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Tizennyolc
versenyt
rendeztünk
A Verseny Szakbizottság év elején
elkészíti az éves versenynaptárt,
mely versenynaptár időrendi sor-
rendben vázolja és nevesíti a kü-
lönböző horgászversenyeket, figye-
lembe véve az Országos Csapatbaj-
nokságot. Közel 18 versenyt rende-
zünk egy évadban.

Cikkünk az 6–7. oldalon

A tiszadadai Szõke Tisza Horgász Egyesület 5 mázsa ezüst-
kárászt telepített a saját kezelésû holtágába

Villámlátogatásra, megyeszék-
helyünkre érkezett, Szalay Fe-

renc a MOHOSZ ügyvezető
elnöke.

Az ügyvezető elnököt Fesztóry
Sándor ügyvezető igazgató, Dr.
Maleczky Imre elnök és Virág
Imre alelnök fogadta a Szövetség
irodájában, ahol a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség és a me-
gyei Szövetségünket érintő egyes
fontos kérdésekről esett szó, vala-
mint felvetődött a 2005. évi Or-
szágos II. osztályú Csapatbajnok-
ság megyénkbeli megrendezésé-

nek a lehetősége is. Ezt követően
a felek megállapodtak abban,
hogy a két szervezet kapcsolatai
jó irányba fejlődnek, és a megyei
Horgász Szövetségnél bekövetke-
zett változások  pozitívan érintik
a Szövetség gazdálkodását, a hor-
gászmozgalom fejlődését. 

Szalay Ferenc elmondta, hogy -
a korábbi várakozásokkal ellen-
tétben- mégis csak kiadásra fog
kerülni az ún. Tisztségviselői (or-
szágos horgászjegy), aminek a
helyzete 2005. évre  a halász szer-
vezetek negatív hozzáállása kö-
vetkeztében bizonytalan volt. 

Fesztóry Sándor,
ügyvezetõ igaz-
gató a 10 éves
Csuka Lászlónak
adja át az érté-
kes díjat a Hor-
gász k-VÍZ he-
lyes megfejté-
séért

Nyíregyházán járt Szalay Ferenc,
a MOHOSZ ügyvezetõ elnöke

Kellemes karácsonyi

ünnepeket és halfogásban

gazdag boldog új évet

kívánunk minden kedves

horgásztársunknak!

Megyei Szövetség

Kellemes karácsonyi

ünnepeket és halfogásban

gazdag boldog új évet

kívánunk minden kedves

horgásztársunknak!

Megyei Szövetség
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Vízterület neve: felnőtt éves feln.heti feln.napi
Császárszállás 12.000.- 4.000.- 1.500.-
Tunyogmatolcs 9.000.- 3.000.- 1.000.-
Keleti főcsatorna 9.000.- 3.000.- 1.000.-

ifjúsági éves ifj.heti ifj.napi
Császárszállás 6.000.- 2.000.- 750.-
Tunyogmatolcs 4.500.- 1.500.- 500.-
Keleti főcsatorna 4.500.- 1.500.- 500.-

SZABOLCSI HALÁSZATI KFT 2005. ÉVI JEGYÁRAI:
Záhony-Tiszadob teljes szakasz + Bodrog 9.000,-
Tiszadob-Tiszaeszlár I. szakasz 5.500,-
Tiszaeszlár-Tiszakarád II. szakasz 5.500,-
Tiszakarád-Záhony III. szakasz 5.000,-
ifjúsági éves teljes szakasz + Bodrog 4.500,-
felnőtt heti jegy is kapható lesz, ára: 3.000,-
felnőtt napijegy 500,-
Lónyay csatornára 2.000,-
Bodrog folyóra, felnőtt éves 7.000,-
Bodrog folyóra, ifi éves 3.500,-
Bodrog folyóra napijegy 600,-

FELSŐSZABOLCSI HALTERMELŐ KKT. JEGYÁRAI:
Kanda öböl felnőtt éves 60.000,-
Szabolcsveresmarti tározó felnőtt éves: 26.000,-

RÁKÓCZI HALÁSZATI

GELEJI JEGYÁRAK: SZÖVETKEZET JEGYÁRAI:
felnőtt éves 9.500,- felnőtt éves 9.000,-
ifi éves: 5.000,- ifi éves 4.500,-
felnőtt heti: 3.000,- felnőtt heti: 4.000,-
felnőtt napi: 800,- felnőtt napi: 800,-
ifi napi: 300,- ifi napi: 400,-
gyermek éves 1.100,- ifi heti: 2.000,-

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és tisztelték, hogy Lengyel László

az Apagy Horgász Egyesület elnöke, a megyei Hor-
gász Szövetség Víz- és Környezetvédelmi Szakbizottságá-

nak tagja, 2004. november 8-án, életének 59. évében türelem-
mel viselt súlyos betegségben elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük:
gyászoló sporttársai

Horgászok
figyelem

Felhívjuk a horgászok figyel-
mét a január 10-ei határidő-
re, ugyanis a fogási naplót ez
időig kell leadni, a váltás he-

lyén, az egyesületüknél! A
napló leadásának feltétele a

jövő évi horgászat.

Megyei Gyerekjegy: 3.000,-

Horgászvizsga: 1.000,-
Államijegy: 1.000,-
Tagságilap: 1.000,-

50
Ötven éves az Alkaloida
„Lombik“ Horgász Egyesület

Egyesületünk 1954-ben 
alakult, Alkaloida 

„Szikra“ egyesület néven.

Az eltelt időszak alatt több-
ször megváltozott az egyesület
„irodájának“ helye, ezért az
alakulással kapcsolatos doku-
mentumok elvesztek. Annyit
sikerült megtudnunk, hogy
alapító tagjaink a hajdúnánási
egyesületből jöttek haza
Tiszavasváriba. 

Jó fogási lehetõségek

Az alakulást követő időszak-
ban Dr. Kovács Győző biztosí-
tott helyet a rendelője mellett.
Későbbiek folyamán taglétszá-
munk jelentősen emelkedett és
napjainkra elérte a 300 körüli
létszámot. 

Az 50 éves jubileumhoz
kapcsolódva az egyesület emb-
lémával ellátott pólókat nyo-

mott, amelyet a tagok kedvez-
ményesen megvásárolhattak.

A régi tagok az egyesületi
munkáért kitüntetést vehettek
át: Virág Imre, Vig József,
Alacs Mihály és Hagyó Ko-
vász László személyében.

Jelenleg rendelkezünk egy
saját vízterülettel, a Kacsás tó-
val, amelyet közösen üzemel-
tetünk a Rudév Bt.-vel. Ennek
a kapcsolatnak megfelelően a
Bt. és az egyesület felváltva te-
lepíti a tavat, amelynek kö-
szönhetően jó fogási lehetősé-
gek vannak. Nem minden ta-
gunk vált területi engedélyt az
egyesületi tóra, hiszen a Keleti
főcsatorna, a Nyugati főcsator-
na, de még a Kenyérgyári holt-
ág és az élő Tisza is közel van
városunkhoz és sokan az emlí-
tett vízterületeket látogatják. 

Reméljük, hogy egyesüle-
tünk további sikerekben gaz-
dag évet él még meg.

Az orosi Erdélyi Major Horgásztóba az év utolsó telepí-
tésén 15-20 kg-os tõpontyok kerültek. Remélhetõleg ta-
vasszal sikerül belõlük jónéhányat kifogni a horgászoknak
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Papp Gyula: A világbajnokságon bíráskodtam
1952-ben Sátoraljaújhelyen születtem. A

Ronyva patak közelsége már kisiskolás ko-
romban a horgászat felé terelt. Örök élmény-

ként marad meg bennem a zúgókban és a
padmalyok alatt fogott domolykók, paducok,

és jászok emléke. 

Középiskolai tanulmányaimat 1970-ben vé-
geztem, ekkor kerültem Tiszavasváriba, ahol
1973-tól az egyesület tagja lettem. Korán be-
kapcsolódtam az egyesületi élet munkájába,
valamint a megyei Intéző Bizottság munkájába
is, mint a Fegyelmi és a Verseny Bizottság tag-
ja. A versenyeken aktívan részt vettem, amely-
nek eredményeképpen az egyéni bajnokságra
is meghívást kaptam. 

Azokban az időkben a csapatversenyen
szektor I-II. elért versenyzőket automati-
kusan hívták az országos Egyéni Baj-
nokságra. Az egyesületünk csapatával
többször nyertünk megyei bajnokságot,
egyéniben 1991-ben sikerült. 

Egyesületünk életében szinte min-
dig volt valamilyen vezetőségi beosztá-
som, két cikluson keresztül az
egyesület titkáraként tevé-
kenykedtem. Talán ezek-
nek köszönhetően
1992-ben kiváló társa-
dalmi munkáért kitün-
tetésben részesített a
Magyar Országos Hor-

gász Szövetség. Az egyre inkább erős anyagi
elvárásokat felmutató versenysporttól vissza-
vonultam, de nem teljes mértékben, a megyei
csapat mellett továbbra is tevékenykedtem.
1994-ben a XXXI. OHCSB II.-n felkerültünk
az első osztályba. 

A Verseny Szakbizottság az utánpótlás neve-
lésének érdekében felkarolta a fiatalok horgá-
szatra történő nevelését, ezért én is aktívan
részt vettem a megyei horgásztáborok szerve-
zésében és lebonyolításában. Először Tivadar-
ban, Bogár István és Szilágyi Sándor tanár
urakkal, később a helyszín a Tiszavasvári Út-
törő tábor lett, ahol is több éven keresztül is-
mertettük meg a fiatalokkal a horgászat forté-
lyait és a természet szépségeit. Ezzel kapcso-

latban többször volt segítségünkre Dr.
Legány András, aki csodálatos szép-

ségű diavetítéssel mutatta be ne-
künk a vízimadarak életét. 

A horgászversenyeken hosz-
szú idő óta rész veszek a szerve-

zésben, lebonyolításban és talán
ennek  köszönhetően Magyaror-

szágon, a Világbajnok-
ságon szektorbíró
lehettem. Ami

nagy megtisztel-
tetés és a verse-
nyek lebonyolí-
tásának szem-
pontjából jelen-

tős tapasztalatot biztosított. Első időktől kezd-
ve a horgászattal kapcsolatos tudásomat nem
rejtettem véka alá, igyekeztem azt megosztani.
A megyei versenysport fellendítésének kezdeti
szakaszában, pl. Mátészalkán ismertettem a
match-botos horgászatot. Azt is sikernek köny-
velhetem el, hogy a gödöllői Szent István
Egyetemen két órás előadást tartottam, meghí-
vottként az úszós és a rakós botos horgászatról.

Jelenleg egyesületünkben az elnöki teendő-
ket látom el, míg a megyei Szövetségben az If-
júság- Oktatás- és Verseny Szakbizottság tagja
vagyok.

A horgászat népszerűsítése és az ismeretek
terjesztése mindig célom volt, ezért a Kelet
Magyarországban és az azóta megszűnt Új Ke-
letben és nem utolsó sorban a Magyar Hor-
gászban cikkeket jelentettem meg. 

Magánéletemmel kapcsolatban a következő-
ket tudom megemlíteni: két gyermeke van, egy
fiú és egy leányzó. Attila fiam elvégezte az
egyetemet, pedagógusként dolgozik, Márti lá-
nyom jelenleg főiskolai tanulmányait végzi.

Mindkét gyermekem szereti a horgászatot és
a természetet. Feleségem két éve meghalt, a
tiszavasvári munkahelyem megszűnése után
nap mint nap, Debrecenbe a Biogálba járok
dolgozni.

Ez sok időt vesz el, de ettől függetlenül le-
hetőségeimhez képest a továbbiakban is sze-
retnék a szabadidőmben a horgászközösségért
dolgozni.

2001. év óta működik a megyei
Szövetségnél a Halgazdálkodási
Szakbizottság. Az azt megelőző
években Víz- Környezet- és Hal-
gazdálkodási Szakbizottság néven
tevékenykedett. Akkori elnöke Ke-
mecsey György volt. 

A 2001- áprilisi Küldöttközgyű-
lés határozata alapján szétvált a két
bizottság, és jelenleg is így műkö-
dik: Víz-és Környezetvédelmi
Szakbizottság, melynek elnöke Kis
Lajos és a Halgazdálkodási Szakbi-
zottságunk, melynek elnökeként
dolgozom, 2001. április 21. óta. 

2003. évben újraszerveztem a bi-
zottság felépítését. Tagjaink: Orosz
Sándor a Császárszállás HE titkára,
Szondy Gyula a Mátészalkai Rend-
őrségtől. 

Tagjaink között az alábbiak sze-
rint osztottuk fel a munkát: a Kele-
ti főcsatornán Csák József, a Holt-
Szamoson Szondy Gyula, Császár-
szálláson pedig Rabatin János segí-

tenek be az ellenőrzések szervezé-
sébe. Orosz Sándort pedig a telepí-
téseknél vonjuk be a munkába. 

A Halgazdálkodási Szakbizott-
ság feladata, hogy szervezze és be-
segítsen a Szövetségi vizeken a hal-
telepítésekben, valamint, ha igény
van rá szívesen segítünk az egyesü-
leteknek is a halasításoknál. Továb-
bi feladatunk a halőrök bevonásá-
val a vizek ellenőrzése, a halállo-
mány védelme. 

Minden év tavaszán megszervez-
zük a Környezetvédelmi Napot,
Császárszálláson. A partok mentén
lévő szemetet összeszedjük és el-
szállítjuk. Az utóbbi időben egyre
több horgász vesz részt a part taka-
rításában. A nap végén mindenkit
megvendégelünk egy babgulyással. 

2004. évben végzett munkákról a
következő adatokkal szolgálha-
tunk:

Összevont ellenőrzést tartottunk

36 alkalommal, 42 feljelentés szü-
letett, 30 főt figyelmeztettünk, 26-
szor volt telepítés. Az ellenőrzése-
ken 89 fő vett részt, a 36 alkalom-
mal. Munkánknak is köszönhetően
az orvhalászatot és orvhorgászatot
sikerült visszaszorítanunk a Szövet-
ség vizein.

A hátralévő feladataink a téli hal-
védelemre való felkészülés. Az
egyesületeknek is, ha van rá igény
szívesen segítünk a lékelésben, és a
hó eltakarításban. 

Szakbizottságunk munkájához a
megyei Szövetség vezetésétől min-
dennemű támogatást megkap. Eb-
ben az évben pályázat útján a hal-
őrök eszközállománya szépen gya-
rapodott. Két Honda típusú motort,
éjjellátó készüléket, valamint 2 db
elektromos csónakmotort vásárol-
tunk. 

A jövőben szeretnénk továbbra is
fokozni az összevont ellenőrzése-
ket, a becsületes horgászok érdeké-
ben. Azt szeretnénk elérni, hogy a
horgászokkal együtt működve véd-
jük a vizeinket, a horgászat igazi
szabadidő eltöltést, kikapcsolódást
jelentsen.

Fokozni kell az ellenõrzést
Tettek és tervek a Halgazdálkodási Szakbizottságnál

A horgászattal már nagyon régi a kapcsolatom, 1986 óta a
Nagykállói Horgász Egyesület tagja vagyok, 1990. évtől pedig
elnökeként tevékenykedem. Sikerült egyesü-
letünknek haszonbérletbe egy vizet is meg-
szereznie, amit jelenleg is üzemeltetünk, a
nagykállóiak és környékbeliek megelégedé-
sére. 15 éve a megyei Szövetség elnökségi
tagjaként dolgozom, 2001. évben munkámat
a megyei Küldöttközgyűlés „Horgász-
sportért“ elismeréssel jutalmazta.

Gura Mihály a Halgazd. Szakbiz. vez.
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Megfogalmazott és elfogadott
célunk: a megyei horgászkezelésű
vizek vízminőségének fejlesztése,
és a fellelhető más vizek halászati
vízterületekbe történő bevonása.

Ennek érdekében programot fo-
gadott el, és a kibővített program-
nak megfelelően a bizottságot is ki-
bővítette. Mindezt azért tettük, mert
tudatosult bennünk is az a felisme-
rés, hogy a terveinket, vágyainkat
összhangba kell hozni a társadalom
reális terveivel, realitásaival, illetve
most mát az Európai Unió elvárása-
ival is. Ez a felismerés pedig nem
más, mint az öko- és horgászturiz-
mus fejlesztésének a segítése, 
amely a társadalmunk és a me-
gyénknek is egyik társadalmi és
gazdasági kitörési lehetősége.

Tevékenységünket
4 területre bontottuk:
1. környezetvédelem, környezetfej-

lesztés, vízvédelem-halászati víz-
területek fejlesztése,

2. jogi és államigazgatási kapcso-
latok, és ismeretek tájékoztatása

3. pályázati lehetőségek ismerteté-
se, ajánlásai

4. rendezvények támogatása és
ajánlásai, tapasztalatcserék és
idegenforgalmi kapcsolatok
(horgásziskolák)

Ennek keretében már több kezde-
ményezést végeztünk, pl.: vizek
hidrobiológiai és használati lehető-
ségeinek a felmérése, környezetvé-
delmi ankét szervezése (Nyíregyhá-
zi Főiskolával), konkrét környezet-
védelmi munkák beindítása, pályá-
zati lehetőségek (pl: Rakamazi Mo-
rotva rehabilitációja)

Megfelelő költségek rendelkezé-
sére állása után 2005. évben na-

gyobb léptékű tevékenységben
gondolkodunk.
A Bizottság tagjai:
Dr. Szabolcsi József Nyíregyházi
Sport HE. Fegyelmi Biz. elnöke

Bakó Ferenc Mezőladányi HE. el-
nöke (polgármester)
Csernyánszky László Dombrádi
Tiszaparti Sport HE.
Kiss József Ibrányi HE titkára

Fekésházy Gábor Nyíregyházi
Bújtosi HE. titkára
Magyar Sándor Nyírteleki HE. 
Orbán Zoltán Demecseri HE titkára
Pető László Nyíregyházi Vasutas
HE. Felügyelő Biz. elnöke
Rácz Attila Tiszaszalkai Beregi Ti-
szahát HE.
Schüszler Miklós Mátészalkai
Szatmárvidéki HE. 
Szováti Gusztáv Nyíregyházi
NYPA SENIOR HE. elnöke

Pályázati javaslataink:
– szolgáltatás fejlesztés (szállás, ét-

kezés, higiéniás berendezések ki-
építése (pl. WC-k, madárfigyelő
állások, kerékpár utak, stb.)

– családbarát környezetfejlesztés
(játszótér, pancsoló, fásítások,
szeméttárolók építése, stb)

– horgászati lehetőségek fejlesztése
(stégek, csónakok, nap- és esőbe-
állók, versenypályák, stb.)

– horgászathoz kapcsolódó rendez-
vények (horgász és környezetvé-
dő iskolák)

– módszertani és tájékoztató kiad-
ványok készítése a horgászturiz-
mus minőségi szolgáltatásainak,
a szolgáltatók szakmai felkészült-
ségének javítására.

– halastó kialakítása, felújítása, bő-
vítése

– víz- és környezetvédelem: hidro-
biológiai, ökológiai és környezet-
védelmi kutatások állapotfelmé-
rések

– oktatás (szakoktatás) kéz és ipar-
művészeti programok: vályogve-
tés, nádfeldolgozás, fonás, stb.

– rehabilitációs munkák (tervezés,
kivitelezés)

Kis Lajos
Víz-és Környezetvédelmi 

Szakbiz. vez.

1946-ban születtem, Nyíregy-
házán. Gyermekkorom legszebb
nyarait Tiszanagyfalu és Tarcal
között töltöttem, a Tokaji hegy és
a Tisza ölelésében. Nagyszüleim
Tiszanagyfaluban és Tarcalon, ro-
konaim egy része Rakamazon
lakott. Így lettem gyermekfejjel a
szőke Tisza és a rakamazi Morot-
va szerelmese.

Már gyermekkoromban is aktív
horgász voltam, felnőttként pedig
a sporthorgászat szenvedélyes
kedvelője lettem. Több éven ke-
resztül szponzoráltam a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei válogatott
kül- és belföldi versenyeit.

Ahogy jobban megismertem a
hazai és a megyei horgászvizeket,
egyre inkább rádöbbentem arra,
hogy a horgászvizek óriási kin-
cset rejtenek, a megyénk egyik
társadalmi és gazdasági kitörésé-
nek lehetőségét. Ugyanis a gaz-

dasági fellendülést szolgálhatja
az öko- és horgászturizmus, mint
az idegenforgalom fejlődésének
egyik nagy lehetősége is.

Ezért is dolgozunk a Cormorán
Sporthorgász és Természetvédő
Egyesületnél, ahol a tagságom
van, és elnökként dolgozom, hogy
a rakamazi 104 hektáros vízterü-
letünk, a Morotva, a megye és ta-
lán Kelet-Magyarország legjobb
compós vize legyen.

Ennek érdekében vásárolt gaz-
vágógéppel megkezdtük a nem
védett és káros vízinövényzet víz-
ből való eltávolítását, a téli nád-
vágást, és a tervszerű haltelepíté-
seket.

2005. évben 1,5 km hosszúságú
versenypályát alakítunk ki. Leg-
közelebbi nemzetközi pálya Szol-
noknál van. 

Az utolsó 3 évben közel 150
rakamazi gyermek részére tartot-
tunk horgásziskolát, horgászvizs-
gával befejezve. Egyesületünk
versenycsapata megnyerve a III.
és II. osztályú csapatbajnokságo-
kat, már az I. osztályú élcsoport-
hoz tartozik.

2002. évben harmadmagam-
mal megnyertük a megyei hor-
gászegyesületek tisztségviselői
versenyét is. Továbbra is rendsze-
res versenyekkel és versenyeken
való részvétellel szeretnénk elér-
ni, hogy az egyesületünk és vele a
megyei Szövetség horgász nagy-
hatalom legyen. 

Tv-mûsor horgászoknak
A Kölcsey televízió által sugárzott új műsor az Állatbarát ma-

gazin, amely egyebek mellett tíz percben horgászatot érintő té-
mákkal is foglalkozik. A havonta megjelenő magazinműsort több
alkalommal is láthatják az érdeklődők, az ismét-
léseknek köszönhetően. A műsorban
az érdeklődők a horgászat rejtelmei-
be kaphatnak betekintést, tájékozód-
hatnak a legújabb módszerekről, az
aktuális kérdésekről.

Öko- és a horgászturizmus fejlesztése
Tettek és tervek a Víz- és Környezetvédelmi Szakbizottságnál

Ez ám 
a halbõség
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Megyénk horgászvizeiben szép
állománnyal rendelkeznek a

planktonevő busák. 

Különleges táplálkozási mód-
juk miatt – minthogy a szabad
szemmel nem látható élőlénye-
ket szűrik ki a vízből – sokáig
nem tekintette őket zsákmány-
halnak horgásztársadalmunk.
Közel tíz esztendeje Magyaror-
szágon született meg az az új-
szerű horgászmódszer, amely e
nagyranövő, kiváló sportértéket
képviselő, gyógyító húsú halak
horgászatára hivatott. Azóta be-
bizonyosodott, hogy a mester-

séges planktonfelhővel való pe-
cázás a ponty és a keszegfélék
horgászatára is alkalmas, sőt a
kishalrajok vonzása révén a rab-
lóhalazó sporttársaknak is új
távlatokat nyit. 

A mesterséges planktonfelhő,
azaz a Technoplankton tabletta
és a hozzávaló elmés kiegészí-
tők, speciális előkék ma már
közkedveltek a hazai horgászok
körében. Egy ilyen jelentőségű
újdonság persze nem marad
meg kicsiny hazánk határain be-
lül. Ausztria és Németország
horgászain kívül Oroszország
horgásztársadalma is nagy ér-

deklődést mutat az új termék és
az új technika iránt. Abban,
hogy ez az új, rendkívül ered-
ményes módszer minden ma-
gyar horgász számára kézzel
fogható valóságot jelentsen,
nagy szerepe volt a Tiszántúl
legjelentősebb horgászcikk
nagykereskedésének, a nyíregy-
házi Laguna 2D Kft-nek. De
lássuk csak, hogyan is kell busát
fogni!

(Fotó, grafika: Techno-
plankton Archivum)

Horgásszunk busára

Télen minden olyan hal vermel,
amelyik nem talál elegendő 

táplálékot. 

A zooplanktonok mennyisége
jelentősen csökken a nyári bőség-
hez képest, a táplálékszervezetek
egy része valamennyire mégis ak-
tív – és a velük táplálkozó keszeg-
félék szintúgy, ez vonatkozik a
keszegeket fogyasztó ragadozó
halakra is. A halak vermelése te-
hát nem jelent ájult állapotot,
pusztán az anyagcsere folyamatok
jelentős lelassulásáról van szó,
ami a ragadozó halakat is érinti,

ezért az ő anyagcseréjük is jelen-
tősen lelassul. A süllő emésztési
ideje: 4–5 fokos vízben kb. 10
nap. Azért van pozitív hatása is az
anyagcsere folyamatok lelassulá-
sának is. Pl.: segít átvészelni a té-
li viszonyok (jégréteg, hó, stb.)
miatt kialakuló oxigénhiányos ál-
lapotokat. A takaréklángon égő
szervezet oxigénigénye ugyanis
jóval kisebb a teljes kapacitással
dolgozóénál. Nem csoda hát,
hogy pl. a Ponty esetében a per-
cenkénti légzés szám 3–6 léleg-
zetvételre is lecsökkenhet. 

Egy-egy meleg légfront hatásá-

ra a halak kis csoportokban táplál-
kozni indulnak, azaz inkább esze-
getnek, amit találnak. A hideg víz-
ben, a vermelés állapotában is ele-
venek, csupán lelassultak. Jelen-
tős zavaró hatásra – hálóhúzás,
gereblyézés, villanyozás stb. –
megriadnak, és ha elhagyják a
vermelő-helyüket, olykor pusztu-
lásra vannak ítélve. Jelentősen ká-
rosítják a halcsapatokat a kormo-
ránok (kárókatonák) elszaporo-
dott kolóniái nemcsak azzal, amit
fölesznek, hanem a csapat szét-
kergetése miatt is, hiszen szerve-
zetten halásznak.

A folyóvíz, még ha be is fagy a
felszíne, mindig mozog, oxigént és
táplálékot sodor. Ezért van az, hogy
télen is sikeres lehet a keszegezés,
főleg a meleg vizes befolyók kör-
nyékén – azonban az ilyen részeken
nem beszélhetünk klasszikus ver-
melésről. A halak inkább a limá-
nyos, áramlásnak kevéssé kitett te-
rületekre húzódnak, ott érdemes
keszegre, más fehérhalra horgászni.

A téli kapókedvet befolyásoló tényezõk

Úszózval is lehet busát fogni.
A horgok ilyenkor üresen
lógnak a Technoplankton a-
latt, és így szürcsöli be õket
a busa. Különbözõ ízesítésû
tablettákat használhatunk.
Egyik vízen a vaníliás lesz a
legeredményesebb, a másikon
esetleg a véres. A mérõúszó
a folyamatosan oldódó tab-
letta pillanatnyi nagyságáról
ad felvilágosítást 

Legegyszerûbben fenekezve
foghatunk busát. Alapfelté-
tel persze, hogy a medret ne
borítsa vastag iszapréteg.
Egy készen kapható három-
horgos fenekezõ elõke egyik
végét csatlakoztatjuk a fõ-
zsinórhoz, másikra pedig egy
80-100 grammos végólmot
kapcsolunk, és máris bedob-
hatunk

A horgok lebegtetését hun-
garocell alapanyagú, ízesí-
tett Technopufival oldhatjuk
meg legegyszerûbben 

Felhõs etetõanyag begombó-
cozásával a busákat is a kö-
zelbe csalogathatjuk 
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A Szakbizottság tagjai: Beke Péter
Tiszalök, Seres István Nyíregyháza,
Luzsinszky Tamás Nyíregyháza,
Sztropkóczky István Nyírtelek, Papp
Gyula Tiszavasvári, Pataki Zsolt
Nyíregyháza, és Szűcs Sándor Máté-
szalka, olyan horgászok, akik nagy
tekintélyt vívtak ki maguknak a hor-
gászsport életében. 

Feladataink közé tartozik az ifjú-
ság nevelése a horgászatra, annak a
megismertetése, úgy a versenyeken
keresztül, mint a sikeres horgásztábo-
rok megszervezésével. 

A Verseny Szakbizottság év elején
elkészíti az éves versenynaptárt,
mely versenynaptár időrendi sorrend-
ben vázolja és nevesíti a különböző
horgászversenyeket, figyelembe vé-
ve az Országos Csapatbajnokságot.
Közel 18 verseny rendezünk egy
évadban, melyek a teljesség igénye
nélkül a következők:

Évadnyitó, ifjúsági és Utánpótlás
Csapatbajnokság, Megyei I.–II. és
III. osztályú csapatbajnokságok,
helyt adva még az Egyéni bajnokság-
nak is, mely utolsó válogató az orszá-
gos csapatba való kerülés előtt. 

Több kevesebb sikerrel szerepe-
lünk a nemzeti bajnokságon, mely
nemzeti bajnokság az ország megyé-
it, és nagyobb horgász szövetségeket
foglal magába, illetve azok csapatai
vesznek részt. Gondot fordítunk és
ápoljuk a nemzetközi kapcsolatainkat
Szlovákiával, Romániával és több
nemzetközi versenyen vesz részt a
megyei csapat, mely versenyeket eb-
ben az évben sorra meg is nyerte. 

Segítünk az egyesületeknek házi-
versenyeik szervezésében, lebonyolí-
tásában és úgy vesszük észre, hogy
egyre több egyesület szervezi a helyi
versenyeit, hogy még jobban össze
tudja kovácsolni a tagságát. Kiemel-
kedő még a versenyek között az
Egyesületi Tisztségviselők versenye,
mely verseny lehetőséget ad komoly
eszmecserére, azok megoldásának
keresésére. 

A jövőről: Mint máshol nálunk is
bizonyos reformálásra van szükség,
jobban át kell gondolni, az anyagi
helyzetünknek megfelelően a sok
verseny rendezését, többet kell fordí-
tanunk az ifjúság nevelésére és az
egyesületek segítésére.

Országos bajnokok
tisztelegtek

Akik ismerték és tisztelték a tragi-
kusan elhunyt fiatal horgásztársun-
kat, eljöttek a timári Tisza-partra,
hogy részt vegyenek a Szűcs Attila
Emlékversenyen szeptember 19-én.

Az első Ifj. Gyulai Ferenc (Rácke-
ve) lett, aki 1,18 dkg-os zsákmányá-
val a legnagyobb halat fogónak járó
különdíjat is elvitte. Míg a dobogó
második fokára a legsikeresebb me-
gyei induló, Luzsinszky Tamás
(Nyíregyháza), a harmadikra Nagy
Benedek (Dél-Pest MAVER) állha-
tott fel. 

Félszáz induló

A megyei versenynaptár utolsó
programjaként az elmúlt hétvégén a
gávavencsellői Tiszaparti Horgász
Egyesület kezelésében lévő helyi Ka-
csa tavon rendezték a Nyír-Márvány
Kupa Csukafogó versenyt okt. 3-án.

Eredmények: 1. Laczi Sándor (Gá-
vavencsellő), 2. Rózsa Zoltán (G.v.)
3. Sugár Szabolcs (Nyíregyháza), 4.
Vaskó László (Kótaj), 5 Farkasinszky
Attila (Nyh.). A legnagyobb halat
(3,40 kg) fogó horgásznak járó díjat
Laczi Sándor kapta. A legkisebb halat
akasztónak a különdíjat – melyet
Doránt Vilmos, a Laguna 2D KFT
ügyvezetője ajánlott fel – Szekeres
Ákos nyíregyházi horgász vette át.

Week-end Kupa

Nem várt siker született Désen, a
nemzetközi Week-end kupa horgász-
versenyen augusztus 27-én.

A csapat tagjai: Jakab László, Rádi
László, Molnár István, Hornyák Já-

nos, Márton Zoltán. Alkalmazkodva
helyi viszonyokhoz aversenyzőink
két szektor első, két második és egy
első helyezéssel maguk mögé utasí-
tották a dési, a tordai és a helyi egye-
sület csapatát.

Tisztségviselõk 
bajnoksága

Kimondottan szép környezetben és
nagyon jól előkészített pályán került
sor az Egyesületi Tisztségviselők
Versenyére augusztus 15-én Ibrány-
ban a Nagyerdesi tavon. Eredmé-
nyek: 1. Sótógyógyfürdő HE, 2. Vas-
utas HE (Nyíregyháza), 3. Kurucz
HE (Tarpa). Különdíjat kapott a leg-
nagyobb halat fogó: Burján Csaba
(Ibrány). Míg a Laguna Kft. különdí-
ját ifj. Turkó Sándor nyerte el.

Végleg a miénk

A nemzetközi kapcsolatok ápolása
keretében a Szatmárnémeti Horgász
Szövetség minden évben megrendezi
a Comarh-Aps horgász kupát.

Győzelmet aratva maguk mögé
utasították, a második szatmárnéme-
tieket és a harmadik (szlovákiai)
rozsnyóiakat. A győztesek: Turkó
Sándor, csapatvezető, Banu László,
Hornyák János, Jakab László, Mé-
száros Csaba, Pataki Zsolt tagok. A
legtöbb halat (4 kg) is hazánk fia,
Banu László fogta.

Maradt a visszakerülés
reménye

Nagy várakozás előzte meg az Or-
szágos Horgász Csapat Bajnokságot,
amelyet Szolnokon az Alcsi szigeti
holtágon rendeztek meg július

Tizennyolc hazai és nemzetköz
TTuurrkkóó  SSáánnddoorr
Közel 25 évvel ezelőtt ismerkedtem meg,

és szerettem bele a horgászatba. Nagyon kel-
lemes kikapcsolódást találok a vízparton, fő-
leg ha ez a kikapcsolódás párosul sikerél-
ménnyel is. 1991. januárjától vagyok a
Gávavencsellő Tiszaparti Horgász Egyesület
elnöke, mely egyesület 1960-ban alakult és a

környék településeit fedte és fedi le horgászat szempontjából.
Nyolc éve választottak a megyei Horgász Szövetség vezetőségé-

be, és 5 éve vagyok az Ifjúság-Oktatás-és Verseny Szakbizottság
elnöke. A 2003. évi küldöttközgyűlésen a „Horgászsportért“ or-
szágos kitüntetéssel ismerték el az addig végzett munkámat.
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10–11-én. Sajnos, a 2005-ös eszten-
dőt az OHCSB II. osztályában kell a
visszakerülés reményében folytat-
nunk. A csapat edzője Szűcs Sándor,
tagok: (ifjúsági) Balogh Ádám,
(utánpótlás) Kocsis Péter, (női) Szűcs
Éva, (felnőttek) Beke Péter, Hornyák
János, Gellér Győző, Luzsinszky Ta-
más, Mészáros Csaba, Fazekas János
tájékoztatta szerkesztőségünket
Turkó Sándor csapatvezető.

Jókedvvel 
a vízpartokon 

A csapatbajnokságok sorrendjében
utolsó versenyként zajlott le június
27-én az Orosi tavon a III. osztályú
Csapatbajnokság, melynek tétje a II.
osztályba való feljutás volt.

Helyezettek: I. Nyírteleki HE.
Nyírtelek (csapatvezető: Komári Gé-
za, versenyzők: Gyurcsán József,
Komári Péter, Olenovics Tamás, Ma-
gyar Sándor); II. Nagykállói Sport
HE; III. Demecseri Sport HE.

Nemzetközi erõpróba

Első ízben rendezték meg
Bodrogszerdahelyen a Bodrog-Isky
holtágán a Rozsnyói Horgász egye-
sület és a Bodrogszerdahelyi Horgász
Egyesület közös szervezésében a
Szlovákiai Barátság Horgászver-
senyt. A magyar, a román és a szlo-
vák horgászok barátságát erősítő ver-
senyek ezek a nemzetközi megméret-
tetések. Szlovák részről részt vett:
Rozsnyó, Bodrogszerdahely, Kassa
és Terebes csapata. Míg a magyar
színeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Horgász Szövetség és a
Kisvárdai Dolgozók HE csapatai
képviselték.

Helyezettek: I. Sz-Sz-B Megyei
Horgász Szövetség csapata (csapat-
vezető: Turkó Sándor, csapattagok:
Hornyák János, Jakab László, Mé-
száros Csaba, Pataki Zsolt, Rádi
László); II. Kisvárdai Dolgozók HE;
III Bodrogszerdahely csapata; IV.
Rozsnyó csapata; V. Terebes; VI.
Kassa. A legtöbb halat fogónak járó
különdíjat Paulinszky Béla a Kisvár-
dai Dolgozók HE versenyzője kapta
(5,36 dkg)

Hamarabb befejezték

Az Egyéni Bajnokság versenyzői
június 20-án a tiszalöki Kenyérgyári

holtágon időben megjelentek, s mint
ebben az évben minden versenyün-
kön, kiadós eső fogadta a versenyez-
ni vágyókat.

Helyezettek: felnőtt kategórában I.
Beke Péter CORMORÁN HE, Raka-
maz; II. Luzsinszky Tamás Nyírségi
HSE, Nyíregyháza; III. Jakab László
Kraszna HE, Kocsord. Női kategóri-
ában I. Szűcs Éva Szatmárvidéki HE,
Mátészalka. Ifjúsági kategóriában
I.áBalogh Ádám Szatmárvidéki HE,
Mátészalka; II. Gaál Norbert Új Élet
HE Tiszalök; III.áJuhász Gyula Nyír-
ségi HSE, Nyíregyháza. Utánpótlás
kategóriában I. Márton Mihály Nyír-

ségi HSE, Nyíregyháza; II. Magyar
Tamás CORMORÁN HE, Rakamaz;
III. Kocsis Péter Szatmárvidéki HE,
Mátészalka.

Szoros küzdelem 

Nagy érdeklődés kísérte június 6-
án a Tiszalöki holtágon megtartott II.
osztályú csapatbajnokságot. 

Szoros küzdelemben az első az A-
pagy HE (csapatvezető: Hornyák Já-
nos, versenyzők: Csabai Tibor, Irinyi
Csaba, Poórá Sándor, Rapatyi Attila,
Ács Arnold, Papp Jánosné, Hegedűs
Attila), a második a tiszalökiáÚj Élet
HE, a harmadikáa Tiszanagyfalui HE
csapata lett. Ennek alapján 2005-ben
az I. osztályban versenyezhet Apagy
HE, kiesett, így jövőre a III. osztály-
ban folytathatja a Nagykállói Sport
HE és a kisvárdai Dolgozók HE csa-
pata.

Két fordulóban 
bizonyítottak 

Nagyon kedvezőtlen időjárás fo-
gadta a megrendezett Megyei I. Osz-

tályú Csapat Bajnokság résztvevőit
május 16-án.

Az első helyezést a mátészalkai
Szatmárvidéki HE csapata szerezte
meg (csap. vez.: Szűcs Sándor, ver-
senyzők: Gellér Győző, Fazekas Já-
nos, Horváth Tibor, Kovács György,
Papp Miklós férfi, Szűcs Éva női,
Balogh Ádám ifjúsági, Kocsis Péter
gyermek), akik egyben elnyerték a
Laguna 2D Kft. által felajánlott ván-
dorkupát, amit Doránt Vilmos ügyve-
zető adott át. A második a nyíregyhá-
zi Vasutas HE, a harmadik a Nyírségi
HSE lett. Kiesett az első osztályból
Kocsord csapata.

Bemutató a verseny
után 

A megyei horgász szövetség az el-
múlt években jó kapcsolatot alakított
ki a szomszédos országok a szatmár-
németi, a dési és a rozsnyói horgász
közösségeivel. Május 1-én
Leveleken találkoztak. Az első he-
lyet, egyben az 1998-ban alapított
vándorkupát a hazai, levelekiek sze-
rezték meg. A második a megyei, a
harmadik szatmárnémeti szövetség, a
negyedik a dési, az ötödik a rozsnyói
egyesület (öt-öt fős) csapata lett.

Elfújta a szél a halakat

Az idei horgászversenyek hagyo-
mányai (eső, orkánszerű szél) kísérte
végig a május 9-i megyei ifjúsági
csapatbajnokságot, melynek a nyír-
egyházi Bujtosi tó adott otthont.
Eredmények: az első a tiszalöki Új
Élet HE (Juhász Károly csapatvezető
Gaál Norbert, Korotki Richárd, Kuti
Sándor), a második az Apagy HE, a
harmadik a kocsordi Kraszna HE. kö-
zössége lett.

Húsz év a korhatár

A tiszavasvári Kacsás tó adott ott-
hont a megrendezett megyei utánpót-
lás csapatbajnokságnak április 25-én.
Az új nemzetközi szabályok szerint
az indulóknál a korhatárt húsz évre
emelték.  Eredmények: az első a má-
tészalkai Szatmárvidéki HE (Papp
Miklós csap. vez., Balogh Ádám,
Kocsis Péter és Papp Csaba verseny-
zők), a második a tiszalöki Új Élet
HE, a harmadik a kisvárdai Dolgozók
HE csapata lett.

A tréfáskedvû halak 
gyõztek 

A tavaszt, a szezon kezdetét jelen-
tő a megyei szövetség szervezésében
megtartott évadnyitó versenyt már
nagyon várta a horgásztársadalom.

A kellemetlen időjárás ellenére áp-
rilis 18-án közel 100 horgász szánta
rá magát a versenyzésre a nyírbátori
Szénatéri tónál. A Nyírbátori Vasas
HE, a kezelésében lévő vízterületen
ideális, versenyzésre alkalmas pályát
alakított ki. A résztvevők így a jó fo-
gás reményében vágtak neki (a cse-
pergős esőben) a három órás küzde-
lemnek. Növelte az esélyeket, hogy
sok pontyot és kárászt telepítettek
előtte a vízbe. 

Eredmények a versenyszektorban:
ifjúsági:á1. Jakab Róbert (Kraszna
HE. Kocsord), utánpótlás: 1. Poór
Ádám (Dolgozók HE. Kisvárda),
női:á1. Tóthné Zán Erzsébet (Krasz-
na HE.), felnőtt: 1. Valent József
(Sport HE. Nagykálló), 2. Támba At-
tila (Cormorán HE. Rakamaz), 3. Se-
bestyén László (Dolgozók HE. Kis-
várda). Fenekezős kategóriában:á1.á
Banu László (Dolgozók HE.), 2. Ko-
vács József (Tiszavirág HE. Gulács),
3. Kerezsi Mihály (Postás HE.
Vásárosnamény).

zi versenyt rendeztünk az éven
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Az egyesületi vizek halgazdálko-
dását végző tófelelősök nem köny-

nyű és nem mindig népszerű
munkát végeznek.

A horgásztevékenységet megala-
pozó halasítások és a halállományra
való odafigyelés széleskörű ismere-
teket kíván meg, melyet a halgazda
önképzéssel, a tapasztalatokra épít-
ve, és halgazdálkodási tanfolyam-
okon sajátíthat el. A legfontosabb fel-
adatköröket érdemes áttekinteni.

Horgászhasznosítású (kezelésű)
vizeknek azokat nevezzük, ame-
lyek (állami tulajdon esetén) ha-
szonbérlete vagy (egyesületi tulaj-
don esetén) halászati joga horgász
szervezetet illeti meg. Ennek az út-
mutatónak a megírásakor a horgá-
szok és szervezeteik közvetlenül
mintegy 33.000 ha vízterületet
hasznosítanak, melyek zömmel ter-
mészetes tavak, víztározók, folyók,
patakok, csatornák, bányatavak,
holtágak.

A feladatokat összefoglaló útmu-
tató tartalmát természetesen min-
denkor a helyi jellegzetességekhez,
egy-egy vízen elvégzendő konkrét
feladatokhoz szükséges igazítani.

1. Vízellátás, 
a vízmennyiség és 

minõség biztosítása.
Környezetvédelem.

Az állóvizek egy részének vízellá-
tása történhet egyrészt a befolyó pa-
tak útján, másrészt – általában – mű-
tárgyon át, rendszeresen, vagy szük-
ség szerint az illetékes vízügyi szerv
vagy víztársulat által biztosított víz-
zel. Utóbbi esetben felmerülhet a
vízszolgáltató részéről a felhasznált
vízért térítési költség. Ilyenkor a jó
munkakapcsolathoz is hozzátartozik
a megfelelő írásbeli megállapodás,
szerződés.

Csatorna horgászati hasznosítása
esetében etikailag is vitatható az
ilyen igény, mert vizének több más
irányú, főbb hasznosítása is van, a
horgászati hasznosítás önmagában
nem jelent vízfelhasználást. (Az
azonban előfordulhat, hogy pl. a
biztonságos telelés érdekében a
horgászati hasznosító magasabb té-
li vízszinttartást igényel)

A megfelelő vízminőség biztosí-
tása összefügghet a vízmennyiség
(vízállás) helyzetével, de megléte –
a halak viselkedésének megfigyelé-

sén túl- alapvető fontosságú. Ezért
célszerű legalább negyedévenként
szakintézménnyel a vízminőség el-
lenőrzése (ilyen szolgáltatást végez
a MOHOSZ mini vízvizsgáló la-
borja is, ahol a halélettani szem-
pontból végzik el a legfontosabb
vízminőségi jellemzők vizsgálatát). 

A vizsgálat során fény derülhet
olyan folyamatokra, amelyek pre-
venciós intézkedéseket igényelnek.
Nagy kiterjedésű vízterületek eseté-
ben szükséges lehet a vízpart köze-
lében lakó vagy a vizet sokat járó
horgászoktól figyelőhálózat szerve-
zése, működtetése.

A horgászvízbe esetleg befolyó
ipari, mezőgazdasági vagy kommu-
nális eredetű vizeket külön figye-
lemmel kell kísérni, akkor is, ha
esetleg csak alkalmilag (pl. na-
gyobb esőzéskor) kerülnek a hor-
gászvízbe. Az élővizek védelméhez
elengedhetetlen a vízgyűjtő terüle-
tek védelme. Ez tágabb értelemben
szakhatósági feladat, szűkebb érte-
lemben a horgászati hasznosítói is,
mivel e területnek fontos „expo-
nált“ része a vízpart, ahol a hor-
gásztevékenységünket is folytatjuk.
Az ott széthajigált – de akár kupac-
ban hagyott- szemetet, hulladékot a
szél, az eső a vízbe juttatja, az ára-
dó folyóvíz magával sodorja. Na-
gyobb vizekbe sem engedhető a ko-
csik belemosása. Ahol lehetséges
kívánatos illemhely felállítása és
annak megfelelő kezelése. Fontos a
vízi és vízparti növényzet védelme,
kivált a part menti nádszegélyé.

Mindezekből kitűnik, hogy a hal-
gazda szerepe nem korlátozódik a
hallal való foglalkozásra, hanem ki-
terjed a vízi élettérre és a halak élő-
helyére is.

2. Gondozás, a vízmi-
nõség romlás megelõ-

zése és kezelése

A vízterület gondozásának egyik
gyakori feladata a kemény és lágy-
szárú vízi növényzet túlszaporodá-
sa esetén történő szabályozása, il-
letve ennek megelőzése. A gyé-
kény, nád, valamint a hínár kézi
szerszámokkal nehezebben, moto-
ros hínár-nádvágóval könnyebben
szabályozható. Lényeges, hogy a
levágott növényzet a partra kerül-
jön, szárazra. Csatorna esetében a
vízmozgás biztosítása érdekében a
vízügyi szervek szoktak ilyen mun-

kát végezni. Ezért is fontos a jó
munkakapcsolat. Vegyszerrel is le-
het a vízi növényzetet irtani, de eze-
ket általában csak megoldhatatlan
helyzetben használják. Vannak a
halállományra veszélytelen vegy-
szerek. Ezek alkalmazására azon-
ban a növényvédelmi szakemberek
illetékesek.

Ha a halgazdálkodási terv nem
rendelkezik a vízi növényzet telepí-
tésének vagy irtásának mértékéről,
akkor a halászati hatóság előzetes
engedélye szükséges.

A vízi növények nagyarányú el-
távolítása vízélettani szakvélemény
nélkül nem kívánatos, mert a nö-
vényzet elburjánzásának oka a víz
fokozott növényi tápanyag tartal-
ma, így a magasabb rendű növé-
nyek helyét az algák fogják elfog-
lalni, melyek túlprodukciója a víz-
virágzás, illetve a vele járó vízrom-
lás akár halpusztuláshoz is vezet-
het. Ilyenkor a védekezés erős víz-
csere lehet, de ere ritkán van lehető-
ség. Indokolt esetben egyéb módok
is számításba jöhetnek, de ezeket
konkrét vízvizsgálati eredmények
és javaslatok alapján a módszer és
hatásának ismeretében érdemes vé-
gezni. Ilyen lehet a víz meghatáro-
zott dózisú vegyszeres kezelése
(mésszel, vagy klórmésszel). Az
oxigénhiányos állapotokat, idősza-
kokat pedig a víz szellőztetésével,
oxigén bejuttatásával lehet átvé-
szelni. Az egyszerű szivattyúzással
és a víz felszínére porlasztásától
kezdve, a szivattyúhoz levegő
befúvó injektorokon keresztül ma
már többféle mechanikus, gyorsan
telepíthető aggregátorról, vagy
elektromos hálózatról üzemeltethe-
tő levegőztető berendezés beszerez-
hető, alkalmazható.

A téli vízminőség romlás meg-
előzése történhet pusztán lékelés-
sel. A lékek minél nagyobbak le-
gyenek (legalább 10 négyzetméte-
resek), elegendő számúak (hektá-
ronként legalább egy) és folyama-
tosan nyitva kell őket tartani. (Eh-
hez naponta, esetleg még sűrűbben
is újravágásuk szükséges). 

A lékekben is működtethetők,
megfelelő biztonsági körülmények
között a levegőztető berendezések.
Mindez, kivált tartósabb ideig,
egyesületi társadalmi munkában
nehezen valósítható meg. Ehhez
már hozzáértő emberekre, a jégen
közlekedés, a lékvágás módszereit,

a lék megjelölésének előírásait is-
merőkre van szükség. Minden jé-
gen végzett munkánál be kell tarta-
ni – a minimálisan 10 centiméteres
szilárd jégvastagságtól kezdve – a
biztonsági, munkavédelmi és egyéb
rendeleti előírásokat.

Megjegyzés 
a téli halvédelemhez.

Télen az élet a jég alatt igencsak
lelassul. A hóval is borított jég alatt
sötét van. Már a húszcentis száraz
hóréteg a külső fénynek csak egy
százalékát engedi át. Mivel az ösz-
szefüggő jégréteg akadályozza az
oxigén vízbe jutását, a sötétben pe-
dig az algák „oxigéngyártása“ is
szünetel, sőt termelő szervezetek-
ből fogyasztó szervezetekké lépnek
elő, felgyorsítva ezzel a számunkra
kedvezőtlen folyamatokat, egy idő
után oxigénhiány lép föl. Ezzel el-
sősorban a sok rothadó szerves
anyagot tartalmazó, iszapos vizek-
ben, lásd például a holtágak eseté-
ben kell fokozottan számolni!

A megelőző védekezést már a la-
za hó sávos eltakarításával
kell(ene!) kezdeni, majd nagyobb
lékek kivágásával és nyitva tartá-
sával folytatni a vízi élőlények, el-
sősorban a halak életének meg-
mentése érdekében. Folyóinkon
más a helyzet, mint az állóvizeken.
Az állóvizeken a víz hőfoka a leg-
alsó rétegekben plusz négy fok, de
a túl sekély vizek fenékig is befagy-
hatnak tartós hidegben, és ott a ví-
zi élővilág pusztulásra van ítélve.
Folyókon a víz hőmérséklete a fel-
szintől fenékig egyes helyeken
csaknem egyforma, mert állandó-
an keveredik. Hogy egy nagyobb
folyó befagyjon, mínusz 25-30 Cel-
sius-fok hidegnek kell lennie hu-
zamosabb ideig. A Tiszán viszont
többi nagy folyónkhoz képest
könnyebben képződhet összefüggő
jégtakaró a lassú folyása miatt. A
Dunán már több évtizede nem állt
be a jég, de többször is volt kisebb-
nagyobb jégzajlás.

Hogy az idei 2004–2005. évi tél
milyen meglepetéseket tartogat
számunkra, az nemsokára kiderül!

3. Haltelepítés

A halgazda ezt a felelősségteljes
faladatot nagy körültekintéssel vé-
gezze, egyaránt szem előtt tartva a

Az egyesületi halgazda feladatai
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Szövetségi és szakmai tapasztalat
jogszerűség és a szakszerűség
szempontjait.

Jogszerűség: a telepítéseket a hal-
gazdálkodási tervben foglaltak sze-
rint kell teljesíteni, ami a hal fajára
(esetleg fajtájára) és korára, nagysá-
gára egyaránt vonatkozik. Ettől in-
dokolt esetben eltérni, vagy akár a
mennyiséget túllépni is a halászati
felügyelővel történt egyeztetés,
hozzájárulás esetén lehet. Neki
amúgy is előzetesen kötelező beje-
lenteni a telepítés helyét és időpont-
ját, a halfajt, a korosztályt és a
mennyiséget. A bejelentés történhet
telefonon, faxon, levélben, vagy
személyesen is. Másik fontos elő-
írás, hogy tovább tenyésztésre, illet-
ve tartásra csak hatósági állatorvosi
igazolással rendelkező egészséges
halat szabad forgalmazni, tehát min-
den kihelyezésre kerülő haltételnek
rendelkeznie kell hatósági állator-
vos által kiállított igazolással. Ezt a
halászati hatóság a kihelyezéskor,
illetve később is ellenőrizheti.

Ettől függetlenül a halállomány
lehalászásánál alaposan meg kell
győződni, hogy a telepítendő halak
egészségesek, jó kondíciójúak le-
gyenek, fekélyes vagy élősködők-
kel teli halakat (haltetű, halpióca,
stb.) ne vásároljunk.

Szakszerűség: ügyelni kell arra,
hogy rakodáskor és szállításkor a
halat a lehető legkevesebb stressz-
hatás érje, hogy ne törjön, ütődjön
erősen, ne szenvedjen oxigénhiány-
tól, ne legyen nagy (kézzel érzékel-
hető) különbség a szállítótartályok
vizének és a befogadó horgászvíz-
nek hőmérséklete között, végül a
kíméletes bánásmód a kihelyezés-
kor is érvényesüljön. Mindezek ér-
dekében előnyös a halvásárlásnál a
(szerződéses) állandó partner, akit
köt az élve szállítás garanciája, így
az esetleg a szállításkor elhullott
halat kifogástalannal pótolja.

A telepítések időszaka: az előne-
velt ivadéknál ez adott a szaporítás
és előnevelés szezonális jellegénél
fogva. Pontynál, kivált méretes ese-
tében -bár legkedvezőbb az őszi te-
lepítés- megszervezhető az idény-
beli szakaszosság, feltéve, hogy
akad partner, akitől megfelelő
mennyiségben és áron a szükséges
hal szezon közben is beszerezhető.

4. Halõrzés

A halászati őrzés előírásait jog-

szabályok tartalmazzák, azok betar-
tása, illetve betartatása a halgazda
felelőssége is.

A horgászati hasznosító köteles a
halőrzésről a halgazdálkodási terv-
ben előírt számú halászati őr
vagy/és társadalmi őr útján gondos-
kodni. A halgazda feladata, ezen
személyekre a törvényben előírtak
figyelembe vételével javaslatot ten-
ni, majd a halászati felügyelőnél a
vizsgáztatás és esketés iránt intéz-
kedni, egyben előzőleg a vizsga
eredményes letételéhez szükséges
anyagnak a vizsgázók rendelkezé-
sére bocsátása.

Egyenruhával nem köteles a
hasznosító a halőrt ellátni, de -
kivált főfoglalkozású halászati őr
esetében- a halgazda figyelme ter-
jedjen ki arra is, hogy a halőr meg-
jelenése ne legyen eleve tekintélyét
romboló. 

A halgazda feladata a halőrök -
az egyesület vezetősége által írás-
ban foglalt előírások szerinti- mun-
kavégzésének irányítása és ellenőr-
zése is. Ezt megkönnyíti, ha a veze-
tőség a (fizetett) halőrt munkaszer-
ződéssel alkalmazza. Egyébként a
törvény szerint a halászati őrt több
horgászati hasznosító közösen is al-
kalmazhatja, valamint ilyen fel-
adattal a mezei őrszolgálat tagja is
megbízható.

5. Halegészségügy

Igen fontos a betegségek megelő-
zése, ami a halvásárlás, telepítés
szakszerű végrehajtásával kezdő-
dik, majd/és a vízminőség valamint
a halak viselkedésének állandó fi-
gyelemmel kísérését igényli.

Mint az élő szervezeteket általá-
ban a halat is könnyebben támadják
meg legyengült állapotban a kór-
okozók és az élősködők. 

Ez is indokolja halszállítás, kihe-
lyezés esetén a stresszhatások lehe-
tő legkisebbre csökkentését, és
ezért is szükséges vízminőség rom-
lás jele vagy gyanúja esetén azon-
nal vízvizsgálat.

Jellemző tünetek: a halak a víz
felszínén kapkodnak levegőt „pi-
pálnak“ ez oxigénhiányra az oldal-
úszás, cikázás, vízből való kiugrás
pedig valamilyen mérgezésre utal.

Betegség gyanúja, illetve jelent-
kezés esetén (pl. fekélyek, élőskö-
dők, stb.) azonnali állatorvosi vizs-
gálat szükséges és az esetleg előírt

kezelések pontos végrehajtása. Ál-
talában mindkét irányú vizsgálat
ajánlatos.

6. Teendõk víz-
szennyezés és hal-
pusztulás esetén

A horgászvizet érő számottevő
vízszennyezést, akkor is, ha nem
okoz halpusztulást, jelenteni kell az
illetékes Környezetvédelmi Fel-
ügyelőségre, figyelemmel arra is,
hogy a jogszabály szerint a víz-
szennyeződésekkel kapcsolatos
halélettani kérdésekben, az orszá-
gos hatáskörű Vízélettani Laborató-
rium (Százhalombatta) szakvéle-
ménye az irányadó. Öntevékeny
vízmintavétel nem kötelező, de
ajánlatos, különösen, ha a Felügye-
lőség nem mozgósítható azonnali
helyszíni eljárásra. A mintavétel ha-
tósági tanú közreműködésével tör-
ténjen, gondosan tisztára mosott és
a mintázott vízzel is kiöblített üveg-
vagy műanyag palackokba. Ugyan-
csak hatósági tanú szükséges hal-
pusztulás esetén a kárfelvételi jegy-
zőkönyv készítéséhez, aki lehető-
ség szerint a halászati felügyelő,
vagy megbízottja legyen.

7. Állományszabályozó
és mentõhalászat

Állományszabályozó halászatra
akkor kerülhet sor, ha a halállo-
mány faji összetételében nem kívá-
natos változások, eltolódások tör-
ténnek, ami lehet egyes fajok túl-
szaporodása, mások (ragadozók,
esetleg növényevők) nagy számban
kártékony nagyságúra növése.

A halászat módját, eszközeit a
feladattal megbízott javasolja, és a
megrendelő választja meg. Ameny-
nyiben a halgazdálkodási terv az
ilyen halászat lehetőségét tartal-
mazza, úgy nem szükséges azt elő-
re engedélyeztetni, hanem, úgy a
halászati felügyelő előzetes hozzá-
járulása szükséges. Amennyiben
elektromos halászati eszköz alkal-
mazása is indokolt lenne az arra vo-
natkozó igen szigorú engedélyezési
és használati előírásokat feltétlenül
be kell tartani.

Ha a megfogott hal nem a hasz-
nosító másik vizébe kerül áthelye-
zésre, hanem eladásra, akkor az ér-
tékesítésre vonatkozó pénzügyi elő-
írások is betartandók.

Mentés céljából is kerülhet sor
halászatra, ha pl. a víz leeresztésre
kerül vagy más okból a vízszint
annyira lecsökken, hogy a halak to-
vábbi életlehetősége veszélybe ke-
rül: nyáron megfulladhatnak, télen
szintén, de akár bele is fagyhatnak a
jégbe. Az engedélyeztetésre ugyan-
az vonatkozik, mint az állomány-
szabályzó halászatnál. A halgazdá-
nak mindez különleges feladatot je-
lent, ezért ajánlatos a szövetségi és
szakmai tapasztalatokra építeni.

8. Halgazdálkodási
terv és helyi 
horgászrend

Mindkettő tervezetének, illetve
módosításának elkészítése, majd a
vezetőség-vagy felhatalmazása ese-
tén a közgyűlés- elé terjesztése le-
het a halgazda feladata. A halgaz-
dálkodási tervet a jogszabály sze-
rint jóvá kell hagyatni a halászati
hatósággal. A tervnek tartalmaznia
kell a kiadható területi jegyek fajtá-
it, a kötelezően végrehajtandó hala-
sításokat, a halőrzés módját, a helyi
horgászrendnek esetleges eltéréseit
is a jogszabályokból, akár szigorí-
tásokat, akár enyhítéseket (esetleg
felmentéseket) jelentenek, de meg-
jegyzendő, hogy pl. a faj szerinti ti-
lalom indokolt feloldását a halásza-
ti hatóság csak egy naptári évre en-
gedélyezheti és ez egy külön eljá-
rást igényel.

9. Adatszolgáltatás

Ismert, hogy a horgászati haszno-
sítónak évente adatszolgáltatási kö-
telezettsége van a saját vízterületek
fogásáról és telepítésekről Ezek
szolgáltatása is lehet a halgazda fel-
adata. (A fogási adatoké akkor, ha a
helyszínen vezetnek arról nyilván-
tartást.

10. Képzés, 
továbbképzés

Kívánatos, hogy az egyesületi
halgazda részt vegyen a szövetség
által rendezett képzésben, tovább-
képzésben. Célszerű a fellelhető
szakirodalom rendszeres tanulmá-
nyozása és érdemes nyitott szem-
mel járni más vizeken, tanulni más
hasznosítóktól. 

Írta: Páskándy János
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A csuka kis hazánkban gyakorlati-
lag mindenütt megtalálja életfel-
tételeit. Ennek köszönhetően már
kezdő horgászként is találkozhattam
velük. Az elsőt meglátva megretten-
tettek a fogak, de a színezete igen
megnyerte a tetszésemet. 

Arról ábrándoztam, hogy majd én
is fogok. Gondolatban kiszíneztem a
történetet, hogy merre tört ki, hová
próbált menekülni, de aztán ügyeske-
désem hatására feladta a küzdelmet
és nyertem. 

TToollllaass  úússzzóó

Az egész úgy kezdődött, hogy a
Ronyván a szennyvíz befolyó felett
volt egy kiszélesedett rész, ahol mé-
lyebb volt a víz. A Csehszlovák olda-
lon bokrok voltak, amelyek a víz fö-
lé hajoltak, ezen a részen még fűzfa
is állt. Próbálgattam ott gyakran a
horgászatot, mert egyszer Jóska bácsi
közel száz pirosszárnyút fogott ott. 

Mondanom sem kell, hogy nem
fogtam soha, semmit. Hamar megun-
tam a dolgot és lejjebb mentem a
szennyvíz befolyóhoz. Ott szinte
mindíg horgászott valaki és ha mást
nem is, de „snájdert“ lehetett fogni.
Úgy alakult a dolog, hogy aznap nem
voltam Jóska bácsival. A mai hor-
gászpalánták vigasztalására mon-
dom, hogy már akkor feltalálták az
iskola intézményét, ahol különböző
ötletekkel álltak elő. 

Gyakorlatilag ezek arra voltak jók,
hogy ne tudjunk kedvenc szórakozá-
sainknak hódolni, a pecázásnak és a
focinak. Jól belegondolva a tanulást,
ha nagyon elpiszmogott az ember két
óra alatt le lehetett rendezni. Termé-
szetesen egyéb fontos dolgok is beso-

rolásra kerültek, mint például a
gombfoci. 

Arról nem is beszélve, hogy a szü-
lők is hagytak meg dolgokat, amit az-
tán tényleg el kellett végezni. No elég
az hozzá, hogy már úgy estefelé jön
Jóska bácsi. Mondja anyámnak,
hogy: – szomszéd asszony van itt egy
csuka, nem pucolná meg felesbe.
Elővesz egy, két és félkilós gyönyörű
halat. Elmesélte a történetet. Kiment
a Ronyvára. 

Nem akart messze menni, ezért le-
telepedett a már bemutatott katlannál.
Egy jókora döglött küsszel csalizta, –
a már régebben bemutatott, kacsa-
szárny tollas úszós felszerelését, –
amire aztán kedvet kapott a csuka.
Egy ideig nekem is megállóhelyem
lett ez a katlan, de nem sikerült ott
halat fognom. 

Megjegyzem másnak sem. Szól-
tam róla, hogy milyen gondolatok
keringtek bennem a csukafogással
kapcsolatban. A valóság sokkal hét-
köznapibbra, egyszerűbbre sikere-
dett. Valamilyen oknál fogva a nagy
vadas szerelékkel mentem pecázni,
ami esetemben a nehéz nádbotot je-
lentette. Tároló orsó és természetesen
kacsatoll. 

FFiinnoommaabbbb  sszzeerreelléékk

Megjegyzem, hogy ez finom sze-
reléknek számított és Jóska bácsi al-
kalmazta. Akik úszóztak, azok parafa
dugón áttoltak egy tyúk tollat és kész.
Mivel az én mesteremtől azt láttam,
hogy a finomabb szerelék eredmé-
nyesebb, nyílván én is megpróbáltam
az Ő módszerével horogra kapni a
halakat. Visszatérve az előbbi gondo-
lathoz. Sétálgatok fel a Ronyva men-
tén, hogy majd valami igazán alkal-
matos helyen megállok, mikor az
egyik helyen Mácsi Gyurit látom. 

Mondja, hogy itt van valami nagy
dög, de mindig lemarad. Fentről lá-
tom, hogy valami beton darab van
keresztben a vízben. Itt sekély a víz
és gyors is, ha nem lenne alkalmam
egy kis cimborálásra nem álltam vol-
na meg. Lemegyek a meredek parton
a víz szélére és hatalmas gilisztát ra-
kok a horogra. 

A célom az volt, hogy valami jóko-
ra paducot, vagy szilvaorrút fogok
zsákmányolni. Beszélgetünk Gyuri-
val erről-arról, fogni nem fogtunk

semmit, de jól töltjük az időt. Nem is
ide indultam én, valami mélyebb,
meglassult forgóra gondoltam, de
már mindegy. Ő időnként beleakad a
betonba és állítja nagy hal volt
megint. 

VVaakkggöörrccss  aa  zzssiinnóórroonn

Én beljebb úsztatok, hogy ne aka-
dozzak. Megtehettem, nekem orsós
szerelékem van. Nem tudom hor-
gásztak e, ilyen módszerrel. Elég
macerás. Gondolják, csak végig. Le-
fejtek egy kis zsinórt a tároló orsóról,
esetünkben azt a pár métert, ami tá-
von horgászni szándékozom. Ennek
a zsinórnak a helye az ember lába
előtt van. 

Pontosabban, a víz és közöttem.
Na most, a természetben nőnek min-
denféle növények. Ebbe természete-
sen a zsinór meg tud akadni, vagy az
is elég, ha valami giz-gazt felvesz a
zsinór és az megakad a gyűrűben.
Ilyenkor vissza minden alapállásra és
kezdődik minden elölről. Zsinór le-
fejtés, bot lengetés, zsinór elengedés
a legjobb pillanatban. 

Tessék ezt végig gondolni, egy
holtágon, ahol húsz métert is kellett
dobni. Időnként keletkezett egy-egy
vakgörcs, amit meghúzva ki lehetett
bontani. Természetesen gyötrődött
ott a zsinór, hajlamosabb volt a sza-
kadásra, de évekig ki kellett tartani a
zsinórnak, mert nem került másik.
Szóval Gyurival múlatjuk az időt.
Hajigálom a nagy gilisztát. Egyszer
csak, mintha elakadtam volna, de
mégse, hiszen a toll szinte kifekszik a
vízre, és mintha valami rángatná elő-
re. Bevágok, azonnal érzem, hogy ez
bizony hal.

NNeemm  hhaarraappttaa  mmeegg

A tiszta vízben látni, hogy csuka.
Hihetetlen tempóban cibálom ki a
vízből és visszük fel a partra. Ezt
tessenek szó szerint érteni. Két mód-
szer volt. Megtámasztja az ember a
bot nyelét a combjánál a hasa aljánál.
Felnyúl a boton, ameddig elér a keze.
Ez többnyire egy gyűrűnél volt.
(Nyílván, hisz itt volt legközelebb a
bothoz a zsinór) Megfogja jobb kéz-
zel. Bal kezével húzza a zsinórt maga
mellé. Gyorsan a bothoz fogja a zsi-
nórt, hogy a hal ne tudjon vissza úsz-

ni. Felnyúl a zsinórért és kezdődik
minden előlről. A másik módszernél,
a bot az alkarhoz volt betámasztva.
Az orsó környékén fogtuk a zsinórt a
bot mellé, de ugyanaz volt a móka,
amint azt az imént ismertettem. 

Ezért mondtam hát, hogy kicibál-
tam a csukát. Meditáltunk egy dara-
big, mert féltünk a fogától, de Gyuri
megoldotta a dolgot. Majd Ő kiveszi,
valóban ki is vette, és a csuka sem
harapta meg. Boldogan vittem haza
csukámat. 

AA  nneemmeess  hhaall  ééllmméénnyyee

Gyuri maradt, abban a reményben,
hogy most Ő következik a halfogás-
sal. Otthon nem volt olyan nagy az
öröm, e miatt az egy hal miatt. Meg-
szokták, hogy nyolc tíz harminc deka
körüli paducot, szilvaorrút összesze-
dek. Most meg haza állítok egy hal-
lal. Utólag végig gondolva, anyám-
nak volt igaza, hisz nemes hal ide,
vagy oda ez is olyan harmincdekás
forma lehetett. Akik csukáznak azok
tudják, hogy milyen nagy fokú alak-
beli különbségek vannak a folyóvízi
és az állóvízi csukák között. 

El lehet akkor képzelni, hogy ez a
szegény csuka, az én nagy büszkesé-
gem, aki egy pataknak is egy felgyor-
sult részét választotta élőhelyül mi-
lyen hosszú és vékonyka volt. Útköz-
ben hazáig akikkel találkoztam szin-
tén nem voltak olyan lelkesek, mint
én, nem érezték át az első rabló hal,
az első nemes hal élményét.

Papp Gyula

Horgászok írják ��
Tudom, hogy sokan nem kedvelik szegény Esox Lucius-okat,

Ráfogják, hogy útonálló rabló és még sok minden 
mást, de nekem gyermekkorom óta tetszenek. 

Az eddigi írásaimból kiderült, hogy zömében patakokban 
horgásztam és holtágakban. 

Dóránt Vilmos, a Laguna
2D tulajdonosa sok verse-
nyen adott át különdíjat
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1. Ismert halfaj, amely egyszer ívik, aztán elpusztul?
2. Van-e nyelv a ponty szájában?
3. Melyik hónapban ívik a Ponty?
4. Letépett halpikkely helyén keletkezik-e seb?
5. Augusztusban mely halfajra van fajlagos tilalom?!
6. Mit jelent ez a rövidítés, MOHOSZ?
7. Melyik az a télen aktív halunk, amelyik decemberben ívik?
8. Melyik hal rakja kagylóba az ikráját?
9. Milyen módszerhez használunk villantót?

10. Milyen hal kifogásához használják csaliként a lótetűt?
11. Hány éves korig váltható gyermekjegy?
12. Hány növényevő halfajunk van?
13. Mi a csuka latin neve?
13+1. „A Magyar Halászat könyve“ címmel kinek jelent meg

műve?

Megfejtési határidő: 2005. február 28.
Kisorsolásra kerül: 5 db megyei gyerekjegy.
Fődíj: 1 db Magyarország hala című kötet Dr. Till József il-
lusztrációjával.
A nyeremények átvehetők a Horgász Szövetség irodájában, Nyíregy-
háza, Dózsa György út 9. szám alatt. A nyerteseket levélben értesítjük.

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

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

megfejtő aláírása ��

��

1. Harcsa.
2. Van.
3. 1-2 méterre.
4. A növények oxigént termelnek, s mindamellett rejtekhelyet

nyújtanak a halaknak.
5. Nitrogén 78%, oxigén: 21%. A fennmaradó rész széndioxid

és nemesgázok keveréke.
6. Halhulladékból készített takarmányliszt. Sok fehérjét tartal-

maz, állatok takarmányozására kiválóan alkalmas.
7. Ha rosszul fejlett.
8. A kárász.
9. Zsenge ivadék.

10. A növényevőknek.
11. A békés halaké.
12. Május, június hónapban.
13. A paducé.

13+1. Vértek.

Horgász k-VÍZSzaporodás süllõmódra
Magyarországon az aktuális jogsza-

bályok szerint március 1-jétől április 30-
áig tart a süllőtilalom. A tilalom beveze-
tésével az a cél, hogy a védett időszak-
ban történjen meg kedvelt halfajunk
szaporodása. Mivel halaink, ugye, nem
olvasnak, ezért a szaporodási kérdések-
ben náluk – elsősorban – a hőmérséklet
számít. 

Mert ugye vannak hideg vízben hű-
vös vízben és meleg vízben ívó halfaja-
ink, de ezzel most ne foglalkozzunk. In-
kább vizsgáljuk meg annak a lehetősé-
gét, hogy a halgazdálkodók halbarátok
milyen lépéseket tehetnek a süllő-állo-
mány gyarapítása érdekében. Kézenfek-
vő eszköz pl. a süllőfészkek kihelyezése
az olyan vízterületeken ahol nincsenek
meg a természetes szaporodás szüksé-
ges feltételei, pl. az ívási aljzat.

Régi és hatásos módszerről van szó,
ráadásul olcsó is. Vesszőből, betonvas-
ból egyéb anyagból készült kb. 60x60
centis keret kell, melyet átfonunk huzal-
lal. Ezt a felületet kipárnázzuk fűzfa já-
rulékos gyökerével, azzal a fatörzs alján
növő szőrszerűséggel, majd huzallal
körbekötözzük. Fűzfa gyökér helyett
persze használhatunk mást is, a lényeg
hogy ne legyen környezetszennyező
anyag, és a vízből el lehessen távolítani.
Ha fakereteket készítünk, azt nehezék-
kel kell ellátni, míg a fémkeretek önsú-
lya is merülni kényszeríti. A keret egyik
sarkába vékony, de erős madzagot kell
kötni, melynek segítségével mozgathat-
juk a fészket, alkalmazkodva a vízállás-
változáshoz. Nem árt, ha a madzag vé-
gére valamilyen jel-
zőbója kerül,
hogy a fé-
s z e k
helyze-
t é t
k ö n y -
nyebben be
tudjuk tájolni, illetve
a fészkeket ellenőrizni tudjuk.

A fészek elkészítése egyszerű, kihe-
lyezése viszont már alapos helyismere-
tet igényel és óvintézkedéseket is köve-
tel. A kereteket 0,5–1,5 méteres mély-
ségre, és csakis kemény, iszapmentes
aljzatra kell helyezni. Lehetőleg bedőlt
fa, vízbe hajló faágak, elmerült bokor
alá, gyékény vagy nád mellé. Amikor a
vízhőmérséklet eléri a tíz fokot, a fészek
legyen rendeltetési helyén. A fészket a
hím foglalja el, majd megtisztogatását
követően jellegzetes uszonyrezgetéssel
egy nőstényt csalogat oda. Ívás végezté-
vel csak a hím marad ott, őrizni a fész-
ket. Ugyancsak megfigyelték, hogy a hí-
mek nem használják el teljes tejkészle-
tüket, tartalékolnak belőle az esetleg ké-
sőbb érkező újabb nőstény számára. Az
inkubáció, ismét a hőmérséklettől füg-
gően, 3–5 nap.

Nem jó, ha fenéken elfekvő, rothadó
növényzetre fektetjük a fészket. A süllő-
ikra legnagyobb ellenségei az oxigénhi-

ány, a baktériumok és a kártevő halak.
Megfigyelések bizonyítják, hogy a meg-
termékenyített süllőikrában a bodorka-
és dévérrajok okoznak legnagyobb kárt.
A népes rajokat az ügyeletes hím képte-
len elkergetni. Ha e halak állománya
számottevő, túljárhatunk falánkságukon
azáltal, hogy a már ikrával telt fészket
kivesszük a vízből, krumpliszsákba bur-
koljuk, majd visszahelyezzük. Fennáll
annak a veszélye, hogy ezáltal elijeszt-
jük a fészket istápoló hímet. Ez nem
gond, elegendő, ha naponta kiemeljük a
keretet a vízből, néhányszor megmárt-
juk avégett, hogy kimossuk belőle a rá-
rakódott iszapot. Megtehetjük azt is,
hogy alkalmas ágra, karóra függőlege-
sen odakötjük, így sokkal kevesebb
iszap kapaszkodik meg benne. A tartó-
kötelet mindig rejtsük el, nem kell min-
denkinek tudnia, hogy ott van valami.
Lárvakelés múltával a kereteket eltehet-
jük a következő idényig.

Itt kell szólni Woynarovich Elekről. A
neves haltudós a megtermékenyített sül-
lőikra ellenálló képességét vizsgálva
megállapította, hogy a kiszáradás még
vízen kívül sem veszélyezteti, ha nedve-
sen tudjuk tartani. Ezen a megfigyelésen
alapul a permetkamrás ikrakeltetés. Lé-
nyege, hogy a megtermékenyített ikrát
tartalmazó kereteket kiveszik a vízből,
finom permet alatt megfelelő hőmérsék-
leten tartják őket. Ezáltal kiküszöbölik
az oxigénhiány veszélyét, kizárják a
baktériumok kártételét és a kártevőknek
sincs lehetőségük „legelni“. Amint meg-
jelennek az első lárvák, a tákolmány

visszakerülhet oda,
ahonnan jött.

Al ter -
natívák
a süllő-
fészek-

re: ahol
nincs fűz, a

fészek alapja lehet ci-
rok, helyben tépett szálas fű, használha-
tunk akár egyszerű krumplis zsákot,
esetleg műanyag lábtörlőt. Keretként
használhatjuk a kiselejtezett kerékpárok
abroncsát, a szálas növényrészeket a
küllők közé helyezhetjük.

Egy-egy kereten, az anyák nagyságá-
tól függően, 30 000 150 000 ikra is le-
het. Ívást követően célszerű a fészkek
ellenőrzése, hiszen egyéb halak is ráív-
hatnak. A süllő ikráját a sügérétől példá-
ul jól láthatóan megkülönbözteti egy
olajcsepp, ami fény felé tartva jól látha-
tó. Sajnos egyre nagyobb szükség van
az ehhez hasonló praktikák alkalmazá-
sára, hiszen a kikelő kis süllőket renge-
teg veszély fenyegeti, hogy ne menjek
messzire, azt hiszem elég, hacsak a tör-
peharcsát és a legújabb veszedelmet az
amurgébet említem, mert ezek a halfa-
jok ikra és ivadék (növendék?) faló  táp-
lálkozásmódjukkal jelentősen hozzájá-
rulnak a természetes szaporulat elpusztí-
tásához.

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az elõzõ nyertesei
Megyesi Gábor (13) képün-
kön és Csuka László (10) 
a gyerekek értékes tanszert
vehettek át az ügyvezetõ
igazgató Úrtól



Rekordfogások megyénkben

Séra Lajos, máté-
szalkai horgász a
Vajai Víztározó
gazdag csukaál-
lományából októ-
ber 30-án egy
13,25 kg-os ra-
gadozót csalt
horogra egy 8
cm-es vörösszár-
nyú keszeggel. A
hal hossza 107
cm, a legnagyobb
kerülete 52 cm
volt

Szabó László a
tarpai Vargáné

Holt-Tiszán egy
17 kg-os busát
akasztott meg.
A szákolásban
barátja Szász

Zsolt segített.
Ez volt élete

legnagyobb hala

A Rohodi Víztározó
12,7 kg-os, 1,07 m

hosszú csukáját a
helybeli Molnár

István szerencsés
horgásznak sikerült

partra csalogatni. A
rablóhal fenekezõ

szereléken tenyeres
kárászra kapott 

A szabolcsveresmarti Rétközi-tavon fogta 
a 15 kg-os tõpontyot a nyírtassi Tóth István.

Gerzsenyi Béla november 7-én egy 
16,7 kg-os busát akasztott

Kati László a gulácsi Tiszavirág HE vezetõségi tagja szívesen megy 
Renáta lánya társaságában horgászni


