vízből való 
kiugrása, ez főleg nyári melegben 
tapasztalható. A vízfenékről felszál-
ló buboréksor is lehet jele a halnak, 
ám könnyen össze lehet keverni 
a fenékről felszálló gázokkal, fő 
jellemzője a „pontytúrásnak”, hogy 
a buboréksor egy bizonyos irányba 
halad. A nádszálak finom ütemes 
rezgése is lehet biztató jel, ekkor a 
ponty éppen az egyik legkedveltebb 
táplálékát, a vándorkagylót csipe-
geti a nádszálak tövéről. Nagyobb 
pontyok képesek a nádasokban uta-
kat, járatokat vágni, ahol szívesen 
tartózkodnak, ezekbe a folyosók-
ba lógatva az úszós készségünket, 
gyakran kellemes meglepetés érhet 
bennünket.

Kapási idők:
A ponty gyakran szeszélyes hal-

ként viselkedik azokon a vizeken 
ahol megfelelő mennyiségű táplá-
lékot talál, ilyenkor bizalmatlan-

ná válik a vízben gyanúsan úszó, 
lebegő csalival szemben. Egész 
évben fogható, még jég alól is, 
persze ehhez meg kell találni a 
bandázóhelyet. Ez a hal viszont 
eléggé érzékeny az időjárásra, 
főleg a frontokra, illetve a fronto-
kat kísérő légáramlatokra. 

Horgászmódszerek
A klasszikus pontyozószerelék 

az úszós. Ezek közül is többfélét 
alkalmazhatunk. A hagyományos 
osztott súlyú szereléket  nyílt vízen 
használjuk, ahol nem akarjuk, 
hogy a csali a vízfeneket érje. A 
súlyozása úgy történik, hogy több 
apró ólmot helyezünk el a zsinó-
ron, ezáltal kapásnál az úszó vagy 
elmerül, vagy kiemelkedik, a hal 
számára szinte észrevétlen, amint 
az apró súlyokat megemeli. Ugyan-
így súlyozzuk a feltolós szereléket, 
ennél a módszernél hosszú szárú 
úszóra van szükségünk. A felfekte-
tős szerelék lényege, hogy a csali a 
fenéken van a zsinóron lévő súllyal 
együtt, kapáskor a ponty felemeli 
a csalit, vele együtt a súlyt, és az 
úszó felfekszik a víz színére. Itt 
kedvező a kissé tömzsibb úszó-
típust választani. Gyakran, főleg 
nádi pontyozásnál alkalmazzák az 
ún. lemezantennás úszót, amely 
törzsébe egy műanyaglemez van 
beleépítve. Úgy kell a zsinórra 
felrakni, hogy a lemez a horgásszal 
szembe legyen, fokozottan érvé-
nyes éjszakai horgászatra ez a sza-
bály, különben bárhogy világítjuk 
meg, nem látjuk az úszót.

Fenekező módszerrel is ered-
ményesen horgászhatunk pontyra. 
Használhatunk például végolmos 
szereléket, ilyenkor a súlyt a sze-
relék végére tesszük. Különböző 
lehet az ólom formája is, folyóvi-
zeken inkább laposat, állóvizeken 
a gömbölyűket részesítsük előny-
ben. Csúszóólmos módszernél a 
hosszirányban átfúrt ólom a zsinó-
ron szabadon fut. Az ólom formája 
itt is változó, a gömbólmot inkább 
állóvízre, a lapos tégla ólmot 
folyóvízre alkalmazzuk. Amikor 
etetőanyagot is akarunk juttatni a 
csali mellé, akkor etetőkosaras sze-
reléket alkalmazzunk. Ebbe lehet 
belegyúrni az etetőanyagot, ami 
a vízreérés után kimosódik a víz 
által, és felkelti a halak figyelmét. 
Az etetőkosarat is felszerelhetjük 
csúszó-, illetve végszerelékként is.

A bojlizó módszer az utóbbi idő-
ben terjedt el. A bojli tulajdonkép-
pen csak fantázianév, ami tésztát 
jelent. Ezt a csalit lehet kapni a 
szaküzletekben, de házilag is elké-

szíthető. 1 kg tészta alapanyaghoz 
kb. 10-12 db tojást kell hozzáadni, 
ez biztosítja a tapadást, és a meg-
felelő mennyiségű fehérjét, ami a 
halaknak nagyon fontos táplálék. 
A tészta másik alapanyaga a búza-
liszt, vagy a kukoricaliszt, amely 
kellő mértékben összetapad, ada-
lékanyagként adhatunk a tésztához 
különféle aromákat (ne túl nagy 
töménységben). A tésztát miután 
kellően összegyúrtuk, 10-15 mm 
átmérőjű pontyszájba illő gombóco-
kat formáljunk belőle. Ezután forró, 
de nem lobogó vízben főzzük, amíg 
fel nem jönnek a felszínre és még 
utána 2 percig. Ha kiszedtük, utána 
egy hegyes zsákvarró tűvel kifúrjuk, 
zsinegre fűzzük, száraz meleg hely-
re tesszük száradni. Egy hét múlva a 
gombócok olyan kemények lesznek, 
hogy a betonra ejtve acélgolyóként 
pattannak vissza. Amennyiben azt 
akarjuk, hogy a golyók ne süllyed-
jenek a fenékre, hanem lebegje-
nek, akkor két módszert alkalmaz-
hatunk. Vagy a golyókat a főzés 
után forró sütőben kisütjük, vagy 
a tésztába összedolgozáskor apró 
hungarocellgolyókat teszünk.

A felszerelés:
Mivel a ponty óvatos hal, ezért 

csak indokolt esetben alkalmaz-
zunk erős felszerelést, főleg ott, 
ahol nagyobb példányokra is lehet 
számítani. A bot legyen 3-3,5 m 
hosszú parabolaakciójú, úszós hor-
gászatnál lehet egy kicsit hosszabb 
is. Dobósúlya úszózásnál 40–80 g, 
fenekezésnél, 60–150 g. Az orsó 
elsősorban peremorsó 40–70-es 
zsinórkapacitású, vagy nádi pon-
tyozók esetében a multiplikátoros 
orsó használata a legkedvezőbb, 
ha fonott zsinórt használnak. A 
zsinór vastagsága döntő szempont 
lehet, tavasszal, mikor finomab-
bak a kapások, 25-ösnél ne hasz-
náljunk vastagabbat, nyáron, ahol 
kapitális példányok vannak, ott is 
elegendő a max. 0.35 mm átmérő-
jű zsinór. Előke alkalmazása min-
dig célszerű, általában 0,5 mm-rel 
vékonyabb, mint a főzsinór. Horog 
tekintetében meg kell jegyeznünk 
egy örök érvényű szabályt, inkább 
válasszunk minőséget magasabb 
áron, mint az orrunk előtt törjön 
el a horog egy kapitális példány 
fárasztásánál. Növényi eredetű 
csaliknál a nagy öblű, élő csalik-
nál a kis öblű hosszú szárú horgot 
használjuk. Sok márka van a pia-
con, a horogpróbát azért érdemes 
elvégezni úgy, hogy veszünk egy 
parafadugót, abba beleszúrjuk a 
horoghegyet és elkezdjük húzni, ha 

elpattan a horog, akkor túl kemény-
re edzett, nem jó, sőt, akkor sem jó, 
ha kihajlik, mert az túl lágy. A 
legmegfelelőbb akkor a horog, ha 
a dugóba beleszúrva enyhe feszí-
tésre rugalmasan válaszol.

Csalik:
A ponty étlapja változatos. 

Tavasszal, ősszel inkább álla-
ti eredetű csalit alkalmazzunk, 
szóba jöhet a giliszta, a lóbogár, 
csontkukac, sőt előfordult már, 
hogy nagyobb példányai a raga-
dozóknak felkínált kisebb halakat 
is elkapták. Télen a hideg víz-
ben nagyon eredményes a kockára 
vágott löncshús. Növényi erede-
tű csalikat főleg tavasz végén és 
nyáron használjunk, itt meg kell 
említeni a legelterjedtebb csalit, a 
kukoricát, amelyet ma már többfé-
le ízben, keménységben állítanak 
elő. A másik rendkívül közkedvelt 
csali a kifli csücske, amit pár napra 
egy nejlon zacskóba téve megpuhí-
tunk és beleszúrjuk a horgot. Csa-
lizhatunk puffasztott rizzsel, főtt 
sárgarépával, csillagfürttel. A már 
említett tésztacsalik is igen ered-
ményesek, ízesítésük tekintetében 
széles a skála, a méztől az eperig, 
bármilyen aromát használhatunk.

Az etetés nagyon fontos lehet a 
pontyhorgászatban, a halak álta-
lában megjegyzik, hogy hol kap-
tak táplálékot és visszajárnak ide. 
Fokozottan igaz a bojlis horgászat-
ra, ugyanis a csalihoz hozzá kell 
szoktatni a pontyot, mert a vízben 
nemigen talál ilyen táplálékot. A 
csalikat (kukoricát, bojlit, kenyér-
gyurmát) lehet színezni.

Fárasztás, kiemelés:
A pontyok kitartó harcosok, még 

az utolsó pillanatban is tartogathat-
nak meglepetéseket a horgász szá-
mára. Általában megakasztás után 
szokták elveszíteni a legtöbb halat, 
mert a horog nem jól akad, ezért 
semmi esetre se erőltessük. Amint 
a hal fárad, lassan körözni kezd, 
egy-egy ilyen fordulónál kénysze-
rítsük a vízfelszínre, és levegőz-
tessük meg. Egy idő után oldalára 
dől és hagyja magát vontatni, de 
egy kritikus mozzanat hátra van, a 
szákolás. Ilyenkor szokott a ponty 
megugrani a szák láttán, ezért sem-
mi esetre sem a szákot toljuk a hal 
felé, inkább a halat húzzuk a vízbe 
tartott szákra.

Tilalmi időszak:  
május 2.–május 31.

Legkisebb fogható méret:  
30 cm

Forrás: Internet

Szeptember 12-én tartotta 
soron következő elnöksé-

gi ülését a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség, a 
Szatmárvidéki HE kezelésé-
ben lévő Vajai Víztározón.

Az elnökség elfogadta az ügy-
vezető beszámolóját az elmúlt idő-
szakról (telepítések, területi jegyek 
értékesítése, a szövetség gazdasá-
gi helyzete, taglétszám alakulása 
stb.), továbbá beszámoltak az éves 
munkáról a Verseny Szakbizottság 

és az Ifjúság Oktatás Szakbizottság 
elnökei is.

Ezen túlmenően az elnökség 
meghatározta a kezelésében lévő 
vízterületekre szóló 2015. évi 
jegyárakat, valamint elfogadta a 
szövetség régi irodahelyiségének 
elidegenítését, továbbá Tunyogma-
tolcson egy ingatlan megvásárlá-
sát, melynek kertje a Holt-Sza-
mosra nyúlik, halőrház, csónakház, 
horgászház hasznosítás céljából, a 
korábban eladott győrteleki hor-
gásztanya helyett. 

Továbbá az elnökség megbízta 
az Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 
vezetőjét, Oláh Károlyt, hogy me-
gyénket képviselve csatlakozzon 
a Tisza-tó környékén indult kez-
deményezéshez, mely szerint mi-
nisztériumi támogatással iskolák 
részére horgásztáborok, szakkörök 
beindítását tervezik horgászegye-
sületek szakmai vezetésével. Az 
elnökség maximálisan támogatta a 
kezdeményezést az utánpótlás biz-
tosításának reményében is. 

Az elnökségi ülést követően hor-

gászversenyre került sor a Vajai 
Víztározón, ahol az alábbi ered-
mények születtek: I. helyezett 
lett: Gura Mihály, II. helyezett lett 
Szűcs Sándor, és III. helyen Fesz-
tóry Sándor végzett, aki felajánlot-
ta díját a IV. helyezettnek, Mandu-
la Károlynak. 

Különdíjat kapott a házigazda: 
Farkas Sándor, akinek köszönhet-
tük ezt a szép napot és külön 
köszönjük feleségének és az egye-
sület vezetőségének a szíves ven-
déglátást, a finom vacsorát.

Itt minden a vízről szólt

Elnökségi ülés

Bizottsági beszámolók, ingatlanügyek

Tiszaszalka önkormányzata és 
a Beregi Tiszahát Horgász Egye-
sület falunapot szervezett július 
12-én a helyi településen. A prog-

ramban szerepelt felnőtt ifjúsági 
horgászverseny, gasztronómiai 
főzőverseny. A megyei szövetség 
horgászmódszerbemutatót szerve-

zett, valamint filmvetítéssel egy-
bekötött horgászattal és halászattal 
kapcsolatos vetélkedőt szervezett. 
Emellett az egésznapos program-
ban kispályás labdarúgás, illetve 
több kulturális és szórakoztató 
program is várta a kilátogatókat.

Elismerés megyei 
vezetőknek

2013. évben a Választmány által 
elfogadott új kitüntetési rendnek 
megfelelően számos javaslat érke-
zett a szövetségtől. A kitüntetése-
ket az elnökség nevében dr. Szabó 
Imre, a MOHOSZ elnöke adta át. 
Az elnökség 2014. márciusi hatá-
rozata értelmében a horgásztársa-
dalomért kifejtett több évtizedes 
munkájuk elismeréseként öt főt, 
köztük Virág Imrét, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetsége 

elnökét a Magyar Horgászatért 
Díj kitüntetésben részesítette. Az 
elnökség áprilisi ülésének határo-
zata értelmében a Választmány öt 
főnek, a MOHOSZ testületeiben 
végzett munkája elismeréseként a 
Horgászatért Emlékérmet adomá-
nyozta. Az elnökség javaslatára 
a Választmány két főt, köztük 
Fesztóry Sándor ügyvezetőt  me-
gyei szövetségben végzett veze-
tői, illetve az új halgazdálkodási 
törvény érdekében kifejtett mun-
kájáért, Horgászsportért Plakett 
kitüntetésben részesítette. Az el-
ismeréseket a MOHOSZ-székház-
ban adták át. 

Haltelepítés 
Nagykállóban

Augusztus 20-án ünnepi 
pontytelepítés volt a nagykállói 
Vadkert Tápcsatornán. A regge-
li órákban három mázsa horog-
érett ponty került kihelyezésre 
a vizbe.



Amióta megjelent az új 
halgazdálkodási törvény 

és a NÉBIH Földművelésügyi 
Igazgatósága mint főhatóság 
már nem tekinti Isten elleni 
véteknek az amur telepítését 
zárt lefolyástalan vizekben, 
úgy gondolom, nem haszon-
talan, ha egy kicsit részlete-
sebben foglalkozunk ezzel a 
népszerű halfajjal.

Bizonyára sokan tudják, hogy az 
amurt nem is olyan régen, 1963-
ban hozták be az országba. Azt 
persze már jóval kevesebben, hogy 
nem 1, hanem 2 féle amur létezik 
Magyarországon, a mindenki által 
ismert fehér amur (közönséges 
amur) és az ún. fekete amur. A 
fekete amur jelenleg nem része a 
természetes vízi halfaunának, így 
vele most nem foglalkozunk. Elég, 
ha annyit tudunk róla, hogy kísér-
leti jelleggel található az ország-
ban egy-két helyen, pl. a szarvasi 
HAKI-ban, és hogy táplálkozása 
jelentősen eltér a fehér amurétól, 
mert hogy puhatestűeket fogyaszt, 
míg a fehér rokona tisztán növény-
evő. Így elmondhatjuk, hogy 
Magyarországon két echte növény-
evő halfaj él. Azt viszont szintén 
kevesen tudják, hogy a másik ilyen 
halfaj a vésett ajkú paduc.

Visszatérve az eredeti témához, 
vizsgáljuk meg, hogy honnan is 
származik halunk. Manapság min-
den Kínából származik, vagy ott 
gyártják, szokták mondani. Nincs 
ez másként az amurral sem. A 
távoli kelet szülötte (Amur folyó) 
és egész Ázsiában honos. Euró-
pába először Ukrajnán keresztül 
került az ’50-es évek elején, majd 
a Románok is felfigyeltek rá és 
1960-ban kezdték importálni, amit 
Magyarország követett 1963-ban, 
amikor is a 2 busa fajjal egy időben 
megkezdődött a lárvák behozatala 
és honosítása.

Fontos tudni róla, mint már 
említettem, hogy növényevő és 
hogy nem csak elviseli, hanem 
még kedveli is a meleg vizet, sőt 
ilyenkor van elemében, már ami a 
táplálkozását illeti. 25-30 °C körüli 
hőmérsékleten még intenzíven táp-
lálkozik, sőt a saját testtömegének 
100 %-át képes elfogyasztani lágy-
szárú növényekből. Ivari dimor-
fizmus jellemző rá, szaporodási 
időszakban, amikor a víz hőmér-
séklete eléri a 23-25 °C-ot a tejesek 
mellúszójának a szegélye érdessé 
válik, ami alapján a nőstények-
től jól elkülöníthetők. Természetes 
élőhelyén az ívása a folyók felső 
szakaszán megy végbe. Lebegő 
ikrát rak, az ikra nem rögzül az alj-
zaton, mint pl. a pontyé, hanem 50 
vagy akár 100-szorosára megduz-

zadva lefelé sodródva várja a kike-
lést. És bár magyarországi folyók 
vonatkozásában több ízben sikerült 
megfigyelni az ívását, állóvizek 
vonatkozásában a természetes sza-
porodásától nem kell tartanunk.

Az amur jelentősége, mint már 
utaltam rá, elsősorban a táplál-
kozási szokásaiban keresendő. 
Növényevő halfaj és elsősorban a 
makro vegetációt fogyasztja. Ked-
venc táplálékai közé tartoznak a 

különféle hínárfélék és a béka-
lencse. Viszont melléktáplálékként 
néha állati eredetű táplálékot pl. 
halivadékot, vízi rovarokat is elfo-
gyaszt. Megeszi akár a falevele-
ket is, a nád vagy a sás leveléért 
friss hajtásaiért pedig akár a teste 
feléig képes a vízből kiemelkedni, 
kinyúlni és lelegelni azokat. 

Horgászati szempontból érdemes 
tudni: A táplálkozási intenzitására 
a ponttyal szemben – ami ugye 8 
°C körüli 
vízben 
m á r 
elkezd 
táp lá l -
k o z -
ni- az 
j e l -
l e m -
ző, hogy amíg a 
víz hőmérséklete 
el nem éri a 15 
°C-ot, addig jóformán nem vesz 
fel táplálékot. Ezért aztán 15 °C 
alatti hőmérsékletű vízben fölösle-
ges amurra próbálkozni. Ez magya-
rul azt is jelenti, hogy az amur a 
pontyhoz képest akár egy hónappal 
később kezd el táplálkozni, viszont 
a vízhőmérséklet növekedése az 
amuroknál nem okoz étvágycsök-
kenést és akár a 30 °C-os vagy 
ettől melegebb vízben is vidáman 
táplálkoznak. Mondhatni, azon a 
hőmérsékleten érzi jól magát, ami-

kor a pontyok már visszavonulót 
fújnak, alig esznek, és visszavo-
nulnak a víztest mélyebb hűvösebb 
rétegeibe. Ezért is érdemes a ponty 
mellé telepíteni, különösen nyáron, 
a meleg hónapokban, mert ebben 
a kapástalan időszakban ki lehet 
váltani a pontyot és meg lehet 
tartani azokat a horgászokat is, 
akik ilyenkor „nincs is hal ebben a 
vízben” felkiáltással és egy dühös 
legyintéssel szegre akasztják a hor-

gászbotot vagy rosszabb esetben 
másik „jobban telepített” horgász-
vizet keresnek maguknak.

Tehát, mint említettem az amur 
növényevő, de táplálkozásában 
nem a fűnyíró elv érvényesül, azaz 
nem darál be mindent válogatás 
nélkül, hanem meglehetősen válo-
gatós is lehet, ha olyan növények 
bőséggel állnak rendelkezésére, 
amelyeket kifejezetten kedvel. Saj-
nos ez oda vezethet, hogy végül 

azok a növényi 
vegetációk fog-

nak elszapo-

rodni és kerülnek túlsúlyba, ame-
lyeket halunk nem, vagy kevésbé 
kedvel. Ez azonban csak szélsősé-
ges esetekben jelent problémát. 

Halunknak egyébként hihetetlen 
étvágya van, meleg vízben a saját 
testtömegével megegyező mennyi-
ségű táplálékot képes megenni zöld 
növényekből, szinte a nap 24 órájá-
ban táplálkozik. 1 kg testtömeg gya-
rapodáshoz 20–75 kg-nyit fogyaszt 

a zöld növényekből, a mennyiséget 
a növények szárazanyag-tartalma 
determinálja. Ott, ahol kevés a 
zöldtakarmány, sajnos a pontynak 
szánt magvakat is elfogyasztja, de 
sajnos nem hasznosítja olyan haté-
konyan azt, mint pontyok, mert 
5-6 kg-ot is meg kell ennie, ha 1 
kg-ot gyarapodni szeretne. Ez a 
fajta kényszertáplálék a vesztét is 
okozhatja, mert az emésztőrend-
szere nem abrakfogyasztásra lett 
kitalálva, és a sok abrak bélgyulla-
dást, májelfajulást okozhat náluk, 
ezért telepítése előtt mindig fel kell 
mérni a víz táplálékkészletét.

Örök dilemma és egyik ellenérv 
az amurtelepítést ellenzők részéről, 
hogy jó-jó, megeszi a növényt, 
de a másik végén ki is jön belőle 
és így tulajdonképpen szerves trá-
gyázza a vizet. Az amur viszont a 
vízinövény fogyasztásával olyan 
táplálékot hasznosít, amely azelőtt 
a vizekben „veszendőbe” ment, 
illetve a növényzet az elpusztulása 
után a lebomlásával a víz szer-
vesanyag-mennyiségét növelte. 
Mivel igen nagy mennyiségű vízi-
növényt fogyaszt (mint írtam 1 kg 
testtömeg-gyarapodáshoz 25–75 
kg-ot), ezzel blokkolja a növényi 
tápanyagok egy részét, mert ürü-
lékében mindig kevesebb növényi 
tápanyag jut vissza a vízbe, mint 
amennyit a növényzettel felvesz. 
Jelenleg ez a legolcsóbb természe-
tes módszer a természetes vizeink-
ben az eutrofizációért első helyen 
felelős foszfor tartalmának a csök-
kentésére. Ha ugyanis a foszfor egy 
részét a halon (horgászat) keresztül 
próbáljuk meg kivonni a vízből, 
akkor minden a vízből kifogott 
hallal kg-onként 20-25 gramm nit-
rogént, és kb. 1,5-2,5 gramm fosz-
fort tudunk eltávolítani. Egy dolgot 
viszont alaposan mérlegelni kell. A 
telepítendő mennyiséget, ugyanis 
ha nagy mennyiségű halat tele-

pítünk és ezek hirtelen 
nagy mennyiségű 

vízi növényt 
fogyasz ta -
nak el a víz-
ből, annak 

lehet olyan 
következménye, 

hogy az úgynevezett 
bentikus eutrofizáció a felhal-

mozódó növényi tápanyagok 
miatt (nem marad növény ami fel-
vegye a tápanyagokat) átcsap az 
úgynevezett planktonikus irányba, 
ami vízvirágzáshoz vezethet. 

Fontos ezért, hogy mielőtt tele-
pítésébe kezdenénk, kérjük ki szak-
ember véleményét is a telepítendő 
mennyiség vonatkozásában!

Fesztóry Sándor
halgazdálkodási szakmérnök,  

halászati szakértő
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császári amur. A 19,5 kg-os amurt Szabó István újfehértói lakos 
fogta augusztus 20-án éjszakai horgászaton Császárszálláson.

Augusztus 13-án abba a 
szerencsés helyzetbe ke-

rültem, hogy elkísérhettem a 
megyei szövetség ügyvezető 
igazgatóját, Fesztóry Sán-
dort haljelölésre. Helyszín: a 
Keleti-főcsatorna csodálatos 
élővilága.

Nos, elektromos halászgéppel 
sem volt egy könnyű feladat halat 
fogni a tikkasztó melegben. Mond-
hatja nekem bárki ezek után, hogy 
„azért nincs hal, mert leáramozták 
a vizet”.

Ezzel az eszközzel – bizony, 
próba szerencse alapon – végül 15 
olyan halat sikerült kifognunk kb. 
2–2,5 óra alatt, amelyek jelölésre 
alkalmasak voltak. Akadtak igen 
szép példányok is, például egy 5 
kilós, 56 cm-es pikkelyes ponty. 
De sikerült még megjelölni egy 
bodorkát, egy fogassüllőt, néhány 
balint, ezüst kárászt, jászkeszeget. 
(Néhány egyedről pikkelymintát 
is vettünk további vizsgálódás vé-
gett.) És olyan is volt, hogy sze-
rencsésen megúszta a mérkőzést és 

a jelölést 1-2 nagyobb „halacska”, 
csak azt láttuk a vízben, hogy itt 
bizony valami nagyobb hal (ta-
lán harcsa vagy amur) menekült 
előlünk. A kifogott halaknak meg-
mértük a testtömegét, a testhosszát, 
végül pedig kaptak egy jelet. Ez-
után szépen visszahelyeztük őket 
a vízbe. 

A jeleken fel van tüntetve a je-
lölő szervezet neve és egy egyedi 
sorszám, mellyel jól azonosítható 
az ezt viselő hal és előélete (je-
löléskori mérete, súlya, a jelölés 
helyszíne stb.). A szövetségünk ál-
tal használt haljelek csövecskéje 
általában narancssárga vagy piros 
színű, egyik oldalán SZSZB-fel-
irat, a másikon pedig egy többje-
gyű sorszám található. 

Fontos, hogy jelölt hal fogásakor 
mindig mérjük le, jegyezzük fel a 
hal adatait: 

A testhosszt – az orrcsúcstól a 
farok tövéig – cm-ben a testtöme-
get kg-ban, valamint a fogás idő-

pontját, pontos helyét, és a fogás 
körülményeit. A méretek rögzítését 
követően érdemes magát a haljelet 
is kivenni (ezt a csöves rész megfo-
gásával határozott húzással tudjuk 
megtenni), mivel a haltartó szák 
sok esetben kitépi a jelet. Szívesen 
fogadunk fotókat is a fogott halról. 

A haljelet csak akkor szabad 
kivenni a halból, ha az – méret-
korlátozással védett halfaj esetén 
– a kifogható méretet már elérte. 
Ellenkező esetben a halat a jel-
lel együtt vissza kell engedni. Ha 
vesszük a fáradságot, akkor meg-
tehetjük, hogy a méreten aluli hal 
esetén óvatosan a jelet nem bántva 
leolvassuk és leírjuk a jelen fel-
tüntetett azonosítókat. A fogott hal 
hossz- és súlyadatainak rögzítését 
követően a halat gyorsan a jellel 
együtt kell visszaengednünk. Az 
ilyen méreten aluli jelölt halról 
való adatszolgáltatás is segítheti a 
szakmai értékelési munkát.

Kérjük a horgásztársakat, hogy 

SZSZB-feliratot tartalmazó halje-
let, a halak adatait és a beküldő 
nevét, címét tartalmazó levelet a 
megyei horgász szövetség címére 
(Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. 
fsz. 10.), legyenek szívesek eljut-
tatni. 

A haljelet és az adatokat hiány-
talanul beküldőknek – az adat-
szolgáltatóknak – válaszlevélben 
köszönjük meg a fáradozását és 
egy kisebb jutalmat küldünk. Va-
lamennyi adatszolgáltatónk részt 
vesz egy év végi sorsoláson is, 
melynek során értékes horgász-
eszközök találnak gazdára az adat-
szolgáltatók, a jelet beküldők kö-
zött.

A haljelölés segítségével sok ér-
tékes információt gyűjthetünk a 
halak vándorlási szokásairól, nö-
vekedési képességéről, a meg-
maradási és kifogási adatokról. A 
vízterületek halgazdálkodásában, 
a haltelepítések összetételében, a 
korosztály és az egyedsúly meg-
határozásában sokat segítenek a 
haljelölések eredményei.

Szabóné Szilágyi Szilvia

Jelölt halak Gondolatok az amurról

A harminchárommilliárd 
forintból megvalósuló be-

regi árapasztó tározó építése 
több „fronton” is folyik. 

Hol tart jelenleg a kivitelezés? 
– érdeklődtünk Galyas Istvánnál, 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság által megbízott létesítmé-
nyi főmérnöknél.

– Januárban megtörtént a mun-
katerület átadása, márciusban már 
jóváhagyott tervek voltak, s a hó-
nap második felében elkezdődhe-

tett a munka. Kétségtelen, hogy a 
komplex beruházás legjelentősebb 
és legnagyobb műtárgya a vízbe-
eresztő zsiliprendszer, mely Tarpa 
és Tivadar között épül, nagyjából 
a 2001-es gátszakadás közvetlen 
közelében. A helyszín stratégiai-
lag is nagyon fontos, hiszen a ti-
vadari szűkület előtt válik lehe-
tőség a Tisza megcsapolására. A 
szegmenstáblás zsiliprendszer ha-
sonlít a Lónyay-árvízkapura, csak 
annál sokkal hatalmasabb, hiszen 
hat nyílásból áll. Egy-egy tábla 8 
méteres. Ahhoz, hogy a káros szi-

várgásokat, esetleges kimosódást 
megakadályozzák, szádlemezeket 
vertek le a műtárgy közvetlen kö-
zelében. Újdonság a korábbiak-
hoz képest, hogy ezek a lemezek 
műanyagból készültek. Maga a 
zsiliprendszer pedig cölöpalapo-
kon nyugszik. Ezeket a cölöpöket 
20-30 méter mélyre verték le. Az 
alapozás már elkészült, ha úgy tet-
szik, a beeresztő műtárgy építése 
feljött a föld alól. A zsiliprendszer 
betonszerkezetének szélessége ös-
szesen 48 méter. Már megkezdték 
a szakemberek a vaselemek sze-
relését, a zsaluzást, s ha kedvez az 
időjárás, ezt a munkát be is tudják 
fejezni az idén.

Hatvanhárom „apróság”
A beeresztő műtárgyon kívül 

természetesen meg kell építeni 
a háromnyílású kieresztő zsilip-
rendszert is Jándnál. A tározó le-
eresztése azonban nem csak ezen 
keresztül történik majd. A komp-
lex programban szerepel a beregi 
belvízhálózat megújítása is, mely 
nemcsak a tározón belüli csatorná-
kat érinti, hanem azon kívülieket 
is. Ezeken keresztül a tározó vizét 
vissza lehet ereszteni a Tiszába Ti-
szaszalkánál is, illetve az úgyneve-
zett lónyai fióktározóba, melynek 

építése szintén folyamatban van 
közvetlenül az ukrán határ közelé-
ben. A beruházáshoz tartozó kisebb 
műtárgyak, főként zsilipek száma 
63. Ezekre azért van szükség, mert 
a tározótöltés rengeteg csatornát 
keresztez, ezeken a helyeken meg 
kell oldani a vízátemelést is mobil 
szivattyúkkal.

Töltésépítés
A tározó töltésének hossza 50,7 

kilométer. A töltés teljes nyom-
vonalán elkezdték szeptemberben a 
növényzet irtását. A tározó mentén 
63 hektáron telepítenek véderdőt – 
összehangolva a töltésépítéssel –, 
mely már ősszel elkezdődik. Táro-
zón belüli vízpótló csatorna is épül. 
A beregi csatornarendszert úgy épí-
tik ki, hogy vízhiányos időszakban 
vizet tudjanak beléjük ereszteni a 
Tiszából, mely lehetővé teszi az 
öntözést. Elkezdték a vízpótló csa-
torna kotrását is szakaszosan.

A töltésépítéssel rengeteg föld-
utat vágnak keresztbe, ezek hely-
reállítása mintegy 10 kilométert 
érint. Emellett a töltésen belül 26 
kilométernyi új földutat építenek, 
hogy a gazdák meg tudják közelí-
teni földbirtokaikat.

Györke László

Hatnyílású zsiliprendszer 
emelkedik ki a földből

Adatok, paraméterek
Tározókapacitás: 58 millió köb-
méter 
Vízfelület: 60 négyzetkilométer
Átlagos vízmélység: 1,1 méter
Töltésbe épített anyag: 1,9 millió 
köbméter
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A Máriapócsi Horgász 
Egyesület ebben az esz-

tendőben is a hagyományai-
hoz hűen immár nyolcadik 
alkalommal szervezte meg a 
mára híres Máriapócsi Hor-
gásztábort július 7–11. kö-
zött a Máriapócsi Szabadidő 
Parkban.

A hagyományokhoz híven az 
ifjú horgászpalánták az idei esz-
tendőben is megismerkedhettek a 
horgászat alapjaival, a versenyhor-
gászattal, a finom szerelékes horgá-
szaton át a pergetésig, a bojlizástól 
a harcsázásig. 

A horgászaton kívül továbbá 
komoly hangsúlyt fektettek a szer-

vezők a környezetvédelem népsze-
rűsítésére is.

Az idei esztendőben, a tábor-
ban összesen 26 gyerek vett részt. 

A résztvevők között Budapesttől- 
Tunyogmatolcsig számos telepü-
lésről érkeztek. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a finomszerelékes 
horgászmódszerrel, előadást tar-
tott Turcsány András, és Turcsány 
György a Vasutas Horgász Egye-
sület tagjai. Ezt követően az 
Economic Baits bojlis csapat tagjai 
Székely Csaba, és Bauer Róbert 
tartottak egy fantasztikus bojlis 
bemutatót. Itt a gyerekek betekin-
tést nyerhettek a bojligyúrásba és 
a felszerelés összeállításához szük-
séges botokkal, orsókkal, prakti-
kákkal. 

A tábor megvalósításához több 
szervezettel működött együtt a 
Máriapócsi Horgász Egyesü-
let, kiemelt segítséget nyújtott a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgászszövetség.

Tóth Árpád, HE elnöke

A Verba tanyán rendeztük meg a 
2014-es nyíregyházi Vasútas VSTE 
gyermektábort, a megyei szövetség 
támogatásával. A tábor célja nem 
más, mint a horgászatra fogékony 
gyerekek elindítása és terelgetése 
ezen a sokszor túlbonyolított hor-
gászvilágban. Most is az volt a 
cél, hogy a legegyszerűbb dolgokat 
tanuljuk meg, és azt, hogy minden 
módszer hasonlóan működik, bot, 
zsinór, horog, csali, és a végén a 
jutalom: a hal, ha jól csináljuk. 

 Végül 12 fő vállalta, hogy 
egy héten keresztül velünk gyű-
ri a horgászat alapelveit, a Verba 

tanya csodálatos adottságai között. 
A napi elméleti foglalkozásokat 
követően természetesen horgászni 
akartak a gyerekek, hiszen ezért 
jöttek. Remek tábort sikerült össze-
hozni, köszönhető ez a Verba tanya 
kitűnő halállományának. Egy apró, 
de nem elhanyagolható tény zavart 
csak, nagyon kevés volt az apró 
hal, így azok a gyerekek, akik rövid 
spiccbottal horgásztak part mellett, 
csak igen intenzív etetés hatására 
tudtak halat fogni. Az öt nap alatt 
így is kb. 300-400 kg halat fog-
tunk, ami azért nem semmi.

Az utolsó napot hagyományosan 

horgászversennyel zártuk. Minden-
ki kapott ajándékot, de a dobogó-
sok természetesen az ajándékokon 
kívül érmet is kaptak. Verba Sán-

dortól pedig egy serleget kapott 
a legeredményesebb versenyző. 
Minden résztvevő gyermek okleve-
let kapott. Turcsán András

Egyesületünk, a Milotai 
Tiszavirág HE, és hor-

gászvizünk, a Milotai Süllős 
Bányató idén ünnepli fennál-
lásának 25. évfordulóját. 

Igaz, került már az akkor kiala-
kulóban lévő vízbe a környék hor-
gászai által 30 évvel ezelőtt 1,5 
m-es harcsa, 6 kg-os pontyok és 
sok más, de legalább 16 halfaj. 
Két évvel ezelőtt 2 kg-os kecsegét 
is fogtak itt, igaz, erre a finoman 
kapó halra senki nem horgászik, 
no és persze ma már tilos is lenne 
kifogni.

A Milotai Süllős Bányató mes-
terséges víz, mégis a Tisza közel-
sége miatt ritka természeti kincs 
vált belőle: vízutánpótlását a Tisza 
adja a talaj természetes, kavicsos 
szűrőrendszerén keresztül. A Tisza 
áradását és apadását horgászvizünk 
is követi néhány nap eltéréssel, 
de a vízállás nem változik olyan 
nagy mértékben. Pl. egy 2 m-es 
Tisza vízszintemelkedéssel 15-20 
cm vízszintnövekedés tapasztalha-
tó tavunkon, de bármilyen mértékű 
is a tó áradása, a víz soha nem 
zavarosodik be, legfeljebb kevés-
bé áttetsző, de a horgászhatósá-
got nem befolyásolja. Az imént 
említett 15-20 cm vízszintemel-
kedés viszont jelentős vízutánpót-
lást jelent. Az idei nyár híreit is 
hallva, valószínűleg nagyon sok 
horgászvízkezelő örülne, ha ren-
delkezne ilyen természetes csodá-
val. Horgászvizünk a töltésen kívül 
helyezkedik el, így egy nagyobb 
áradás nem veszélyezteti a halállo-
mányt. Ilyen vízben, ennyi év alatt 
horgászvizünk a kapitális halak 
vízévé vált, erejük, és nem utol-
sósorban ízük megegyezik a tiszai 
halakéval. Azaz saját véleményem 

és mindenki véleménye szerint is, 
akivel csak beszéltem, Magyaror-
szágon a legfinomabbak, mellékíz 
nélküliek a pontyok is.

Ezek után nem csodálkoztunk 
rajta, hogy a pvtv is felfigyelt 
ránk, amely immár egy csatornát 
alkot a szintén népszerű Fishing & 
Hunting-gal.

Olyan céllal kerestek meg min-
ket, hogy ne csak horgászvizünket, 
hanem térségünk egyéb horgász-
turisztikai, és más turisztikai lát-
ványosságait is mutassuk be egy 
hétvégén. Ez egybe is vág a hal-
gazdálkodási törvény alkotóinak 
azon törekvésével, hogy a horgá-
szat által növeljük a más célú turis-
taforgalmat is. Szerencsére annyira 
a bőség zavarával „küzdünk” térsé-
günk mind horgászati lehetőségei, 
mind egyéb turisztikai látnivalói 
között, hogy szinte csak érintőle-
gesen, kincseinket meg-megcsil-
lantva került sor a bemutatásukra. 
Most ugyanis egy mindössze 20 
percesre tervezett filmet készítettek 
a „Kalandorok”, Erdélyi Koppány 
és Gerócs Balázs, akik 2014. július 
11-én 13.00 órakor érkeztek.

A forgatást horgászvizünkön 
kezdtük harcszerű körülmények 
között szakadó és meg-megálló 
esőben. Meglátogatott minket a 
Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sületének elnöke, Varga Pál is, aki 
sokféle műcsalit és botokat hozott 
tesztelésre. Kb. 15 órakor érke-
zett, és tervei szerint a tesztanyag 
átadása után már ment volna, de 
horgászvizünk látványának nem 
tudott ellenállni: éjfél után ment 
el azzal, hogy ide mindenképpen 
visszajön pergetőhorgászokkal és 
egy másik forgatócsoporttal. A 
kedélyeket a fogásokon kívül az 
is felajzotta, hogy a gumihalamat 

valami elharapta, csak az ólomfej 
és 1 cm fém szál maradt belőle. 
Varga Pál szerint ez egy legalább 
10 kg-os süllő volt.

Kánya Gyula, tiszabecsi vállal-
kozó biztosította az általa forgal-
mazott 6 rétegű, minden méretben 
kapható, és minden igényt kielégítő 
gumicsónakot, valamint a „Kalan-
dorok” szállását és szállítását.

A hajnal 2-ig tartó horgászatot 10 
órakor folytattuk a Sonkádi Új Túr 
Kisbukó gátnál egy rövid szem-
revételezéssel, majd célba vettük 
a Tiszakóródi Új Túr Nagybukó 
gátat, de útközben nem lehetett 
kihagyni a Túristvándi Vízimal-
mot, ahol kérésünkre azt beüze-
melték,  elmondták a történelmét 
is. Ezután a szintén csodálatos 
Nagybukó tárult elénk, ahol láthat-
tuk, hogy a Tisza jócskán meg van 
áradva, és zavaros is, így a „Kalan-
dorok” lemondtak a tervezett tiszai 
műlegyes pergetésről.

Ezután visszamentünk a Sonkádi 
Kisbukóhoz, ahol a vízben gázol-
va, műléggyel pergetve horgásztak 
a „Kalandorok”, én pedig a leg-
különfélébb műcsalikat váltogatva 
próbáltam a halakat ezen rövid 
idő alatt becsapni, ami ugyan nem 
jött össze, de nagyon jót szórakoz-
tunk. A víz „kipróbálása” után a 
Nagyhódosi Új Túr folyóhoz men-
tünk, ahol szintén ugyanúgy hor-
gásztunk. Igaz, csak néhány kisebb 
domolykót sikerült fogni, de az ott 
lavírozó kenusok ellenére is szép 
rablásokat láttunk még ezen kívül.

Este lett már, mire visszaér-
tünk a Milotai Süllős Bányatóra. 
Középső vizünkön fogtam néhány 
vörösszárnyú keszeget az éjszakai 
süllőzéshez, közben a csapat sza-
lonnasütéshez készült. Kicsit elhú-
zódott az idő, mire végeztünk a 

jó hangulatú vacsorával. Már sötét 
volt, mikor kezdtünk beszerelni. 
Koppányék egy általuk jónak tartott 
helyen, én pedig saját helyemen 
horgásztam. Most is hajnal 2-ig 
kísértettük a szerencsét, de a halak 
a tv kedvéért sem kaptak. Talán a 
békés halak így fejezték ki rosszal-
lásukat, hogy velük eddig nem is 
foglalkoztunk. A ragadozók pedig 
úgy gondolták, hogy mutattak már 
magukból eleget. 10 órakor újból 
megkezdtük a horgászatot. Délelőtt 
csendben voltak a halak, de délután 
egészen sötétedésig szinte egyfoly-
tában ütötték a vizet a ragadozó 
és a békés halak egyaránt. Több 
olyan harcsarablást láttunk, amely-
nek „elkövetője” legalább 20 kg-os  
volt. Talán ennek is tudható be 
a békés halak gyenge kapókedve. 
Nyilas Rudolf tiszabecsi horgász 
fogott is egy másfeles süllőt, és 
előtte egy szép dévérkeszeget, de 
volt – mint mondta –  egy „füstö-
lős” kapása a bojlis boton, már a 
bot is ment, de végül mégsem akadt 
meg a hal. Koppánynak éjsza-
ka úszós készségre volt számos 
kapása, de azok sem akadtak meg. 
Mindenesetre kellemes élményeket 
és tapasztalatokat szerezve zártuk 
a mostani kalandozást, amelynek 
reméljük rövidesen folytatása lesz. 
További képek és leírás honlapun-
kon, a mlotahorg.hupont.hu honla-
pon a 2. „Aktualitások” oldalunkon 
található, ahol fel fogjuk tüntetni a 
rólunk (is) szóló film vetítésének 
időpontjait. 

Wachteinheim József elnök

Július elején horgásztábort tar-
tott a gyerekek számára az Alkalo-
ida „Lombik” Horgász Egyesület. 
Huszonegy fő érdeklődő érkezett 
a Kacsás-tó partjára. Aggódva néz-
tük minden nap az időjárás-jelen-
téseket, hogy vajon ki fogunk-e 
tudni menni egyáltalán a vízpartra 

az esőzések miatt… Első nap a 
gyerekek felszereléseit néztük át, 
kaptak egy kis elméleti oktatást, 
majd délután a strandon vezették le 
a maradék energiáikat. A második 
nap már horgászattal indult. Kicsit 
még félszegen ücsörögtek a gyere-
kek a vízparton. Hamar belejöttek, 

belelendültek és egyre 
több halat fogtak. A 
türelmes segítők meg 
óránként 10-15 össze-
gabalyodott szereléket 
javítottak.

Az ebéd utáni szi-
esztában elméleti 
oktatás, szárazedzés 
zajlott, illetve elő-
adásokat hallgattak a 
résztvevők.

Az utolsó napi 
háziversenyt már nagyon várták 
a gyerekek. Végig esett az eső, 
de nem bánták, ők akkor is hor-
gásznak, akkor is versenyeznek. 
Ilyen elszántságra, eltökéltségre 
nem számítottunk ilyen fiatal gye-
rekeknél.

A tábor zárásaként meghívtuk a 
hozzátartozókat egy közös szalon-
nasütésre, melyre a verseny ered-
ményhirdetése, a nyeremények és 

az ajándékok kiosz-
tása után került volna 
sor. Ezúton köszöne-
tet mondunk a segí-
tőknek és támogatók-
nak: a tábor fő anyagi 
támogatója a Sport-
horgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Nonprofit Szövetsége 
volt. Az ajándékozás-
hoz Oláh Károly, a 

tiszadobi Tiszavirág Horgászegye-
sület elnöke is hozzájárult. Köszö-
netet kívánok mondani a tagtársak-
nak az áldozatos munkájáért, Gáll 
Antalnak és a Gólyahír Ifjúsági 
Tábor minden dolgozójának a szín-
vonalas étkeztetésért és a minden-
ben segítőkész hozzáállásukért.

Fejes László Ádám
HE elnök

Kirándulástól a bojlizásig

Kevés volt az apró hal A Fishing & Hunting a 
Milotai Süllős Bányatavon

Szakadó esőben versenyeztek

Csoportkép pergető, bojlis és a horgászat alapismeretei előadások 
után
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Nyíregyházán a Bujtosi-tó-
részlet helyreállítása több 

éves folyamat, a változás 
már szembetűnő a korábbi 
állapotokhoz képest.

„Tavaly a Bujtosi első tónál tör-
tént halpusztuláskor egy illetékes 
azt ígérte, hogy a télen, tavasszal 
rendbe teszik a városi tavat. Aztán 
télen nem nyírták le a nádat, mert 
nem volt elég jég. Tavasszal neki-
kezdtek a munkának, megindult a 
kotrás. Örültünk, már hegyeztem a 
tollat a köszönőlevélhez” – kereste 
meg levelével a Kelet-Magyaror-
szág szerkesztőségét Miló András.

„Ígérték, hogy betelepítik nö-
vényevő hallal, rendbe teszik a 
nagy gépek miatt tönkrement futó-
pályát, sőt padok is lesznek. Ehhez 
képest a hal a „Balatonon nyaral”, 
a futópályát sár borítja, a kikotort 
nád nagy része ott rohad a vízben 
meg a parton. Nemrégiben beje-
lentettük, hogy a környéken sok a 
parlagfű. Kijött egy traktoros vágó, 
a rét nagy részét le is vágta, de a tó 
körül és a parkolónál töméntelen 
mennyiségben ott maradt a gyom-
növény. Szeretnénk, ha az első tó 
is ugyanúgy rendben lenne tartva, 
mint a többi” – tolmácsolta a kör-
nyékbeliek kérését a levélíró.

Szigorodott a halászati 
törvény
A lap megkeresésére a Nyíregy-

házi Városüzemeltető és Vagyon-
kezelő Nonprofit Kft. közterü-
let-fenntartási irodájának vezetője, 
Keczkó János így nyilatkozott: 

– A Bujtosi-tó városközpont fe-
lőli részletének helyreállítása ta-
valy elkezdődött, azóta ütemezet-
ten folyik. Úgy gondoljuk, szem-
mel látható a változás a korábbi 
állapotokhoz képest. A beavatko-
zások azonban egy élő környeze-
tet érintenek, melynek figyelembe 
kell venni a ciklikusságát. Az idén 
a NyírVV Nonprofit Kft. elvégezte 
a partvonalrendezést, a nádkaszá-
lást, kialakítottuk a partvonalrézsűt 
és a koronaéleket, elkezdődött a 
tereprendezés és a füvesítés.

– A nádat az idén is levágtuk, 
természetesen jövőre is le fogjuk, 
s az évek során addig gyérítjük 
majd, amíg helyre nem áll a nö-
vényzet és a tóban élő növényevő 
halak egyensúlya. A nem őshonos 
halak telepítését a halászati tör-
vény 2014-es módosítása jelen-
tősen megszigorította, így továb-
bi növényevő halak telepítésére 
nincs lehetőség – taglalta Keczkó 
János.

Teljes felújítás vár a sétá-
nyokra
Az irodavezető hozzátette: a na-

gyobb és népszerűbb Bujtosi-tó-
részlet környékét naponta takarít-
ják a cég dolgozói, a központ felőli 
terület azonban még rendezés alatt 
áll, ezt ennek megfelelően kezelik.

– A fűnyesedéket szándékosan 
hagyjuk a helyszínen, hiszen a táp-
anyagban gazdag fű helyben le-
bomlik, beépül a talajba, csak a 
város frekventált területein gyűjt-
jük össze a levágott füvet. 

A partszélen levágott nád men-
nyisége nem számottevő, a csú-
szós, vizes rézsűn összegyűjteni 

egyébként is komoly erőpróba, de 
legkésőbb az őszi nagytakarítás so-
rán ezt megtesszük. A padok és az 
asztalok beszerzése folyamatban 
van, még ebben az évben kihelyez-
zük ezeket.

– Tervezzük a sétányok teljes 
felújítását is: új, teherbíró alapo-
zóréteggel, új szegélykövekkel és 
vörössalak-borítással. A tórészlet 
helyreállítása tehát többéves, fo-
lyamatos munkát igényel, de re-
méljük, hogy a már elért eredmé-
nyeknek is örülni tudnak és érté-
kelik a városlakók – hangsúlyozta 
Keczkó János.

Palicz István 
Megjelent a KM-ben

Ütemezetten halad a munkavégzés

A szokásos horgásziskolát az 
idén is megrendezte a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület a tagok gyermekei, 
unokái, hozzátartozói számára a 
Nagy-Morotvánál, augusztus 15-én 
és 16-án.

Horgásziskola és verseny

Köszönöm, hogy 
itt lehettem
Horgásztáborban voltam én, 
2014. augusztus hó közepén.
A MOHOSZ volt a szervezője,
S én, megfigyelőnek jöttem ide.
Jött sok gyermek, ifi horgászpalánta,
ki a napsütést, szelet, esőt nem bánta.
Reggeltől estig pecáztak,
Szinte soha el nem fáradtak.
A pergetés volt a legnépszerűbb módszer,
Amit a legjobbtól a (Bokor) Károlytól 
lestek el.
Az étkezés számukra nem fontos cse-
lekmény,
bekapni a büféből valami chips-et épp 
elég….
Az elméleti okítást egész jól bírták, de:
Mikor lehet horgászni? – folyton ezt fir-
tatták.
A 4 tusában mindenki részt vett,
Elmélet, dobás, barkács és horgászat, 
nem is volt rémes.
Azt hiszem, mindenki jól érezte magát,
a tábortűz feltette rá a koronát.
Gratulálok a tábor szervezőinek,
és köszönöm, hogy itt lehettem Veletek!

Turcsánné Reskó Ibolya 

Vasárnap délután megér-
keztünk, elhelyezkedtünk, 

megismerkedtünk a tábor-
vezetővel: Láda Gáspárral 
és a többi felügyelővel. A 
gyerekek azonnal horgászni 
szerettek volna, amire a szál-
lás melletti csatornában volt 
lehetőség. Akadt is néhány 
csuka a horogra.

Vacsi előtt eligazítás volt, és 
bemutatkoztunk egymásnak. Jeles 
horgászok is emelték a tábor szín-
vonalát, részt vett Bokor Károly 
pergetőhorgász is, és Szalai Laci 
bácsi a tábor mindennapjaiban. 
Vacsora után ismét lehetett horgász-
ni, majd 10 órakor takarodó volt. 

Hétfőn egész nap pecázhattak 
a gyerekek, de már a mólóra is 
kimehettek. Megjegyzem nem egy 
babázós tábor volt, nagyon önál-
lóak voltak, hiszen többségük már 
tapasztalt versenyzőnek számít 
csikó kora ellenére. Vacsora előtt 
viszont jött a négytusa első elméleti 
fordulója.

A 2. nap délelőtt hajóval átmen-
tünk a Szúnyog-szigetre, megnéz-
tük az 1848-as szabadságharc és 
a pákozdi csata emlékműveket, a 

katonai emlékparkot, valamint az 
arborétumot:

Délután ismét horgászhatott, aki 
azt szeretett volna, de strandolni is 
volt lehetőség.

Vacsora előtt az amúgy civil szak-
mája által meteorológusként dolgo-
zó Hunyadi Adrienn volt válogatott 
kerettag készített fel bennünket, 
hogyan használjuk az interneten az 
Országos Meteorológia Szolgálat 
oldalát, hogy hasznos legyen a hor-
gászat szempontjából.

Az előadást vacsora követte, 
majd Bokor Károly pergetőhorgász 
gyakorlati előadása a vízparton.

Szerdán délelőtt és délután is a 
négytusa dobás 1. és 2. fordulója 
ment le az Árenberg táblán. Sajnos 
ennek jelenleg nincs hagyománya 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-

ben, pedig igen hasznos lenne az 
egykezes irányított dobás megta-
nulása és gyakorlása.

Közben aki végzett, természete-
sen mehetett horgászni. 

Ebéd után Nagy Attila váloga-
tott versenyhorgász tartott nekünk 
előadást, a horgászmódszerekről 
és az etetés- etetőanyag elkészíté-
sének mikéntjéről.

Csütörtökön lett volna a 
négytusa pecaverseny első fordu-
lója, de sajnos az időjárás nem 
volt megfelelő, így Láda Gáspár 
előadása keretében a halak, vizek 
élővilága előadást hallgattuk meg. 

Ebéd után a négytusa barkács 
fordulóján kellett a tanoncoknak 
megmutatni rátermettségüket a 
szerelékkészítés terén. Mivel sza-
kadatlanul esett továbbra is, a szel-
lemi 2. fordulóját is megtartottuk, 
bízva a pénteki jó időben, hogy a 
horgászversenyt megtarthatjuk.

Szép hajnal kelt pénteken, a 
versenyzők izgatottak voltak, este 
alaposan felkészültek, ki-ki a lehe-
tőségeikhez képest. 8-kor volt a 
versenyt jelző dudaszó, 11-ig tar-
tott az első forduló, majd ebéd, 
kicsi pihi és 15–18-ig a 2. fordu-
ló. Az első forduló hozott több 

halat, bár igazából nagy halak nem 
voltak, az döntött tulajdonképpen, 
hogy ki tudta maga elé állítani a 
küszöket, és milyen gyorsan volt 
képes kikapkodni a vízből, úgy 
hogy nem esett vissza.

A vacsorát követően Bokor 
Károly tartott nekünk előadást a 
legutóbbi kanadai horgászatáról, 
mindannyian feszült figyelemmel 
hallgattuk történetét, ami bőséges 
halfogásról, izgalmas kalandról 
szólt.

Az eredményhirdetést már min-
denki nagyon várta, izgatottan 
kérdezgették a négytusa részered-
ményeit és próbálták kisakkozni, 
hogy ki hogyan szerepelt verseny-
számonként és összetettben. 

 Nagyon sok ajándék volt, min-
den gyermek maximálisan elége-
dett lehetett, ha nem is az ered-
ményével, de az ajándékokkal 
mindenképpen. Sok jó és humo-
ros emberrel ismerkedtem meg, 
nagyon pozitív volt a légkör, amit 
a gyerekek is díjaztak. 

Turcsánné Reskó Ibolya
Vasutas Sporthorgász és Természet-

védő Egyesület titkára

Minden gyermek maximá-
lisan elégedett lehetett

Országos Horgásztábor Agárd- Dinnyés 2014. augusztus 10–2014. augusztus 16.

A rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
augusztus 16-án házi horgászver-
senyt szervezett. Gyönyörű idő-
járás, a szépséges holtág és ked-
vező haljárás fogadta a versenyre 
benevezett 58 résztvevőt. A kitűnő 
hangulatban lezajlott versenyen 
kifogott 68 kg hal többségét a 
pontyok és keszegek tették ki, de 
a felkínált kukoricát három mére-
tes süllő is felvette. A versenyen 

az alábbi eredmények születtek: 
felnőtt kategória: 1. Gábor Dezső 
(9360 g.) Nyugdíjas kategória: 
1. Horváth József (4200 
g.). Gyermek kategória: 
1.Székelyhídi Beatrix (147 
db). A legnagyobb halat Tóth 
Beáta fogta ki, ez egy 4290 
g-os süllő volt. A nyertesek értékes 
ajándékot vehettek át és az egyesü-
let mindenkit meghívott egy finom 
ebédre. Biri Imre

Süllők kukoricára

Amurzsákmány. 
A rakamazi Nagy-
Morotván július 
20-án fogta ezt az 
amurt Gábor Dezső.
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Tiszavasvári II. forduló

Az elmúlt évhez hasonlóan most 
is szépen rendezett és halállomán-
nyal bőségesen telepített Kacsás-tó 
fogadta Tiszavasváriban a feeder 
horgászverseny második forduló-
jára érkezett versenyzőket. A 18 
horgász két szektorban verseny-
zett. Talán a szeszélyes időjárásnak 
köszönhető, hogy nehezen indultak 
be a fogások. Az első órákban csak 
apróbb halakat sikerült fogni a hor-
gászoknak. Lassan aztán megjött a 
halak kapókedve, vagy esetleg az 

etetések beérésének köszönhetően, 
beindultak a várva várt fogások.

Néhány versenyzőnek sikerült a 
parttól távolabb, élelem után kuta-
tó pontyokból egyet-egyet elcsípni. 
Két horgásznak a part közelében 
portyázó afrikai harcsákból sikerült 
a horogra akasztani egyet-egyet. 
A végeredmény kialakulását ezek 
nagyban befolyásolták.

A mérlegelés és az összesítés 
után következett az eredmény-
hirdetés, melyen az első három 
helyezett egy-egy kupát vehetett 
át Jakab Jánostól a Kraszna HE 
elnökétől.

III. forduló a Keskenyen 
A Feeder Kupa harmadik forduló-

ját a vásárosnaményi Keskeny Hol-

tágon rendeztük meg július 20-án. 
A Postás HE tagjai ebben az évben 
is sokat dolgoztak azért, hogy ilyen 
szép és nyugodt körülmények kö-
zött bonyolíthassuk le ezt a ver-
senyt. A 16 horgász két szektorban 
versenyzett. Az első órában szinte 
csak a törpeharcsák és a snecik je-
lentkeztek a horgokon, később a 
keszegek és a kisebb pontyok is 
fel-felbukkantak. Jobb eredményt 
értek el azok, akik az elejétől kezd-
ve a folyamatosan kapó kisebb ha-
lak megfogását választották. A for-
duló első három helyezettje egy-egy 
kupát vehetett át Szabó Gábortól, a 
Postás HE elnökétől.

A versenykiírásnak megfelelően 
átadásra kerültek – a három fordu-
ló két legjobb eredményének ös-

szesítése alapján – a megye öt 
legjobb feedereseinek a díjai is. A 
szép nagy kupákat Szabó Gábor és 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke adta át a dí-
jazottaknak.

Köszönet minden helybélinek a 
segítségért. Külön köszönjük Mile 
Pálnak, László Csabának és Szabó 
Gábornak. Bízok abban, hogy ez a 
Feeder Kupa sorozat az évek alatt 
egyre több embert fog vonzani és 
persze itt nem csak a versenyhor-
gászokra gondolok!

Szilágyi Imre

Megyei Feeder Bajnokság

Hagyományaihoz híven 
ebben az évben is a tímá-

ri Tisza-part adott otthont a 
Szűcs Attila Emlékverseny-
nek. A mezőny népes volt, ti-
zenheten adták le nevezésü-
ket. Külön öröm, hogy három 
gyerek is jelentkezett.

A horgászoknak nem volt okuk 
panaszra: az időjárás kiváló, a 
vízállás a levonuló árhullámnak 
köszönhetően megfelelő magas-
ságú volt, azaz víz volt bőven. 
Sajnos a víz kissé még zavaros 
volt. A szeméthegyek és az úszó 

palackáradat, nem igazán mutatták 
a Tisza szép arcát.

Szűcs Sándor, a verseny főszer-
vezője röviden köszöntötte a részt-
vevőket. 

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét és rövid készü-
lődés után megkezdődött a horgá-
szat. A pálya az egyenlőbb esélyek 
érdekében három szektorra lett 
bontva. Szinte már az első percek-
ben jelentkeztek a kapások. 

A halak mérete változó volt, 
kinek nagyobb, kinek kisebb.

A lényeg az, hogy folyamatosan 
jöttek a halacskák az első órában, 
az idő múlásával aztán mindenki-
nek sikerült megtalálni a halakat 
kisebb-nagyobb szünetekkel. A 

fogható halak főként karika kesze-
gek voltak, de beakadt egy pár 
dévér is. A legnagyobb hal pedig 
egy szép ponty lett.

Voltak a versenyt nehezítő körül-
mények is, a part több helyen nem 
igazán volt ideális a rakós botok-
nak és az akadók is megkeserítet-
ték a horgászatot.

A négy óra alatt kiderült, ki 
milyen ügyes és mennyire tud-
ta előnyére fordítani lehetőségeit. 
Akik kicsit gyorsabban horgásztak 
és jobban ismerték a pálya sajátos-
ságait, azoknak többet mutatott a 
mérleg számlapja. A szervezők az 
első három helyezettet értékelték 
és a legnagyobb halat fogót.

A díjazottak: 1. Luzsinszky Tamás 
16500 g, 2. Varga Albert 4260 g, 3. Mo-
noki László 2400 g. A legnagyobb ha-

lat, ami egy közel két kilós ponty volt 
(1970 g) Varga Albert fogta.

Az első helyezett vándorserle-
get is kapott. Az előző évben is 
Luzsinszky Tamás nyerte el és azt 
már nem hozta vissza, hisz Tamás 
már tavaly harmadik alkalommal 
nyerte meg ezt a versenyt, ezért 
az idén már egy új vándorserle-
get vihetett haza, igaz most csak 
egy évre. A díjakat Szűcs Sándor 
unokája Panna és Szűcs Éva, a 
lánya adták át. A verseny befejezé-
seként a szervezők vendégül látták 
a résztvevőket egy tányér finom, 
forró halászlére a közeli kis ven-
déglőben. Szilágyi Imre

Adakozó volt a Tisza

Családi nappal egybekötött 
jubileumi ünnepséget 

tartottunk az egyesület fenn-
állásának 60. évfordulója al-
kalmából.

Egy ilyen évforduló igen fontos 
esemény egy szervezet életében, 
mely azt mutatja, hogy milyen fon-
tos dolog az összetartás, az össze-
fogás olyan ügyek előbbre vitelére, 
ami közös, társadalmi érdek. Nem 
csak az egyesület számára nagy 
esemény ez, hanem Tiszavasvá-
rinak is, mivel jelentős létszámú 
szervezetről van szó a lakosság-
hoz mérten. Elődeink azért hozták 
létre az egyesületet 60 éve, hogy 
a Tiszavasvári horgászokat össze-
kapcsolják, ne más város szerveze-
te alá tartozzanak, saját közösséget 
alkossanak. Akkoriban sokkal ne-
hezebb volt egy ilyen egyesületet 
megalapítani, mint manapság. Va-
lószínűleg ők még akkor nem is 
gondoltak bele, hogy 60 év múlva 
is működni fog változatlan formá-
ban, székhellyel. 

Egy egyesület munkája nem ön-
célú tevékenység, sokkal inkább 
fontos társadalmi szerepvállalás. 
Egyesületünk egy olyan közösség, 
mely az önzetlenséget, a termé-
szetszeretetet, környezetünk szép-
ségének, tisztaságának megóvását 
tartja szem előtt a „hivatalos” fel-
adatain túl. De említhetném más 
civil szervezetek munkáját is, ahol 
a tagok komoly munkát végeznek 
nap mint nap, hogy valamilyen 
értéket tegyenek le az asztalra. Hi-

szem, hogy minden munka, amit 
összefogva, közösen, önzetlenül 
végzünk, értékteremtő hatással bír. 
A mostani alkalom is közösségépí-
tő jelleggel került megrendezésre, 
melyben szélesebb körű látogatott-
ságra számítottunk. Célunk volt, 
hogy kimozdítsuk a horgászok 
családtagjait is a természetbe, be-
vonjuk őket is a közösségbe. 

Várakozásunkhoz képest keve-
sebb, 80-90 fő látogatott el az 
alkalomra. Öröm és szomorúság 
egyben ez a létszám, mivel látjuk, 
hogy arra a stabil kis közösségre 
a legtöbb esetben számítani lehet, 
akik rendszeresen részt vesznek 
a rendezvényeinken, munkálatain-
kon. Ugyanakkor szomorú, hogy 
a tagság többi részét még nem 
sikerült megmozdítani, hogy ők 
is aktív tagjai legyenek a közös-
ségnek. Bízunk abban, hogy ez 
az aktív taglétszám folyamatosan 
növekedni fog a jövőben és egyre 
többen fognak aktívan részt venni 
az egyesület életében.

A rendezvény játékos vetélkedő-
vel indult, ahol 4 versenyszámban 
mérhették össze ügyességüket a 
családi csapatok. Voltak nehezebb 
és viccesebb feladatok is. A vetél-
kedők közben versenyhorgász be-
mutatókat láthattak az érdeklődők: 
rakós botos, matchbotos, valamint 
bojlis technikákat szemlélhettek 
közvetlen közelről. 

11 órakor kezdődött az ünnepség, 
melyet megtisztelt a jelenlétével 
Fűrész György, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség ügyvezető 
elnöke, dr. Hunyady Attila, a Ma-

gyar Horgász folyóirat szakírója, 
állandó munkatársa, Virág Imre, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Sporthorgász Egyesületek Nonpro-
fit Szövetségének elnöke, Fesztóry 
Sándor, a Sz.-Sz.-B. Megyei Sport-
horgász Egyesületek Nonprofit 
Szövetségének ügyvezető igazga-
tója, dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári 
polgármestere, továbbá rendszeres 
támogatóink közül még: László 
Zoltán műszaki igazgató, az Alka-
loida Vegyészeti Gyártól, Mészáros 
Kristóf, a TiszaTeszt Méréstechni-
kai Kft.-től, Tóth Zsolt, vállalkozó.

Az ünnepségen felavatásra ke-
rült a jubileumi emléktábla, melyet 
Matíz János és Kórik László tagtár-
sunk készített. Horgászegyesületért 
Emlékérmet és oklevelet kapott az 
egyesületért végzett munkájáért: 
Virág Imre, Hagyó-Kováts Lász-
ló, Víg József, Pesti Lajos, Fülöp 
Sándor.

Beszédet mondott Fűrész 
György és átadta a díszoklevelet és 
a díszplakettet az egyesület vezető-
ségének, gratulálva a 60 éves mű-
ködéshez. Fesztóry Sándor is, aki 
szintén gratulált az egyesületnek és 
egy kupát, valamint egy díszes ok-
levelet ajándékozva adta át a me-
gyei szövetség jókívánságait. Az 
ünnepség zárásaként kihirdetésre 
került a vetélkedő eredménye és 
az első 3 helyezett család átvehette 
az oklevelet és az SBS-ajándék-
csomagot.

Végezetül a jóízűen elfogyasztott 
sertéspörkölt és töltött csirkecomb 
után jóízű beszélgetések következ-
tek. A rendezvény után még kint 

maradt vendégek megcsodálhatták 
azt a 2 db 12 kg-os pontyot is, me-
lyet a bemutatott bojlis szerelékek-
kel sikerült kifogniuk a szerencsés 
horgászoknak.

Köszönjük a rendezvény szerve-
zéséhez, lebonyolításához kapott 
segítséget dr. Fülöp Erik polgár-
mester úrnak, a Tiszavasvári Pol-
gárőrségnek, László Zoltán mű-
szaki igazgató úrnak és az Alka-
loida Vegyészeti Gyárnak, Kovács 
Zoltánnak az SBS Tactical Bait 
tulajdonosának, Kórik László vál-
lalkozónak, Bereczki István vál-
lalkozónak, a Tiszavasvári Városi 
Televíziónak, Kecskés Tamásnak, 
a Tam-Ol Kenőanyag Kereskedés 
tulajdonosának, valamint a Talál-
kozások Házának! Ezúton is köszö-
netet mondunk Beke Péternek, Pes-
ti Lajosnak, Tilk Józsefnek, Ricz 
Lászlónak és Benedikty Csabának 
a horgásztechnikák és eszközök be-
mutatásáért! Köszönjük továbbá a 
Ricz és a Benedikty családnak a 
színvonalas étkeztetést és a ren-
dezvényhez nyújtott egyéb segítsé-
güket! Köszönjük az előkészületi 
munkákban és a lebonyolításban 
nyújtott segítségüket Fülöp Sán-
dornak, Vámosi Józsefnek, Holoda 
Istvánnak, Máté Istvánnak és Tóth 
Lajosnak!

a vezetőség nevében:
Fejes László Ádám HE elnök

Hatvan éves az Alkaloida 
„Lombik” Horgász Egyesület
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A kis csapatunk egy ré-
sze már a szerdai na-

pon megérkezett a verseny 
helyszínére, a Velencei-tó 
Sukorói evezős-pályájára. 
A szálláshelyek elfoglalása 
után mindenki kedvére hor-
gászhatott, ismerkedhetett a 
vízzel. Este csapatunk meg-
beszélte a mai nap tapasz-
talatait.

Ezt követően közösen megke-
verték és előkészítették az etető-
anyagot az első edzéshez.

Első edzésnap:
Csütörtökön szép, napsütéses 

időben zajlott a felkészülés. Itt 
már a csapatunk minden tagja je-
len volt. Az edzés megkezdését 
követően hamar kiderült, hogy az 
ügyesebbek csak 2-4 kg halat tud-
tak fogni, főként matchboton. Este 
döntöttünk a holnapi taktikáról, 
teendőkről, a mai nap tapasztalatai 
alapján. Majd együtt előkészítették 
az etetőanyagot a pénteki horgá-
szathoz.

Második edzésnap:
Komoly esővel kezdődött ez a 

nap, így a pályán csak lassan jelen-
tek meg a csapatok.

Később azonban az időjárás ke-
gyes lett hozzánk. Ezen az edzés-
napon mindenki főként a számára 
kevésbé kedvelt horgászmódszert 
gyakorolta. Rakós boton az első 
fél órában tudtunk fogni dévért, de 
a teljes tréning még mindig azt mu-

tatta, hogy match-távolságon több 
hal van.

Arra készültünk, hogy a hol-
napi napon is ez fog dominálni. 
Ugyanakkor bíztunk abban, hogy 
a folyamatos etetésre rakós távol-
ságra is kiállnak a nagyobb méretű 
dévérek, mert ez számunkra egy 
gyorsabb horgászatot tesz lehető-
vé. (Általában 15–30 darab 10-14 
dekás dévért tudtunk fogni, mely 
a tegnapi naphoz hasonlóan 2-4 kg 
halat jelentett.) Este elvégeztük a 
szokásos feladatokat.

Első versenynap:
Gyönyörű napsütéses időben 

zajlott a 2014-es OHCSB első nap-
ja. Az előző tapasztalataink alap-
ján a matchbot kapta a főszerepet. 
Ugyan egyes szektorokban a ver-
seny első egy órájában volt hal 
rakós boton, azonban a komolyabb 
eredményeket a matchezők érték 

el. Kiemelkedő teljesítményt Bakó 
Péter (2) és Krausz Zoltán (3) ért 
el. Versenyzőink 1220 és 4360 g 
között fogtak halat. (A másodosz-
tályban átlagosan 2900 g/fő volt a 
fogási eredmény.) Csapatunk az 5. 
helyen fordult 9 helyezési szám-
mal lemaradva a dobogóról, mely 
nyolc fős csapat esetén egy kis 
szerencsével behozható. Este ös-
szegeztük a tennivalókat a horgá-
szathoz.

Második versenynap:
A második versenynapon a víz 

kisimult, az áramlás lassult, a ver-
senypályáról eltűnt a korábban 
matchboton fogható halmennyiség. 
A szombati taktika így vasárnapra 
alig működött. Matchboton nehe-
zen tudtunk halat fogni, a rakó-
son a teljes mezőnyből 1-2 em-
ber kivételével alig fogtak halat. 
A versenyzők nagy része snecivel 

próbált pontot menteni. Aki az ele-
jétől a snecizést választotta, az tu-
dott jó eredményt elérni. Verseny-
zőink 820 és 3370 g között fogtak 
halat. (A 2. fordulóban átlagosan 
1600 g halat lehetett fogni, me-
lyet csapatszinten jól meg tudtunk 
oldani.) Csapatunkból Szűcs Éva 
(1), Krausz Zoltán (1), Bakó Péter 
(2), illetve Pataki Zsolt (3) kie-
melkedően teljesített. A második 
versenynapon mindenki legalább 
úgy teljesített, mint az előző nap, 
azaz mindenki hozta a tőle elvárt 
helyezést. Csapatunk az előző nap-
hoz képest 15 helyezési számot ja-
vított, s e napon a harmadik helyen 
végeztünk.

Összegezve:
A két versenynapot összegezve 

a 4. helyen végzett csapatunk, így 
sajnos jövőre is a másodosztályban 
indulhatunk. Ennek ellenére csapa-
tunk minden tagját dicséret illeti.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását! Külön kö-
szönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának 
és a Szabolcs Takarékszövetkezet-
nek a támogatását!

Szilágyi Imre

Augusztus 31-én rendeztük meg 
a tisztségviselők horgászversenyét. 
A hagyományoknak megfelelően 
a tavalyi győztes, a Nyírteleki HE 
láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségvi-
selőit Tiszavasváriban, a Kacsás 
horgásztavon. Sajnos csak hét hor-
gászegyesület jelentkezett, 3-3 fős 
csapattal. A versenyen a horgász-
módszer nem volt kitétel, lehetett 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. 
A házigazdánk megtett mindent 
a jobb fogások érdekében, közel 
négy mázsa ponty lett telepítve a 

verseny előtt. A nap nagyon barát-
ságos hangulatban telt, de sajnos, 
a fogások nem voltak kirívóak. 
Egy-két horgásznak azért sikerült 
egy-egy pontyot horogra akasz-
tani, így biztosítva szektorában a 
jó helyezést. Akik az elejétől az 
apróbb halak megfogását válasz-
tották, azok is jól teljesítettek a 
szektorukban, mivel a tóban lévő 
sneci-állomány nagyon jelentős. 
Az első három csapatot jutalmaz-
ták, kupákat és érmeket kaptak.

Az érmeket és a kupákat Virág 
Imre elnök úr adta át. A díjak ki-
osztása után a házigazdák és persze 
Ricz László jóvoltából  a versenye-

ken nem szokványos ételt – töltött 
csirkecombot és egy kis frissítőt 
fogyaszthattak a jelenlévők. Utólag 
is köszönjük, nagyon finom volt!

Bár halfogásban nem bővelke-
dett ez a verseny, de remélem, a 
hangulatát sokáig nem felejtik el a 
résztvevők!

Szilágyi Imre

OHCSB 2014: Maradtunk a második osztályban

Remek volt a csirkecomb

Az idei esztendőben augusztus 
1-2. között megrendezett második, 
24 órás pontyfogó horgászverse-
nyen a több mint két tucat horgász 
részvétele mellett a végeredmény a 
következőképpen alakult: 1. Tóth 
Zoltán, 2. Fibi Attila, 3. Okszi Atti-
la. Legnagyobb halat Fibi Attila 
(4,05 kg) fogta. Különdíjat kapott: 
Nagy Izolda (7 éves aki végig hor-
gászta a 24 órát) .

Tóth Árpád
Máriapócsi Horgász Egyesület elnöke

Huszonnégy órán át horgásztak

Bakó Péter, Tóth Imre, ifj. Sza-
bó Csaba, Szűcs Éva, Beke Pé-
ter, Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, 
Vass Sándor. Tartalék: Fekete 
Imre. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Kovács József.

Csapatunk tagjai:

csuka pergetve. Szakács 
Zsolt augusztus 12-én perget-
ve fogott egy 5,2 kg-os csukát 
a máriapócsi horgásztavon! A 
hal a fényképezés és mérlegelés 
után visszanyerte szabadságát. 

Közel két évtizedes múl-
tat tudhat maga mögött a 

Nemzetközi Barátság Kupa, 
hiszen az idén XIX. alkalom-
mal került megrendezésre. 
Ebben az évben a romániai 
Dej (Dés) csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy 
e nemes küzdelmet lebonyo-
lítsa. 

A versenyre hat csapat öt-öt fős 
legénységgel adta le a nevezését: 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely (Szlo-
vákia), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei horgász szövetség és Romá-
niából Dés 1, Dés 2, Brasov és 
Vasrom csapata. E verseny célja a 
három ország csapatai (csapattagjai) 
közötti jó kapcsolatok és barátsá-
gok kiépítése, ápolása. A versenyt 
a várostól nem messze lévő Mica- 

tónál rendezték meg, a Szamos 
folyó mellett. Nagyon barátságosan 
fogadtak a helybeliek, lehetőségünk 
volt a tó adottságainak feltérké-
pezésére, egy kis gyakorlásra és a 
Szamos folyón lévő duzzasztógát és 
a táj megtekintésére.

Este fáradtan, de lelkesen foglal-
tuk el szálláshelyünket a helyi kol-
légiumban. Rövid pihenő után igye-
keztünk a belvárosba, ahol éppen 
a város 800 éves fennállását ünne-
pelték. Nagyon jó hangulatban telt 
az este, beszélgettünk, hallgattuk a 
fellépőket (főként magyar nyelvű), 
meglátogattunk egy helyi horgász-
boltot és sétáltunk a vásárban.

Másnap a helyi csapat vezetője 
köszöntötte a versenyzőket, ezután 
a horgászat szabályainak és a pálya 
szektor kiosztásainak ismertetése, 
majd a rajthelyek sorsolása és elfog-

lalása következett. A tó adottsága-
iból kifolyólag mind a két parton 
horgásztak a versenyzők.

Már az első órában látszott, a 
mai napon nem bővelkedhetnek a 
nagyobb halakban, így mindenki 
az apróbbból próbált minél többet 
elcsípni.

Sajnos a törpeharcsák mohó étvá-
gya sem igazán volt a régi, szinte 
úgy kellett vadászni rájuk.

A zsákmány nagy részét, ami a 
darabszámot illeti, így is ezek a 
szúrós halak adták. A folyamatos 
etetésnek köszönhetően aztán egy-
két nagyobb testű busa is horogra 
került, sőt egy-két szép pontyot is 
sikerült zsákmányolni.

A verseny alatt horgászaink 
megkóstolhatták az ordás palacsin-
tát is, házigazdánk jóvoltából.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 
Dés város horgászai vendégül lát-
ták a versenyzőket egy többfogá-
sos ebédre, melyben helyi specia-
litásokat kóstolhattunk meg: hallé 
(zöldségekkel paprika nélkül), 
bálmos (juhsavóban főtt kukori-
cadara), vadgulyás (pörkölt benne 
burgonyával) és egy kocsonyahús-
ból készült étel nokedlivel. Egy 
helyi énekes és zenekar jóvoltából 
betekintést nyertünk a zenei kul-
túrájukba is. A díjakat a Mica-tó 
tulajdonosa adta át.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának a 
támogatását. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei horgász szövetség 
csapatának tagjai: csapatvezető: 
Szilágyi Imre. Versenyzők: Bajkó 
Tamásné, Bajkó Tamás, Ifj. Szabó 
Csaba, Sebők Zsolt, Jakab Attila. 
A vezetőség: Virág Imre elnök, 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató, Jakab János és Orosz Sándor 
voltak. Szilágyi Imre

Barátság Kupa: Désen jártunk
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Ezt követően közösen megke-
verték és előkészítették az etető-
anyagot az első edzéshez.

Első edzésnap:
Csütörtökön szép, napsütéses 

időben zajlott a felkészülés. Itt 
már a csapatunk minden tagja je-
len volt. Az edzés megkezdését 
követően hamar kiderült, hogy az 
ügyesebbek csak 2-4 kg halat tud-
tak fogni, főként matchboton. Este 
döntöttünk a holnapi taktikáról, 
teendőkről, a mai nap tapasztalatai 
alapján. Majd együtt előkészítették 
az etetőanyagot a pénteki horgá-
szathoz.

Második edzésnap:
Komoly esővel kezdődött ez a 

nap, így a pályán csak lassan jelen-
tek meg a csapatok.

Később azonban az időjárás ke-
gyes lett hozzánk. Ezen az edzés-
napon mindenki főként a számára 
kevésbé kedvelt horgászmódszert 
gyakorolta. Rakós boton az első 
fél órában tudtunk fogni dévért, de 
a teljes tréning még mindig azt mu-

tatta, hogy match-távolságon több 
hal van.

Arra készültünk, hogy a hol-
napi napon is ez fog dominálni. 
Ugyanakkor bíztunk abban, hogy 
a folyamatos etetésre rakós távol-
ságra is kiállnak a nagyobb méretű 
dévérek, mert ez számunkra egy 
gyorsabb horgászatot tesz lehető-
vé. (Általában 15–30 darab 10-14 
dekás dévért tudtunk fogni, mely 
a tegnapi naphoz hasonlóan 2-4 kg 
halat jelentett.) Este elvégeztük a 
szokásos feladatokat.

Első versenynap:
Gyönyörű napsütéses időben 

zajlott a 2014-es OHCSB első nap-
ja. Az előző tapasztalataink alap-
ján a matchbot kapta a főszerepet. 
Ugyan egyes szektorokban a ver-
seny első egy órájában volt hal 
rakós boton, azonban a komolyabb 
eredményeket a matchezők érték 

el. Kiemelkedő teljesítményt Bakó 
Péter (2) és Krausz Zoltán (3) ért 
el. Versenyzőink 1220 és 4360 g 
között fogtak halat. (A másodosz-
tályban átlagosan 2900 g/fő volt a 
fogási eredmény.) Csapatunk az 5. 
helyen fordult 9 helyezési szám-
mal lemaradva a dobogóról, mely 
nyolc fős csapat esetén egy kis 
szerencsével behozható. Este ös-
szegeztük a tennivalókat a horgá-
szathoz.

Második versenynap:
A második versenynapon a víz 

kisimult, az áramlás lassult, a ver-
senypályáról eltűnt a korábban 
matchboton fogható halmennyiség. 
A szombati taktika így vasárnapra 
alig működött. Matchboton nehe-
zen tudtunk halat fogni, a rakó-
son a teljes mezőnyből 1-2 em-
ber kivételével alig fogtak halat. 
A versenyzők nagy része snecivel 

próbált pontot menteni. Aki az ele-
jétől a snecizést választotta, az tu-
dott jó eredményt elérni. Verseny-
zőink 820 és 3370 g között fogtak 
halat. (A 2. fordulóban átlagosan 
1600 g halat lehetett fogni, me-
lyet csapatszinten jól meg tudtunk 
oldani.) Csapatunkból Szűcs Éva 
(1), Krausz Zoltán (1), Bakó Péter 
(2), illetve Pataki Zsolt (3) kie-
melkedően teljesített. A második 
versenynapon mindenki legalább 
úgy teljesített, mint az előző nap, 
azaz mindenki hozta a tőle elvárt 
helyezést. Csapatunk az előző nap-
hoz képest 15 helyezési számot ja-
vított, s e napon a harmadik helyen 
végeztünk.

Összegezve:
A két versenynapot összegezve 

a 4. helyen végzett csapatunk, így 
sajnos jövőre is a másodosztályban 
indulhatunk. Ennek ellenére csapa-
tunk minden tagját dicséret illeti.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását! Külön kö-
szönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának 
és a Szabolcs Takarékszövetkezet-
nek a támogatását!

Szilágyi Imre

Augusztus 31-én rendeztük meg 
a tisztségviselők horgászversenyét. 
A hagyományoknak megfelelően 
a tavalyi győztes, a Nyírteleki HE 
láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségvi-
selőit Tiszavasváriban, a Kacsás 
horgásztavon. Sajnos csak hét hor-
gászegyesület jelentkezett, 3-3 fős 
csapattal. A versenyen a horgász-
módszer nem volt kitétel, lehetett 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. 
A házigazdánk megtett mindent 
a jobb fogások érdekében, közel 
négy mázsa ponty lett telepítve a 

verseny előtt. A nap nagyon barát-
ságos hangulatban telt, de sajnos, 
a fogások nem voltak kirívóak. 
Egy-két horgásznak azért sikerült 
egy-egy pontyot horogra akasz-
tani, így biztosítva szektorában a 
jó helyezést. Akik az elejétől az 
apróbb halak megfogását válasz-
tották, azok is jól teljesítettek a 
szektorukban, mivel a tóban lévő 
sneci-állomány nagyon jelentős. 
Az első három csapatot jutalmaz-
ták, kupákat és érmeket kaptak.

Az érmeket és a kupákat Virág 
Imre elnök úr adta át. A díjak ki-
osztása után a házigazdák és persze 
Ricz László jóvoltából  a versenye-

ken nem szokványos ételt – töltött 
csirkecombot és egy kis frissítőt 
fogyaszthattak a jelenlévők. Utólag 
is köszönjük, nagyon finom volt!

Bár halfogásban nem bővelke-
dett ez a verseny, de remélem, a 
hangulatát sokáig nem felejtik el a 
résztvevők!

Szilágyi Imre

OHCSB 2014: Maradtunk a második osztályban

Remek volt a csirkecomb

Az idei esztendőben augusztus 
1-2. között megrendezett második, 
24 órás pontyfogó horgászverse-
nyen a több mint két tucat horgász 
részvétele mellett a végeredmény a 
következőképpen alakult: 1. Tóth 
Zoltán, 2. Fibi Attila, 3. Okszi Atti-
la. Legnagyobb halat Fibi Attila 
(4,05 kg) fogta. Különdíjat kapott: 
Nagy Izolda (7 éves aki végig hor-
gászta a 24 órát) .

Tóth Árpád
Máriapócsi Horgász Egyesület elnöke

Huszonnégy órán át horgásztak

Bakó Péter, Tóth Imre, ifj. Sza-
bó Csaba, Szűcs Éva, Beke Pé-
ter, Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, 
Vass Sándor. Tartalék: Fekete 
Imre. Csapatvezető: Szilágyi 
Imre. Edző: Kovács József.

Csapatunk tagjai:

csuka pergetve. Szakács 
Zsolt augusztus 12-én perget-
ve fogott egy 5,2 kg-os csukát 
a máriapócsi horgásztavon! A 
hal a fényképezés és mérlegelés 
után visszanyerte szabadságát. 

Közel két évtizedes múl-
tat tudhat maga mögött a 

Nemzetközi Barátság Kupa, 
hiszen az idén XIX. alkalom-
mal került megrendezésre. 
Ebben az évben a romániai 
Dej (Dés) csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy 
e nemes küzdelmet lebonyo-
lítsa. 

A versenyre hat csapat öt-öt fős 
legénységgel adta le a nevezését: 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely (Szlo-
vákia), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei horgász szövetség és Romá-
niából Dés 1, Dés 2, Brasov és 
Vasrom csapata. E verseny célja a 
három ország csapatai (csapattagjai) 
közötti jó kapcsolatok és barátsá-
gok kiépítése, ápolása. A versenyt 
a várostól nem messze lévő Mica- 

tónál rendezték meg, a Szamos 
folyó mellett. Nagyon barátságosan 
fogadtak a helybeliek, lehetőségünk 
volt a tó adottságainak feltérké-
pezésére, egy kis gyakorlásra és a 
Szamos folyón lévő duzzasztógát és 
a táj megtekintésére.

Este fáradtan, de lelkesen foglal-
tuk el szálláshelyünket a helyi kol-
légiumban. Rövid pihenő után igye-
keztünk a belvárosba, ahol éppen 
a város 800 éves fennállását ünne-
pelték. Nagyon jó hangulatban telt 
az este, beszélgettünk, hallgattuk a 
fellépőket (főként magyar nyelvű), 
meglátogattunk egy helyi horgász-
boltot és sétáltunk a vásárban.

Másnap a helyi csapat vezetője 
köszöntötte a versenyzőket, ezután 
a horgászat szabályainak és a pálya 
szektor kiosztásainak ismertetése, 
majd a rajthelyek sorsolása és elfog-

lalása következett. A tó adottsága-
iból kifolyólag mind a két parton 
horgásztak a versenyzők.

Már az első órában látszott, a 
mai napon nem bővelkedhetnek a 
nagyobb halakban, így mindenki 
az apróbbból próbált minél többet 
elcsípni.

Sajnos a törpeharcsák mohó étvá-
gya sem igazán volt a régi, szinte 
úgy kellett vadászni rájuk.

A zsákmány nagy részét, ami a 
darabszámot illeti, így is ezek a 
szúrós halak adták. A folyamatos 
etetésnek köszönhetően aztán egy-
két nagyobb testű busa is horogra 
került, sőt egy-két szép pontyot is 
sikerült zsákmányolni.

A verseny alatt horgászaink 
megkóstolhatták az ordás palacsin-
tát is, házigazdánk jóvoltából.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 
Dés város horgászai vendégül lát-
ták a versenyzőket egy többfogá-
sos ebédre, melyben helyi specia-
litásokat kóstolhattunk meg: hallé 
(zöldségekkel paprika nélkül), 
bálmos (juhsavóban főtt kukori-
cadara), vadgulyás (pörkölt benne 
burgonyával) és egy kocsonyahús-
ból készült étel nokedlivel. Egy 
helyi énekes és zenekar jóvoltából 
betekintést nyertünk a zenei kul-
túrájukba is. A díjakat a Mica-tó 
tulajdonosa adta át.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Külön 
köszönjük a Fisch Kft.-nek, a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának a 
támogatását. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei horgász szövetség 
csapatának tagjai: csapatvezető: 
Szilágyi Imre. Versenyzők: Bajkó 
Tamásné, Bajkó Tamás, Ifj. Szabó 
Csaba, Sebők Zsolt, Jakab Attila. 
A vezetőség: Virág Imre elnök, 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató, Jakab János és Orosz Sándor 
voltak. Szilágyi Imre

Barátság Kupa: Désen jártunk



7
2014. szeptember

Villantó10
2014. szeptember

Villantó

Tiszavasvári II. forduló

Az elmúlt évhez hasonlóan most 
is szépen rendezett és halállomán-
nyal bőségesen telepített Kacsás-tó 
fogadta Tiszavasváriban a feeder 
horgászverseny második forduló-
jára érkezett versenyzőket. A 18 
horgász két szektorban verseny-
zett. Talán a szeszélyes időjárásnak 
köszönhető, hogy nehezen indultak 
be a fogások. Az első órákban csak 
apróbb halakat sikerült fogni a hor-
gászoknak. Lassan aztán megjött a 
halak kapókedve, vagy esetleg az 

etetések beérésének köszönhetően, 
beindultak a várva várt fogások.

Néhány versenyzőnek sikerült a 
parttól távolabb, élelem után kuta-
tó pontyokból egyet-egyet elcsípni. 
Két horgásznak a part közelében 
portyázó afrikai harcsákból sikerült 
a horogra akasztani egyet-egyet. 
A végeredmény kialakulását ezek 
nagyban befolyásolták.

A mérlegelés és az összesítés 
után következett az eredmény-
hirdetés, melyen az első három 
helyezett egy-egy kupát vehetett 
át Jakab Jánostól a Kraszna HE 
elnökétől.

III. forduló a Keskenyen 
A Feeder Kupa harmadik forduló-

ját a vásárosnaményi Keskeny Hol-

tágon rendeztük meg július 20-án. 
A Postás HE tagjai ebben az évben 
is sokat dolgoztak azért, hogy ilyen 
szép és nyugodt körülmények kö-
zött bonyolíthassuk le ezt a ver-
senyt. A 16 horgász két szektorban 
versenyzett. Az első órában szinte 
csak a törpeharcsák és a snecik je-
lentkeztek a horgokon, később a 
keszegek és a kisebb pontyok is 
fel-felbukkantak. Jobb eredményt 
értek el azok, akik az elejétől kezd-
ve a folyamatosan kapó kisebb ha-
lak megfogását választották. A for-
duló első három helyezettje egy-egy 
kupát vehetett át Szabó Gábortól, a 
Postás HE elnökétől.

A versenykiírásnak megfelelően 
átadásra kerültek – a három fordu-
ló két legjobb eredményének ös-

szesítése alapján – a megye öt 
legjobb feedereseinek a díjai is. A 
szép nagy kupákat Szabó Gábor és 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke adta át a dí-
jazottaknak.

Köszönet minden helybélinek a 
segítségért. Külön köszönjük Mile 
Pálnak, László Csabának és Szabó 
Gábornak. Bízok abban, hogy ez a 
Feeder Kupa sorozat az évek alatt 
egyre több embert fog vonzani és 
persze itt nem csak a versenyhor-
gászokra gondolok!

Szilágyi Imre

Megyei Feeder Bajnokság

Hagyományaihoz híven 
ebben az évben is a tímá-

ri Tisza-part adott otthont a 
Szűcs Attila Emlékverseny-
nek. A mezőny népes volt, ti-
zenheten adták le nevezésü-
ket. Külön öröm, hogy három 
gyerek is jelentkezett.

A horgászoknak nem volt okuk 
panaszra: az időjárás kiváló, a 
vízállás a levonuló árhullámnak 
köszönhetően megfelelő magas-
ságú volt, azaz víz volt bőven. 
Sajnos a víz kissé még zavaros 
volt. A szeméthegyek és az úszó 

palackáradat, nem igazán mutatták 
a Tisza szép arcát.

Szűcs Sándor, a verseny főszer-
vezője röviden köszöntötte a részt-
vevőket. 

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét és rövid készü-
lődés után megkezdődött a horgá-
szat. A pálya az egyenlőbb esélyek 
érdekében három szektorra lett 
bontva. Szinte már az első percek-
ben jelentkeztek a kapások. 

A halak mérete változó volt, 
kinek nagyobb, kinek kisebb.

A lényeg az, hogy folyamatosan 
jöttek a halacskák az első órában, 
az idő múlásával aztán mindenki-
nek sikerült megtalálni a halakat 
kisebb-nagyobb szünetekkel. A 

fogható halak főként karika kesze-
gek voltak, de beakadt egy pár 
dévér is. A legnagyobb hal pedig 
egy szép ponty lett.

Voltak a versenyt nehezítő körül-
mények is, a part több helyen nem 
igazán volt ideális a rakós botok-
nak és az akadók is megkeserítet-
ték a horgászatot.

A négy óra alatt kiderült, ki 
milyen ügyes és mennyire tud-
ta előnyére fordítani lehetőségeit. 
Akik kicsit gyorsabban horgásztak 
és jobban ismerték a pálya sajátos-
ságait, azoknak többet mutatott a 
mérleg számlapja. A szervezők az 
első három helyezettet értékelték 
és a legnagyobb halat fogót.

A díjazottak: 1. Luzsinszky Tamás 
16500 g, 2. Varga Albert 4260 g, 3. Mo-
noki László 2400 g. A legnagyobb ha-

lat, ami egy közel két kilós ponty volt 
(1970 g) Varga Albert fogta.

Az első helyezett vándorserle-
get is kapott. Az előző évben is 
Luzsinszky Tamás nyerte el és azt 
már nem hozta vissza, hisz Tamás 
már tavaly harmadik alkalommal 
nyerte meg ezt a versenyt, ezért 
az idén már egy új vándorserle-
get vihetett haza, igaz most csak 
egy évre. A díjakat Szűcs Sándor 
unokája Panna és Szűcs Éva, a 
lánya adták át. A verseny befejezé-
seként a szervezők vendégül látták 
a résztvevőket egy tányér finom, 
forró halászlére a közeli kis ven-
déglőben. Szilágyi Imre

Adakozó volt a Tisza

Családi nappal egybekötött 
jubileumi ünnepséget 

tartottunk az egyesület fenn-
állásának 60. évfordulója al-
kalmából.

Egy ilyen évforduló igen fontos 
esemény egy szervezet életében, 
mely azt mutatja, hogy milyen fon-
tos dolog az összetartás, az össze-
fogás olyan ügyek előbbre vitelére, 
ami közös, társadalmi érdek. Nem 
csak az egyesület számára nagy 
esemény ez, hanem Tiszavasvá-
rinak is, mivel jelentős létszámú 
szervezetről van szó a lakosság-
hoz mérten. Elődeink azért hozták 
létre az egyesületet 60 éve, hogy 
a Tiszavasvári horgászokat össze-
kapcsolják, ne más város szerveze-
te alá tartozzanak, saját közösséget 
alkossanak. Akkoriban sokkal ne-
hezebb volt egy ilyen egyesületet 
megalapítani, mint manapság. Va-
lószínűleg ők még akkor nem is 
gondoltak bele, hogy 60 év múlva 
is működni fog változatlan formá-
ban, székhellyel. 

Egy egyesület munkája nem ön-
célú tevékenység, sokkal inkább 
fontos társadalmi szerepvállalás. 
Egyesületünk egy olyan közösség, 
mely az önzetlenséget, a termé-
szetszeretetet, környezetünk szép-
ségének, tisztaságának megóvását 
tartja szem előtt a „hivatalos” fel-
adatain túl. De említhetném más 
civil szervezetek munkáját is, ahol 
a tagok komoly munkát végeznek 
nap mint nap, hogy valamilyen 
értéket tegyenek le az asztalra. Hi-

szem, hogy minden munka, amit 
összefogva, közösen, önzetlenül 
végzünk, értékteremtő hatással bír. 
A mostani alkalom is közösségépí-
tő jelleggel került megrendezésre, 
melyben szélesebb körű látogatott-
ságra számítottunk. Célunk volt, 
hogy kimozdítsuk a horgászok 
családtagjait is a természetbe, be-
vonjuk őket is a közösségbe. 

Várakozásunkhoz képest keve-
sebb, 80-90 fő látogatott el az 
alkalomra. Öröm és szomorúság 
egyben ez a létszám, mivel látjuk, 
hogy arra a stabil kis közösségre 
a legtöbb esetben számítani lehet, 
akik rendszeresen részt vesznek 
a rendezvényeinken, munkálatain-
kon. Ugyanakkor szomorú, hogy 
a tagság többi részét még nem 
sikerült megmozdítani, hogy ők 
is aktív tagjai legyenek a közös-
ségnek. Bízunk abban, hogy ez 
az aktív taglétszám folyamatosan 
növekedni fog a jövőben és egyre 
többen fognak aktívan részt venni 
az egyesület életében.

A rendezvény játékos vetélkedő-
vel indult, ahol 4 versenyszámban 
mérhették össze ügyességüket a 
családi csapatok. Voltak nehezebb 
és viccesebb feladatok is. A vetél-
kedők közben versenyhorgász be-
mutatókat láthattak az érdeklődők: 
rakós botos, matchbotos, valamint 
bojlis technikákat szemlélhettek 
közvetlen közelről. 

11 órakor kezdődött az ünnepség, 
melyet megtisztelt a jelenlétével 
Fűrész György, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség ügyvezető 
elnöke, dr. Hunyady Attila, a Ma-

gyar Horgász folyóirat szakírója, 
állandó munkatársa, Virág Imre, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Sporthorgász Egyesületek Nonpro-
fit Szövetségének elnöke, Fesztóry 
Sándor, a Sz.-Sz.-B. Megyei Sport-
horgász Egyesületek Nonprofit 
Szövetségének ügyvezető igazga-
tója, dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári 
polgármestere, továbbá rendszeres 
támogatóink közül még: László 
Zoltán műszaki igazgató, az Alka-
loida Vegyészeti Gyártól, Mészáros 
Kristóf, a TiszaTeszt Méréstechni-
kai Kft.-től, Tóth Zsolt, vállalkozó.

Az ünnepségen felavatásra ke-
rült a jubileumi emléktábla, melyet 
Matíz János és Kórik László tagtár-
sunk készített. Horgászegyesületért 
Emlékérmet és oklevelet kapott az 
egyesületért végzett munkájáért: 
Virág Imre, Hagyó-Kováts Lász-
ló, Víg József, Pesti Lajos, Fülöp 
Sándor.

Beszédet mondott Fűrész 
György és átadta a díszoklevelet és 
a díszplakettet az egyesület vezető-
ségének, gratulálva a 60 éves mű-
ködéshez. Fesztóry Sándor is, aki 
szintén gratulált az egyesületnek és 
egy kupát, valamint egy díszes ok-
levelet ajándékozva adta át a me-
gyei szövetség jókívánságait. Az 
ünnepség zárásaként kihirdetésre 
került a vetélkedő eredménye és 
az első 3 helyezett család átvehette 
az oklevelet és az SBS-ajándék-
csomagot.

Végezetül a jóízűen elfogyasztott 
sertéspörkölt és töltött csirkecomb 
után jóízű beszélgetések következ-
tek. A rendezvény után még kint 

maradt vendégek megcsodálhatták 
azt a 2 db 12 kg-os pontyot is, me-
lyet a bemutatott bojlis szerelékek-
kel sikerült kifogniuk a szerencsés 
horgászoknak.

Köszönjük a rendezvény szerve-
zéséhez, lebonyolításához kapott 
segítséget dr. Fülöp Erik polgár-
mester úrnak, a Tiszavasvári Pol-
gárőrségnek, László Zoltán mű-
szaki igazgató úrnak és az Alka-
loida Vegyészeti Gyárnak, Kovács 
Zoltánnak az SBS Tactical Bait 
tulajdonosának, Kórik László vál-
lalkozónak, Bereczki István vál-
lalkozónak, a Tiszavasvári Városi 
Televíziónak, Kecskés Tamásnak, 
a Tam-Ol Kenőanyag Kereskedés 
tulajdonosának, valamint a Talál-
kozások Házának! Ezúton is köszö-
netet mondunk Beke Péternek, Pes-
ti Lajosnak, Tilk Józsefnek, Ricz 
Lászlónak és Benedikty Csabának 
a horgásztechnikák és eszközök be-
mutatásáért! Köszönjük továbbá a 
Ricz és a Benedikty családnak a 
színvonalas étkeztetést és a ren-
dezvényhez nyújtott egyéb segítsé-
güket! Köszönjük az előkészületi 
munkákban és a lebonyolításban 
nyújtott segítségüket Fülöp Sán-
dornak, Vámosi Józsefnek, Holoda 
Istvánnak, Máté Istvánnak és Tóth 
Lajosnak!

a vezetőség nevében:
Fejes László Ádám HE elnök

Hatvan éves az Alkaloida 
„Lombik” Horgász Egyesület
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Nyíregyházán a Bujtosi-tó-
részlet helyreállítása több 

éves folyamat, a változás 
már szembetűnő a korábbi 
állapotokhoz képest.

„Tavaly a Bujtosi első tónál tör-
tént halpusztuláskor egy illetékes 
azt ígérte, hogy a télen, tavasszal 
rendbe teszik a városi tavat. Aztán 
télen nem nyírták le a nádat, mert 
nem volt elég jég. Tavasszal neki-
kezdtek a munkának, megindult a 
kotrás. Örültünk, már hegyeztem a 
tollat a köszönőlevélhez” – kereste 
meg levelével a Kelet-Magyaror-
szág szerkesztőségét Miló András.

„Ígérték, hogy betelepítik nö-
vényevő hallal, rendbe teszik a 
nagy gépek miatt tönkrement futó-
pályát, sőt padok is lesznek. Ehhez 
képest a hal a „Balatonon nyaral”, 
a futópályát sár borítja, a kikotort 
nád nagy része ott rohad a vízben 
meg a parton. Nemrégiben beje-
lentettük, hogy a környéken sok a 
parlagfű. Kijött egy traktoros vágó, 
a rét nagy részét le is vágta, de a tó 
körül és a parkolónál töméntelen 
mennyiségben ott maradt a gyom-
növény. Szeretnénk, ha az első tó 
is ugyanúgy rendben lenne tartva, 
mint a többi” – tolmácsolta a kör-
nyékbeliek kérését a levélíró.

Szigorodott a halászati 
törvény
A lap megkeresésére a Nyíregy-

házi Városüzemeltető és Vagyon-
kezelő Nonprofit Kft. közterü-
let-fenntartási irodájának vezetője, 
Keczkó János így nyilatkozott: 

– A Bujtosi-tó városközpont fe-
lőli részletének helyreállítása ta-
valy elkezdődött, azóta ütemezet-
ten folyik. Úgy gondoljuk, szem-
mel látható a változás a korábbi 
állapotokhoz képest. A beavatko-
zások azonban egy élő környeze-
tet érintenek, melynek figyelembe 
kell venni a ciklikusságát. Az idén 
a NyírVV Nonprofit Kft. elvégezte 
a partvonalrendezést, a nádkaszá-
lást, kialakítottuk a partvonalrézsűt 
és a koronaéleket, elkezdődött a 
tereprendezés és a füvesítés.

– A nádat az idén is levágtuk, 
természetesen jövőre is le fogjuk, 
s az évek során addig gyérítjük 
majd, amíg helyre nem áll a nö-
vényzet és a tóban élő növényevő 
halak egyensúlya. A nem őshonos 
halak telepítését a halászati tör-
vény 2014-es módosítása jelen-
tősen megszigorította, így továb-
bi növényevő halak telepítésére 
nincs lehetőség – taglalta Keczkó 
János.

Teljes felújítás vár a sétá-
nyokra
Az irodavezető hozzátette: a na-

gyobb és népszerűbb Bujtosi-tó-
részlet környékét naponta takarít-
ják a cég dolgozói, a központ felőli 
terület azonban még rendezés alatt 
áll, ezt ennek megfelelően kezelik.

– A fűnyesedéket szándékosan 
hagyjuk a helyszínen, hiszen a táp-
anyagban gazdag fű helyben le-
bomlik, beépül a talajba, csak a 
város frekventált területein gyűjt-
jük össze a levágott füvet. 

A partszélen levágott nád men-
nyisége nem számottevő, a csú-
szós, vizes rézsűn összegyűjteni 

egyébként is komoly erőpróba, de 
legkésőbb az őszi nagytakarítás so-
rán ezt megtesszük. A padok és az 
asztalok beszerzése folyamatban 
van, még ebben az évben kihelyez-
zük ezeket.

– Tervezzük a sétányok teljes 
felújítását is: új, teherbíró alapo-
zóréteggel, új szegélykövekkel és 
vörössalak-borítással. A tórészlet 
helyreállítása tehát többéves, fo-
lyamatos munkát igényel, de re-
méljük, hogy a már elért eredmé-
nyeknek is örülni tudnak és érté-
kelik a városlakók – hangsúlyozta 
Keczkó János.

Palicz István 
Megjelent a KM-ben

Ütemezetten halad a munkavégzés

A szokásos horgásziskolát az 
idén is megrendezte a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület a tagok gyermekei, 
unokái, hozzátartozói számára a 
Nagy-Morotvánál, augusztus 15-én 
és 16-án.

Horgásziskola és verseny

Köszönöm, hogy 
itt lehettem
Horgásztáborban voltam én, 
2014. augusztus hó közepén.
A MOHOSZ volt a szervezője,
S én, megfigyelőnek jöttem ide.
Jött sok gyermek, ifi horgászpalánta,
ki a napsütést, szelet, esőt nem bánta.
Reggeltől estig pecáztak,
Szinte soha el nem fáradtak.
A pergetés volt a legnépszerűbb módszer,
Amit a legjobbtól a (Bokor) Károlytól 
lestek el.
Az étkezés számukra nem fontos cse-
lekmény,
bekapni a büféből valami chips-et épp 
elég….
Az elméleti okítást egész jól bírták, de:
Mikor lehet horgászni? – folyton ezt fir-
tatták.
A 4 tusában mindenki részt vett,
Elmélet, dobás, barkács és horgászat, 
nem is volt rémes.
Azt hiszem, mindenki jól érezte magát,
a tábortűz feltette rá a koronát.
Gratulálok a tábor szervezőinek,
és köszönöm, hogy itt lehettem Veletek!

Turcsánné Reskó Ibolya 

Vasárnap délután megér-
keztünk, elhelyezkedtünk, 

megismerkedtünk a tábor-
vezetővel: Láda Gáspárral 
és a többi felügyelővel. A 
gyerekek azonnal horgászni 
szerettek volna, amire a szál-
lás melletti csatornában volt 
lehetőség. Akadt is néhány 
csuka a horogra.

Vacsi előtt eligazítás volt, és 
bemutatkoztunk egymásnak. Jeles 
horgászok is emelték a tábor szín-
vonalát, részt vett Bokor Károly 
pergetőhorgász is, és Szalai Laci 
bácsi a tábor mindennapjaiban. 
Vacsora után ismét lehetett horgász-
ni, majd 10 órakor takarodó volt. 

Hétfőn egész nap pecázhattak 
a gyerekek, de már a mólóra is 
kimehettek. Megjegyzem nem egy 
babázós tábor volt, nagyon önál-
lóak voltak, hiszen többségük már 
tapasztalt versenyzőnek számít 
csikó kora ellenére. Vacsora előtt 
viszont jött a négytusa első elméleti 
fordulója.

A 2. nap délelőtt hajóval átmen-
tünk a Szúnyog-szigetre, megnéz-
tük az 1848-as szabadságharc és 
a pákozdi csata emlékműveket, a 

katonai emlékparkot, valamint az 
arborétumot:

Délután ismét horgászhatott, aki 
azt szeretett volna, de strandolni is 
volt lehetőség.

Vacsora előtt az amúgy civil szak-
mája által meteorológusként dolgo-
zó Hunyadi Adrienn volt válogatott 
kerettag készített fel bennünket, 
hogyan használjuk az interneten az 
Országos Meteorológia Szolgálat 
oldalát, hogy hasznos legyen a hor-
gászat szempontjából.

Az előadást vacsora követte, 
majd Bokor Károly pergetőhorgász 
gyakorlati előadása a vízparton.

Szerdán délelőtt és délután is a 
négytusa dobás 1. és 2. fordulója 
ment le az Árenberg táblán. Sajnos 
ennek jelenleg nincs hagyománya 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-

ben, pedig igen hasznos lenne az 
egykezes irányított dobás megta-
nulása és gyakorlása.

Közben aki végzett, természete-
sen mehetett horgászni. 

Ebéd után Nagy Attila váloga-
tott versenyhorgász tartott nekünk 
előadást, a horgászmódszerekről 
és az etetés- etetőanyag elkészíté-
sének mikéntjéről.

Csütörtökön lett volna a 
négytusa pecaverseny első fordu-
lója, de sajnos az időjárás nem 
volt megfelelő, így Láda Gáspár 
előadása keretében a halak, vizek 
élővilága előadást hallgattuk meg. 

Ebéd után a négytusa barkács 
fordulóján kellett a tanoncoknak 
megmutatni rátermettségüket a 
szerelékkészítés terén. Mivel sza-
kadatlanul esett továbbra is, a szel-
lemi 2. fordulóját is megtartottuk, 
bízva a pénteki jó időben, hogy a 
horgászversenyt megtarthatjuk.

Szép hajnal kelt pénteken, a 
versenyzők izgatottak voltak, este 
alaposan felkészültek, ki-ki a lehe-
tőségeikhez képest. 8-kor volt a 
versenyt jelző dudaszó, 11-ig tar-
tott az első forduló, majd ebéd, 
kicsi pihi és 15–18-ig a 2. fordu-
ló. Az első forduló hozott több 

halat, bár igazából nagy halak nem 
voltak, az döntött tulajdonképpen, 
hogy ki tudta maga elé állítani a 
küszöket, és milyen gyorsan volt 
képes kikapkodni a vízből, úgy 
hogy nem esett vissza.

A vacsorát követően Bokor 
Károly tartott nekünk előadást a 
legutóbbi kanadai horgászatáról, 
mindannyian feszült figyelemmel 
hallgattuk történetét, ami bőséges 
halfogásról, izgalmas kalandról 
szólt.

Az eredményhirdetést már min-
denki nagyon várta, izgatottan 
kérdezgették a négytusa részered-
ményeit és próbálták kisakkozni, 
hogy ki hogyan szerepelt verseny-
számonként és összetettben. 

 Nagyon sok ajándék volt, min-
den gyermek maximálisan elége-
dett lehetett, ha nem is az ered-
ményével, de az ajándékokkal 
mindenképpen. Sok jó és humo-
ros emberrel ismerkedtem meg, 
nagyon pozitív volt a légkör, amit 
a gyerekek is díjaztak. 

Turcsánné Reskó Ibolya
Vasutas Sporthorgász és Természet-

védő Egyesület titkára

Minden gyermek maximá-
lisan elégedett lehetett

Országos Horgásztábor Agárd- Dinnyés 2014. augusztus 10–2014. augusztus 16.

A rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
augusztus 16-án házi horgászver-
senyt szervezett. Gyönyörű idő-
járás, a szépséges holtág és ked-
vező haljárás fogadta a versenyre 
benevezett 58 résztvevőt. A kitűnő 
hangulatban lezajlott versenyen 
kifogott 68 kg hal többségét a 
pontyok és keszegek tették ki, de 
a felkínált kukoricát három mére-
tes süllő is felvette. A versenyen 

az alábbi eredmények születtek: 
felnőtt kategória: 1. Gábor Dezső 
(9360 g.) Nyugdíjas kategória: 
1. Horváth József (4200 
g.). Gyermek kategória: 
1.Székelyhídi Beatrix (147 
db). A legnagyobb halat Tóth 
Beáta fogta ki, ez egy 4290 
g-os süllő volt. A nyertesek értékes 
ajándékot vehettek át és az egyesü-
let mindenkit meghívott egy finom 
ebédre. Biri Imre

Süllők kukoricára

Amurzsákmány. 
A rakamazi Nagy-
Morotván július 
20-án fogta ezt az 
amurt Gábor Dezső.
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A Máriapócsi Horgász 
Egyesület ebben az esz-

tendőben is a hagyományai-
hoz hűen immár nyolcadik 
alkalommal szervezte meg a 
mára híres Máriapócsi Hor-
gásztábort július 7–11. kö-
zött a Máriapócsi Szabadidő 
Parkban.

A hagyományokhoz híven az 
ifjú horgászpalánták az idei esz-
tendőben is megismerkedhettek a 
horgászat alapjaival, a versenyhor-
gászattal, a finom szerelékes horgá-
szaton át a pergetésig, a bojlizástól 
a harcsázásig. 

A horgászaton kívül továbbá 
komoly hangsúlyt fektettek a szer-

vezők a környezetvédelem népsze-
rűsítésére is.

Az idei esztendőben, a tábor-
ban összesen 26 gyerek vett részt. 

A résztvevők között Budapesttől- 
Tunyogmatolcsig számos telepü-
lésről érkeztek. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a finomszerelékes 
horgászmódszerrel, előadást tar-
tott Turcsány András, és Turcsány 
György a Vasutas Horgász Egye-
sület tagjai. Ezt követően az 
Economic Baits bojlis csapat tagjai 
Székely Csaba, és Bauer Róbert 
tartottak egy fantasztikus bojlis 
bemutatót. Itt a gyerekek betekin-
tést nyerhettek a bojligyúrásba és 
a felszerelés összeállításához szük-
séges botokkal, orsókkal, prakti-
kákkal. 

A tábor megvalósításához több 
szervezettel működött együtt a 
Máriapócsi Horgász Egyesü-
let, kiemelt segítséget nyújtott a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgászszövetség.

Tóth Árpád, HE elnöke

A Verba tanyán rendeztük meg a 
2014-es nyíregyházi Vasútas VSTE 
gyermektábort, a megyei szövetség 
támogatásával. A tábor célja nem 
más, mint a horgászatra fogékony 
gyerekek elindítása és terelgetése 
ezen a sokszor túlbonyolított hor-
gászvilágban. Most is az volt a 
cél, hogy a legegyszerűbb dolgokat 
tanuljuk meg, és azt, hogy minden 
módszer hasonlóan működik, bot, 
zsinór, horog, csali, és a végén a 
jutalom: a hal, ha jól csináljuk. 

 Végül 12 fő vállalta, hogy 
egy héten keresztül velünk gyű-
ri a horgászat alapelveit, a Verba 

tanya csodálatos adottságai között. 
A napi elméleti foglalkozásokat 
követően természetesen horgászni 
akartak a gyerekek, hiszen ezért 
jöttek. Remek tábort sikerült össze-
hozni, köszönhető ez a Verba tanya 
kitűnő halállományának. Egy apró, 
de nem elhanyagolható tény zavart 
csak, nagyon kevés volt az apró 
hal, így azok a gyerekek, akik rövid 
spiccbottal horgásztak part mellett, 
csak igen intenzív etetés hatására 
tudtak halat fogni. Az öt nap alatt 
így is kb. 300-400 kg halat fog-
tunk, ami azért nem semmi.

Az utolsó napot hagyományosan 

horgászversennyel zártuk. Minden-
ki kapott ajándékot, de a dobogó-
sok természetesen az ajándékokon 
kívül érmet is kaptak. Verba Sán-

dortól pedig egy serleget kapott 
a legeredményesebb versenyző. 
Minden résztvevő gyermek okleve-
let kapott. Turcsán András

Egyesületünk, a Milotai 
Tiszavirág HE, és hor-

gászvizünk, a Milotai Süllős 
Bányató idén ünnepli fennál-
lásának 25. évfordulóját. 

Igaz, került már az akkor kiala-
kulóban lévő vízbe a környék hor-
gászai által 30 évvel ezelőtt 1,5 
m-es harcsa, 6 kg-os pontyok és 
sok más, de legalább 16 halfaj. 
Két évvel ezelőtt 2 kg-os kecsegét 
is fogtak itt, igaz, erre a finoman 
kapó halra senki nem horgászik, 
no és persze ma már tilos is lenne 
kifogni.

A Milotai Süllős Bányató mes-
terséges víz, mégis a Tisza közel-
sége miatt ritka természeti kincs 
vált belőle: vízutánpótlását a Tisza 
adja a talaj természetes, kavicsos 
szűrőrendszerén keresztül. A Tisza 
áradását és apadását horgászvizünk 
is követi néhány nap eltéréssel, 
de a vízállás nem változik olyan 
nagy mértékben. Pl. egy 2 m-es 
Tisza vízszintemelkedéssel 15-20 
cm vízszintnövekedés tapasztalha-
tó tavunkon, de bármilyen mértékű 
is a tó áradása, a víz soha nem 
zavarosodik be, legfeljebb kevés-
bé áttetsző, de a horgászhatósá-
got nem befolyásolja. Az imént 
említett 15-20 cm vízszintemel-
kedés viszont jelentős vízutánpót-
lást jelent. Az idei nyár híreit is 
hallva, valószínűleg nagyon sok 
horgászvízkezelő örülne, ha ren-
delkezne ilyen természetes csodá-
val. Horgászvizünk a töltésen kívül 
helyezkedik el, így egy nagyobb 
áradás nem veszélyezteti a halállo-
mányt. Ilyen vízben, ennyi év alatt 
horgászvizünk a kapitális halak 
vízévé vált, erejük, és nem utol-
sósorban ízük megegyezik a tiszai 
halakéval. Azaz saját véleményem 

és mindenki véleménye szerint is, 
akivel csak beszéltem, Magyaror-
szágon a legfinomabbak, mellékíz 
nélküliek a pontyok is.

Ezek után nem csodálkoztunk 
rajta, hogy a pvtv is felfigyelt 
ránk, amely immár egy csatornát 
alkot a szintén népszerű Fishing & 
Hunting-gal.

Olyan céllal kerestek meg min-
ket, hogy ne csak horgászvizünket, 
hanem térségünk egyéb horgász-
turisztikai, és más turisztikai lát-
ványosságait is mutassuk be egy 
hétvégén. Ez egybe is vág a hal-
gazdálkodási törvény alkotóinak 
azon törekvésével, hogy a horgá-
szat által növeljük a más célú turis-
taforgalmat is. Szerencsére annyira 
a bőség zavarával „küzdünk” térsé-
günk mind horgászati lehetőségei, 
mind egyéb turisztikai látnivalói 
között, hogy szinte csak érintőle-
gesen, kincseinket meg-megcsil-
lantva került sor a bemutatásukra. 
Most ugyanis egy mindössze 20 
percesre tervezett filmet készítettek 
a „Kalandorok”, Erdélyi Koppány 
és Gerócs Balázs, akik 2014. július 
11-én 13.00 órakor érkeztek.

A forgatást horgászvizünkön 
kezdtük harcszerű körülmények 
között szakadó és meg-megálló 
esőben. Meglátogatott minket a 
Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sületének elnöke, Varga Pál is, aki 
sokféle műcsalit és botokat hozott 
tesztelésre. Kb. 15 órakor érke-
zett, és tervei szerint a tesztanyag 
átadása után már ment volna, de 
horgászvizünk látványának nem 
tudott ellenállni: éjfél után ment 
el azzal, hogy ide mindenképpen 
visszajön pergetőhorgászokkal és 
egy másik forgatócsoporttal. A 
kedélyeket a fogásokon kívül az 
is felajzotta, hogy a gumihalamat 

valami elharapta, csak az ólomfej 
és 1 cm fém szál maradt belőle. 
Varga Pál szerint ez egy legalább 
10 kg-os süllő volt.

Kánya Gyula, tiszabecsi vállal-
kozó biztosította az általa forgal-
mazott 6 rétegű, minden méretben 
kapható, és minden igényt kielégítő 
gumicsónakot, valamint a „Kalan-
dorok” szállását és szállítását.

A hajnal 2-ig tartó horgászatot 10 
órakor folytattuk a Sonkádi Új Túr 
Kisbukó gátnál egy rövid szem-
revételezéssel, majd célba vettük 
a Tiszakóródi Új Túr Nagybukó 
gátat, de útközben nem lehetett 
kihagyni a Túristvándi Vízimal-
mot, ahol kérésünkre azt beüze-
melték,  elmondták a történelmét 
is. Ezután a szintén csodálatos 
Nagybukó tárult elénk, ahol láthat-
tuk, hogy a Tisza jócskán meg van 
áradva, és zavaros is, így a „Kalan-
dorok” lemondtak a tervezett tiszai 
műlegyes pergetésről.

Ezután visszamentünk a Sonkádi 
Kisbukóhoz, ahol a vízben gázol-
va, műléggyel pergetve horgásztak 
a „Kalandorok”, én pedig a leg-
különfélébb műcsalikat váltogatva 
próbáltam a halakat ezen rövid 
idő alatt becsapni, ami ugyan nem 
jött össze, de nagyon jót szórakoz-
tunk. A víz „kipróbálása” után a 
Nagyhódosi Új Túr folyóhoz men-
tünk, ahol szintén ugyanúgy hor-
gásztunk. Igaz, csak néhány kisebb 
domolykót sikerült fogni, de az ott 
lavírozó kenusok ellenére is szép 
rablásokat láttunk még ezen kívül.

Este lett már, mire visszaér-
tünk a Milotai Süllős Bányatóra. 
Középső vizünkön fogtam néhány 
vörösszárnyú keszeget az éjszakai 
süllőzéshez, közben a csapat sza-
lonnasütéshez készült. Kicsit elhú-
zódott az idő, mire végeztünk a 

jó hangulatú vacsorával. Már sötét 
volt, mikor kezdtünk beszerelni. 
Koppányék egy általuk jónak tartott 
helyen, én pedig saját helyemen 
horgásztam. Most is hajnal 2-ig 
kísértettük a szerencsét, de a halak 
a tv kedvéért sem kaptak. Talán a 
békés halak így fejezték ki rosszal-
lásukat, hogy velük eddig nem is 
foglalkoztunk. A ragadozók pedig 
úgy gondolták, hogy mutattak már 
magukból eleget. 10 órakor újból 
megkezdtük a horgászatot. Délelőtt 
csendben voltak a halak, de délután 
egészen sötétedésig szinte egyfoly-
tában ütötték a vizet a ragadozó 
és a békés halak egyaránt. Több 
olyan harcsarablást láttunk, amely-
nek „elkövetője” legalább 20 kg-os  
volt. Talán ennek is tudható be 
a békés halak gyenge kapókedve. 
Nyilas Rudolf tiszabecsi horgász 
fogott is egy másfeles süllőt, és 
előtte egy szép dévérkeszeget, de 
volt – mint mondta –  egy „füstö-
lős” kapása a bojlis boton, már a 
bot is ment, de végül mégsem akadt 
meg a hal. Koppánynak éjsza-
ka úszós készségre volt számos 
kapása, de azok sem akadtak meg. 
Mindenesetre kellemes élményeket 
és tapasztalatokat szerezve zártuk 
a mostani kalandozást, amelynek 
reméljük rövidesen folytatása lesz. 
További képek és leírás honlapun-
kon, a mlotahorg.hupont.hu honla-
pon a 2. „Aktualitások” oldalunkon 
található, ahol fel fogjuk tüntetni a 
rólunk (is) szóló film vetítésének 
időpontjait. 

Wachteinheim József elnök

Július elején horgásztábort tar-
tott a gyerekek számára az Alkalo-
ida „Lombik” Horgász Egyesület. 
Huszonegy fő érdeklődő érkezett 
a Kacsás-tó partjára. Aggódva néz-
tük minden nap az időjárás-jelen-
téseket, hogy vajon ki fogunk-e 
tudni menni egyáltalán a vízpartra 

az esőzések miatt… Első nap a 
gyerekek felszereléseit néztük át, 
kaptak egy kis elméleti oktatást, 
majd délután a strandon vezették le 
a maradék energiáikat. A második 
nap már horgászattal indult. Kicsit 
még félszegen ücsörögtek a gyere-
kek a vízparton. Hamar belejöttek, 

belelendültek és egyre 
több halat fogtak. A 
türelmes segítők meg 
óránként 10-15 össze-
gabalyodott szereléket 
javítottak.

Az ebéd utáni szi-
esztában elméleti 
oktatás, szárazedzés 
zajlott, illetve elő-
adásokat hallgattak a 
résztvevők.

Az utolsó napi 
háziversenyt már nagyon várták 
a gyerekek. Végig esett az eső, 
de nem bánták, ők akkor is hor-
gásznak, akkor is versenyeznek. 
Ilyen elszántságra, eltökéltségre 
nem számítottunk ilyen fiatal gye-
rekeknél.

A tábor zárásaként meghívtuk a 
hozzátartozókat egy közös szalon-
nasütésre, melyre a verseny ered-
ményhirdetése, a nyeremények és 

az ajándékok kiosz-
tása után került volna 
sor. Ezúton köszöne-
tet mondunk a segí-
tőknek és támogatók-
nak: a tábor fő anyagi 
támogatója a Sport-
horgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Nonprofit Szövetsége 
volt. Az ajándékozás-
hoz Oláh Károly, a 

tiszadobi Tiszavirág Horgászegye-
sület elnöke is hozzájárult. Köszö-
netet kívánok mondani a tagtársak-
nak az áldozatos munkájáért, Gáll 
Antalnak és a Gólyahír Ifjúsági 
Tábor minden dolgozójának a szín-
vonalas étkeztetésért és a minden-
ben segítőkész hozzáállásukért.

Fejes László Ádám
HE elnök

Kirándulástól a bojlizásig

Kevés volt az apró hal A Fishing & Hunting a 
Milotai Süllős Bányatavon

Szakadó esőben versenyeztek

Csoportkép pergető, bojlis és a horgászat alapismeretei előadások 
után



Amióta megjelent az új 
halgazdálkodási törvény 

és a NÉBIH Földművelésügyi 
Igazgatósága mint főhatóság 
már nem tekinti Isten elleni 
véteknek az amur telepítését 
zárt lefolyástalan vizekben, 
úgy gondolom, nem haszon-
talan, ha egy kicsit részlete-
sebben foglalkozunk ezzel a 
népszerű halfajjal.

Bizonyára sokan tudják, hogy az 
amurt nem is olyan régen, 1963-
ban hozták be az országba. Azt 
persze már jóval kevesebben, hogy 
nem 1, hanem 2 féle amur létezik 
Magyarországon, a mindenki által 
ismert fehér amur (közönséges 
amur) és az ún. fekete amur. A 
fekete amur jelenleg nem része a 
természetes vízi halfaunának, így 
vele most nem foglalkozunk. Elég, 
ha annyit tudunk róla, hogy kísér-
leti jelleggel található az ország-
ban egy-két helyen, pl. a szarvasi 
HAKI-ban, és hogy táplálkozása 
jelentősen eltér a fehér amurétól, 
mert hogy puhatestűeket fogyaszt, 
míg a fehér rokona tisztán növény-
evő. Így elmondhatjuk, hogy 
Magyarországon két echte növény-
evő halfaj él. Azt viszont szintén 
kevesen tudják, hogy a másik ilyen 
halfaj a vésett ajkú paduc.

Visszatérve az eredeti témához, 
vizsgáljuk meg, hogy honnan is 
származik halunk. Manapság min-
den Kínából származik, vagy ott 
gyártják, szokták mondani. Nincs 
ez másként az amurral sem. A 
távoli kelet szülötte (Amur folyó) 
és egész Ázsiában honos. Euró-
pába először Ukrajnán keresztül 
került az ’50-es évek elején, majd 
a Románok is felfigyeltek rá és 
1960-ban kezdték importálni, amit 
Magyarország követett 1963-ban, 
amikor is a 2 busa fajjal egy időben 
megkezdődött a lárvák behozatala 
és honosítása.

Fontos tudni róla, mint már 
említettem, hogy növényevő és 
hogy nem csak elviseli, hanem 
még kedveli is a meleg vizet, sőt 
ilyenkor van elemében, már ami a 
táplálkozását illeti. 25-30 °C körüli 
hőmérsékleten még intenzíven táp-
lálkozik, sőt a saját testtömegének 
100 %-át képes elfogyasztani lágy-
szárú növényekből. Ivari dimor-
fizmus jellemző rá, szaporodási 
időszakban, amikor a víz hőmér-
séklete eléri a 23-25 °C-ot a tejesek 
mellúszójának a szegélye érdessé 
válik, ami alapján a nőstények-
től jól elkülöníthetők. Természetes 
élőhelyén az ívása a folyók felső 
szakaszán megy végbe. Lebegő 
ikrát rak, az ikra nem rögzül az alj-
zaton, mint pl. a pontyé, hanem 50 
vagy akár 100-szorosára megduz-

zadva lefelé sodródva várja a kike-
lést. És bár magyarországi folyók 
vonatkozásában több ízben sikerült 
megfigyelni az ívását, állóvizek 
vonatkozásában a természetes sza-
porodásától nem kell tartanunk.

Az amur jelentősége, mint már 
utaltam rá, elsősorban a táplál-
kozási szokásaiban keresendő. 
Növényevő halfaj és elsősorban a 
makro vegetációt fogyasztja. Ked-
venc táplálékai közé tartoznak a 

különféle hínárfélék és a béka-
lencse. Viszont melléktáplálékként 
néha állati eredetű táplálékot pl. 
halivadékot, vízi rovarokat is elfo-
gyaszt. Megeszi akár a falevele-
ket is, a nád vagy a sás leveléért 
friss hajtásaiért pedig akár a teste 
feléig képes a vízből kiemelkedni, 
kinyúlni és lelegelni azokat. 

Horgászati szempontból érdemes 
tudni: A táplálkozási intenzitására 
a ponttyal szemben – ami ugye 8 
°C körüli 
vízben 
m á r 
elkezd 
táp lá l -
k o z -
ni- az 
j e l -
l e m -
ző, hogy amíg a 
víz hőmérséklete 
el nem éri a 15 
°C-ot, addig jóformán nem vesz 
fel táplálékot. Ezért aztán 15 °C 
alatti hőmérsékletű vízben fölösle-
ges amurra próbálkozni. Ez magya-
rul azt is jelenti, hogy az amur a 
pontyhoz képest akár egy hónappal 
később kezd el táplálkozni, viszont 
a vízhőmérséklet növekedése az 
amuroknál nem okoz étvágycsök-
kenést és akár a 30 °C-os vagy 
ettől melegebb vízben is vidáman 
táplálkoznak. Mondhatni, azon a 
hőmérsékleten érzi jól magát, ami-

kor a pontyok már visszavonulót 
fújnak, alig esznek, és visszavo-
nulnak a víztest mélyebb hűvösebb 
rétegeibe. Ezért is érdemes a ponty 
mellé telepíteni, különösen nyáron, 
a meleg hónapokban, mert ebben 
a kapástalan időszakban ki lehet 
váltani a pontyot és meg lehet 
tartani azokat a horgászokat is, 
akik ilyenkor „nincs is hal ebben a 
vízben” felkiáltással és egy dühös 
legyintéssel szegre akasztják a hor-

gászbotot vagy rosszabb esetben 
másik „jobban telepített” horgász-
vizet keresnek maguknak.

Tehát, mint említettem az amur 
növényevő, de táplálkozásában 
nem a fűnyíró elv érvényesül, azaz 
nem darál be mindent válogatás 
nélkül, hanem meglehetősen válo-
gatós is lehet, ha olyan növények 
bőséggel állnak rendelkezésére, 
amelyeket kifejezetten kedvel. Saj-
nos ez oda vezethet, hogy végül 

azok a növényi 
vegetációk fog-

nak elszapo-

rodni és kerülnek túlsúlyba, ame-
lyeket halunk nem, vagy kevésbé 
kedvel. Ez azonban csak szélsősé-
ges esetekben jelent problémát. 

Halunknak egyébként hihetetlen 
étvágya van, meleg vízben a saját 
testtömegével megegyező mennyi-
ségű táplálékot képes megenni zöld 
növényekből, szinte a nap 24 órájá-
ban táplálkozik. 1 kg testtömeg gya-
rapodáshoz 20–75 kg-nyit fogyaszt 

a zöld növényekből, a mennyiséget 
a növények szárazanyag-tartalma 
determinálja. Ott, ahol kevés a 
zöldtakarmány, sajnos a pontynak 
szánt magvakat is elfogyasztja, de 
sajnos nem hasznosítja olyan haté-
konyan azt, mint pontyok, mert 
5-6 kg-ot is meg kell ennie, ha 1 
kg-ot gyarapodni szeretne. Ez a 
fajta kényszertáplálék a vesztét is 
okozhatja, mert az emésztőrend-
szere nem abrakfogyasztásra lett 
kitalálva, és a sok abrak bélgyulla-
dást, májelfajulást okozhat náluk, 
ezért telepítése előtt mindig fel kell 
mérni a víz táplálékkészletét.

Örök dilemma és egyik ellenérv 
az amurtelepítést ellenzők részéről, 
hogy jó-jó, megeszi a növényt, 
de a másik végén ki is jön belőle 
és így tulajdonképpen szerves trá-
gyázza a vizet. Az amur viszont a 
vízinövény fogyasztásával olyan 
táplálékot hasznosít, amely azelőtt 
a vizekben „veszendőbe” ment, 
illetve a növényzet az elpusztulása 
után a lebomlásával a víz szer-
vesanyag-mennyiségét növelte. 
Mivel igen nagy mennyiségű vízi-
növényt fogyaszt (mint írtam 1 kg 
testtömeg-gyarapodáshoz 25–75 
kg-ot), ezzel blokkolja a növényi 
tápanyagok egy részét, mert ürü-
lékében mindig kevesebb növényi 
tápanyag jut vissza a vízbe, mint 
amennyit a növényzettel felvesz. 
Jelenleg ez a legolcsóbb természe-
tes módszer a természetes vizeink-
ben az eutrofizációért első helyen 
felelős foszfor tartalmának a csök-
kentésére. Ha ugyanis a foszfor egy 
részét a halon (horgászat) keresztül 
próbáljuk meg kivonni a vízből, 
akkor minden a vízből kifogott 
hallal kg-onként 20-25 gramm nit-
rogént, és kb. 1,5-2,5 gramm fosz-
fort tudunk eltávolítani. Egy dolgot 
viszont alaposan mérlegelni kell. A 
telepítendő mennyiséget, ugyanis 
ha nagy mennyiségű halat tele-

pítünk és ezek hirtelen 
nagy mennyiségű 

vízi növényt 
fogyasz ta -
nak el a víz-
ből, annak 

lehet olyan 
következménye, 

hogy az úgynevezett 
bentikus eutrofizáció a felhal-

mozódó növényi tápanyagok 
miatt (nem marad növény ami fel-
vegye a tápanyagokat) átcsap az 
úgynevezett planktonikus irányba, 
ami vízvirágzáshoz vezethet. 

Fontos ezért, hogy mielőtt tele-
pítésébe kezdenénk, kérjük ki szak-
ember véleményét is a telepítendő 
mennyiség vonatkozásában!

Fesztóry Sándor
halgazdálkodási szakmérnök,  

halászati szakértő
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császári amur. A 19,5 kg-os amurt Szabó István újfehértói lakos 
fogta augusztus 20-án éjszakai horgászaton Császárszálláson.

Augusztus 13-án abba a 
szerencsés helyzetbe ke-

rültem, hogy elkísérhettem a 
megyei szövetség ügyvezető 
igazgatóját, Fesztóry Sán-
dort haljelölésre. Helyszín: a 
Keleti-főcsatorna csodálatos 
élővilága.

Nos, elektromos halászgéppel 
sem volt egy könnyű feladat halat 
fogni a tikkasztó melegben. Mond-
hatja nekem bárki ezek után, hogy 
„azért nincs hal, mert leáramozták 
a vizet”.

Ezzel az eszközzel – bizony, 
próba szerencse alapon – végül 15 
olyan halat sikerült kifognunk kb. 
2–2,5 óra alatt, amelyek jelölésre 
alkalmasak voltak. Akadtak igen 
szép példányok is, például egy 5 
kilós, 56 cm-es pikkelyes ponty. 
De sikerült még megjelölni egy 
bodorkát, egy fogassüllőt, néhány 
balint, ezüst kárászt, jászkeszeget. 
(Néhány egyedről pikkelymintát 
is vettünk további vizsgálódás vé-
gett.) És olyan is volt, hogy sze-
rencsésen megúszta a mérkőzést és 

a jelölést 1-2 nagyobb „halacska”, 
csak azt láttuk a vízben, hogy itt 
bizony valami nagyobb hal (ta-
lán harcsa vagy amur) menekült 
előlünk. A kifogott halaknak meg-
mértük a testtömegét, a testhosszát, 
végül pedig kaptak egy jelet. Ez-
után szépen visszahelyeztük őket 
a vízbe. 

A jeleken fel van tüntetve a je-
lölő szervezet neve és egy egyedi 
sorszám, mellyel jól azonosítható 
az ezt viselő hal és előélete (je-
löléskori mérete, súlya, a jelölés 
helyszíne stb.). A szövetségünk ál-
tal használt haljelek csövecskéje 
általában narancssárga vagy piros 
színű, egyik oldalán SZSZB-fel-
irat, a másikon pedig egy többje-
gyű sorszám található. 

Fontos, hogy jelölt hal fogásakor 
mindig mérjük le, jegyezzük fel a 
hal adatait: 

A testhosszt – az orrcsúcstól a 
farok tövéig – cm-ben a testtöme-
get kg-ban, valamint a fogás idő-

pontját, pontos helyét, és a fogás 
körülményeit. A méretek rögzítését 
követően érdemes magát a haljelet 
is kivenni (ezt a csöves rész megfo-
gásával határozott húzással tudjuk 
megtenni), mivel a haltartó szák 
sok esetben kitépi a jelet. Szívesen 
fogadunk fotókat is a fogott halról. 

A haljelet csak akkor szabad 
kivenni a halból, ha az – méret-
korlátozással védett halfaj esetén 
– a kifogható méretet már elérte. 
Ellenkező esetben a halat a jel-
lel együtt vissza kell engedni. Ha 
vesszük a fáradságot, akkor meg-
tehetjük, hogy a méreten aluli hal 
esetén óvatosan a jelet nem bántva 
leolvassuk és leírjuk a jelen fel-
tüntetett azonosítókat. A fogott hal 
hossz- és súlyadatainak rögzítését 
követően a halat gyorsan a jellel 
együtt kell visszaengednünk. Az 
ilyen méreten aluli jelölt halról 
való adatszolgáltatás is segítheti a 
szakmai értékelési munkát.

Kérjük a horgásztársakat, hogy 

SZSZB-feliratot tartalmazó halje-
let, a halak adatait és a beküldő 
nevét, címét tartalmazó levelet a 
megyei horgász szövetség címére 
(Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. 
fsz. 10.), legyenek szívesek eljut-
tatni. 

A haljelet és az adatokat hiány-
talanul beküldőknek – az adat-
szolgáltatóknak – válaszlevélben 
köszönjük meg a fáradozását és 
egy kisebb jutalmat küldünk. Va-
lamennyi adatszolgáltatónk részt 
vesz egy év végi sorsoláson is, 
melynek során értékes horgász-
eszközök találnak gazdára az adat-
szolgáltatók, a jelet beküldők kö-
zött.

A haljelölés segítségével sok ér-
tékes információt gyűjthetünk a 
halak vándorlási szokásairól, nö-
vekedési képességéről, a meg-
maradási és kifogási adatokról. A 
vízterületek halgazdálkodásában, 
a haltelepítések összetételében, a 
korosztály és az egyedsúly meg-
határozásában sokat segítenek a 
haljelölések eredményei.

Szabóné Szilágyi Szilvia

Jelölt halak Gondolatok az amurról

A harminchárommilliárd 
forintból megvalósuló be-

regi árapasztó tározó építése 
több „fronton” is folyik. 

Hol tart jelenleg a kivitelezés? 
– érdeklődtünk Galyas Istvánnál, 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság által megbízott létesítmé-
nyi főmérnöknél.

– Januárban megtörtént a mun-
katerület átadása, márciusban már 
jóváhagyott tervek voltak, s a hó-
nap második felében elkezdődhe-

tett a munka. Kétségtelen, hogy a 
komplex beruházás legjelentősebb 
és legnagyobb műtárgya a vízbe-
eresztő zsiliprendszer, mely Tarpa 
és Tivadar között épül, nagyjából 
a 2001-es gátszakadás közvetlen 
közelében. A helyszín stratégiai-
lag is nagyon fontos, hiszen a ti-
vadari szűkület előtt válik lehe-
tőség a Tisza megcsapolására. A 
szegmenstáblás zsiliprendszer ha-
sonlít a Lónyay-árvízkapura, csak 
annál sokkal hatalmasabb, hiszen 
hat nyílásból áll. Egy-egy tábla 8 
méteres. Ahhoz, hogy a káros szi-

várgásokat, esetleges kimosódást 
megakadályozzák, szádlemezeket 
vertek le a műtárgy közvetlen kö-
zelében. Újdonság a korábbiak-
hoz képest, hogy ezek a lemezek 
műanyagból készültek. Maga a 
zsiliprendszer pedig cölöpalapo-
kon nyugszik. Ezeket a cölöpöket 
20-30 méter mélyre verték le. Az 
alapozás már elkészült, ha úgy tet-
szik, a beeresztő műtárgy építése 
feljött a föld alól. A zsiliprendszer 
betonszerkezetének szélessége ös-
szesen 48 méter. Már megkezdték 
a szakemberek a vaselemek sze-
relését, a zsaluzást, s ha kedvez az 
időjárás, ezt a munkát be is tudják 
fejezni az idén.

Hatvanhárom „apróság”
A beeresztő műtárgyon kívül 

természetesen meg kell építeni 
a háromnyílású kieresztő zsilip-
rendszert is Jándnál. A tározó le-
eresztése azonban nem csak ezen 
keresztül történik majd. A komp-
lex programban szerepel a beregi 
belvízhálózat megújítása is, mely 
nemcsak a tározón belüli csatorná-
kat érinti, hanem azon kívülieket 
is. Ezeken keresztül a tározó vizét 
vissza lehet ereszteni a Tiszába Ti-
szaszalkánál is, illetve az úgyneve-
zett lónyai fióktározóba, melynek 

építése szintén folyamatban van 
közvetlenül az ukrán határ közelé-
ben. A beruházáshoz tartozó kisebb 
műtárgyak, főként zsilipek száma 
63. Ezekre azért van szükség, mert 
a tározótöltés rengeteg csatornát 
keresztez, ezeken a helyeken meg 
kell oldani a vízátemelést is mobil 
szivattyúkkal.

Töltésépítés
A tározó töltésének hossza 50,7 

kilométer. A töltés teljes nyom-
vonalán elkezdték szeptemberben a 
növényzet irtását. A tározó mentén 
63 hektáron telepítenek véderdőt – 
összehangolva a töltésépítéssel –, 
mely már ősszel elkezdődik. Táro-
zón belüli vízpótló csatorna is épül. 
A beregi csatornarendszert úgy épí-
tik ki, hogy vízhiányos időszakban 
vizet tudjanak beléjük ereszteni a 
Tiszából, mely lehetővé teszi az 
öntözést. Elkezdték a vízpótló csa-
torna kotrását is szakaszosan.

A töltésépítéssel rengeteg föld-
utat vágnak keresztbe, ezek hely-
reállítása mintegy 10 kilométert 
érint. Emellett a töltésen belül 26 
kilométernyi új földutat építenek, 
hogy a gazdák meg tudják közelí-
teni földbirtokaikat.

Györke László

Hatnyílású zsiliprendszer 
emelkedik ki a földből

Adatok, paraméterek
Tározókapacitás: 58 millió köb-
méter 
Vízfelület: 60 négyzetkilométer
Átlagos vízmélység: 1,1 méter
Töltésbe épített anyag: 1,9 millió 
köbméter
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A ponty horgászati módszerei
Hol keressük?
Az egész földön a legszélesebb 

körben elterjedt édesvízi halfaj. Ere-
deti élőhelyét az alföldi jellegű, nyá-
ron felmelegedő, sekély vízű tavak, 
holtágak, a folyók középső és alsó 
szakaszának mellékágai képezték.

A ponty a lassú folyású folyó, 
illetve lassú áramlású állóvizeket 
kedveli. Jól viseli a melegebb, oldott 
oxigénben szegényebb vizeket is, 
mivel bizonyos fajtái képesek a 
bőrön keresztüli oxigénfelvételre is 
(pl. tükrös ponty). Magyarországon 
gyakorlatilag szinte minden víz-
ben előfordul. Igen kedvelt halfaj-
ta, amely a horgászok fogásainak 
jelentős részét képezi. A tavakban, 
állóvizekben folyamatosan moz-
gásban van, ősszel a lehűlő vízben 
a mélyebb részeket keresi fel a 
téli nyugalmi időszak eltöltésére, 
ilyenkor is táplálkozik. A víz mele-
gedésével aktívabbá válik. Tavasz-
szal, élelem után kutatva gyakran 
előfordul, hogy a part menti sávban 
az apró állati és növényi szerveze-
teket keresi. A víz melegedésével 
olyan helyet igyekszik magának 
keresni, amely védett és környeze-
te táplálékdús. Kitűnő erre a part 
menti nádas, illetve a hínáros rész. 
A nagy nyári melegben, amikor a 
víz oldott oxigénszintje alacsony, a 
ponty gyakran feljön a vízfelszín-
re és légköri levegő ’pipázásával’ 
pótolja az oxigént, ilyenkor a leg-
nehezebb megfogni. Vannak olyan 
egyértelmű jelek, amiről határozot-
tan fel lehet ismerni, hogy pontyok 
tartózkodnak a horgász közelében. 
Egyik ilyen a ponty vízből való 
kiugrása, ez főleg nyári melegben 
tapasztalható. A vízfenékről felszál-
ló buboréksor is lehet jele a halnak, 
ám könnyen össze lehet keverni 
a fenékről felszálló gázokkal, fő 
jellemzője a „pontytúrásnak”, hogy 
a buboréksor egy bizonyos irányba 
halad. A nádszálak finom ütemes 
rezgése is lehet biztató jel, ekkor a 
ponty éppen az egyik legkedveltebb 
táplálékát, a vándorkagylót csipe-
geti a nádszálak tövéről. Nagyobb 
pontyok képesek a nádasokban uta-
kat, járatokat vágni, ahol szívesen 
tartózkodnak, ezekbe a folyosók-
ba lógatva az úszós készségünket, 
gyakran kellemes meglepetés érhet 
bennünket.

Kapási idők:
A ponty gyakran szeszélyes hal-

ként viselkedik azokon a vizeken 
ahol megfelelő mennyiségű táplá-
lékot talál, ilyenkor bizalmatlan-

ná válik a vízben gyanúsan úszó, 
lebegő csalival szemben. Egész 
évben fogható, még jég alól is, 
persze ehhez meg kell találni a 
bandázóhelyet. Ez a hal viszont 
eléggé érzékeny az időjárásra, 
főleg a frontokra, illetve a fronto-
kat kísérő légáramlatokra. 

Horgászmódszerek
A klasszikus pontyozószerelék 

az úszós. Ezek közül is többfélét 
alkalmazhatunk. A hagyományos 
osztott súlyú szereléket  nyílt vízen 
használjuk, ahol nem akarjuk, 
hogy a csali a vízfeneket érje. A 
súlyozása úgy történik, hogy több 
apró ólmot helyezünk el a zsinó-
ron, ezáltal kapásnál az úszó vagy 
elmerül, vagy kiemelkedik, a hal 
számára szinte észrevétlen, amint 
az apró súlyokat megemeli. Ugyan-
így súlyozzuk a feltolós szereléket, 
ennél a módszernél hosszú szárú 
úszóra van szükségünk. A felfekte-
tős szerelék lényege, hogy a csali a 
fenéken van a zsinóron lévő súllyal 
együtt, kapáskor a ponty felemeli 
a csalit, vele együtt a súlyt, és az 
úszó felfekszik a víz színére. Itt 
kedvező a kissé tömzsibb úszó-
típust választani. Gyakran, főleg 
nádi pontyozásnál alkalmazzák az 
ún. lemezantennás úszót, amely 
törzsébe egy műanyaglemez van 
beleépítve. Úgy kell a zsinórra 
felrakni, hogy a lemez a horgásszal 
szembe legyen, fokozottan érvé-
nyes éjszakai horgászatra ez a sza-
bály, különben bárhogy világítjuk 
meg, nem látjuk az úszót.

Fenekező módszerrel is ered-
ményesen horgászhatunk pontyra. 
Használhatunk például végolmos 
szereléket, ilyenkor a súlyt a sze-
relék végére tesszük. Különböző 
lehet az ólom formája is, folyóvi-
zeken inkább laposat, állóvizeken 
a gömbölyűket részesítsük előny-
ben. Csúszóólmos módszernél a 
hosszirányban átfúrt ólom a zsinó-
ron szabadon fut. Az ólom formája 
itt is változó, a gömbólmot inkább 
állóvízre, a lapos tégla ólmot 
folyóvízre alkalmazzuk. Amikor 
etetőanyagot is akarunk juttatni a 
csali mellé, akkor etetőkosaras sze-
reléket alkalmazzunk. Ebbe lehet 
belegyúrni az etetőanyagot, ami 
a vízreérés után kimosódik a víz 
által, és felkelti a halak figyelmét. 
Az etetőkosarat is felszerelhetjük 
csúszó-, illetve végszerelékként is.

A bojlizó módszer az utóbbi idő-
ben terjedt el. A bojli tulajdonkép-
pen csak fantázianév, ami tésztát 
jelent. Ezt a csalit lehet kapni a 
szaküzletekben, de házilag is elké-

szíthető. 1 kg tészta alapanyaghoz 
kb. 10-12 db tojást kell hozzáadni, 
ez biztosítja a tapadást, és a meg-
felelő mennyiségű fehérjét, ami a 
halaknak nagyon fontos táplálék. 
A tészta másik alapanyaga a búza-
liszt, vagy a kukoricaliszt, amely 
kellő mértékben összetapad, ada-
lékanyagként adhatunk a tésztához 
különféle aromákat (ne túl nagy 
töménységben). A tésztát miután 
kellően összegyúrtuk, 10-15 mm 
átmérőjű pontyszájba illő gombóco-
kat formáljunk belőle. Ezután forró, 
de nem lobogó vízben főzzük, amíg 
fel nem jönnek a felszínre és még 
utána 2 percig. Ha kiszedtük, utána 
egy hegyes zsákvarró tűvel kifúrjuk, 
zsinegre fűzzük, száraz meleg hely-
re tesszük száradni. Egy hét múlva a 
gombócok olyan kemények lesznek, 
hogy a betonra ejtve acélgolyóként 
pattannak vissza. Amennyiben azt 
akarjuk, hogy a golyók ne süllyed-
jenek a fenékre, hanem lebegje-
nek, akkor két módszert alkalmaz-
hatunk. Vagy a golyókat a főzés 
után forró sütőben kisütjük, vagy 
a tésztába összedolgozáskor apró 
hungarocellgolyókat teszünk.

A felszerelés:
Mivel a ponty óvatos hal, ezért 

csak indokolt esetben alkalmaz-
zunk erős felszerelést, főleg ott, 
ahol nagyobb példányokra is lehet 
számítani. A bot legyen 3-3,5 m 
hosszú parabolaakciójú, úszós hor-
gászatnál lehet egy kicsit hosszabb 
is. Dobósúlya úszózásnál 40–80 g, 
fenekezésnél, 60–150 g. Az orsó 
elsősorban peremorsó 40–70-es 
zsinórkapacitású, vagy nádi pon-
tyozók esetében a multiplikátoros 
orsó használata a legkedvezőbb, 
ha fonott zsinórt használnak. A 
zsinór vastagsága döntő szempont 
lehet, tavasszal, mikor finomab-
bak a kapások, 25-ösnél ne hasz-
náljunk vastagabbat, nyáron, ahol 
kapitális példányok vannak, ott is 
elegendő a max. 0.35 mm átmérő-
jű zsinór. Előke alkalmazása min-
dig célszerű, általában 0,5 mm-rel 
vékonyabb, mint a főzsinór. Horog 
tekintetében meg kell jegyeznünk 
egy örök érvényű szabályt, inkább 
válasszunk minőséget magasabb 
áron, mint az orrunk előtt törjön 
el a horog egy kapitális példány 
fárasztásánál. Növényi eredetű 
csaliknál a nagy öblű, élő csalik-
nál a kis öblű hosszú szárú horgot 
használjuk. Sok márka van a pia-
con, a horogpróbát azért érdemes 
elvégezni úgy, hogy veszünk egy 
parafadugót, abba beleszúrjuk a 
horoghegyet és elkezdjük húzni, ha 

elpattan a horog, akkor túl kemény-
re edzett, nem jó, sőt, akkor sem jó, 
ha kihajlik, mert az túl lágy. A 
legmegfelelőbb akkor a horog, ha 
a dugóba beleszúrva enyhe feszí-
tésre rugalmasan válaszol.

Csalik:
A ponty étlapja változatos. 

Tavasszal, ősszel inkább álla-
ti eredetű csalit alkalmazzunk, 
szóba jöhet a giliszta, a lóbogár, 
csontkukac, sőt előfordult már, 
hogy nagyobb példányai a raga-
dozóknak felkínált kisebb halakat 
is elkapták. Télen a hideg víz-
ben nagyon eredményes a kockára 
vágott löncshús. Növényi erede-
tű csalikat főleg tavasz végén és 
nyáron használjunk, itt meg kell 
említeni a legelterjedtebb csalit, a 
kukoricát, amelyet ma már többfé-
le ízben, keménységben állítanak 
elő. A másik rendkívül közkedvelt 
csali a kifli csücske, amit pár napra 
egy nejlon zacskóba téve megpuhí-
tunk és beleszúrjuk a horgot. Csa-
lizhatunk puffasztott rizzsel, főtt 
sárgarépával, csillagfürttel. A már 
említett tésztacsalik is igen ered-
ményesek, ízesítésük tekintetében 
széles a skála, a méztől az eperig, 
bármilyen aromát használhatunk.

Az etetés nagyon fontos lehet a 
pontyhorgászatban, a halak álta-
lában megjegyzik, hogy hol kap-
tak táplálékot és visszajárnak ide. 
Fokozottan igaz a bojlis horgászat-
ra, ugyanis a csalihoz hozzá kell 
szoktatni a pontyot, mert a vízben 
nemigen talál ilyen táplálékot. A 
csalikat (kukoricát, bojlit, kenyér-
gyurmát) lehet színezni.

Fárasztás, kiemelés:
A pontyok kitartó harcosok, még 

az utolsó pillanatban is tartogathat-
nak meglepetéseket a horgász szá-
mára. Általában megakasztás után 
szokták elveszíteni a legtöbb halat, 
mert a horog nem jól akad, ezért 
semmi esetre se erőltessük. Amint 
a hal fárad, lassan körözni kezd, 
egy-egy ilyen fordulónál kénysze-
rítsük a vízfelszínre, és levegőz-
tessük meg. Egy idő után oldalára 
dől és hagyja magát vontatni, de 
egy kritikus mozzanat hátra van, a 
szákolás. Ilyenkor szokott a ponty 
megugrani a szák láttán, ezért sem-
mi esetre sem a szákot toljuk a hal 
felé, inkább a halat húzzuk a vízbe 
tartott szákra.

Tilalmi időszak:  
május 2.–május 31.

Legkisebb fogható méret:  
30 cm

Forrás: Internet

Szeptember 12-én tartotta 
soron következő elnöksé-

gi ülését a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség, a 
Szatmárvidéki HE kezelésé-
ben lévő Vajai Víztározón.

Az elnökség elfogadta az ügy-
vezető beszámolóját az elmúlt idő-
szakról (telepítések, területi jegyek 
értékesítése, a szövetség gazdasá-
gi helyzete, taglétszám alakulása 
stb.), továbbá beszámoltak az éves 
munkáról a Verseny Szakbizottság 

és az Ifjúság Oktatás Szakbizottság 
elnökei is.

Ezen túlmenően az elnökség 
meghatározta a kezelésében lévő 
vízterületekre szóló 2015. évi 
jegyárakat, valamint elfogadta a 
szövetség régi irodahelyiségének 
elidegenítését, továbbá Tunyogma-
tolcson egy ingatlan megvásárlá-
sát, melynek kertje a Holt-Sza-
mosra nyúlik, halőrház, csónakház, 
horgászház hasznosítás céljából, a 
korábban eladott győrteleki hor-
gásztanya helyett. 

Továbbá az elnökség megbízta 
az Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 
vezetőjét, Oláh Károlyt, hogy me-
gyénket képviselve csatlakozzon 
a Tisza-tó környékén indult kez-
deményezéshez, mely szerint mi-
nisztériumi támogatással iskolák 
részére horgásztáborok, szakkörök 
beindítását tervezik horgászegye-
sületek szakmai vezetésével. Az 
elnökség maximálisan támogatta a 
kezdeményezést az utánpótlás biz-
tosításának reményében is. 

Az elnökségi ülést követően hor-

gászversenyre került sor a Vajai 
Víztározón, ahol az alábbi ered-
mények születtek: I. helyezett 
lett: Gura Mihály, II. helyezett lett 
Szűcs Sándor, és III. helyen Fesz-
tóry Sándor végzett, aki felajánlot-
ta díját a IV. helyezettnek, Mandu-
la Károlynak. 

Különdíjat kapott a házigazda: 
Farkas Sándor, akinek köszönhet-
tük ezt a szép napot és külön 
köszönjük feleségének és az egye-
sület vezetőségének a szíves ven-
déglátást, a finom vacsorát.

Itt minden a vízről szólt

Elnökségi ülés

Bizottsági beszámolók, ingatlanügyek

Tiszaszalka önkormányzata és 
a Beregi Tiszahát Horgász Egye-
sület falunapot szervezett július 
12-én a helyi településen. A prog-

ramban szerepelt felnőtt ifjúsági 
horgászverseny, gasztronómiai 
főzőverseny. A megyei szövetség 
horgászmódszerbemutatót szerve-

zett, valamint filmvetítéssel egy-
bekötött horgászattal és halászattal 
kapcsolatos vetélkedőt szervezett. 
Emellett az egésznapos program-
ban kispályás labdarúgás, illetve 
több kulturális és szórakoztató 
program is várta a kilátogatókat.

Elismerés megyei 
vezetőknek

2013. évben a Választmány által 
elfogadott új kitüntetési rendnek 
megfelelően számos javaslat érke-
zett a szövetségtől. A kitüntetése-
ket az elnökség nevében dr. Szabó 
Imre, a MOHOSZ elnöke adta át. 
Az elnökség 2014. márciusi hatá-
rozata értelmében a horgásztársa-
dalomért kifejtett több évtizedes 
munkájuk elismeréseként öt főt, 
köztük Virág Imrét, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetsége 

elnökét a Magyar Horgászatért 
Díj kitüntetésben részesítette. Az 
elnökség áprilisi ülésének határo-
zata értelmében a Választmány öt 
főnek, a MOHOSZ testületeiben 
végzett munkája elismeréseként a 
Horgászatért Emlékérmet adomá-
nyozta. Az elnökség javaslatára 
a Választmány két főt, köztük 
Fesztóry Sándor ügyvezetőt  me-
gyei szövetségben végzett veze-
tői, illetve az új halgazdálkodási 
törvény érdekében kifejtett mun-
kájáért, Horgászsportért Plakett 
kitüntetésben részesítette. Az el-
ismeréseket a MOHOSZ-székház-
ban adták át. 

Haltelepítés 
Nagykállóban

Augusztus 20-án ünnepi 
pontytelepítés volt a nagykállói 
Vadkert Tápcsatornán. A regge-
li órákban három mázsa horog-
érett ponty került kihelyezésre 
a vizbe.
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Július 11-én a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő vizek-
be halat telepítettünk. Majd au-

gusztus 18-án újabb jelentős men-
nyiségű horogérett ponty került 
kihelyezésre a szövetségi vizekbe. 

Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!
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2015. évi jegyárak alakulása a szövetségi vizeken 

Orvhalászok, orvhorgászok

„Teszi-veszi” hálóval ha-
lásztak Tiszavasvári kül-
területén.
A Tiszavasvári Rendőrkapitány-

ság munkatársai 2014. augusztus 
25-én a Keleti-főcsatornánál ér-
ték jogosulatlan halászaton M. Ti-
bor 47 éves tiszavasvári lakost. Az 
egyenruhások a férfit a rendőrkapi-
tányságra előállították, a kishalfogó 
(ún. teszi-veszi) hálót lefoglalták, 
a kiérkezésükig kifogott méreten 
aluli süllőt pedig visszaengedték 
a vízbe. A Tiszavasvári Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya M. 
Tibor ellen orvhalászat vétség el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást.

Őrizetbe vették 
A Fehérgyarmati Rendőrkapi-

tányság tulajdon elleni szabálysér-
tés elkövetése miatt folytat eljárást 
a 27 éves L. Andor és 15 éves társa 
ellen. A két tarpai lakost a halőr 
érte engedély nélküli horgászaton 
2014. augusztus 6-án a Szamos 
tunyogmatolcsi holtágánál. A rend-
őrök a fiút és a férfit szabálysértési 
őrizetbe vették.

Kihúztak a bajból
Augusztus utolsó szombatján 

Nyíregyházáról Tiszaeszlárra indul-
tam. Ott akartam szerencsét pró-
bálni, az éppen zavaros Tiszában, 
éjszakai harcsafogásban remény-
kedve. Igyekeztem mihamarabb 
odajutni arra a horgászhelyre, amely 
tavasszal megajándékozott egy 
gyors szakítással végződő „rande-
vú” élményével. Vígan gurultam az 
ártéri réten, a már ősziesen bágyadt 
napfényes délutánon. 

Elérve a partot szegélyező erdőt, 
az út mélyedései egyre nagyobb 
tócsákkal jelezték az elmúlt hetek 
esőzéseinek nyomait. Álmaim 
helye túl az erdőn található. Az 
utolsó előtti akadálynál kiszálltam, 
hogy gyalog vegyem szemügyre 
a terepet. Így felkészülve ültem 
vissza a volánhoz és vágtam bele 
a sártengerbe. Kissé csúszkálva, 
de sikerrel vettem az első aka-
dályt, ám a másodiknál valamin 
úgy megcsúszott a kocsi, hogy már 
képtelen voltam fél kerékkel szá-
raz talajt fogni. Mindegyik kerék 
a sárba süppedt, sőt, a kocsi alja 
fennakadt középen, az út száraz 
és kiemelkedő gerincén. Száraz 
ágakat tördeltem a kerekek alá, 

hogy kiszabadítsam az autót – 
eredménytelenül.

Egy horgász jött a falu felől 
motorkerékpárral. Megállt, meg-
kérdezte, segítsen-e. Felszerelését 
lehámozva magáról előbb taná-
csokkal látott el, majd nekifeszülve 
az autó farának, próbált kimozdíta-
ni a reménytelen helyzetből, amibe 
a saját ügyetlenségem miatt kerül-
tem. Nyilván rohant volna pecázni, 
azóta már lehet, hogy fogott is vol-
na valamit, de nem tette. Zihálva 
az erőfeszítéstől, végül előkapta a 
mobilját és felhívta egy cimboráját, 
mondván: egy srác elakadt a kiser-
dőben. A cimbora hamarosan egy 
nagyon „takaros traktorral” meg 
is érkezett. Nagy körültekintéssel 
fűzte a vonóhorgomra a kötelét, és 
a problémám megoldódott.

Ha ők ketten híján lettek volna 
az önzetlen segítőkészségnek, nem 
tudom, meddig csücsültem volna a 
pocsolyában... Köszönöm, ismeret-
len sporttársak! Remélem, találko-
zunk még, s akkor lesz időnk pecá-
zás közben beszélgetni egy jót.

Tóth Nándor, nyugdíjas  
sporthorgász, a Tisza szerelmese

A Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 
Szövetsége, valamint a tiszavasvári Kacsás-tó 
üzemeltetője október 26-án, vasárnap 7 órától 

Csukafogóversenyt szervez. 
A küzdelemre bárki nevezhet,                  nevezési díj nincs, és 
minden 1,5 kilogramm feletti                       csuka elvihető 1000  
forint/kg-os 
áron. 

Halak a Holt-Szamosból

IMPRESSZUM

Fogd meg és vidd el!

Cigarettacsempészetre át-
alakított horgászcsónak-

ban, három horgászó sze-
mély lába alatt találtak 2400 
doboz ukrán csempész-
cigarettát a NAV szabolcsi 
vámőrhajós járőrei.

A NAV szabolcsi pénzügyőri 
és rendőrségi közös hajós járőre 
a Tisza zsurki szakaszán ellen-
őrzött egy motoros horgászcsó-
nakot, amelyben három magyar 
állampolgár horgászott. A csónak 
alján idegen, oda nem illő szer-
kezetet észleltek, ezért a záhonyi 
kikötőbe szállították további ala-
posabb vizsgálatra. A csónakot 
a vízből kiemelve annak aljá-
hoz erősített vas zártszelvény-

ből készített rakodótérben 2400 
doboz 1 800 000 forint értékű 
ukrán csempészcigarettát találtak. 
A pénzügyőrök a cigarettát, vala-
mint a vízi járművet lefoglalták 
és a három magyar állampolgár 
ellen költségvetési csalás elkö-
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt feljelentést tettek a NAV 
pénzügyi nyomozóinál.

Dávid Zoltán pénzügyőr százados, ren-
dészeti osztályvezető, sajtóreferens

Cigi a csónak aljában

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TóREKoRD hARcSA. Szeptember 9-én 
este az apagyi Kenderáztató tavon Győrfi Feri 
és Farkas Bandi behúzgálták stupekjeiket 
egy-egy tenyeres dévérrel és várták a 
jószerencsét. Később Feri egyedül marad. 
Éjjel 2 óra 20 perckor egy harcsa akadt a 
horgára. Igen nehezen sikerült partra vinni a 
halat, ahol ezután kiderítettük méreteit. A 
41,80 kg-os harcsa a maga 164 cm-es hosszá-
val tavunk rekordfogásának bizonyult! Nos 
én ehhez csak gratulálni tudok, és javaslom, 
hogy mindenki, aki találkozik Ferivel, tegye 
meg ugyanezt, hiszen ha belegondoltok, hogy 
éjszaka, teljesen egyedül, stégek között ezt 
a halat kifárasztani, megvágó-horgozni és 
kihúzni, nem egyszerű feladat volt.

Érdeklődni 
a 06-30/9655-619-es 
telefonszámon, 
illetve a 
www.kacsasto.eoldal.hu 
oldalon!

Megnevezés 2015. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000

 felnőtt éves éjjel-nappal 40.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel éj-nap 33.000

 felnőtt napi 2.500

 felnőtt éjszakai 3.000

 felnőtt heti 10.000

 ifjúsági éves 15.000

 ifjúsági napi 1.000

 ifjúsági heti 5.000

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000

 felnőtt napi 600

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000

 felnőtt napi 600

 ifjúsági éves 3.000

 ifjúsági napi 500

Tunyogmatolcs felnőtt éves (csak partról) 25.000

 felnőtt éves (part+csónak) 30.000

felnőtt éves  62 év felett, 2 horgászkészséggel, csak partról 19.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgászkészséggel, part+csónak 23.000

 felnőtt napi 2.000

 kombinált felnőtt napi 2.500

 felnőtt heti 9.000

 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000

 ifjúsági napi 1.000

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000

 felnőtt éves 3.000

 ifjúsági éves 2.000

 felnőtt napi 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 5.000

Keleti-főcsatorna 2015. évben
Keleti-főcsatorna felnőtt éves: (csak partról) 15.000

 felnőtt éves (part+csónak)   18.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, csak partról 12.000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, part+csónak 15.000

felnőtt napi: 2.000

felnőtt napi kombinált: 2.500

felnőtt heti: 9.000

ifjúsági éves/62 év felett csak partról: (1 botra) 8.000

ifjúsági napi: 800

ifjúsági heti: 4.000

Jól szolgálja a horgászokat
Egy „Kereskedelmi szolgál-

tatói üzlethelyiség” épü-
letét adták át a Székely-Őze-
tanyai Halastó mellett. Az 
eseményre a házigazdák 
meghívták a kivitelezőket, a 
támogatókat, a környező te-
lepülések polgármestereit és 
több horgászbarátot is.

Mint azt Bukovenszki István 
a létesítmény kezelője elmondta, 
2012-ben nyitották meg a kapi-
tális méretű halakkal rendelkező 
bojlis horgásztavukat. A tó azóta 
igen közkedvelt lett, és egyre több 
rekordlistát döntenek meg az itt 
versenyt rendező közösségek.

A most átadott létesítmény arra 

hivatott, hogy kiszolgálja a horgá-
szokat, vagy az ide kilátogatókat. 
Található az épületen belül konyha, 
büfé, étkező, horgászbolt, mosdó.

– Igyekszünk majd a vendégeink 
igényeit kielégíteni, különösen a 
halételek, a halhús fogyasztásának 
népszerűsítésében kívánunk előre-
lépni – emelte ki Bukovenszki Ist-
ván. S hogy nem beszélt a „levegő-
be” a házigazda, bizonyítja, hogy 
az átadásra meghívtak egy előadót, 
aki az egészséges táplálkozásra, s 
ezen belül is a halételek fogyasz-
tásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Befejezésül a házigaz-
dák bemutatták a létesítményt a 
résztvevőknek, s mindenki meg-
kóstolhatta a felkínált halételeket.

hozzávalók: 
1 kg ponty, 2 kanál zsír, 10 dkg füstölt szalon-
na, 1 kg burgonya, 1 fej hagyma, pár kanál lecsó 
(vagy 1 zöldpaprika, 1 paradicsom), 1 pohár tej-
föl, 1 kanál liszt, paprika, só.

Elkészítése:
A kizsírozott tepsibe beleterítem a karikára vágott főtt burgonyát. A ponty-
szeleteket bevagdalom és a résekbe szalonnacsíkokat teszek. A tepsiben a 
krumplira rétegelem a halszeleteket. Meghintem vékonyra vágott hagymakari-
kákkal‚ meglocsolom olvasztott zsírral. A lisztet elhabarom a tejföllel és ráön-
töm a tepsire, majd összerázom. Karikára vágott zöldpaprikát, paradicsomot 
(télen lecsót) teszek a tetejére és nem túl forró sütőben szép pirosra sütöm. 
Tálaláskor a tetejét díszíthetem tejföllel és paprikaszínnel.
Nagyon finom, jó étvágyat!

Rácponty
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„Szépség  
és a szörnyeteg”

Ifjúsági  
horgásztábor
Augusztus 10–16. 
között rendezték meg 
a MOHOSZ Országos 
Ifjúsági Horgásztábo-
rát a Velencei tavon, 
a MOHOSZ Agárdi 
Horgásztanyáján. 
Megyénket a 11 éves 
Dancs Roland, a nyír-
egyházi Vasutas STE. 
tagja képviselte./11.

60 évesek
Az Alkaloida 
„Lombik” Hor-
gász Egyesület 
családi nappal 
egybekötött 
jubileumi 
ünnepséget 
tartott az 
egyesület 
fennállásának 
60. évfordulója 
alkalmából./7.Milotán forgatott a pv (peca-vadász) és egyben Fishing & Hunting tv július 

12-én./5.

Désen jártunk. Közel két 
évtizedes múltat tudhat maga 
mögött a Nemzetközi Barátság 
Kupa, hiszen az idén XIX. alkalom-
mal került megrendezésre. Ebben 
az évben a romániai Dej (Dés)
csapatának jutott az a megtisz-
telő feladat, hogy e nemes küz-
delmet lebonyolítsa. A versenyre 
hat csapat öt-öt fős legénységgel 
adta le a nevezését: Rozsnyó-
Bodrogszerdahely (Szlovákia), 
Sz.-Sz.-B. megyei horgász szövet-
ség, valamint Dés 1, Dés 2, Brasov 
és Vasrom (Románia) csapata./9.

ÁrapasztóElismerés
Az elmúlt Villantó lapzártája 

után érkezett a hír, hogy május 
16-án a MOHOSZ választmányi 
ülésén – az elnökség javasla-
tára – az országos szövetség 
legfelsőbb testülete kitünte-

téseket adott át a testületben 
eredményesen tevékenykedő 
tisztségviselőknek, testületi 

tagoknak. Virág Imrét a Magyar 
Horgászatért Díj kitüntetésben 

részesítették, míg Fesztóry Sán-
dor a Horgászsportért Plakett 

kitüntetést kapta meg./3.

A harminchárommilliárdból ké-
szülő beregi árapasztó tározó épí-
tése több „fronton” is folyik. A 
márciusi alapkőletétel óta eltelt 
időben a kivitelezők teljes gőzzel 
dolgoznak a hatalmas beruházá-
son, hiszen rövid a határidő, mely 
szerint 2015. szeptember 30-áig 
el kell készülnie az uniós támo-
gatással épülő tározónak. A beru-
házás közvetlenül érinti Gulácsot, 
Jándot, Gergelyiugornyát, Tá kost, 
Márokpapit, Csarodát, Hete fejér-
csét, Tivadart és Tarpát./4.

Negyedikek lettünk. A Velencei-tó sukorói evezőspályáján rendezték 
meg az országos másodosztályú bajnokságot. A két versenynapot összegezve a 
4. helyen végzett csapatunk, így sajnos jövőre is a másodosztályban indulhatunk. 
Ennek ellenére csapatunk minden tagját dicséret illeti./8.


