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KKiiáállllííttááss..  Az idén is képviseltette magát a megyei horgász
szövetség a XII. Nemzetközi Utazás-és szabadidő Kiállításon, 2007.
március 9–11-én Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban.
Sok látogató, érdeklődő kereste fel a szövetség standját.

Év kezdeti köszöntõ (2. oldal)
Maradt harcsa (3. oldal)
Új egyesület Kótajban (5. oldal)
A látott hal (6. oldal)
Vadvizeken (10. oldal)
Horgásztúra... (11. oldal)
Úszósúlyozás... (14. oldal)
Horgász k-VÍZ (15. oldal)
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Tanácskoztak az elnökök,
titkárok, gazdasági vezetõk
Hagyomány már, hogy év
elején a megyei szövet-
ség tanácskozást szervez
az egyesületek elnökei,
titkárai és gazdasági ve-
zetői részére.

A Start Vállalat ebédlőjében
a február 3-i fórumon először
dr. Maleczky Imre elnök kö-
szöntötte – a rossz időjárás el-
lenére – szép számmal össze-
gyűlt tisztségviselőket, rövi-

den vázolta a jövő feladatait,
majd Markos András főtaná-
csos az adózással kapcsolatos
változásokról tartott tájékozta-
tót. Kozma Péter halászati fő-
felügyelő az FM-hivatal át-
szervezéséről, a 2006. évi bír-
ságolásról és pályázatokról
szólt. Kiderült, 389 esetben
szabtak ki bírságot összesen
mintegy négymillió forint ösz-
szegben. 

Folyt. a 4. oldalon

Új helyen 
a szövetség
Kinõtte a régi Dózsa György
utcai otthonát a megyei hor-
gászszövetség. Új helyre köl-
tözött a napokban a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetségének központi irodája. 
– Nem sokkal távolabb, a Dó-
zsa György utca 23. szám alá
(a Galéria Üzletházban lévô
régi Hokév bolt helyére) köl-
töztünk – mutatja be a frissen
átlakított létesítményt dr.
Maleczky Imre, a szövetség
elnöke. Folyt. a 2. oldalon

Az ankétot megnyitotta:
dr. Balogh Árpád a Nyír-
egyházi Főiskola rektora,
dr. Maleczky Imre a Hor-
gász Szövetség elnöke,
Farkas Ernő, Rakamaz
város polgármestere

Folyt. a 2. oldalon

Környezetvédelmi ankét

Rekordfogások megyénkben

Szabó István
nyírteleki lakos

2007. március 14-
én 10 óra 12 

perckor a Tokaj-
Nádas tavon egy

6,52 kg, 60 cm-es
pontyot fogott

DAM 360-as bot-
tal, 2,0 horoggal

és csemege kuko-
ricával.

Az apagyi
Kenderáztató
tóból 2006.
december 17-én
kifogott 37,4 kg-
os harcsát Somo-
gyi Csaba, az
Apagyi HE tagja
fogta villantóval. 

Vakály János az apagyi
Kenderáztatóból három
harcsát is zsákmányolt. A
sikert egy 15-cm hernyó
formájú zöld gumihal
hozta meg. A harcsák
súlya 27,5, 20,5 és 18 kg
volt.

Rekordfogások megyénkben

Ez a szám is a Halgazdálkodási Alap és a FVM támogatásával készült
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Az előző szám 
Horgász k-VÍZ

nyertese

Rácz Anna 10 éves
újfehértói 

tanuló, aki megyei 
gyerekjegyet nyert.

GRATULÁLUNK!

Kitüntetés.
A „Rakamazi
Nagy-Morotváért“
emlékéremmel
tüntette ki a Cor-
moran Sporthor-
gász és Termé-
szetvédő Egye-
sület Dr. Balogh
Árpádot, a Nyíre-
gyházi Főiskola
rektorát.

Jubiláló aktívák
A Megyei Testnevelési
és Sportintézet díjat

adott át azon sportem-
bereknek, akik hosszú

évek óta segítik szövet-
ségük munkáját. 

A díjazott: 
Turkó Sándor

A megyei szakszövetsé-
gek által díjazottjai kö-
zött a sporthorgászat

részéről 
Luzsinszki Tamás
kapott elismerést.

1%
Köszönjük mindazoknak, akik a 2005. évi
adójuk 1%-át a Sporthorgász Egyesületek

Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége számára aján-
lották fel.

A befolyt 68 170 Ft-ot stég készíttetésére és
egy mobil stég vásárlására fordítottuk. 

Várjuk rekordfogásaikról a fotókat a 
villanto@villantomagazin.com

e-mailra.
A képeket megnézhetik itt:

További képek: www.villantomagazin.com

www.villantomagazin.com

Iroda kiadó
Nyíregyházán, a Dózsa György út 9 szám
alatt, 1. emeleten, 52 m2. Irányár: 60 E Ft.

Telefon: 30/62-72-882.
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1. Hányadik helyen végzett a megyei horgász-versenycsapat tavaly 
az Országos II. osztályú Csapatbajnokságon, a tavalyi szezonban?

2. Hol rendezik meg 2007. évben az országos veterán horgászbajnokságot?
3. Ki a MOHOSZ ügyvezető elnöke, egyben a Magyar Horgász 

főszerkesztője?
4. Hányadik évfordulóját ünnepli a Magyar Horgász 2007. évben?
5. Melyik hallal találkozhatunk 2007-ben az állami jegyet érvényesítő 

bélyegen?
6. Melyik vízinövényre gondolunk?  Még a kétméteres vízmélységet is elvise-

li. Alevelei kerekek és szívszerűen bemetszettek. Feltűnő virágzatáról köny-
nyen felismerhető. Tömeges elszaporodásakor levelei teljesen leárnyékol-
ják a vizet, így az algák életfeltételeit rontják. Volt ilyen nevű Ilona is.

7. Melyik vízinövényre gondolunk? Avizek és mocsarak partjának egyik
legközönségesebb növénye. Jó sarjadzó képessége miatt gyorsan szaporo-
dik, így vízpartok védelmére kiválóan alkalmas. Tetőfedők is használják.

8. Melyik halnak a legkisebb kifogható mérete: 45 cm?
9. „AMagyar Halászat könyve“ címmel kinek jelent meg műve?
10. Avízitök neve, másképp?
11. Sorolj fel két növényevő halat!
12. Melyik megyei településünkön található szárazmalom?
13. Hol járunk? ASzenke patak partján fekvő, takaros község.
13+1. Hol járunk? Lónyáról egyenesen idevezet az utunk. Természeti érté-

kei: a gyertyános tölgyes és tölgy-kőris-szil erdőkből álló Lónyai erdő
tekintélyes része, amelyben gímszarvas, vaddisznó, vadmacska és fe-
kete gólya tanyázik. ATiszában ritkaság számba menő kecsege faj
fogható, és itt található a Rózsás nevű horgászok által kedvelt holtág.

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

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

Megfejtési határidő: 2007. június 15.
Kisorsolásra kerül: 3 db ajándékcsomag

Horgász k-VÍZ

1. Abalin közismert neve: ragadozó őn
2. A földművelésügyi miniszter: Gráf

József
3. Hazai vizeink legnagyobbra növő

halfaja: a harcsa
4. A sügér tudományos neve: Perca

fluviatilis)
5. A csukára gondoltunk
6. A harcsa kifogásához használják

csaliként a lótetűt.
7. Egyik különös nemes halunk, az

angolna szaglása kitűnő

8. Nemes halaink közül a csukának
gyenge a szagló képessége

9. Augusztusban egyik halfajra sincs
fajlagos tilalom.

10. A jász pikkelyeire nagyon aprók
11. A pettyes busát „becézik“ kínai

pontynak.
12. A fogási naplót a váltás helyén,

január 10-ig kell leadni.
13. Augusztusban egyik halfajra sincs

fajlagos tilalom.
13+1. Bátorligeten jártunk. 

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné

Az ankétot köszöntötte: Fülöp
István nevében Borkó Károly, a
Sz.-Sz.-B. megyei Önkormány-
zat környezetvédelmi Bizottsá-
gának vezetője, és Szergej
Borondenkov, Ukrajna nyíregy-
házi főkonzulja. 42 fő résztve-

vő, köztük polgármesterek, hor-
gászegyesületi vezetők, szlo-
vák, ukrán és román vendégek,
valamint vízügyi és halászati
kutatóintézeti szakemberek vet-
tek részt a tanácskozáson. Há-
rom előadás hangzott el.

Az előadások címe volt: A
vízi élőhelyek (holtágak) reha-
bilitációjának szükségessége és
lehetőségei, A holtágak jelentő-
sége a horgászegyesületek éle-
tében, Bioremedáció-megoldás
a hazai élővizek ökológiai prob-
lémáira.

Az eszmecserét finom ebéd
követte.

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetségé-
nek megbízásából kiadja a

Fego Plusz Bt.

Szerkeszti:
a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Dankó Mihály

Felelős kiadó:
Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 
4400 Nyíregyháza, 
Dózsa György u. 9.

Telefon: (42)411-372.

ISSN 1785-8607

www.villantomagazin.com
villanto@villantomagazin.com

Nyomás:
Tóth Imre, Nyírtelek

Környezetvédelmi ankét
III. NEMEZTKÖZI VÍZ-KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉ-

DELMI ANKÉT Rakamaz, 2007. március 30-án

Tiszadob. A megyei szö-
vetség halőrei és a Tisza-
dobi Rendőrös munkatár-
sai által végrehajtott ellen-
őrzés során a Darab Ti-
szán közel 300 méter háló
felszedésére került sor.

A hálókban 18–20 db kárász
és pár db süllő volt. A halak
visszahelyezésre kerültek. A
Darab Tisza a legkisebb, a négy
horgászható tiszadobi víz közül,
mégis halban igen gazdag, mi-
vel évente újabb és újabb halak-
kal ajándékozza meg az áradó
folyó. A nap további részében a
közös ellenőrzés során még két
szabálysértő ellen került intéz-

kedésre sor. A jövőben még
több közös ellenőrzésre lehet
számítani a szövetség horgász-
vizein. Ez az együttműködés is
hozzájárul vizeink biztonságos-
sá tételéhez, a horgászok és a
természetszerető emberek nyu-
galmához. 

Czuczor Gergely

Háromszáz méter háló
Mi Magyarok igen szerencsé-

sek vagyunk, már ami a M.o-i
M.............. nevű nagyáruház-
ban kapható halfajok széles
skáláját illeti. A nemrég megje-
lent M.............. katalógusban
nagy örömmel olvastam,
hogy a magyar termékek
végeláthatatlan sorában
már tengeri süllő, ördög-
hal is kapható!!!

3 dolog jutott az eszem-
be, döntse el az olvasó,
hogy melyik a legvalószí-
nűbb!
a, Tényleg Magyarorszá-

gon tenyésztik, csak ti-
tokban és senki nem
tudja!

b, Lehet, hogy már van tengeri
halász flottánk, csak még
nem tudunk róla?

c, Az egész egy átverés, hogy
többet tudjanak eladni belő-
le!

Magyar termék???

Olvasónk kérdezte, hogy
igaz-e és miért van az, hogy pl.
a csuka esetében a kiscsukák
megeszik egymást? Ezért kell
szétszórtan, darabonként telepí-
teni?
Fesztóry Sándor válaszol.

A kannibalizmus a természet-
ben gyakori, nemcsak a halak-
nál, hanem a rovaroknál, emlő-
söknél is gyakran előforduló je-
lenség. A halak esetében, pl. a
csuka, kifejezetten fontos állo-
mányszabályzó. A cél, hogy a
legjobban növő, a legerősebb
egyedek maradjanak életben
akár a többiek rovására. A hal-
gazdálkodásban egyrészről ez a
viselkedésforma komoly anyagi

veszteséget je-
lent, másrész-
ről lehetetlen-
né teszi, hogy
egyes halfa-
jokból na-
gyobb egyed-
sűrűség ala-

kuljon ki annál, mint amit a ter-
mészet megenged.

Mivel a korai fejlődési idő-
szakban a táplálékhiány és eb-
ből következően kialakuló kan-
nibalizmus szab határt az egy-
ségnyi területről előállítható
csukaivadéknak, ezért vizeink-
ben – a ragadozó horgászok
nagy bánatára – soha nem fog
túlszaporodni.

Kérdezik: A kannibalizmusról
Folytatás az 1. oldalról

– A régi helyünkön már nem
tudtuk ellátni feladatunkat, mert
az utóbbi időben lényegesen meg-
növekedett ügyfélforgalmunk. 

A Mohosztól kedvező áron si-
került kibérelni ezt a helyiséget.
Itt korszerűbb, a mai kornak
megfelelően tudjuk megoldani az
ügyfélforgalmat. Itt folyik majd a
komplett ügyintézés, pl. vizsgáz-
tatás engedélyek, területi jegyek

és más okmányok kiadása, illetve
az egyesületek ügyeinek intézése.
Reméljük, ide többen betérnek
majd, hogy a horgászattal kapcso-
latos kérdéseikre is választ kapja-
nak. A nyitvatartást is úgy alakí-
tottuk ki, hogy mindenki elérhes-
sen bennünket. Hétfőn, kedden,
csütörtökön, pénteken 7.30-tól
13.30-ig, szerdán 7.30-tól 18.00
óráig várjuk a horgásztársakat
és az érdeklődőket.

Új helyen a szövetségi iroda

Ez a Villantó a Megyei Hor-
gász Szövetség negyed-
évenként megjelenő lapja,
amely kiváló lehetőség arra,
hogy közelebb kerüljünk
egymáshoz, az egyik hor-
gász a másikhoz, és a ma
már nem divatos közösségi
szellemet ápolja, úgy, hogy
kölcsönösen tájékoztatjuk
egymást és az egyesülete-
ket a legfontosabb témákról,
változásokról. 

De ezen újsághoz – a szerkesz-
tőbizottsághoz – bárki fordulhat a
horgásztársadalmat érintő kérdé-
sekkel, így írhat is a
lapba. Lényeges,
hogy a 13 ezer me-
gyei horgászokat –
sajnos a Tisza-
Rétközi egyesület
kivételével, mivel
nem tagja a szövet-
ségnek – a megyei
69 egyesület prob-
lémáiról tájékoztas-
suk. Ezen megyei
13 ezer fő kiegé-
szülve a családtagokkal 25–30
ezer embert érint. 

Nagyon sok téma volna amiről
év elején hosszan lehetne értekez-
ni és ami egész évben aktuális, így
pl. a környezetvédelem, a halasí-
tás, a halőrzés, az orvhorgászat
megelőzése, a halászati-horgásza-
ti törvény erélytelen rendelkezé-
sei, stb. Az egyesületi közgyűlé-
sek és a megyei szövetség év eleji
tájékoztatója az egyesületi veze-
tők részére mind ezt a célt szol-
gálják. Ebben az évben jelentő-
sebb hangsúlyt kaptak az adóvál-
tozások, amelyekről külön, tétele-
sen szólunk ezen számunkban. 

Sajnos, az állam nem erősíti,
hanem sokszor „bünteti“ a civil
szervezeteket. A kis egyesületek-
nek összes bevételük nincs annyi,
mint amennyit a könyvelő irodák-
nak fizetni kellene.

Lépten nyomon azt halljuk,
hogy a civil szervezetek a társada-
lom alappillérei, azt, hogy a civil
szervezetek olyan szükségleteket
elégítenek ki, amelyet állami vagy
hivatali szervezetek sohasem tud-
nának. Nem hiszem, hogy ez csak
a kisebb horgászegyesületek
problémája, mert más esetekben
is vannak szép szavak, ígéretek,
aztán köszönőviszonyban sincse-
nek a tettek, s közben szép lassan
megy tönkre sok víz és csak kül-
színesen, ígéretekben támogatják,
mint például az állami vizek hor-

gászkezelésbe adását. Több olyan
javaslat van, amit nem vesznek fi-
gyelembe az arra illetékesek, így
például jó volna, ha nem decem-
ber 31-én, hanem január 10-én
járnának le az érvényességi határ-
idők. Ezt figyelembe kellene ven-
ni azon hatóságoknak, akiknek
feladata a horgászati okmányok-
ról való gondoskodás, a horgászat
feltételeinek javítása.

Már szóltam arról, hogy a me-
gyei szövetségben – a Tisza-
Rétköz Horgász Egyesület nélkül
– 69 egyesület működik, – ebből
42 vízkezelő egyesület– évek óta
változatlan 13 ezer fő körüli hor-

gász létszámmal. 
Beszélnünk kell

év elején a halasítá-
sokról. Ugyanis ez
csak a 2006. évi tel-
jesítések és a halfo-
gások összesítése, a
fogási naplók feldol-
gozása után lehetsé-
ges. Először beszél-
jünk a halasításról,
mert ez minden víz-
kezelő egyesület

központi témája a taggyűléseken.
Egy dolgot le kell rögzítenünk: van
a halgazdálkodási tervben vállalt az
állam által elvárt kötelezettség –
üzemterv szerinti –, ez szükségkép-
pen a bevételek és a halárak min-
denkori függvénye. Ezt kérheti szá-
mon a tagság a közgyűléseken. 

A megyei szövetség Császár-
szálláson 2,8 millió Ft, Tunyog-
matolcson ugyancsak 2,8 millió
Ft, a Keleti-főcsatornán és Tisza-
telken 3 millió Ft, összesen 8,6
millió ft-ot halasított 2006. évben.
A megyei vízkezelő egyesületek-
ben 65 millió forint összegben ke-
rült sor halasításra. A halasítás
nagyban függ az áraktól – 2006.
évben az ÁFA emelkedett – és at-
tól is, hogy mennyire horogérett a
hal, ugyanis az árak összefüggés-
ben vannak a horogérettséggel,
stb, de azt valamennyien tudjuk,
hogy a halasítás a bevételek függ-
vénye. 

Megyei fogási átlag, egy leadott
fogási naplóra 2006. évben: (Ti-
sza Rétköz HE adatai nélkül)
19,90 kg.(2005. évben: 19,72 kg.)

Reméljük, hogy a beszámolt
témákban előbb-utóbb erőfeszí-
téseink eredményeként javulni
fog a horgászok és az egyesüle-
tek helyzete. Bízva ebben és a
2007. évi jó „bothajlásban“, hor-
gászüdvözlettel:

Dr. Maleczky Imre 
a megyei szövetség elnöke.

Év kezdeti köszöntõ

2007. március 12-én (hétfőn) 22 óra után
éjszaka a Rakamaz, Ősz utca 2/a. szám

alatti családiházból elloptak, többek
között 2 db Stihl fűrészt (Stihl-260 tip.
Gysz.: 164049816, Stihl NS 230 tipusú,

Gysz.: 165512246) és 30 000 Ft-ot. 

111100000000    000000000000    FFFFtttt     nnnnyyyyoooommmmrrrraaaavvvveeeezzzzeeeettttõõõõiiii     
ddddíííí jjjjaaaatttt     aaaajjjjáááánnnnlllluuuunnnnkkkk    ffffeeeellll !!!!

CORMORÁN
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 

4465. Rakamaz, Szent István út 174. 
Kis Lajos elnök Tel.: 30-9531-252

Továbbá társadalmi halőröket keresünk

a rakamazi vizeink őrzésére.
Próbaidő után főállás lehetőséggel.
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Az egyesület története ala-
kulásától napjainkig.

Egyesületünk 1987. márci-
us 21-én tartotta alakuló
ülését. Levezető elnök:

Virág Imre akkoriban a
MOHOSZ Intéző Bizottságának
titkára volt. Az egyesület „Pető-
fi“ MGTSZ Horgász Egyesület
néven alakult, 28 fővel. 1987.
április 1-jén kezelésbe kapta az
TSZ birtokában lévő „Morotva“
néven ismert vízterületet, hor-
gászcélú hasznosításra. A vízte-
rület nagysága tulajdoni lap sze-
rint 5,29 ha. 1987 májusában az
egyesületet az Országos Hor-

gász Szövetség felvette tagjai
sorába. 1994. február 12-i köz-
gyűlés határozott a Morotva ha-
lászati jogának visszaadásáról.
Részben azért, mert a vízpótlás
lehetősége megszűnt, másrészt
azért, mert a tulajdonviszonyok
megváltoztak, és a víz körül tu-
lajdont szerzett gazdák sajátjuk-
nak tekintették a vizet is. 

1995. április l-jén a közgyűlés
módosította az Alapszabályt, a
politikai viszonyok változása il-
letve az egyesülési törvény vál-
tozása miatt. 1998. augusztus 9-
én pénztárosunk hirtelen bekö-
vetkezett halála nehéz anyagi
helyzetbe hozta az egyesületün-
ket. Sokan az egyesület végét
jósolták. Év végére sikerült ren-
dezni dolgainkat. Az egyesület
tagságának közel 30%-a el-
hagyta az egyesületet. 

2001. február 3-án a közgyű-
lés megváltoztatta az egyesület
nevét. A névváltoztatás azért
vált esedékessé, mert a névadó
Termelőszövetkezet átalakult és
nevet változtatott. 

A 2001-es közgyűlés döntött
arról, hogy a Kistiszahát északi
határában elterülő Holt-Tisza
halászati jogát illetve tulajdon-
jogát szerezzük meg. A tulaj-
donjog megszerzése rengeteg

utánjárás és szervezőmunkával
elérhető közelségbe került. Ek-
kor derült ki, hogy a tagság sa-
ját döntését nem vette komo-
lyan, és év-végére megváltoz-
tatta döntését. 

2002 márciusában a Széche-
nyi terv keretében lehetőség
nyílt pályázni csónak-kikötő,
madárfigyelő, kerékpárút, stb.
építésére. Mivel több horgá-
szunk rendelkezik csónakkal,
ezért pályáztunk a volt Tisza-
híd területének hasznosítására.
Feltételként volt szabva a terü-
let tulajdonjoggal, vagy hosszú
lejáratú bérleti szerződés meg-
léte. Tíz évre kértük meg a terü-
let bérleti jogát, de csak egy év-
re kaptuk meg. Ezért elestünk a
pályázati lehetőségtől. Még eb-
ben az évben csatlakoztunk a
rakamazi Cormorán egyesület
pályázatához, ami a Tisza bal
partjának a hasznosításáról szól.

2006. évben vezetőség vá-
lasztás volt. Az újonnan válasz-
tott vezetőség igyekezett min-
den korosztályt érintő és az ed-
digiekhez képest több program-
mal a tagok kedvében járni.
2006. tavaszán ismét megkértük
a Tisza-híd területét horgászta-
nya létesítését, amit megkap-
tunk, határozatlan időre.

Jelentős társadalmi munká-
val sikerült rendezett álla-
potokat kialakítani, ahol az

egyesület rendezvényeit meg
tudja tartani, illetve az egyesület
tagjai családi, baráti körben el-
tölthetik szabadidejüket. Az
egyesület létszáma stabilnak
mondható. Alakulás óta 100-
120 fő körül alakul a tagság lét-
száma. 1995-ben volt a csúcs:
157 fővel. Mély ponton 1998-
ban volt: 77 fővel. Jelenleg 118
fő az egyesület létszáma, ami az
utóbbi években 4-5 fő ingado-
zással állandó. Az egyesület ala-
pító tagjai közül megszakítás
nélkül egy fő van tagjaink kö-
zött, Orosz József sporttárs. 

Csernyánszki László, 
az egyesület titkára.

20 éves a dombrádi Tiszaparti Sport Horgász Egyesület
Az úszós horgászatot ked-
velők számára elengedhe-
tetlen az egyes sörétól-
mok betű vagy számjelei-
nek pontos ismerete. Ezek
az adatok segítségünkre
lehetnek az úszók pontos
kisúlyozásakor.

Azonban, ha a kezünkbe ve-
szünk azonos betű, illetve szám-
jelzésű sörétólmokat különböző
gyártóktól, nem láthatjuk, hogy
különbség van a súlyukban. Pe-
dig van. Ezek a hajszálnyi súly-
különbségek jelentősek a kisebb
teherbírású úszók antenna kö-
zépre vagy csúcsra súlyozása-
kor. Reményeim szerint, az
alábbi táblázatok segítik a hor-
gászokat az egyes gyártók pa-
lettáján megjelent sörétólmok
súly és számjelei közötti köny-
nyebb eligazodásban.

Sérülhet

Úszós horgászathoz számos
létrát szoktunk elkészíteni. Az
úszók súlyozását elvégezhetjük
csak úgy találomra is, hogy fel-
csíptetgetjük az egyes söréteket
a damilra és egy vízzel telt hen-
gerbe beleengedve a szereléket,
láthatjuk, hogy kell-e még súly
rá vagy le kell venni belőle. Ez-
zel a módszerrel is pontosan be-
súlyozhatjuk a szereléket, de lé-
nyegesen több időt vesz igény-
be az ólmok leszedegetése és a
végleges ólmok összeválogatá-
sa. Arról nem is beszélve, hogy
az ólmok állandó leszedegetésé-
vel sérülhet, gyengülhet a da-
mil. 

A jobb módszer az úszó besú-
lyozásához az úszósúlyozó
használata. Ez egy műanyagból
készült okos kis találmány,
melynek működése rendkívül
egyszerű. 

Teherbírás

A súlyozó peremére helyez-
zük az ólmokat. A súlyozót az
úszóval és az ólmokkal együtt
egy hengerbe (ami lehet egy le-
vágott végű kólás flakon is) ál-
lítjuk, így azonnal látható med-
dig süllyed be az úszó. Az apró
söréteket ne akkor dobáljuk a
súlyozó peremére, amikor az a
hengerben van. Ha így tesszük
az apró ólmok vájatába belekap
a víz süllyedés közben és jó
esetben minden második sörét

fog csak a peremen landolni. 
Hány darab sörétből alakítsuk

ki az úszó ólmozását? Termé-
szetesen erre a kérdésre egyér-
telmű és szabatos válasz nincs.
Mindig az adott helyzet, a meg-
horgászandó víz és egyéb körül-
mények (pl. megcélzott halfaj,
időjárási tényezők stb.) együtte-
sen határozzák meg. Nézzünk
egy konkrét példát. Tételezzük
fel, hogy egy 1 gramm teherbí-
rású úszót választottunk,
dévérezéshez, egy 1,5–2 méter
mély tavon. Ha kevés a küsz az
adott vízen, akkor nincs szükség
cseppólmot használni, nyugod-
tan kialakíthatjuk a teljes ólom-
füzért sörétekből is.

A teherbírást kétféleképpen
jelölik. Megadhatják grammok-
ban kifejezve, vagy a stílólmok
számozását használva. Ezek az
adatok általában pontosak, kü-
lönösen a jobb minőségű úszó-
kon. Amennyiben nem ismerjük

a jelölések jelentéstartalmát,
gondjaink lehetnek. Ezért sze-
retném itt megadni az egyes
adatokhoz tartozó súlyokat.

Én általában (ha csak sö-
rétekből ólmo-
zok) 5–7 da-
rabból alakí-
tom ki a főól-
mozást és 1–2 jelzőt ra-
kok fel. A jelző súlyát
úgy választom meg,
hogy a főólom az úszót
antennatőre süllyessze, a
jelző pedig antennakö-
zépre. A halnak nem kell
a teljes ólomsort meg-
mozdítani, elég a parányi
jelzőt felemelni, az úszó
azonnal kiemelkedéssel
jelzi a kapást.

Sok szó esett már az ól-
mokról. Itt merül fel a kö-
vetkező probléma. A sörétól-
mok méretét számokkal és be-
tűkkel adják meg. Egyes gyár-
tók csak a jelölést tüntetik fel,
de nem adják meg a súlyértéket.
Ez csak akkor probléma, ha
nem ismerjük ezeknek a jelek-
nek grammban kifejezett érté-
két. Az alábbi táblázatok segít-
séget nyújtanak a számozások
közötti eligazodásban. 

Első ránézésre kiderül a táblá-
zatból, hogy egy adott jellel el-
látott sörét nem azonos súlyú
minden gyártó esetében. Sőt!
Igen jelentős eltérések is lehet-
nek. Szerelék készítésnél feltét-

lenül vegyük figyelembe ezeket
a különbségeket.

Több más tényezőt is figye-
lembe kell venni az úszó pontos
súlyozásának eléréséhez. Az
otthoni csapvíz és a víz, amely-
ben horgászunk több mint való-
színű, hogy eltérő sűrűségű. Eb-
ből egyenesen következik, hogy
az otthon elvégzett pontos sú-

lyozás ellenére sem fog
azonos mérté-

kig be-
süllyedni

az úszó
úgy, mint az

otthoni mérőhen-
gerben. Természete-
sen, ezzel nem azt
akarom mondani,
hogy az otthoni mun-
kánk hiábavaló volt.
A jelzőólom levételé-
vel vagy egy másik
parányi ólom felcsípte-
tésével az adott vízhez
igazítható az úszó sú-
lyozása.

Sérülhet

A másik eset, amikor korri-
gálni kell az ólmozáson, – ez
esetben a jelzőólom kisebbre
cserélésével – ha horgászat köz-
ben az úszó lakkrétege
megsérűl és víz szivárog az
úszótest lakk alatti rétegébe. A
fa felveszi a nedvességet, és ez-
zel növekszik az önsúlya, va-
gyis kevesebb ólom szükséges a
kisúlyozásához. Az ólomlesze-
dő fogó ekkor is hasznos esz-
köz. Remélem segítségükre le-
hettem az eligazodásban.

Balogh Róbert

Úszósúlyozás és a sörétólmok

összehasonlító táblázata

Orvhalászokat fogtak
Tiszavasvári, Keleti- Főcsatorna. Orvhalá-

szokat fogtak: A megyei szövetség hivatásos
halőrei, több napos megfigyelés és előkészítés
után hajtották végre az akciót. Az egyik egész
éjszakás figyelőszolgálat során, melyet az erős
szél és a hideg is nehezítet. Az elkövetők a haj-
nali órákban autóval érkeztek, ezután csónak-
ba szálltak és kezdték felszedni a hálókat. A
halőröknek a vízről és a partról közeledve,
menekülési utakat elvágva sikerült, a hallal te-
li hálót az autóba pakoló orvhalászokat felis-
merniük és tetten érniük. A kiérkező rendőrség
a helyszínen fotókat és jegyzőkönyvet készí-
tet. A hálókban lévő kb. 30 ezer forint értékű
hal visszahelyezésre került. Az elkövetők sú-
lyos birságra számíthatnak, mert a rendőrségi
feljelentések alapján valószínűleg mind a Bí-
róság, mind az FM-hivatal illetékesei is felelő-
ségre vonják őket. Az eset jó példa arra, hogy
a közös jól előkészítet munkának, megvan az
eredménye. A szövetség halőrei jelenleg több
személyt is megfigyelés alatt tartanak.

Czuczor Gergely halászati őr.
Infó: www.villantomagazin.com

2006. évben jégolvadást
követően sajnos nagy
mennyiségű harcsa és
egyéb halpusztulás történt
Géberjén község térségé-
ben. A megyei horgász
szövetség rosszindulatú és
alaptalan vádaskodásnak
lett a céltáblája, amelyet
felkészületlen, hozzá nem
értő személyek terjesztet-
tek, rossz hírét keltve mind

a Holt Sza-
m o s n a k ,
mind a
H o r g á s z
Szövetség-
nek. Az ő
megcáfo-
lásukra is közöljük, hogy
nem történt totális pusztu-
lás, a harcsa és süllő állo-
mány nem semmisült meg
a híresztelések ellenére.

B izonyságu l
álljon itt három
kép, mindhá-
rom halat
Géberjén térsé-
gében fogták,
2007 tavaszán.
Ezzel kívánjuk
a horgásztársa-
kat megnyug-

tatni az újabb rosszindula-
tú híreszteléseknek elejét
venni. Ezzel az ügyet le-
zártnak tekintem.

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Maradt harcsa

úszó jelölése gramm
4x8 0,06

4x10 0,12
4x12 0,20
4x14 0,33
4x16 0,50
4x18 0,75
4x20* 1,00
5x20* 1,25
6x20* 1,50

(A *-gal jelült méreteket ritkán lát-
hatjuk, ezeket inkább már gram-
mokban fejezik ki, mintsem a meg-
adott jelekkel.)

 LG SSG SG SA 6/0 5/0 4/0 3/0 AAA AA AB BB 00 0 

SENSAS  2,00    1,08  0,77    0,64 0,51 0,34 

COLMIC  1,60  1,20     0,80  0,60 0,40   

MOSELLA  2,00   1,50 1,08  0,77 0,77   0,38   

TRABUCCO            0,40   

TUBERTINI  2,00        0,77  0,36   

DINSMORES 3,20 1,60 1,20      0,80  0,60 0,40   

MAVER               

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SENSAS 0,29 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,055 0,04 0,03 0,02 0,01 

COLMIC 0,30 0,271 0,1940,1620,1320,102 0,095 0,07 0,06 0,04 0,0280,019  

MOSELLA 0,28  0,24 0,18  0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,0120,009 

TRABUCCO  0,28 0,24 0,18 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,012  

TUBERTINI 0,36 0,28 0,24 0,18 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02   

DINSMORES 0,30  0,25 0,20  0,10  0,06 0,04 0,03    

MAVER 0,2880,242 0,1940,1620,1320,102 0,09 0,07 0,06 0,04 0,028   
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Fontos tudnivalók

Február elejét írjuk, az időjárás ed-
dig nagyon kegyes volt hozzánk,
legalábbis megkímélt bennünket a
kemény mínuszoktól. De a hor-
gászt nem a zavarják a hőmérő ala-
csony értékei, hiszen ma már kitű-
nő ruházati felszerelések állnak
rendelkezésre a viszontagságok el-
len. Sokkal inkább a halak kapó-
kedvének kifürkészése és a jó he-
lyen, jó időben való csali felkínálá-
son töpreng. De ember tervez, Is-
ten végez.

Február elején járunk, s ahogy belepil-
lantottam éveken keresztül vezetett hor-
gász-naplómba, már találtam bejegyzése-
ket erre az időszakra vonatkozóan a sügé-
rek aktivitásával kapcsolatban. „3 db sü-
gér mormiskázva, … 4 db sügér halszelet-
tel, 5 pergerve…“ stb. sorakoztak a febru-
ári emlékek. Ez a kis visszatekintés azon-
nal megalapozta a hétvégi horgászkirán-
dulás körvonalait. Egy közeli holtágon fo-
gunk léggyel sügérre horgászni. 

Úgy kaptam a telefon után, mint vízbe-
fúló a szalmaszálért, hogy azonnal felhív-
jam Ottó barátomat. Azt fölösleges és ta-
lán sértő lett volna tőle kérdezni, hogy
van-e kedve hétvégén egyet sügérezni,
ehelyett inkább a hétvégi időjárásról kér-
deztem. Ő ugyanis rendszeresen figyeli
ennek alakulását. 

Nagyon jó híreket kaptam. Kellemes,
szélcsendes időjárást jósoltak a hétvégére,
„kirándulóidőt“, hogy pontosan idézzem,
16 oC körüli hőmérséklettel. Ilyen pompás
időben kár otthon ülni. Gondolatban már a
vízparton voltam, miközben néhány sügé-
res legyet kötözgettem. Már alig vártam,
hogy elteljen a pénteki nap és másnap út-
ra kelhessek. 

Reggeli borongás, bennünk 
és a tájon is

Reggel, amikor az autómba kezdtem pa-
kolni, a jó időnek semmi nyomát nem lát-
tam. Az autóm hőmérője 3 oC-ot mutatott.
Nem akartam túlöltözni, ezért a thermo
ruhám dzsekijét otthon is hagytam. A ko-
csiban mindig ott van a polár kabátom, ha
esetleg mégis szükség lenne rá mint vész-

tartalék, lesz mit felvennem. Az egy órás
autózás után, miközben felvettem baráto-
mat és a partra értünk, az időjárás nem
akarta pozitívabb arcát felénk fordítani.
Az enyhe szél a hideg ellenére nem szegte
kedvünket, lelkesen pakolgattuk ki a fel-
szerelést. Egy-két keszeg felszíni aktivitá-
sát láttuk apró karikák formájában. Re-
méljük, felébredtek a vörösszárnyúak és a
sügérek is-lelkendezett barátom.

Elővettük a legyező botokat és egy-egy
sügéres streamert kötöttünk fel. Alighogy
párat dobtunk, elkezdett fújni a szél. Nem
szegte kedvünket az időjárás váratlan for-
dulata, sem a közeli nádcsomón vagy bok-
ron landoló legyek kiszabadítása. Azon-
ban a szél egyre csak fokozódott és szinte
ellehetetlenítette a legyes módszert.
Egyéb-ként egyetlen kapásunk sem volt.

Elővettem hát az 5–20 g-os Antaresmet
és egy sbiros szereléket állítottam össze.
Egy 10 g-os merülő tojásból és egy másfél
méteres 0,14-es előkéből. Az előke végé-
be egy marabu streamer került, amivel az
előbb a legyező boton próbálkoztam. Ez-
zel már lényegesen jobban tudok szembe-
szállni a dacoló idővel és jóval távolabbra
tudom eljuttatni a szereléket. 

Ottó barátom a sügérrel

Barátom közben pickerre szerelt, és
ahogy bedobott szinte feneket sem ért a
szerelék, máris derékig bólintott a botja.
Egy szép sügér volt a tettes. Azonnal jobb
kedvre derültünk, annak ellenére, hogy a
jó kirándulóidő sehogyan sem akart odata-
lálni a vízpartra. Sebaj, az eredeti tervet
kissé módosítani kellett, de legalább hor-
gászhatunk.

Félórányi dobálás után egy ráneheze-
dést éreztem. Megemeltem a bot spiccét
és valami visszarúgott, miközben karom-
ban éreztem lassú, de ellentmondást nem
ismerő egyenletes húzását. A féket elég ki-
csi értékre állítottam, hátha egy nagyob-
bacska sügér „megénekelteti“ az orsóm.
Egyébként sem szeretem a víz tetején ki-
szánkóztatni még az apróbb sügéreket
sem. 

Fotó után szabadon

A fárasztás nem tartott tovább két-há-
rom percnél, s barátom a tarkójánál fogva
a partra emelte a kilón aluli csukát. Termé-
szetesen harapásálló előkét nem használ-
tam, hiszen sügérezéshez felesleges, csak
eldurvítja a finom szereléket. A szeren-
csém az volt, hogy oldalt a pofája külső
ívébe beleakadt a damil így elkerülte e bo-
rotvaéles fogsort. Egy fénykép és már bol-
dogan távozhatott is. 

A várva várt idei első sügérem 
egy Mepps-en

Közel fél óra telt el kapás nélkül, ezért a
sbirót lecseréltem egy 1-es Agliára. Már
többször leírtam, hogy ez a szín nekem a
kiemelkedő favoritom az összes többi
szín-kombináció és körforgó típus közül.
Szinte minden körülmény között tudtam
vele ha-lat fogni, aminek a többsége sügér,
és csak elenyésző százaléka kisebb balin
volt. A fogási eredményeim miatt hiszek
ebben a körforgóban, ezért elsőként ezt
csatoltam a karabinerbe. Nem is kellett so-
káig várni a kapásra. A sügérek méretük-
höz képest igen erőszakosan rontanak a
csalira, most is így történt. Miután emel-
tem egyet a bottal és az orsóm karját is
körbefordítottam, a súlyából éreztem,
hogy egy sügér vendégeskedik a horgon.
Igencsak szemrehányóan nézett felém,
amint kiemeltem, nem tudta, hogy azonnal
szabadul.

Így történt meg ez a nem várt öröm,
hogy megfogtam életem első sbirolinós
csukáját.

Balogh Róbert

Rablóhal horgászat: Amikor az idõjárás közbeszól…Tanácskoztak az elnökök,
titkárok, gazdasági vezetõk 
Folytatás az 1. oldalról

A legtöbbször jogosulatlan,
vagy szabálytalan horgászat
volt a „bűn“. A halgazdálkodá-
si alapba beérkező összegre 38
halasítási pályázat érkezett a
megyénkből (ebből ötöt utasí-
tottak el). Tizenegy fő tett ha-
lászati vizsgát.

Fesztóry Sándor, a megyei
horgászszövetség ügyvezető
igazgatója örömmel számolt
be arról, hogy a szövetségi iro-
da rövidesen a régi Hokév bolt
helyére költözik. Elkészült a
szövetségi honlap, itt az egye-
sületek is regisztráltathatják
magukat. Sokat segítettek a
közösségeknek az ún. „ügyfél-
kapu“ megnyitásában, mely az
elektromos adóbevallást teszi
lehetővé. Megerősítette, hogy

a megyei gyermekjegy 3500
forintba kerül majd, ami ez-
után csak úszós készség hasz-
nálatára jogosít. Bejelentette,
hogy a MOHOSZ országos
környezetvédelmi napot szer-
vez április 14-re. Hiába min-
den erőfeszítés, nem csökken a
vizeken az orvhorgászok, az
orvhalászok és az egyéb sza-
bálytalankodók száma. 

Problémát jelent, hogy pél-
dául a korábbinál kevesebb ví-
zirendőr teljesít szolgálatot a
Tiszán. Mit lehet tenni: szigo-
rítani az ellenőrzést, a jelenle-
ginél hatékonyabb szankciók
bevezetése, a bírságok szigorú
behajtása és az esetleges eltil-
tás. Ehhez szükséges a hatósá-
gokkal, a rendvédelmi és civil
szervezetekkel való jó együtt-
működés.

Tájékoztató a február 3-i konzultáción elhangzottakról

Dr. Maleczky Imre, a megyei Szövetség elnöke az adózás-
sal kapcsolatban kiadott változások naprakész figyelmére
hívta fel az egyesületek figyelmét. A pontos, szakszerű
egyesületi munka végzése érdekében a Szövetség elnöke
adózással kapcsolatos szakembert ismét meghívott az
elnökök-titkárok-gazdasági vezetők idei hagyományos
konzultációjára. A fontosabb témákat itt ismét felidézzük
az egyesületek részére:

Adótábla, adójóváírás

2007. január 1-től az adókulcs
sávhatára 1 millió 500 ezer Ft-ról 1
millió 700 ezer Ft-ra emelkedett.
Az alap- és kiegészítő jóváírás to-
vábbra is összesen legfeljebb 63
ezer Ft. bérjövedelemig mentesít az
adó alól.

Alap adójóváírás a bér 18%-a,
jogosultsági hónaponként 9 ezer Ft
1 500 ezer Ft-ig.

Kiegészítő adójóváírás az adó-
évi bérből a jogosultsági hónapok
száma és 50 ezer Ft szorzatát meg-
haladó rész 18%-a, de legfeljebb
jogosultsági hónaponként 2340 Ft,
feltéve ha az éves összes jövedelem
nem haladja meg a kiegészítő jogo-
sultsági határt, ami 1 millió Ft.
Amiatt, hogy a minimálbér 2007.
január 1-től 65.500 Ft-ra emelke-
dett a kizárólag minimálbérrel ren-
delkezőket is terheli némi adó.

A munkáltató által biztosított
adóköteles béren kívüli juttatás-
nak minősül: a juttatások együttes
értékéből a 400 ezer forintot meg-
haladó rész  (Összesen: 400 e Ft-ig
tehát adómentesen adható):
Ilyenek pl.:
● Az adómentes üdülési csekk ér-

téke
● Vagy az adómentes üdülési szol-

gáltatás szokásos piaci érték
● Internet használat munkáltató

által átvállalt díja
● Számítógép juttatás szokásos

piaci értéke
● Művelődési intézményi szolgál-

tatás piaci érték

● Ingyenesen vagy kedvezménye-
sen juttatott helyi utazási bérlet 

Adókedvezmények 

változása

Megszűnik a felnőttképzés és a
számítógép beszerzés kedvezmé-
nye, 2007. január 1-jétől.

2007. január 1-től csak a szak-
szervezet és a munkáltató által
évi három alkalommal adott cse-
kély értékű ajándék adómentes a
minimálbér 10%-át meg nem ha-
ladó értékben (6550 Ft)
Szakszervezet esetében 
● a tag, 
● nyugdijas tag és a vele közös

háztartásban élő közeli hozzá-
tartozónak adható adómentesen 

Munkáltató esetén 
● a munkavállaló, 
● a vele közös háztartásban élő

közeli hozzátartozó, 
● az elhunyt munkavállaló közeli

hozzátartozója, 
● a nyugdíjban részesülő magán-

személy és a vele közös háztar-
tásban élő közeli hozzátartozó-
nak adható adómentesen.
Adminisztráció szabályainak

korszerűsítése és egységesítése
2007. évben:

Az adminisztráció egyszerűsíté-
se érdekében megszűnik az Egysé-
ges Munkaügyi Nyilvántartás
(EMMA)

Valamint több bevallási és beje-
lentési kötelezettséget a jövőben
egységesen az állami adóhatóság-
hoz kell teljesíteni.

A foglalkoztatók a foglalkozta-
tottak bejelentését eddig az egész-
ségbiztosítási szervekhez teljesítet-
ték.

Az adatszolgáltatási rendszer
egyszerűsítése érdekében az Art.
kimondja, hogy e bejelentési köte-
lezettséget a foglalkoztatónak –
elektronikus úton – az egészségbiz-
tosítási szerv helyett az adóható-
sághoz kell teljesítenie!

A bejelentett adatokat az adóha-
tóság feldolgozza és haladéktalanul
továbbítja az egészségbiztosítás
szervhez és az EMMA 2007. janu-
ár 1-i megszüntetése miatt az Or-
szágos Munkabiztonsági és Mun-
kaügyi Főfelügyelőséghez.

A munkáltatót terhelő havi be-
vallás, adatszolgáltatást elektro-
nikus úton kell teljesíteni.

A magánnyugdíj pénztárakkal
kapcsolatos bevallásokat és befize-
téseket is 2007. január 1-től a ma-
gánnyugdíj pénztárak helyett az
adóhatósághoz kell teljesíteni.

A bevallási adatokat az adóható-
ság, a befizetéseket MÁK haladék-
talanul továbbítja a magánnyugdíj
pénztárak felé. Az EMMA megszű-
nését követően továbbra is megma-
rad a lekérdezési rendszer a Köz-
ponti Elektronikus Szolgáltató
Rendszeren keresztül.

A reprezentáció és üzleti aján-
dék adóköteles értéke után az
54% adókulcsot először 2007. ja-
nuár 1-től kell alkalmazni. (eddig
44% volt)

Üzleti ajándék esetében a 10
ezer Ft egyedi értéket meg nem ha-
ladó üzleti ajándék az adómentes-

ség értékhatára.
Társadalmi szervezet, köztestü-

let, egyházi jogi személy, alapít-
vány, közalapítvány esetén a repre-
zentációra és a 10 ezer Ft egyedi ér-
téket meg nem haladó üzleti aján-
dékra együttes korlát érvényesül.

Esetükben a közhasznú és a cél
szerinti tevékenység érdekében fel-
merült, beszámoló szerinti összes
ráfordítás 10%-áig, legfeljebb az
éves összes árbevétel 10%-áig ér-
vényesíthető az adómentesség.

Amennyiben a kifizető az adó-
mentes értékhatárt meghaladóan
nyújt reprezentációt, akkor a meg-
haladó rész értéke után kell szemé-
lyi jövedelemadót fizetni.

Ha az üzleti ajándék egyedi érté-
ke több mint 10 ezer Ft, akkor an-
nak egész értéke után kell az adó-
kötelezettséget teljesíteni.

Továbbra is a 11 % eho-t kell
megfizetni a reprezentáció és az üz-
leti ajándék adóköteles értéke után.

Adómentes juttatások:

Adómentes a társadalmi szer-
vezettől évi egy alkalommal ka-
pott 5 ezer forintot meg nem ha-
ladó összeg, valamint a vetélke-
dőn és a versenyen díjként át-
adott tárgyjutalom értékéből
szintén 5 ezer forintot meg nem
haladó összeg, továbbá összeg-
határtól függetlenül a versenye-
ken és vetélkedőkön nyert ér-
mek és trófeák. Ezekről is nyil-
vántartást kell vezetni, és az át-
vétel tényét is rögzíteni kell. 
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Február 6-án megalakult
Kótaj községben  a Herman Ot-
tó Szabadidő és Sporthorgász
egyesület. Az alakuló ülésen je-
len voltak, és támogatásukról
biztosítottak Orosz Mihály pol-
gármester, támogatóként és le-
vezető elnökként Turkó Sán-
dor, a Sporthorgász Egyesület
megyei szövetségének tagja,
Dr. Maleczky Imre, Sz-Sz-B
Megye Horgásszövetség elnö-
ke. Az egyesületnek 33 alapító
tagja van. A tagok elnöknek
Szentesi Mihály főszervezőt
választották. Az egyesület azzal
a céllal jött létre, hogy össze-

fogja és támogassa a nagyköz-
ség horgászni szerető lakossá-
gát, és rávezesse a fiatalokat a
horgászat szépségeire. Távlati
tervünk, amint anyagi lehetősé-
geink engedik, a polgármesteri
hivatallal közösen egy szabad-
időpark létrehozása, melyben
egy kis horgásztó is helyet kap.
Addig is szeretettel várjuk régi
és új hogásztársak belépését
egyesületünkbe, és számukra
igyekszünk minden támogatást
megadni, ami a nyugodt horgá-
szathoz szükséges. 
Címünk: Kótaj, Árpád u. 31.
Telefon: 06-30/357-5660.

Új egyesület Kótajban 

A horgászat és a vadászat az
ember legősibb tevékenysé-
gei közé tartozik. Az emberi
törzsfejlődés hajnalán termé-
szetesen a mai értelemben
vett horgászat csakis kizáró-
lag halfogást jelentett és a lét-
fenntartást szolgálta.

Ma a horgászat sport (gondoljunk
a halfogó versenyekre), hobbi és
nem utolsó sorban kellemes időtöl-
tés is. Az érdekesség az, hogy szinte
mindmáig megőrizte ősi eszközeit
ez a fajta tevékenység. A kez-
deti szigonyos halfogástól
eltekintve, elődeink is
botot használtak kar-
juk meghosszabbítá-
saként, igaz nem szén-
szálas keresztszövéssel erő-
sítettet, hanem egy egyenes fa-
ágat. Damilként növényi rostokat
vettek igénybe. A horog anyaga kez-
detekben állati csont, majd a fémol-
vasztás és megmunkálás fejlődésé-
vel a fém. Úszót abban az időben
nem használtak, legalábbis nincse-
nek róla tárgyi emlékeink, az úszó
csak sokkal később, a középkorban
jelent meg.

A mai kor horgászának nem kell a
természetben barangolnia ahhoz,
hogy több órás bolyongás és kutató-
munka után találjon egy egyenes
mogyoró vagy kőrisfa ágat, hogy
azt megfelelő előkészítés után alkal-
massá tegye horgászbotnak. Ma a
bőség zavarával állunk szembe, ha
belépünk egy horgászboltba. Ren-
geteg bot várja az állványokon,
hogy bebizonyítsa újdonsült gazdá-
jának egy nagyobb hallal való sike-
res küzdelem után, hogy megérte az
árát. De mennyi is az az ár, amire azt
mondhatjuk egy bot esetében, hogy
nem drága vagy az ár-érték aránya
megfelelő. A horgászbot vásárlásá-
hoz szeretnék most segítséget adni,
áttekintve néhány fontos tudnivalót.

Mielőtt rátérnék a botok fajtáinak
ismertetésére és azok használatára,
tekintsük át a botokon található fel-
iratokat és azok jelentését. Álljon itt
a következő példa: A 5–15. Amint
látható, két elemből áll a jelölés, egy
betűből és két számmal kifejezett ér-
tékből. A betű, a bot akcióját jelöli,
vagyis azt a mértéket, hogy a bot-
spicc terhelés hatására a vízszintes-
től mennyire tér el. Négyféle betű-
jelzést alkalmaznak az akció jelölé-
sére: A, B, C és D. Az „A“ akciós-
nak a spicce hajlik és a további része
a nyél felé változatlan marad. „B“
akció: spicctől a bot közepéig hajlik.

„C“: spicctől a közép alatti részig
hajlik. „D“: a teljes bottest hajlik. 

Áttérnék a jelölés második ele-
mének, a két számérték jelentésé-
nek ismertetésére. Ismertetésére a
minimum érték, az előző bekez-
désben említett A 5–15 jelölésből 5
gramm, és a bot dobó súlyának fel-
ső határa 15 gramm. Tehát a bot
akkor működik rendeltetésének
megfelelően (lehet vele a maximá-
lis dobástávolságot, illetve
csalivezetést elérni), ha a 2 érték
közötti súlyú műcsalival, etetőko-
sárral, ólomsúllyal vagy szerelék-
kel stb. terheljük. 

Az előbbiekben áttekintettük a
horgászbotokon található jelzé-

seket, most pedig vegyük sor-
ra a bot típusokat, azok jel-

lemzőjét és felhasználá-
si területeiket.

G y ű r ű z e t l e n
spiccbotok: eb-

be a kategó-
riába 2 fé-

le bot-
c s a l á d
tartozik, az
egyik a telesz-
kóp rendszerű
spiccbotok, a másik
a rakós horgászbotok.
Mindkét bot típus első-
sorban a finomszerelékes
horgászok kelléktárában talál-
ható meg. A botok dobó súlya
nem jellemző, mert ezekkel a bo-
tokkal nem dobunk fej felől, csak a
bot alól lendítjük be a szereléket. 
● A teleszkópos botok vastagabb

részébe lehet a spicc felőli vék-
nyabb tagokat beletolni. A gyá-
rak 2–10 méteres hosszban
gyártják ezeket a pálcákat. Fő
jellemzőjük, hogy a bottal szin-
te azonos hosszúságú szereléket
kell hozzájuk használni. 

● A rakós botokkal kényelmeseb-
ben és pontosabban tudunk hor-
gászni. A bot egyes tagjait egy-
másba kell illeszteni, nem pedig
egymásból kihúzni, mint az
előbb tárgyalt teleszkóposak
esetében. Ez a bot lehetővé te-
szi, hogy ne kelljen teljes hossz-
ban használni a botot, hanem
csak annyi részt rakunk össze,
amit az adott vízterület és part
megkíván, illetve lehetővé tesz.
A bot legfőbb ismérve, hogy a
szerelék hossza nem egyezik
meg a bot hosszával, annál jóval
rövidebb. A szerelék hosszát
mindig a meghorgászandó víz
mélysége határozza meg. Bevá-

gás után a botot egy görgőn hát-
ratoljuk, és a damil hosszával
egyező hosszúságú bottagnál
bontjuk a botot, és a spiccbot-
hoz hasonlóan kiemeljük, illetve
a szákhoz húzzuk a halat. Hosz-
szuk általában 9–14,5 méterig
terjed.

Gyűrűzött horgászbotok:
● Bolognai botok: ezeket a botokat

gyűrűzött spiccbotként is szokás
nevezni. Általában 5-8 méteres
hosszban kerülnek forgalomba,
kivétel nélkül teleszkóp rendsze-
rűek. Folyó vizi úsztatós horgá-
szatra készültek a botra szerelt

orsó segítségünkre lehet egy
nagyobb hallal való meg-

mérettetés alkalmával.
Soha ne használjunk

0,18-as damilnál
vas tagabba t

ehhez a hor-
g á s z -

m ó d -
s z e r -
hez.

● Match bo-
tok: ezek a bo-
tok Angliából
származnak és távoli,
úszós horgászatra hasz-
nálhatjuk eredményesen.
Készülnek teleszkópos, úgy-
nevezett telematch és 3 részből
álló, összedugható változatban
egyaránt. A botok dobósúlya is
nagyon változatos képet mutat,
2–8 grammtól 5–25 gramm do-
bósúly tartományok között.
Ezekhez a botokhoz egy, a da-
milhoz egy ponton rögzített ún.
waggler úszót használunk. 

● Winkle picker vagy rezgőspic-
ces botok: ahogy a bot neve mu-
tatja, ezek a botok fenekező hor-
gászatra valók, mégpedig kapás-
jelző nélkül. Általában 2, jobb
esetben 3 különböző erősségű
spiccel árusítják, a jobb model-
lekhez lengőspicc is tartozik.
Hosszuk 270–300 cm között
változik, kisebb testű, békés ha-
lak horgászatára fejlesztették ki. 

● Feeder botok: az előbb tárgyalt
rezgőspicces botokhoz nagy-
mértékben hasonlítanak, több,

különböző erősségű spicc taro-
zik ezekhez is, és fenekező hor-
gászatra alkalmasak, elsősorban
folyóvizen. Hosszuk általában
360 cm.

● Bojlis botok: ezt a bottípust
pontyok boilie csalival történő
horgászatához fejlesztették ki.
Manapság az űrtechnikában
használt anyagokból építik eze-
ket a horgászeszközöket. Első
ránézésre az ragadja meg a fi-
gyelmet, hogy a markolat osz-
tott. Átlagos hosszuk 330–360
cm. A bot dobósúlyát nem
grammban, hanem egy angol
mértékegységben, librában ad-
ják meg. Egy libra (rövidítése
lb) 0,454 kilogramm. 

● Pergető botok: a pergető boto-
kat, ahogy a nevük is mutatja a
pergetéshez, vagy más néven
műcsalis horgászathoz használ-
juk. Ezeket a botokat három al-
csoportba oszthatjuk dobósú-
lyuk szerint. A könnyű, a köze-
pes és a nehéz pergető botokra.
– könnyű pergető botok: 0–25
gramm dobósüly tartomány kö-

zött használhatjuk ezeket a
könnyű pálcákat eredmé-

nyesen. Kisebb testű ra-
gadozó halak, sügér,

kisebb domolykók,
p i s z t r á n g o k

horgászatá-
hoz hasz-

náljuk.
– közepes

pergető botok:
25–100 gramm közötti súlytarto-
mányban vannak. A tartomány al-
só határán a süllőpergetés áll, az
50 g körüliek a csuka és a kategó-
ria felső határán a harcsák perge-
tő horgászata áll.

– nehéz pergető botok: kifejezet-
ten harcsára horgásznak velük.

Az előbbiekben felsorolt botok a
legáltalánosabban használt típusok
hazánkban. Remélem sikerült egy
kis segítséget nyújtanom a bottípu-
sok közötti eligazodásban. 

Görbüljön a bot!

Balogh Róbert

Gondolatok a
horgászatról és az
alapfelszerelésrõl

A tb-rõl általában: 2007. 

Minimum-járulékalap 2006.
szeptember l-től 125 e. Ft/fő foglal-
koztatottanként, 2007. január l-től
131 e. Ft.

Az adóhatóság ellenőrizheti azt a
foglalkoztatót, társas vállalkozást,
amelynek a bejelentett járulékalapja
alacsonyabb a minimum-járulék-
alapnál. Az adóhatóság azt vizsgálja,
hogy a cég valóban a bejelentése
szerint járt-e el.

A központi költségvetés a 2006.
évi 11% helyett 9% természetbeni
egészségbiztosítási járulékot fizet
azok után az állampolgárok után,
akik után más nem fizet tb járulékot:
● Nyugdíjasok
● Gyermekgondozási segélyben,

gyermekgondozási díjban része-
sülők

● Rendszeres szoc.segélyben, idős-
korúak járadékában, ápolási díj-
ban, gyermeknevelési támogatás-
ban, álláskeresési juttatásban ré-
szesülők,

● Középfokú, felsőfokú intézmény
nappali tagozatos tanulói

● Eltartott közeli hozzátartozók
● Magyarországon lakóhellyel ren-

delkező kiskorú magyar állampol-
gárok

● Személyes gondoskodást nyújtó
bentlakásos szoc.intézményben
lévő személyek

● Fogvatartottak 
● Szociálisan rászorulók
● Hajléktalanok

A járulék alapja nyugdíjasok, se-
gélyben részesülők esetén a folyósí-
tott ellátás.

Iskolai tanulók, szoc. Intézmény-
ben lakók, szoc. rászorulók, hajlék-
talanok esetén a tárgyhót megelőző
hónap első napján érvényes mini-
málbér, családi pótlékban, gyes-ben,
gyed-ben vagy gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülők esetén a csa-
ládi pótlék

Természetbeni juttatás:

2006. szeptember 1-től a fog-
lalkoztatónak a biztosítási jogvi-
szonyban nyújtott adóköteles ter-
mészetbeni juttatás 54% személyi
jövedelemadóval növelt értéke
után kell megfizetni a 29% tb járu-
lékot (pl. ha a munkáltató a mun-
kavállalónak évi 400 e. Ft adómen-
tes kereten felül nyújt béren kívüli
juttatást) Természetbeni juttatás-
ként adóköteles a helyi és távolsá-
gi távbeszélő szolgáltatás, vala-
mint az Internet alapú beszédcélú
adatátvitel szolgáltatás magáncélú
használatára tekintettel megszer-
zett bevétel.

Nem változott, hogy a munka-
vállalót terhelő 8,5% egyéni
nyugdíjjárulékot mindegyik jogvi-
szonyban meg kell fizetni, amíg a
járulékköteles jövedelmek el nem
érik az éves felsőhatárt 2006-ban
6325450 Ft. 2007-ben 6748850 Ft.

A fizetési kötelezettség független
attól, hogy egy-egy jogviszonyban
a biztosított munkaideje eléri-e a
heti 36 órát, vagy sem.

Változás 2006. szeptember 1-
től: aki nem biztosított s nem is
biztosított eltartott hozzátartozó-
ja egészségügyi szolgáltatásra
szolidaritási alapon sem jogosult.

A tárgyhót megelőző hónap első
napján érvényes minimálbér 11%-a
helyett 15% egészségügyi szolgál-
tatási járulékot köteles fizetni.
(2006. szeptember 1-ig 9375 Ft.,
2006. szeptember 1-től 9825 Ft.) 

A saját jogú nyugdíjas foglal-
koztatott is 2006. szeptember 1-
től köteles 4% egyéni természetbe-
ni egészségbiztosítási járulékot fi-
zetni

Nem változott, ha a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony-
ban szerzett jövedelem nem éri el
a minimálbér 30%-át, továbbra
sem járulékköteles. 

Egyéb fontos tudnivalók:

A falusi vendégfogadásból szár-
mazó bevétel egésze továbbra is
adómentes marad évi 800 ezer fo-
rintig, de ezen belül évi 400 ezer fo-
rintig adómentes az alkalmi falusi
és agroturisztikai szolgáltatásból
származó bevétel

Az üdülési csekk formájában
juttatott bevétel csak abban az eset-
ben adómentes, amennyiben a
munkáltató munkavállalójának és
közeli hozzátartozójának, valamint
a szakszervezet tagjának illetve
közeli hozzátartozójának juttatja in-
gyenesen vagy kedvezményesen a
minimálbér összegéig.

Az üdülési csekk kizárólag bel-
földi üdülésre – tankolásra nem –
vehető igénybe

Adómentes továbbá az Üdülési
Alapítvány által pályázat alapján
a szociálisan rászorulónak bizto-
sított üdülési csekk. 

Erről bővebben:
Április 30-ig pályázhatnak a

szociálisan rászorultak a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány
programjaira. A nyugdíjasok és
nyugdíjszerű ellátásban részesü-
lők összesen hétszázmillió forint
támogatást kaphatnak. A fogya-
tékkal élők támogatási kerete 250
millió, míg a szakiskolai tanulóké
50 millió forint. A három pályázat
összesen mintegy ötven-hatvanezer
ember pihenését segítheti.

A nyugdíjasok és a fogyatékosok
közül azok jelentkezhetnek, akik-
nek a nettó havi jövedelmük het-
venötezer forint alatt van. A nyer-
tesek negyvenezer forint értékű
üdülési csekket kapnak. Mindez
azonban nem jár ingyen, mert a jö-
vedelemtől függően tizenöt-húsz-
ezer forintnyi önrészt kell érte fizet-
niük. A nappali tagozatos szakisko-
lások támogatását az iskolák vagy
az érdekeiket képviselő civil szer-

vezetek igényelhetik, egyszerre
legalább húsz tanulónak. Ők sze-
mélyenként huszonötezer forintos
üdülési csekket nyerhetnek, ötezer
forint önrész megfizetésével. Az
igénylőlapok kitöltésénél legfonto-
sabb a pontosság, mivel hiánypót-
lásra, javításra nincs lehetőség. Va-
gyis aki rosszul tölti ki az adatlapot,
az biztosan nem kap üdülési csek-
ket. Jellemző hiba, hogy a nyugdí-
jasok nem az adóazonosító jelüket
írják rá az adatlapra, hanem például
a TAJ-számukat. S bár egyértelmű-
nek tűnik, mégis sokan elfeledkez-
nek az aláírásról. Szintén az idősek-
nek fontos tudnivaló, hogy nem az
utolsó havi postai utalványt kell
csatolniuk, hanem a 2007. évre vo-
natkozó Nyugdíjfolyósítási Igazga-
tóságtól kapott igazolást. Ez utób-
biból pedig nem szükséges az ere-
detit beküldeni, elég a másolat is.
Ez minden egyéb igazolásra érvé-
nyes. Jó szívvel ajánljuk figyel-
mükbe nyugdíjas horgásztársaink-
nak ezt a lehetőséget, aki tud éljen
vele! Sok helyen fel lehet használni
az üdülési csekket , pl.: szállás, ét-
kezés, egészségmegőrzés, beteg-
ségmegelőzés, fogorvosi ellátás,
kulturális szolgáltatások, stb. A
megrendelőlap igényelhető: a 06-1-
248-2150-es telefonszámon, vagy
letölthető a www.udulesicsekk.hu
oldalról.

Elõttünk álló feladat

Április 30-ig a Nyugdíjbiztosító
Igazgatóság felé is kell adatot szol-
gáltatni minden egyesületnek. Ha
nem volt járulékköteles kifizetés az
Adatlapot akkor is ki kell tölteni és
nemlegesen beküldeni a Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ré-
szére, Nyíregyháza, Szabadság tér
4. szám alá.

Lejegyezte: Kriston Lászlóné

Elnök: Szentesi Mihály. Szüle-
tett: 1963. Nős, egy saját és két

nevelt fiam van. 24 éve élek
Kótajban. Foglalkozásom gépi
forgácsoló. 27 éve dolgozom a
szakmában. Gyerekkorom óta

horgászom. Szeretem és védem
a természetet, az állatokat és a

környezetemet. Határozott, egye-
nes jellemnek tartom magam.

Halõrök számára
A halőrök adminisztrációs munkáját
segítendő, a Horgász Szövetség egy-
séges köntösben megjelentetett egy
adminisztrációs (feljelentő tömböt),
mely jól használható és a halászati
felügyelőség igényeinek is megfelel.
Megrendelhető a megyei Horgász
Szövetségnél. Ára: 660 Ft.

Törpeharcsa-
fogó verseny

A Sóstói csónakázó tóban április
22-én, 6 órától törpeharcsafogó
versenyt hirdetnek. Eredmény-
hirdetés 13 órakor. Engedélye-
zett etetőanyag 2 liter, élőanyag
2,5 liter. Horgászni egy db úszós
készséggel lehet. 

Jelentkezni lehet:
Pataki Zsolt (30/255-52-40).



Kezdeti indulás
Horgászútjaim során gyakran meg-

fordultam a Felső Tisza Tiszakóród
körüli szakaszán, itt a folyó határvíz, s
különösen érdekelt a másik oldalról
beömlő kis folyó, a Borzsa torkolatvi-
déke. Aki járatos az itteni horgászber-
kekben, az jól tudja, hogy ez a kis fo-
lyó váratlan áradásaival gyakran meg-
tréfálja a környék horgászait a tőle
sokkal nagyobb Tiszán.

Évekkel ezelőtt, mikor megnyílt a
volt szovjet határ, első utam Bereg-
szászra, erre a festői környezetben fek-
vő kárpátaljai városba vezetett. Az út
során áthaladtam egy sejtelmes, sok
horgászfantáziát rejtő kis folyón, ez
volt az ominózus Borzsa. 

Gyakori útjaim során sokszor fi-
gyelgettem a folyócska titokzatos vi-
zét, s örömmel fedeztem fel benne a
nyüzsgő halnépséget, melyek kelle-
mes látványt nyújtottak a horgász-
szemnek. Idők során a városban jelen-
tős horgászismeretségre tettem szert,
melyből aztán barátság is fakadt. Ter-
mészetesen fő téma a drágalátos halak,
az ottani-itteni horgászlehetőségek,

módszerek, stb. Egyik beszélgetés so-
rán említetem a sokat bámult Borzsát,
melyet élénken dicsértek, kiemelve
változatos halnépségét. Kiderült aztán,
hogy különösen híres domolykó állo-
mánya, mely nagy csapatokban, s ter-
metes példányokban tenyészik benne,
szinte az év minden szakában eredmé-
nyesen fogható.

Első próbálkozások…
Az élénk eszmecserét tett követte,

azaz egy domolykózásra szóló meghí-
vás, amit én "gyenge horgászjellem"
örömmel elfogadtam. Pártfogóm, egy-
ben meghívóm, Béla lelkes és ismert
horgásza a környék vizeinek, elbeszé-
lése szerint a ragadozók a gyöngéi, ez
kell nekem, mert hasonló a helyzet ná-
lam is. Hamar azonos hullámhosszon
voltunk. Csupán annyi volt a kritériu-
ma a meghívásnak, hogy ne verjem
nagy dobra a dolgot, azaz a nyerő he-
lyeket, melyeken megfordulunk, ne
reklámozzam, ez több okból is érthető.
Az első alkalom során ún. udvariassá-
gi bemutatkozó látogatásom volt a kis
folyón, gyönyörű vízszakaszra rándul-

tunk ki. Hangulatos, árnyékot adó fák,
bokrok között kanyargott a Borzsa, ér-
dekesen bevágódott mederrészekkel,
melyet a hirtelen lezúduló áradások
formáltak, egyben jó haltartásokat is
képezve. A lehajló fák lombjai alatt ví-
zinövények takarásába húzódva szép
domolykórajokat fedeztünk fel, ese-
tenként a balin jellegzetes rablásai
szántották a néhol jól kiszélesedő vi-
zet. A változatosságot számomra szo-
katlan meder-esések is tetézték, me-
lyek természetes akadályként kis duz-
zasztókat képeztek, s utána a lezúduló
víz teknőszerű mélyedésekben kavar-
gott. 

Mesterem módszere viszonylag
egyszerű volt, hosszú bambuszbot, raj-
ta kis tároló-orsó, megfelelő vékony-
ságú zsinórral, kisméretű horog szöcs-
kével csalizva. A lényeg az volt, hogy
igyekezzünk minél jobban a természe-
tes takarásban maradni, esetenként tér-
delve, úgy felkínálni, vízre dobni a
csalizott készséget, hogy minél keve-
sebb legyen a gyanú részükről. Az ér-
deklődés a csali iránt nem maradt el,
szép kapások követték egymást izgal-
mas fárasztásokkal fűszerezve. 

Gyakran 2-3 darabot is sikerült a ra-
jokból kifogni, igazán szemet gyö-
nyörködtetőek voltak a fűre fektetett
kiló körüli példányok. Az érdekessé-
get fokozta, hogy néha termetes sügé-
rek is ráharaptak az úsztatott csalira. A
kapások olyan gyakoriak voltak, hogy

egy-egy szakaszt csak rövid ideig hor-
gásztunk meg, utána továbbálltunk,
főleg az én kedvemért, hogy minél
több és változatosabb vízrészt ismer-
jek meg. Igaz, az óvatos domolykó
népséget nem volt tanácsos túl nyíltan
háborgatni. A felcsalizott horog mö-
gött kis parafadugó szolgált a szöcské-
nek a víz felső régióiban való tartásá-
ra, s bár a módszer primitívnek tűnt,
mégis eredményes horgászatot jelen-
tett.

Érdekes színfoltja volt az esetnek,
mikor a mohó domicsapat elől egy ar-
ra ólálkodó termetes balin vágott rá a
szöcskére, s Béla barátomnak minden
ügyességére szüksége volt, hogy szá-
komba vezényelje a nem éppen ideális
terepen póruljárt rablót. A végén már
jócskán válogattunk is a bőséges zsák-
mányban, hiszen a sportszerűség is így
kívánta a dolgot. Azt hiszem, Lőrincz
László barátom, a közismert
domolykózó mester igencsak elemé-
ben lett volna az ottani fantasztikus El-
dorádót látva. A kirándulás végén
megbeszéltük barátommal, hogy leg-
közelebb hozok én is magammal meg-
felelő felszerelést, s új részeken pró-
báljuk megkísérteni az óvatos halnép-
séget. (Erről a következő számunkban
olvashatnak)

Írta: Bakó József 
a fehérgyarmati Tisza-Szamosközi

HE. tagja.
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Forró, aszályos nyarat tudtunk ma-
gunk mögött. Hónapok óta nem volt
számottevő csapadék, a horgásztó

vízszintje közel egy méterrel volt alacso-
nyabb, mint a korábbi években. Aztán
végre, augusztus 20-ára megjött az eső.
De micsoda eső! Egész éjjel szakadt,
mintha dézsából öntötték volna. Reggelre,
szerencsére megcsendesedett. Gyors be-
pakolás után azonnal indultam kedvenc
vizemre, a fehérgyarmati Téglagyár Üze-
mi HE. horgásztavára. A szárazságtól, hő-
ségtől meggyötört természet kezdett újjá-
éledni a felüdülést hozó esőtől. A felmele-
gedett víz is felfrissült, oxigénben gazda-
gabb lett, amiből arra következtettem,
hogy a halak is nagyobb étvággyal fognak
enni. Gyorsan szereltem, s dobtam
be a készségeket a megszokott he-
lyükre, majd feszült figyelemmel
várakoztam. Jó ideig semmi nem
történt, semmi érdeklődést nem
tanúsítottak a pontyok. Már-már
kezdett a figyelmem is alábbhagy-
ni, amikor oldalra pillantva ismét
megjelent Ő, a látott hal.

Tavasszal, a pontytilalom
előtt jelentkezett először, s
azóta rendszeresen megje-

lent, a maga komótos óvatosságá-
val. Nem tudni miért, de mindig
egészen kint, a partszélben érezte
jól magát, kb. 60-80 centiméteres
vízben. Jelenlétét hamar elárulta a felka-
varodó iszapfelhő. Itt, közel a parthoz sze-
retett eszegetni, turkálni, szúnyoglárva és
kagyló után kutatva. Néha megmutatta te-
kintélyes farokuszonyát, miközben fejen
állva szűrte ki táplálékát az aljzatból.
Hányszor lázba jöttünk látványától, hány-
szor szerettük volna horogra keríteni! Ba-
rátommal szinte versenyeztünk, hogy ki
tudja megfogni. Ha megjelent, egy botot
azonnal kivettünk, s csak oda, az ő meg-
szokott útvonalára engedtük le a csalit.
Azért mondom, hogy engedtük, mert dob-
ni nem kellett, hisz a parttól kb. 1 méterre
volt kedvenc táplálékfolyosója. De nem
lehetett olyan könnyen becsapni! Különös
érzékkel kerülte el csalizott horgunkat. A
néhány szem beszórt kukoricát mindig
feleszegette, de azt az egyet, amelyikben a
horog volt, érintetlenül hagyta. Ez így
ment heteken, hónapokon keresztül. S
most ismét itt van! 

Azonnal kivettem a fenekező kész-
séget, hiszen így nem kellett a
mélységet állítgatnom. Néhány

szem kukoricát dobtam ismert útvonalára,

majd belógattam a cájgot, csak úgy, bot-
végről. Kapásjelző karikát tettem fel, me-
lyet leengedtem legalább 30 centire, majd
türelmesen vártam. Ő, ahogy szokta, vé-
gigjárta körútját, a horog vélhető helyén
hosszasan időzött, eszegetett. Majd szé-
pen, óvatosan elúszott a mély víz felé. To-
vább várakoztam, de nem jelentkezett.
Közben eszembe jutott barátom, aki épp
tegnap küldött SMS-t a nyaralásából. A
szokásos jól vagyunk, jól érezzük magun-
kat szöveg mellett a következőket írta:
„Remélem, a disznóm és a halam meg-
van!“ Ugyanis nem csak a halakat, hanem
a vadakat is együtt űzzük. Megvan! Meg-
van! Morfondíroztam magamban, sem a
vaddisznót nem sikerült meglőni, sem a

nagyhalat nem sikerült megfogni. Az idő
telt, én pedig meguntam. Kivettem a fel-
szerelést, és visszadobtam a mély vízbe.
Reményem egyre foszlott, egy huncut ka-
pásom még nem volt. Szinte közönyösen
vettem tudomást arról, amikor ismét meg-
jelent Ő. 

Talán gúnyolódik velem, szándéko-
san érezteti fölényét? Úgy is az tör-
ténik, amit ő akar. Egyenesen oda

úszott, ahol az előbb a horog volt. Tana-
kodtam, mitévő legyek. Próbáljam ismét,
vállalva még egy kudarcot? Igen, ismét
megpróbálom, döntöttem! Ugyanúgy he-
lyeztem el a felszerelést, ahogy az előbb
ismertettem, félmaréknyi csalit szórva a
horog köré, majd gondolataimba merülve
vártam. Azon tűnődtem, hogy nem csak a
vaddisznók, hanem a halak között is van-
nak olyan egyedek, amelyek oly különös
érzékkel vannak megáldva, hogy rendsze-
rint megérzik a rájuk leselkedő veszélyt.
Ilyen Ő is, a látott hal! Aztán eszembe jut,
amit vadásztársaimnak szoktam mondani,
amikor sorozatosan túljárnak az eszünkön
a „feketecsuhások“. Egyszer a disznó is

hibázik! Na és Ő? Ő sohasem hibázik?
Úgy tűnik, hogy eddig nem vétette még el,
azért tudott ilyen kort, ilyen méretet elér-
ni. Idáig jutottam elmélkedésemben, ami-
kor lassan, de határozottan elindult fölfelé
a kapásjelző karikám. Mielőtt a bothoz
koccant volna, erőteljesen megtartottam.
Nem kellett bevágni, hiszen a botvégtől
talán két méterre volt a horog. Nagy erejű
kirohanással nyugtázta cselekedetemet,
majd folyamatosan lehúzott vagy 30–40
méter zsinórt az orsóról, melynek fékje
szerencsére tökéletesen működött. 

Ezután már nem voltak heves kitöré-
sei, legyező alakban, lassú, de erő-
teljes úszással próbált szabadulni,

miközben egyre közelebb került a parthoz.
Fáradni kezdett, az emelésemre közeledett
a víz felszíne felé, széles háta, hátuszonya
egyszer-egyszer látható volt. Tovább las-

sult, s a következő emelésnél
egyensúlyát veszítve, elfeküdt a víz
színén, slukkolt néhányat a levegő-
ből, majd utolsó erejét összeszedve
csapott még néhány kört. Megijed-
ve nagyságától, félve attól, hogy el-
veszítem, szóltam szomszédomnak,
aki éppen akkor érkezett. Azonnal
segítségemre sietett, kézbe véve a
már előkészített szákot. A teljesen
kimerült hal ott feküdt előttünk,
megmutatva tekintélyes nagyságát,
mindazt, amit eddig csak részletek-
ben láthattunk. Szomszédom óvato-
san próbálta alányomni a merítőt,
amire Ő egy billenéssel reagált. Ez
a billenés elég volt ahhoz, hogy a

gubancgátló cső karabinere beleakadjon a
szákba. Most már két dolgot tartott fogva a
zsinórom, a halat és a szákot. A hal nem tu-
dott szabadulni a horogról, a merítőt nem
lehetett a hal alá tolni, és nem lehetett el-
venni a zsinórtól! Szomszédom kétség-
beesett pillantással nézett rám, hogy mité-
vők legyünk. Nincs más lehetőség, kézzel
kell kiemelni! Egyik kezemben a botot,
másikban a szákot tartottam. Ő azonnal le-
húzta cipőjét, s a víz szélébe állva legug-
golt, óvatosan a hal alá nyúlt, és ölébe vet-
te a kimerült pontyot. Meg sem állt vele a
kocsiig. Fellélegeztünk! Na ez összejött!

Gyönyörű tükörponty volt Ő, a látott
hal, bár nehéz az ilyen nagy halak
tömegét megbecsülni. Akik látták,

óvatos becslésbe kezdtek. Lehet úgy
nyolc kiló, mondták többen is. A végleges
mérésnél 8,75 kg-ot nyomott. Ugye, hogy
Ő is hibázott egyszer, de számára ez vég-
zetes volt! Ez jutott hirtelen eszembe, az-
tán barátom, akinek azonnal küldtem az
MMS-t, amiben ez állt: „A disznód még
megvan, a halad már nincs!“

Batári Imre

A „látott“ hal …Szokta mondogatni Kristian
Schlott osztrák származású neves
boyli horgász) 

Az ő szavai inspiráltak, amikor
kísérletező kedvemet felhasználva
új és változatos alapanyagokat kere-
sek horgászataimhoz. Minden hor-
gászban ott él a vágy, hogy keresse
kutassa az egyedi és sikeres csali-
kat, aromákat, trükkös megoldáso-
kat és ha valami jól „működik“,
nagy becsben tartja és féltett kincs-
ként őrizgeti. Egy ilyen különleges-
séget szeretnék én is a kedves hor-
gásztársak elé tárni!

Köztudott ugyanis, hogy a halak
rendkívüli módon kedvelik az édes
ízeket, és mindenféle etetőanyagban
adalékban megtalálható. Aromák
készítésénél nagyon sok gyümöl-
csös vagy büdös illatanyag mellé
erős édes ízt használnak a gyártók
és így érnek el kiváló hatást! De
nem mindegy, hogy milyen édesítő-
szert használunk!!! Sok esetben az
édesítőszereknek kellemetlen, kese-
rű mellékhatásai vannak, valamint
az aspartam típusú édesítőszerek.
(A kereskedelmi forgalomban hasz-
nált termékek 90%-a ilyek, ezek
mellett még rákkeltő összetevőket is
tartalmaznak. 

A megoldás ember és a halak szá-
mára egyaránt a JÁZMIN
PAKÓCA (Stevia Rebaudiana) le-

het! 
Idézet a szakirodalomból: 

A dél-amerikai indiánok által
már évszázadokkal ezelőtt felfede-
zett növény, a Stevia rebaudiana egy
olyan természetes édesítőszer, mely-
nek levelei 30-szor édesebbek a cu-
kornál, kivonatai pedig akár 300-
szor édesebbek lehetnek annál. A
növénynek az emésztést segítő hatá-
sa mellett magas C és A vitamin-va-
lamint cink-, vas-, magnézium tar-
talma is bizonyított! Cukorbetegek
is fogyaszthatják. Az intenzív édes
ízért felelős steviol glycoside-ok, az
aszpartámmal ellentétben főzés, sü-

tés, pH-változás esetén sem bomla-
nak le, így a Stevia a cukor teljes
körű helyettesítője lehet!

1989-ben Bertoni olasz termé-
szettudós a következőképpen írja le
rácsodálkozását erre a növényre:
„Levelének akármilyen kis darab-
káját szánkba véve elcsodálkozunk,
hogy milyen különös és extrém
édességet tartalmaz. Egy darabka
levél, alig néhány négyzetmilliméter
nagyságú, képes akár egy óráig is
édesen tartani szánk ízét, 1–2 kis le-
vél képes egy erős kávét vagy teát
megédesíteni“

Egyéb hatásai között emlegetik a

szellemi frissességet, a jobb emész-
tést, a nyugodtabb alvást, a fekélyek
és horzsolások gyorsabb gyógyulá-
sát. Cukorbetegek is biztonságosan
fogyaszthatják, mivel nem emeli a
vércukorszintet, valamint a fogyó-
kúrázók számára is kiváló segítség
a felesleges kilók leadásához. A Ste-
via javítja az emésztést és a bélmű-
ködést, megnyugtatja a túlterhelt
gyomrot, így segíthet kisebb rosszul-
létek elmulasztásában. 

Forrás: Takács Tünde
szaktanácsadó

Gondoltam, ha ilyen jó hatással
van az emberekre, nekem ezt ki kell
próbálni a halakra is. Tavaly ősszel
teszteléseket kezdtem tehát és azt
mondhatom, hogy nagyon bevált.
Használtam boylihoz, etetőanyag-
hoz és tigrismogyoró beáztatásnál
is. Szép eredményeket értünk el
horgásztársaimmal a Balatonon is.
A legnagyobb hal 15,5 kg-os volt,
de több 5–10 kg közötti pontyot is
fogtunk vele pár nap alatt. 

Mivel még ez igazi újdonság, túl
sok tapasztalattal nem rendelkezem,
de az eddigi eredmények több, mint
biztatóak. Kísérletezzenek önök is
bátran!

További kérdéseiket, észrevétele-
iket tisztelettel várom: 

Rusznyák László

„Ami ízlik az embereknek az ízlik a halaknak is“

Horgásztúra
Kárpátalján (I rész)
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A tiszalöki Kenyérgyári holt-
ág szintén a kedvenc hor-
gászvizeim közé tartozik. Ha
egy kicsit több időm van a
horgászatra, akkor elkocsiká-
zom ehhez a csodálatos víz-
hez.

Azért szeretem ezt a vizet, mert itt
sokféle horgászmódszert lehet ered-
ményesen alkalmazni. Versenyek
előtt gyakran ide szoktam leugrani,
hogy „összelőjem“ a szerelékeimet,
és persze ha már ott vagyok, egy jó
kis horgászat is belefér.

A vízben sokféle halfaj egyedei
élnek, számomra legvonzóbbak a
dévérek. Most is ők álltak horgásza-
tom célpontjában. A parton alig
volt szabad hely, pedig még a reg-
gel 7 órai híreket sem mondta el a
rádió. Körbekocsikáztam a tavat és
egy kis kiszögellésben találtam egy
alkalmas helyet, ahol felállíthattam
a ládámat. A szomszédok már fog-
tak törpeharcsát és egy-két dévért
is, de szerintük nem igazán éhes a
hal. Ez engem egy percig sem ag-
gasztott, gyors környezettanul-

mány, mit hova tegyek és már kez-
dődhet is a horgászat.

A napokban vettem egy új 5 mé-
teres tűspiccest és szerettem volna
kipróbálni. Jelen időjárási körül-
mények ezt nem tették lehetővé,
mert erős szél fújt, ráadásul válta-
kozó irányból, így lehetetlen volt a
pontos csalivezetés ezzel a bottal.
Nem mondom, hogy nagy duzzogva
kezdtem el a rakósbotot összerakni,
mert nagyon szeretek vele horgász-
ni, de most az új botot akartam tesz-
telni.

A bot betolása után a gondos
mélységmérés következett. Előttem
a bot sugarában 1,80–2 méteres víz
volt. Hármas top set használatát
láttam indokoltnak és az erős szél
miatt egy 2 grammos úszót tettem
fel. Az ideális helyre hat kétkezes
gombócot dobtam be, várva a halak
érdeklődését. 

A szerelékem egy másfeles stop-
perólomból, alatta 6 darab és a ho-
rogtól 30 centire egy darab sörét-
ből állt. Néhány próbaúsztatás kö-
vetkezett, eredménytelenül. Az ete-
tés óta eltelt már kb. fél óra és még

egy hal sem igazolta, hogy a mód-
szer, amit alkalmazok helyes lenne
ebben az adott szituációban. Átren-
deztem az ólmozást. A horogtól 30
cm-re egy darab jelzőt hagytam, fö-
lötte 20 centire az összes többi sö-
rétet és ismét 20 centivel feljebb he-
lyezkedett el a fő súlyozás, a stop-
perólom. A szerelék horga, mely 18-
as vékonyhúsú volt éppen érintette
a meder feneket. Úgy gondoltam,
hogy ha most sem lesz érdeklődés,
akkor az előkén, illetve horgon kell
valami módosítást végrehajtani. 

Szerencsére a halak nem az
újabb szerelékmódosítások kiagya-
lására kényszerítettek, most már él-
vezhettem a horgászat gyönyörét,
kapás kapást követett.

Megjelentek a dévérek az eteté-
sen. Első kapásom egy oldalra el-
húzós volt, bevágás után nagyon

erőtlen ellenállásba ütköztem. A ka-
pás hevessége nem ekkora halat
sejtetett. Egy szép is durbincs ficán-
kolt a szereléken. Gyorsan vissza-
engedtem és vártam az újabb je-
lentkezőket a víz alatti ingyenkony-
hámon.

A nagyobb mennyiségű alapozó-
ként bedobott etetőanyag odacsalta
és a ráetető gombócok helyben tar-
tották a tenyeres dévéreket. Szinte
minden egyes leúsztatásomon hal
volt. A víz alatti áramlás ellentétes
irányú volt mint a szélirány, ez egy
kis nehézséget okozott a szerelék
vezetésében és néha egy-egy gu-
banc éktelenkedett a damilon. 

Egyetlen nagyobb dévért fogtam,
egy 30 deka körülit, de így is bol-
dog voltam az 5 kilónyi hal láttán.
Úgy tűnt, a szúnyoglárva-csonti
szendvics ma tetszett a halaknak.

Horgászok írják ��
Kenyérgyári capriccióTulajdonképpen, régóta tö-

röm a fejem, hogy a vadvi-
zekről is írok egy cikket.
Nem tagadom, szeretem a
szépet és lehet, hogy roman-
tikus is vagyok.

Az idei évben eljutottam négy
olyan vízre, amelyek nem,

vagy alig ismertek. Áldom a jó sor-
som, mert olyan szép helyeken

horgásztam, mint eleddig soha.
Meg persze halat is fogtam, ugye-
bár, ez sem mellékes.

Itt a keleti végeken, még egész
sor természeti csoda található,
melynek romlatlanságára kínosan
ügyelnek. Eldugott, nehezen meg-
közelíthető helyek, gondolom ezért
is érintetlenek, és ezért nem neve-

zem meg őket. Akik felismerik,
azok eddig is vigyáztak rá, tőlük
nem tartok.

Két holtág és két tó az említett
vízterületek. A holtágak csodálato-
san szépek és halbők. Horgászke-
zelésben vannak, kevés tagsággal,
ám rendkívül szigorúan betartják a
szabályokat, ami manapság igen
nagy szó. Néhány kellemes horgá-
szatot töltöttem itt, mind a nyári,

mind pedig az őszi-té-
li időszakban. Eleinte
gyanakvással fogad-
tak, mi a csudát is
akarok, de miután el-
magyaráztam, mit
szeretnék, rögtön
megenyhültek és ba-
rátságosak lettek irá-
nyomban. Sőt, a segí-
tőkészségük határta-
lanná vált. Ezúton is
köszönöm a kedves
barátaimnak, akikkel
a mai napig tartom, a

kapcsolatot.
Nem szabad megfeledkeznem

hűséges barátomról, Endrédi Robi-
ról, aki végig elkísért, és akivel
együtt zargattuk a halakat.

A nyári horgászat alkalmával,
bőséges, ponty és kárász zsák-
mányra tettünk szert, természete-
sen versenyezve egymással. Meg-

figyeltük, hogy eze-
ken a vizeken, sokkal
bátrabban kapnak a
halak, sokkal látvá-
nyosabbak a kapások
és gyakoribbak is,
mint másutt. Itt a 
ponty és a kárász,
nem maszatol, dönt,
emel, és visz. Az ete-
tés is eredményesebb,
mert itt nincsenek tör-
peharcsák! Itt volt
életem eddigi leg-
szebb élménye. Egy, táplálékot ke-
reső ponty csapatot követtünk nyo-
mon, a sekély és kristálytiszta víz-
ben, halálos csendben, megfigyel-
ve a technikájukat.

Ahogy túrták az iszapot, felszip-
pantva a növényi és állati eredetű
táplálékot. Sajnos, nem volt nálam
olyan eszköz, amivel ezt megörö-
kíthettem volna.

Azonnal megpróbálkoztunk a
lebegőcsalis technikával, fényes si-
kerrel, mint ahogy a képek is bizo-
nyítják. Aztán a kedvenc szórako-
zásom a csukázás. Természetesen
az őszi, tél eleji időszakban. Fé-
nyes eredménnyel záródott ez is.
Robi barátomnak, ahogy egymás
között mondjuk, alaposan „kifúj-
tam az orrát“. Imádom becserkész-
ni ezeket a falánk és óvatos raga-
dozókat. Feledhetetlen élmény,
ahogy elkapja a kishalat, majd el-
tünteti az úszót, spanolja a zsinórt
és máris érzem a kőkemény kiro-
hanásait.

Sajnos, az idén egyetlenegyet
sem sikerült pergetve fogni. Nem
tudom, mi lehet ennek az oka. Pe-
dig megpróbálkoztam minden lé-
tezhető fajtával és technikával. 

Megismertem egy remek csukás
vizet, afféle senki földjét, de innen
egyszer sem jöttünk el csuka nél-
kül. Sajnos, itt a rapsickodásra is
láttam példát. 15–20 cm-es halakat
is felbilincseltek és elvittek! Mi is
fogtunk méreten alulit, vagy alig
méretest, de fotózás után mehettek
vissza a vízbe. De az a rablás amit
leműveltek, minden határon és jó
ízlésen túl megy.

Mellékelve elküldöm az élmé-
nyeinket, fotóba öntve, talán

önök is kedvet kapnak, a vadvizek-
hez, persze csak akkor, ha óvják,
vigyázzák a természetet. További,
eredményes és jó horgászatot kívá-
nok, valamint sikeres 2007-es esz-
tendőt.

Fotók: Csapó Béla, Katona Zoltán

Vadvizeken!

Új időszámítás kezdődött a Bezdéd
Horgász Egyesület életében, mivel

2007. január 1-jétől 2020. december 31-
ig bérli a Fecskefarok holtág halászati
jogát. Ennek köszönhetően az idei évet
már „saját“ vízterülettel rendelkező
egyesületként kezdte meg. Természete-
sen ettől a BHE működtetése jóval bo-
nyolultabbá vált és a vezetők felelőssége
is jelentősen megnőtt, mivel a vízterület-
tel együtt, a velejáró gondokat és prob-
lémákat is megkapta az egyesület. A
Fecskefarok holtágat a tavalyi évben
nyilvánították halászati vízterületté, ami
azt jelenti, hogy mostanáig senki nem
foglalkozott az állapotával, gyakorlati-
lag a rapsicok és fatolvajok kedvelt terü-
lete volt. A holtág átvételkori állapota
ennek megfelelően ijesztő volt, a vízpar-
tot szinte teljesen benőtte a bozót, a tisz-

tás részeken pedig tengernyi szemét volt
szétszórva. A Bezdéd Horgász Egyesü-
let tagjai a sok gond és probléma ellené-
re úgy döntöttek, hogy belevágnak.
Megpróbálják ezt a kiváló fekvésű és ki-
vételes környezeti adottságokkal rendel-
kező tavat felvirágoztatni. Az eltelt két
hónap tapasztalatai alapján érdemes volt
belevágni. Az egyesület pusztán saját
erőből, minden külső segítség nélkül tel-
jesen kitakarította a Fecskefarok töltés
felőli oldalát, ezzel horgászatra alkal-
massá téve azt, mintegy 200 méteres
szakaszon. A takarítási munkálatokat a
Tisza áradása sajnos elnapolta, mert a
bőséges vízutánpótlás azt is jelentette,
hogy a holtág túlsópartja megközelíthe-
tetlenné vált. 

AFecskefarok „felélesztésének“
egyik fő kerékkötője, hogy a holt-

ágat autóval jelenleg nem, vagy csak na-
gyon nehezen lehet megközelíteni, e
probléma megoldása a BHE következő
nagy feladata. A tópartra vezető út kiala-
kítását az egyesület sajnos nem képes
saját erőből kivitelezni, de bízik abban,
hogy a helyi önkormányzattal és kör-
nyékbeli vállalkozókkal összefogva si-
kerülhet ezt az akadályt is leküzdeni. A
Fecskefarok jövője viszont nem csupán
a környezeti és infrastrukturális hiá-
nyosságok kiküszöbölésén múlik, ha-
nem a horgásztársadalom hozzáállásán
is. Megfelelő számú, a horgászatot
sportnak és nem élelemszerzésnek te-
kintő horgász nélkül sohasem lesz a tó-
ból, az adottságaihoz méltó horgászvíz.
Ebből kifolyólag az egyesület minden
lehetséges eszközzel azon fáradozik,
hogy növelje a Fecskefarokra kilátogató
sporthorgászok számát. Éppen ezért a
területi engedélyek és napijegyek árai a
versenyképesség és realitás mentén let-
tek kialakítva. Az igazsághoz persze az
is hozzátartozik, hogy Fecskefarok, –
méretei miatt – sohasem lesz országosan
ismert horgászparadicsom, de lehet be-
lőle egy olyan horgásztó, melyen a kör-
nyékbeli horgászok szívesen eltöltenek
egy-egy délutánt, esetleg rendeznek egy
jó horgászversenyt. 

Aterületi engedély kiváltása és mun-
kálatok segítése természetesen nem

kötelező egyetlen egyesületi tagnak
sem, mivel az BHE eredetileg nem
Fecskefarok kezelésére jött létre. A
Bezdéd Horgász Egyesület megalakulá-
sakor, az alapítók egy tipikusan úgyne-
vezett „víznélküli“ egyesületet hoztak
létre, annak érdekében, hogy minden
horgászt – függetlenül a horgásztársada-
lom speciálisan változatos felépítésétől
– egyenlőképpen tudjon képviselni. A
Fecskefarok kezelésével az egyesület
nem szándékozik beállni a célirányosan
csak a kezelt vízterülettel foglalkozó
egyesületek sorába, hanem csak egy
plusz szolgáltatás kíván nyújtani jelenle-
gi és új tagjai számára. Az egyesület ve-
zetése reméli, hogy idén sikerül meg-
duplázni a tavalyi taglétszámot (150 fő),
ami a jelenlegi helyzetben nem tűnik le-
hetetlennek, mivel az egyesülethez már
most a holtszezonban 25 új tag csatlako-
zott. Amennyiben ez a célkitűzés meg-
valósul, abban az esetben nem jelenthet
gondot az egyesületnek leküzdeni az
előtte álló akadályokat sem.

További részletek és információk a
www.bezded.hu

internetes honlapon!

Új kihívások elõtt a
Bezdéd Horgász Egyesület

Az idén is mint ahogy az elmúlt
években is, májusban kifogtam
néhány jó halas napot, amikor
szinte mindegy volt, hogy mit tet-
tem a horogra, hogyan kínáltam
fel a csalit, mindig volt kapás és
fogás is.

Ez a fent említett időszak nem tart so-
hasem a végtelenségig, sajnos, csak né-
hány napig, ahogy a csodák szoktak. Ám
ezek a napok a horgászok életében a
legszívetmelengetőbbek, amikor eszik a
hal és nem kell azon gondolkozni, hogy
mit is tűzzek a horogra, szendvicscsalit
vagy egy szem pinkit, mert finnyás, ma-
szatolós minden kapás, ami még a legpa-
rányibb úszón is csak egy-két milliméte-
res mozdítás. Tavaly, május derekától
kezdődött ez a néhány csodás nap, mely
bearanyozta, igaz, laposkeszegről van
szó, talán helyesebb lenne a beezüstözte
ezeket a napokat.

Egy kis csatornán horgásztam, ame-
lyet cikkeimben már korábban is említet-
tem. Különösen kedves ez a kis víz szá-
momra, mert azonkívül, hogy a lakásunk-
tól kb. fél kilométerre van, egész gyer-
mekkoromat is ennek a víznek a partján
horgászva töltöttem. Jól ismerem a víz
minden zeg-zugát, a medertörések helyét.
Egyet azonban mégsem tudtam kifürkész-
ni, azt, hogy miért van az, hogy minden
évben más és más halfajok dominálnak a
horgászzsákmányban. Két évvel ezelőtt

kárászokat lehetett fogni minden mennyi-
ség, tavaly a tenyeres karika keszeg volt
az úr, az idén pedig a lapos.

A hely, amelyet napokon át vallattam,
a kis csatorna egy derékszögű kanyará-
nak külső ívén volt. Beetetés előtt a hely
tele volt apró küszökkel, akik a vízre hul-
ló rovarokból szedegettek. Ilyen esetek-

ben nem sok mindent lehet kezdeni, ha az
ember más halfajra szeretne horgászni,
mert az ügyes kis csontileső küszök min-
dent elkapnak még mielőtt beállt volna az
úszó. Mély vízben ez nem okoz nagy
problémát, mert kemény gombó-
cokat készítünk és
ezeket a fenék-
re tesszük.
Sajnos
az én
e s e -
t e m -
ben a víz
mélysége nem
érte el az egy métert sem, és ez a
küszöknek még „merülőmélység“,
vagyis ilyen rövid távon követik a mélybe
a csalit és amilyen gyorsan sikerül, fel is
veszik a munkájuk jutalmát, az ízletes fa-
latot.

Felszerelésem 0,105-ős főzsinórból,
4x16-os pálcaúszóból és 18-as hosszú-
szárú Fine Match tipusú horogból állt. A
szereléket hét egyforma méretű sörét és
egy kisebb jelzőólom merítette be. A fő
súlyozást adó hét sörét két csomóban volt
a damilon elhelyezve-öt és kettő elosztás-
ban-, a kettő a horogtól 35 cm távolság-

ra, a jelző pedig a horogtól 20 cm-re.
Előkének 0,08-as átmérőjű damilt vá-
lasztottam. A csali egy szem csonti.

Fenékmérés után, az elkészített gom-
bócokat még keményebbre
gyúrtam, némi csontkukacot
téve az etetőanyagba, amit 3,5

méteres bot távol-
s á g á b a

beetettem. Fel voltam készülve
a küsz invázióra, mert akármennyire ke-
mény is a gombóc mindig leválnak a fel-
színéről etetőanyag szemcsék amik vonz-

zák az aprónépet. Az első dobásokra ter-
metes küszök jelentkeztek. Aztán eltűntek
az ezüsthalacskák és megérkezett az első
laposkeszeg. Szép, tenyeres volt, nagyon
megdobogtatta a szívem. Egy ideig jól
fogtam a laposokat, de kezdtek ritkulni a
kapások. Eljött a ráetetés ideje, de voltak
bizonyos félelmeim, hogy ismét visszatér-
nek a küszök. Nem így történt. 
A laposak elzavarták őket az etetésről és
ezután már semmi mást nem fogtam, csak
tenyeres laposakat. Lazábban összenyo-
mott gombócokkal etettem a továbbiak-
ban, és jöttek a laposok egymás után. Ka-
pásaim rendszeresen feltolósak voltak,
ezért egy néhány centivel minden egyes
megfogott hal után csökkentettem az
eresztéket. 
Végül 60 centis eresztékkel horgásztam,
ebben az esetben a halak a nagyon lassú
áramlással szembe indultak meg a csali-
val, vagy megállt az úszó egy helyben.
Áramló víz esetében az egy helyben álló
úszó nem mindig kapást jelent, mert az
elakadó szerelék is ugyanezt a látszatka-
pást produkálja. Az én esetemben ez biz-
tos kapást jelentett, mert enyhén vissza-
tartva úsztattam a szereléket és a meder
teljesen akadómentes. A laposokból nem
csak én fogtam szép terítéket hanem ba-
rátaim is bőven szedegettek. Tőlük kap-
tam az infót, hogy ha van időm nézzek le,
mert eszik a lapos. Ezúton is köszönöm
nekik.

Balogh Róbert

A laposkeszegezés
öröme
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Az egyesület 1989 márciusá-
ban alakult. Az alapító tagok
nagyhalásziak voltak. A 24
fős csapat kevés anyagiakkal
rendelkezett, így tagi-köl-
csönnel biztosították az egye-
sület megalakulását.

Kezdetben az Apátszegi-holt-
ágon (Tisza-holtág) működtünk.
Ennek megközelítése nehézkes
volt, ezért az egyesület új horgász-
víz után nézett, és így kaptuk meg
az önkormányzattól a Fertö-II. hor-
gásztavat. 

Az új horgászhely akkori állapo-
ta olyan rossz volt, hogy a horgász-
nak sok áldozatos munkájába és
anyagi hozzájárulásába került, hogy
hódolhasson szenvedélyének. Ez-
után is szerény körülmények között
működött az egyesület 13 évig.
2004 őszén a horgászvezetők és az
akkori képviselőtestületi tagok ösz-
szeültek, és megvitatták, hogy szük-

ség van egy pályázatra, amely a
Fertő-II. tavat a város horgászaihoz
és lakóihoz méltó színvonalra eme-
li. Ezt követően a képviselő-testület
magszavazta a pályázathoz szüksé-
ges önerőt, és elkezdődött a tó és
körülette lévő terület tervezése. 

A horgászvezetők és a képvise-
lő-testület lelkiismeretes munkájá-
nak köszönhetően elkészült a pá-
lyázati anyag, amelyet az illetékes
hivatalba beadtunk. A pályázat a jó
munkának köszönhetően sikeres
volt, és nyertünk 17 millió forin-
tot, melyet az önkormányzat 5
millió forinttal kiegészített, így 22
milliót költhettünk a tó és környé-
ke rendbetételére.

Evés közben jön meg az étvágy,
így az önkormányzattal úgy döntöt-
tünk, mivel a terület nagyon szép
helyen fekszik szabadidőparkká
alakítjuk át. 2006. júliusára a pályá-
zott rész sikeresen elkészült, amely
nagyon szép és látványos körülmé-

nyeket teremtett. Így július 28-án
rendezett Halászi-napokon már az
új szép és barátságos környezetben
mindenki jól érezhette magát. Ame-
ly így is volt, mert nagyon sok

résztvevője és látogatója volt és ejt-
sünk szót a horgászatról is, mert a
Fertő-II. tó természetes adottságok-
kal rendelkezik és ezért a vízi vilá-
ga is igen gazdag. A náddal, gyé-
kénnyel tarkított vízben sok ponty,
amur, csuka, süllő, harcsa, kárász,
dévér talál otthonra. Sajnos, a törpe-
harcsa is megtalálható, melynek ir-
tását az egyesület vezetői, tagjai fo-
lyamatosan végzik. Minden év au-

gusztusában törpefogó versenyt
rendez az egyesület, mely verseny-
re invitálunk minden kedves hor-
gászt. Verseny végén mindenkit
megvendégelünk. Ha már a verse-
nyeknél tartunk az idén is mi ren-
dezzük a Megyei Ifjúsági és Után-
pótlás Csapatbajnokságot május 22-
én. Szintén megrendezésre kerül a
Nagyhalászi Nap, melyre meghí-
vunk minden kedves: halat fogni,
főzni, sütni, illetve enni szerető em-
bert, de várjuk azokat is, akik kí-
váncsiak egy színes, forgatagos elő-
adásokkal tarkított napra. (2007. jú-
lius 28-án)

Szép létszámú egyesületünk tag-
jai, mely 80 fő, most már jó körül-
mények között és nagyon jó ered-
ménnyel horgászhat. Ezúton is kí-
vánunk minden hozzánk látogató-
nak jó fogást, kellemes pihenést, ki-
kapcsolódást.

Tóth István
Rétköz Horgászegyesület Elnöke

2007. évi jegyárak
Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi
Császárszállás 20 000 Ft 8 000 Ft 2 000 Ft 
Tunyogmatolcs 12 000 Ft 6 000 Ft 1 500 Ft 
Keleti főcsatorna 10 000 Ft 3 000 Ft 1 000 Ft
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4 000 Ft 400 Ft

Vízterület neve: ifjúsági éves ifj. heti ifj. napi
Császárszállás 10 000 Ft 4 000 Ft 1 000 Ft 
Tunyogmatolcs 6 000 Ft 3 000 Ft 800 Ft 
Keleti főcsatorna 5 000 Ft 1 500 Ft 500 Ft
Tiszatelek Halásztanyai csat. 2.000 Ft 200 Ft

Megyei gyerekjegy: 3.000 Ft
Országos gyerekjegy: 5.000 Ft
Horgászvizsga: 1 000 Ft
Államijegy: 1 000 Ft
Tagságilap: 1 200 Ft Ifiknek: 600 Ft
Országos területi horgászengedély: 63 000 Ft
Tisztségviselői: 31 000 Ft

A fehérgyarmati „Rákóczi“ Halászati Szövetkezet jegyárai: 
felnőtt éves: 10 000 Ft felnőtt napi: 1.000 Ft
ifi éves: 5 000 Ft ifi napi: 500 Ft

A nyíregyházi Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:
Tisza+Bodrog felnőtt éves: 11 000 Ft
Tiszai felnőtt éves: 9 000 Ft
Tiszai felnőtt napi: 600 Ft
Lónyai felnőtt éves: 2 000 Ft
Bodrogi felnőtt napi: 600 Ft

Kenyérgyári holtág jegyárai:
Felnőtt éves: 12 000 Ft, ifi éves: 6 000 Ft, felnőtt napi: 1 500 Ft

Geleji jegyárak:
Felnőtt éves: 6 500 Ft, felnőtt napi: 600 Ft, gyermek éves: 600 Ft

Tiszadobi holtág:
Felnőtt éves tagoknak: 9 000 Ft
Felnőtt napi: 1 500 Ft
Felnőtt éves 60 éven felül: 7 200 Ft
Ifi éves: 4 000 Ft
Gyerek éves: 2 000 Ft

Pikely
A képen látható halpénz egy
24,5 kg ponty tulajdona volt,
amíg Rusznyák László nyíregy-
házi horgász ki nem fogta, és
meg nem fosztotta tőle. Azért a
halunk jól járt, mert Laci – vér-
beli sporthorgászként – a kifo-
gást (kifosztást?) követően a
halat visszaengedte a vízbe!

 

ÁRA Horgász Egyesület 

neve 

Vízterület megnevezése Címe, Telefon 

felnőtt éves felnőtt napi 

APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553. Apagy, Kossuth út 45 

20/555-6664 

Csak tagoknak 2.200,- 

 

Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934. Beregdaróc, Szabadság út 113. 

30/378-8781 

12.800,- 2.000,- 

Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831. Tiszaszalka, Ady E. u. 29. 

30-310-7957 

Csak tagoknak: 5.500,- nincs 

Bújtos Sport He. Bújtosi tavak Nyíregyháza 4400. Nyíregyháza, Jelvény út 11. 

30-283-4668 

csak tagoknak: 22.000,- 

új tagnak: + 23e Ft halasítás 

1.800,- 

Cormorán Horgász 

Egyesület 

Rakamazi Nagy Morotva 4465. Rakamaz, Szent István út  174. 

30-953-1252 

Csak tagoknak: 10.245,- 

Új tagnak: 16.245,- 

1.500,- 

Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600. Kisvárda, Pf.55. 

70-387-80-18 

30.000,- 2.000,- 

Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735. Szamossályi, Kossuth út. 58. 

30-278-8806 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.500,- 

Holt Tisza HE Gyürei Vidiszegi holtág 4812. Nagyvarsány, Esze T. út 72. 

70/586-7442 

15.000,- 2.000,- 

KEMÉV HE. Császárszállási tó YAQ Táp Kft. Nyíregyháza, Tokaji út 22. 

30/691-7783 

Csak tagoknak  

Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és 

Vargaszegi holtágak 

4931. Tarpa, Rákóczi út 24. 

30/354-1999 

Csak tagoknak 16.800,- 

+ 23.000,- új tagoknak 

1.500,- 

Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751. Kocsord, Szent I. u. 13 

30-349-0707 

22.500,- 2.000,- 

Lenin Mg Tsz HE. Csengersimai horgásztó 4971. Rozsály, Kossuth út 12/a. 

20/547-8765 

Csak tagoknak: 10.000,- 2.500,- 

Lokomotív HE. Tiszabezdédi Kerek holtág 4625 Záhony, Új Élet út 7. II/7. 

30/503-2179 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.000,- 

NYPA-SENIOR HE. Sényőo Kovács tó 4400. Nyíregyháza, Tünde út 2. 

30/53-56-443 

Csak tagoknak: 20.000,- 1.500,- 

Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826. Olcsva, Bocskai út 21. 

70/945-1283 

Csak tagoknak:: 20.000,- 

Más egyesületi tagnak: 25.000 

1.500,- 

Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 

Holt-Tisza 

4803. Vásrosnamény, Templom út 19. 

30/965-9134 

Csak tagoknak: 11.000,- 2.000,- 

Rétközi HE. Nagyhalászi Fertő-II. tó 4485. Nagyhalász, Kossuth út 32. 

70/575-9353 

Csak tagoknak: 21.000,- 

Más egyesületi tagnak: 31.000 

2.500,- 

Sport HE. Nagykállói Kis tó 4320. Nagykálló, Temető u. 5. 

30/406-4580 

Csak tagoknak: 16.000,- 2.000,- 

SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400. Nyíregyháza, Korányi út 75. 

42/448-043 

22.000,- 2.000,- 

Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth út 26. 

06-30-9785573 

Csak tagoknak: 10.000,- 1.500,- 

Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4400. Nyíregyháza, Stadion út 5. 

30-93-55-417 

Csak tagoknak: 11.000,- 1.800,- 

Szatmárvidéki HE. Vajai víztározó 4700. Mátészalka, Hajdú út 27. 

30/9356172 

Csak tagoknak: 45.000,- 2.000,- 

Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471. Gávavencsellő, Tisza út 34. 

42/206-208 

Csak tagoknak: 8.000,- 

Más egyesületi tagnak: 16.000 

2.000,- 

Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900. Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 11 

44-362-675 

Csak tagoknak: 26.000,- 

Új belépőnek: 35.000,- 

2.000,- 

Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza  4842. Gulács, Tisza út 52. 

30/9818-467 

13.000,- 1.500,- 

Tiszavirág HE Milotai bányató 4951. Tiszabecs, Rákóczi út 39. 

30/462-0613 

Csak tagoknak: 21.700,- 1.500,- 

Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485. Nagyhalász, Ibrányi út 34. 

30-85-45004 

14.000,- 1.500,- 

Téglagyár HE. Téglagyári bányató 4900. Fehérgyarmat, Új Élet út 18. 

70/371-6338 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.000,- 

Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623. Tuzsér, Váci M. út 7. 

30/34-04-045 

Csak tagoknak: 5.000,- 500,- 

Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári 

holtág 

4450. Tiszalök, Kossuth út 27. 

30/9655-619 

12.000,- 1.500,- 

Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti tó 4300. Nyírbátor, Sarkantyú út 2. 

20/353-0583 

Csak tagoknak: 20.000,- 2.200,- 

Önkormányzati HE. Leveleki víztározó 4555. Levelek, Rákóczi út 2.  

249-509 

30.000,- feln. éves nappali 

45.000,- feln.éves éj/nap 

20.000,- feln. éves éjjeli 

1.800,- 

Nagyközségi Horgász 

Egyesület  

Ökörítófülpösi horgásztó 4755. Ökörítófülpös, Kossuth út 111. 

44/557-500 

Csak tagoknak: 20.000,- 

Új belépőnek: 70.000,- 

nincs 

Nyírmada-Rohod HE: Rohodi víztározó 4451. Nyíregyháza-Oros, Meggyes út 17. 

30/224-0995 

30.000,- 2.000,- 

Szabadidő SC. Horgász 

szakosztály 

Máriapócsi horgásztó 4326. Máriapócs, Kossuth tér 1. 

30/664-1311 

22.000,- 2.000,- 

Szőke Tisza HE. Tiszadadai Szűcs Tisza 4455. Tiszadada, Ifjúság út 26. 

70-9400-995 

Csak tagoknak: 5.500,- 

Más egyesületi tagnak:  6.000,- 

800,- 

Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463. Tiszanagyfalu Árpád út 16. 

70/225-4284 

Csak tagoknak: 2.000,- 

Más egyesületi tagnak: 8.000 

1.000,- 

Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400. Nyíregyháza, Jég út 4. 

30/9-452-254 

Csak tagoknak: 35.000,- 

Új belépőnek: 40.000,- 

2.500,- 

Réti csík HE. Holt-Kraszna 4751. Kocsord, Rákóczi út 33/a.  

20/366-4214 

Csak tagoknak: 15.000,-. nincs 

Bezdéd HE. Bezdédi  4624. Tiszabezdéd, Kossuth út 28/b. 

70/319-8044 

5.000,- 1.000,- 

Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440. Tiszavasvári, Árpád út 19/a. 

06-30-900-7842 

Csak tagoknak: 6.000,- 3.000,- 

Nagykállói Sport HE.  Nagykállói Kis tó 4320. Nagykálló, Temető út 5. 

06-30-406-4580 

Csak tagoknak: 16.000,- 2.000,- 

 

        

2007. évi 

 

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj 

04.29. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos 

fn: 2,5 E Ft, ifi, utánp. nő 

2 E Ft 

05. eleje XII. Nemzetközi Barátság Kupa 

később kerül 

megállapításra 

– 

05.13. I. osztályú Csapatbajnokság Leveleki víztározó 
nincs 

a verseny 1 fordulós 

05.20. II. osztályú Csapatbajnokság Kocsord, Kirva lapos nincs 

06.03. Utánpótlás és Ifi CSB Nagyhalász Fertő II. nincs 

06.10. Egyéni Bajnokság Tiszalök 

fn: 2,5 E Ft, ifi, utánp., 

nő 2 E Ft 

07.07–08. OHCSB I. o. Velencei tó, Sukoró 120 E Ft 

07.22. 
Feleischer Zoltán Emlékverseny Tiszalök  

07.29. 
Egyéni Pénzdíjas Fesztivál 

Horgászverseny  

Tiszalöki halsütő 

Fesztivál keretében 

5 E Ft 

07–08. hó Horgásztábor I.II. Tiszadob és Rohod  

09.15–16. Országos Veterán Horgászverseny Levelek  

09.23. Tisztségviselői Horg. verseny Kisvárda 10 E Ft 

09.30. Szűcs Attila Emlékverseny Tímári Tiszapart  

11.04. Csukafogó Horgászverseny Gávavencsellő  

 

Nyíregyháza, 2007. március 02. 

Verseny Szakbizottság 

 

www.villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Bemutatkozik a Rétköz Sporthorgász Egyesület

Vízkezelõ Horgász Egyesületek megyénkben
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milliót költhettünk a tó és környé-
ke rendbetételére.

Evés közben jön meg az étvágy,
így az önkormányzattal úgy döntöt-
tünk, mivel a terület nagyon szép
helyen fekszik szabadidőparkká
alakítjuk át. 2006. júliusára a pályá-
zott rész sikeresen elkészült, amely
nagyon szép és látványos körülmé-

nyeket teremtett. Így július 28-án
rendezett Halászi-napokon már az
új szép és barátságos környezetben
mindenki jól érezhette magát. Ame-
ly így is volt, mert nagyon sok

résztvevője és látogatója volt és ejt-
sünk szót a horgászatról is, mert a
Fertő-II. tó természetes adottságok-
kal rendelkezik és ezért a vízi vilá-
ga is igen gazdag. A náddal, gyé-
kénnyel tarkított vízben sok ponty,
amur, csuka, süllő, harcsa, kárász,
dévér talál otthonra. Sajnos, a törpe-
harcsa is megtalálható, melynek ir-
tását az egyesület vezetői, tagjai fo-
lyamatosan végzik. Minden év au-

gusztusában törpefogó versenyt
rendez az egyesület, mely verseny-
re invitálunk minden kedves hor-
gászt. Verseny végén mindenkit
megvendégelünk. Ha már a verse-
nyeknél tartunk az idén is mi ren-
dezzük a Megyei Ifjúsági és Után-
pótlás Csapatbajnokságot május 22-
én. Szintén megrendezésre kerül a
Nagyhalászi Nap, melyre meghí-
vunk minden kedves: halat fogni,
főzni, sütni, illetve enni szerető em-
bert, de várjuk azokat is, akik kí-
váncsiak egy színes, forgatagos elő-
adásokkal tarkított napra. (2007. jú-
lius 28-án)

Szép létszámú egyesületünk tag-
jai, mely 80 fő, most már jó körül-
mények között és nagyon jó ered-
ménnyel horgászhat. Ezúton is kí-
vánunk minden hozzánk látogató-
nak jó fogást, kellemes pihenést, ki-
kapcsolódást.

Tóth István
Rétköz Horgászegyesület Elnöke

2007. évi jegyárak
Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi
Császárszállás 20 000 Ft 8 000 Ft 2 000 Ft 
Tunyogmatolcs 12 000 Ft 6 000 Ft 1 500 Ft 
Keleti főcsatorna 10 000 Ft 3 000 Ft 1 000 Ft
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4 000 Ft 400 Ft

Vízterület neve: ifjúsági éves ifj. heti ifj. napi
Császárszállás 10 000 Ft 4 000 Ft 1 000 Ft 
Tunyogmatolcs 6 000 Ft 3 000 Ft 800 Ft 
Keleti főcsatorna 5 000 Ft 1 500 Ft 500 Ft
Tiszatelek Halásztanyai csat. 2.000 Ft 200 Ft

Megyei gyerekjegy: 3.000 Ft
Országos gyerekjegy: 5.000 Ft
Horgászvizsga: 1 000 Ft
Államijegy: 1 000 Ft
Tagságilap: 1 200 Ft Ifiknek: 600 Ft
Országos területi horgászengedély: 63 000 Ft
Tisztségviselői: 31 000 Ft

A fehérgyarmati „Rákóczi“ Halászati Szövetkezet jegyárai: 
felnőtt éves: 10 000 Ft felnőtt napi: 1.000 Ft
ifi éves: 5 000 Ft ifi napi: 500 Ft

A nyíregyházi Szabolcsi Halászati Kft jegyárai:
Tisza+Bodrog felnőtt éves: 11 000 Ft
Tiszai felnőtt éves: 9 000 Ft
Tiszai felnőtt napi: 600 Ft
Lónyai felnőtt éves: 2 000 Ft
Bodrogi felnőtt napi: 600 Ft

Kenyérgyári holtág jegyárai:
Felnőtt éves: 12 000 Ft, ifi éves: 6 000 Ft, felnőtt napi: 1 500 Ft

Geleji jegyárak:
Felnőtt éves: 6 500 Ft, felnőtt napi: 600 Ft, gyermek éves: 600 Ft

Tiszadobi holtág:
Felnőtt éves tagoknak: 9 000 Ft
Felnőtt napi: 1 500 Ft
Felnőtt éves 60 éven felül: 7 200 Ft
Ifi éves: 4 000 Ft
Gyerek éves: 2 000 Ft

Pikely
A képen látható halpénz egy
24,5 kg ponty tulajdona volt,
amíg Rusznyák László nyíregy-
házi horgász ki nem fogta, és
meg nem fosztotta tőle. Azért a
halunk jól járt, mert Laci – vér-
beli sporthorgászként – a kifo-
gást (kifosztást?) követően a
halat visszaengedte a vízbe!

 

ÁRA Horgász Egyesület 

neve 

Vízterület megnevezése Címe, Telefon 

felnőtt éves felnőtt napi 

APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553. Apagy, Kossuth út 45 

20/555-6664 

Csak tagoknak 2.200,- 

 

Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934. Beregdaróc, Szabadság út 113. 

30/378-8781 

12.800,- 2.000,- 

Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831. Tiszaszalka, Ady E. u. 29. 

30-310-7957 

Csak tagoknak: 5.500,- nincs 

Bújtos Sport He. Bújtosi tavak Nyíregyháza 4400. Nyíregyháza, Jelvény út 11. 

30-283-4668 

csak tagoknak: 22.000,- 

új tagnak: + 23e Ft halasítás 

1.800,- 

Cormorán Horgász 

Egyesület 

Rakamazi Nagy Morotva 4465. Rakamaz, Szent István út  174. 

30-953-1252 

Csak tagoknak: 10.245,- 

Új tagnak: 16.245,- 

1.500,- 

Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600. Kisvárda, Pf.55. 

70-387-80-18 

30.000,- 2.000,- 

Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735. Szamossályi, Kossuth út. 58. 

30-278-8806 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.500,- 

Holt Tisza HE Gyürei Vidiszegi holtág 4812. Nagyvarsány, Esze T. út 72. 

70/586-7442 

15.000,- 2.000,- 

KEMÉV HE. Császárszállási tó YAQ Táp Kft. Nyíregyháza, Tokaji út 22. 

30/691-7783 

Csak tagoknak  

Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és 

Vargaszegi holtágak 

4931. Tarpa, Rákóczi út 24. 

30/354-1999 

Csak tagoknak 16.800,- 

+ 23.000,- új tagoknak 

1.500,- 

Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751. Kocsord, Szent I. u. 13 

30-349-0707 

22.500,- 2.000,- 

Lenin Mg Tsz HE. Csengersimai horgásztó 4971. Rozsály, Kossuth út 12/a. 

20/547-8765 

Csak tagoknak: 10.000,- 2.500,- 

Lokomotív HE. Tiszabezdédi Kerek holtág 4625 Záhony, Új Élet út 7. II/7. 

30/503-2179 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.000,- 

NYPA-SENIOR HE. Sényőo Kovács tó 4400. Nyíregyháza, Tünde út 2. 

30/53-56-443 

Csak tagoknak: 20.000,- 1.500,- 

Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826. Olcsva, Bocskai út 21. 

70/945-1283 

Csak tagoknak:: 20.000,- 

Más egyesületi tagnak: 25.000 

1.500,- 

Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 

Holt-Tisza 

4803. Vásrosnamény, Templom út 19. 

30/965-9134 

Csak tagoknak: 11.000,- 2.000,- 

Rétközi HE. Nagyhalászi Fertő-II. tó 4485. Nagyhalász, Kossuth út 32. 

70/575-9353 

Csak tagoknak: 21.000,- 

Más egyesületi tagnak: 31.000 

2.500,- 

Sport HE. Nagykállói Kis tó 4320. Nagykálló, Temető u. 5. 

30/406-4580 

Csak tagoknak: 16.000,- 2.000,- 

SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400. Nyíregyháza, Korányi út 75. 

42/448-043 

22.000,- 2.000,- 

Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth út 26. 

06-30-9785573 

Csak tagoknak: 10.000,- 1.500,- 

Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4400. Nyíregyháza, Stadion út 5. 

30-93-55-417 

Csak tagoknak: 11.000,- 1.800,- 

Szatmárvidéki HE. Vajai víztározó 4700. Mátészalka, Hajdú út 27. 

30/9356172 

Csak tagoknak: 45.000,- 2.000,- 

Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471. Gávavencsellő, Tisza út 34. 

42/206-208 

Csak tagoknak: 8.000,- 

Más egyesületi tagnak: 16.000 

2.000,- 

Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900. Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 11 

44-362-675 

Csak tagoknak: 26.000,- 

Új belépőnek: 35.000,- 

2.000,- 

Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza  4842. Gulács, Tisza út 52. 

30/9818-467 

13.000,- 1.500,- 

Tiszavirág HE Milotai bányató 4951. Tiszabecs, Rákóczi út 39. 

30/462-0613 

Csak tagoknak: 21.700,- 1.500,- 

Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485. Nagyhalász, Ibrányi út 34. 

30-85-45004 

14.000,- 1.500,- 

Téglagyár HE. Téglagyári bányató 4900. Fehérgyarmat, Új Élet út 18. 

70/371-6338 

Csak tagoknak: 15.000,- 2.000,- 

Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623. Tuzsér, Váci M. út 7. 

30/34-04-045 

Csak tagoknak: 5.000,- 500,- 

Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári 

holtág 

4450. Tiszalök, Kossuth út 27. 

30/9655-619 

12.000,- 1.500,- 

Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti tó 4300. Nyírbátor, Sarkantyú út 2. 

20/353-0583 

Csak tagoknak: 20.000,- 2.200,- 

Önkormányzati HE. Leveleki víztározó 4555. Levelek, Rákóczi út 2.  

249-509 

30.000,- feln. éves nappali 

45.000,- feln.éves éj/nap 

20.000,- feln. éves éjjeli 

1.800,- 

Nagyközségi Horgász 

Egyesület  

Ökörítófülpösi horgásztó 4755. Ökörítófülpös, Kossuth út 111. 

44/557-500 

Csak tagoknak: 20.000,- 

Új belépőnek: 70.000,- 

nincs 

Nyírmada-Rohod HE: Rohodi víztározó 4451. Nyíregyháza-Oros, Meggyes út 17. 

30/224-0995 

30.000,- 2.000,- 

Szabadidő SC. Horgász 

szakosztály 

Máriapócsi horgásztó 4326. Máriapócs, Kossuth tér 1. 

30/664-1311 

22.000,- 2.000,- 

Szőke Tisza HE. Tiszadadai Szűcs Tisza 4455. Tiszadada, Ifjúság út 26. 

70-9400-995 

Csak tagoknak: 5.500,- 

Más egyesületi tagnak:  6.000,- 

800,- 

Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463. Tiszanagyfalu Árpád út 16. 

70/225-4284 

Csak tagoknak: 2.000,- 

Más egyesületi tagnak: 8.000 

1.000,- 

Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400. Nyíregyháza, Jég út 4. 

30/9-452-254 

Csak tagoknak: 35.000,- 

Új belépőnek: 40.000,- 

2.500,- 

Réti csík HE. Holt-Kraszna 4751. Kocsord, Rákóczi út 33/a.  

20/366-4214 

Csak tagoknak: 15.000,-. nincs 

Bezdéd HE. Bezdédi  4624. Tiszabezdéd, Kossuth út 28/b. 

70/319-8044 

5.000,- 1.000,- 

Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440. Tiszavasvári, Árpád út 19/a. 

06-30-900-7842 

Csak tagoknak: 6.000,- 3.000,- 

Nagykállói Sport HE.  Nagykállói Kis tó 4320. Nagykálló, Temető út 5. 

06-30-406-4580 

Csak tagoknak: 16.000,- 2.000,- 

 

        

2007. évi 

 

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj 

04.29. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos 

fn: 2,5 E Ft, ifi, utánp. nő 

2 E Ft 

05. eleje XII. Nemzetközi Barátság Kupa 

később kerül 

megállapításra 

– 

05.13. I. osztályú Csapatbajnokság Leveleki víztározó 
nincs 

a verseny 1 fordulós 

05.20. II. osztályú Csapatbajnokság Kocsord, Kirva lapos nincs 

06.03. Utánpótlás és Ifi CSB Nagyhalász Fertő II. nincs 

06.10. Egyéni Bajnokság Tiszalök 

fn: 2,5 E Ft, ifi, utánp., 

nő 2 E Ft 

07.07–08. OHCSB I. o. Velencei tó, Sukoró 120 E Ft 

07.22. 
Feleischer Zoltán Emlékverseny Tiszalök  

07.29. 
Egyéni Pénzdíjas Fesztivál 

Horgászverseny  

Tiszalöki halsütő 

Fesztivál keretében 

5 E Ft 

07–08. hó Horgásztábor I.II. Tiszadob és Rohod  

09.15–16. Országos Veterán Horgászverseny Levelek  

09.23. Tisztségviselői Horg. verseny Kisvárda 10 E Ft 

09.30. Szűcs Attila Emlékverseny Tímári Tiszapart  

11.04. Csukafogó Horgászverseny Gávavencsellő  

 

Nyíregyháza, 2007. március 02. 

Verseny Szakbizottság 
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A tiszalöki Kenyérgyári holt-
ág szintén a kedvenc hor-
gászvizeim közé tartozik. Ha
egy kicsit több időm van a
horgászatra, akkor elkocsiká-
zom ehhez a csodálatos víz-
hez.

Azért szeretem ezt a vizet, mert itt
sokféle horgászmódszert lehet ered-
ményesen alkalmazni. Versenyek
előtt gyakran ide szoktam leugrani,
hogy „összelőjem“ a szerelékeimet,
és persze ha már ott vagyok, egy jó
kis horgászat is belefér.

A vízben sokféle halfaj egyedei
élnek, számomra legvonzóbbak a
dévérek. Most is ők álltak horgásza-
tom célpontjában. A parton alig
volt szabad hely, pedig még a reg-
gel 7 órai híreket sem mondta el a
rádió. Körbekocsikáztam a tavat és
egy kis kiszögellésben találtam egy
alkalmas helyet, ahol felállíthattam
a ládámat. A szomszédok már fog-
tak törpeharcsát és egy-két dévért
is, de szerintük nem igazán éhes a
hal. Ez engem egy percig sem ag-
gasztott, gyors környezettanul-

mány, mit hova tegyek és már kez-
dődhet is a horgászat.

A napokban vettem egy új 5 mé-
teres tűspiccest és szerettem volna
kipróbálni. Jelen időjárási körül-
mények ezt nem tették lehetővé,
mert erős szél fújt, ráadásul válta-
kozó irányból, így lehetetlen volt a
pontos csalivezetés ezzel a bottal.
Nem mondom, hogy nagy duzzogva
kezdtem el a rakósbotot összerakni,
mert nagyon szeretek vele horgász-
ni, de most az új botot akartam tesz-
telni.

A bot betolása után a gondos
mélységmérés következett. Előttem
a bot sugarában 1,80–2 méteres víz
volt. Hármas top set használatát
láttam indokoltnak és az erős szél
miatt egy 2 grammos úszót tettem
fel. Az ideális helyre hat kétkezes
gombócot dobtam be, várva a halak
érdeklődését. 

A szerelékem egy másfeles stop-
perólomból, alatta 6 darab és a ho-
rogtól 30 centire egy darab sörét-
ből állt. Néhány próbaúsztatás kö-
vetkezett, eredménytelenül. Az ete-
tés óta eltelt már kb. fél óra és még

egy hal sem igazolta, hogy a mód-
szer, amit alkalmazok helyes lenne
ebben az adott szituációban. Átren-
deztem az ólmozást. A horogtól 30
cm-re egy darab jelzőt hagytam, fö-
lötte 20 centire az összes többi sö-
rétet és ismét 20 centivel feljebb he-
lyezkedett el a fő súlyozás, a stop-
perólom. A szerelék horga, mely 18-
as vékonyhúsú volt éppen érintette
a meder feneket. Úgy gondoltam,
hogy ha most sem lesz érdeklődés,
akkor az előkén, illetve horgon kell
valami módosítást végrehajtani. 

Szerencsére a halak nem az
újabb szerelékmódosítások kiagya-
lására kényszerítettek, most már él-
vezhettem a horgászat gyönyörét,
kapás kapást követett.

Megjelentek a dévérek az eteté-
sen. Első kapásom egy oldalra el-
húzós volt, bevágás után nagyon

erőtlen ellenállásba ütköztem. A ka-
pás hevessége nem ekkora halat
sejtetett. Egy szép is durbincs ficán-
kolt a szereléken. Gyorsan vissza-
engedtem és vártam az újabb je-
lentkezőket a víz alatti ingyenkony-
hámon.

A nagyobb mennyiségű alapozó-
ként bedobott etetőanyag odacsalta
és a ráetető gombócok helyben tar-
tották a tenyeres dévéreket. Szinte
minden egyes leúsztatásomon hal
volt. A víz alatti áramlás ellentétes
irányú volt mint a szélirány, ez egy
kis nehézséget okozott a szerelék
vezetésében és néha egy-egy gu-
banc éktelenkedett a damilon. 

Egyetlen nagyobb dévért fogtam,
egy 30 deka körülit, de így is bol-
dog voltam az 5 kilónyi hal láttán.
Úgy tűnt, a szúnyoglárva-csonti
szendvics ma tetszett a halaknak.

Horgászok írják ��
Kenyérgyári capriccióTulajdonképpen, régóta tö-

röm a fejem, hogy a vadvi-
zekről is írok egy cikket.
Nem tagadom, szeretem a
szépet és lehet, hogy roman-
tikus is vagyok.

Az idei évben eljutottam négy
olyan vízre, amelyek nem,

vagy alig ismertek. Áldom a jó sor-
som, mert olyan szép helyeken

horgásztam, mint eleddig soha.
Meg persze halat is fogtam, ugye-
bár, ez sem mellékes.

Itt a keleti végeken, még egész
sor természeti csoda található,
melynek romlatlanságára kínosan
ügyelnek. Eldugott, nehezen meg-
közelíthető helyek, gondolom ezért
is érintetlenek, és ezért nem neve-

zem meg őket. Akik felismerik,
azok eddig is vigyáztak rá, tőlük
nem tartok.

Két holtág és két tó az említett
vízterületek. A holtágak csodálato-
san szépek és halbők. Horgászke-
zelésben vannak, kevés tagsággal,
ám rendkívül szigorúan betartják a
szabályokat, ami manapság igen
nagy szó. Néhány kellemes horgá-
szatot töltöttem itt, mind a nyári,

mind pedig az őszi-té-
li időszakban. Eleinte
gyanakvással fogad-
tak, mi a csudát is
akarok, de miután el-
magyaráztam, mit
szeretnék, rögtön
megenyhültek és ba-
rátságosak lettek irá-
nyomban. Sőt, a segí-
tőkészségük határta-
lanná vált. Ezúton is
köszönöm a kedves
barátaimnak, akikkel
a mai napig tartom, a

kapcsolatot.
Nem szabad megfeledkeznem

hűséges barátomról, Endrédi Robi-
ról, aki végig elkísért, és akivel
együtt zargattuk a halakat.

A nyári horgászat alkalmával,
bőséges, ponty és kárász zsák-
mányra tettünk szert, természete-
sen versenyezve egymással. Meg-

figyeltük, hogy eze-
ken a vizeken, sokkal
bátrabban kapnak a
halak, sokkal látvá-
nyosabbak a kapások
és gyakoribbak is,
mint másutt. Itt a 
ponty és a kárász,
nem maszatol, dönt,
emel, és visz. Az ete-
tés is eredményesebb,
mert itt nincsenek tör-
peharcsák! Itt volt
életem eddigi leg-
szebb élménye. Egy, táplálékot ke-
reső ponty csapatot követtünk nyo-
mon, a sekély és kristálytiszta víz-
ben, halálos csendben, megfigyel-
ve a technikájukat.

Ahogy túrták az iszapot, felszip-
pantva a növényi és állati eredetű
táplálékot. Sajnos, nem volt nálam
olyan eszköz, amivel ezt megörö-
kíthettem volna.

Azonnal megpróbálkoztunk a
lebegőcsalis technikával, fényes si-
kerrel, mint ahogy a képek is bizo-
nyítják. Aztán a kedvenc szórako-
zásom a csukázás. Természetesen
az őszi, tél eleji időszakban. Fé-
nyes eredménnyel záródott ez is.
Robi barátomnak, ahogy egymás
között mondjuk, alaposan „kifúj-
tam az orrát“. Imádom becserkész-
ni ezeket a falánk és óvatos raga-
dozókat. Feledhetetlen élmény,
ahogy elkapja a kishalat, majd el-
tünteti az úszót, spanolja a zsinórt
és máris érzem a kőkemény kiro-
hanásait.

Sajnos, az idén egyetlenegyet
sem sikerült pergetve fogni. Nem
tudom, mi lehet ennek az oka. Pe-
dig megpróbálkoztam minden lé-
tezhető fajtával és technikával. 

Megismertem egy remek csukás
vizet, afféle senki földjét, de innen
egyszer sem jöttünk el csuka nél-
kül. Sajnos, itt a rapsickodásra is
láttam példát. 15–20 cm-es halakat
is felbilincseltek és elvittek! Mi is
fogtunk méreten alulit, vagy alig
méretest, de fotózás után mehettek
vissza a vízbe. De az a rablás amit
leműveltek, minden határon és jó
ízlésen túl megy.

Mellékelve elküldöm az élmé-
nyeinket, fotóba öntve, talán

önök is kedvet kapnak, a vadvizek-
hez, persze csak akkor, ha óvják,
vigyázzák a természetet. További,
eredményes és jó horgászatot kívá-
nok, valamint sikeres 2007-es esz-
tendőt.

Fotók: Csapó Béla, Katona Zoltán

Vadvizeken!

Új időszámítás kezdődött a Bezdéd
Horgász Egyesület életében, mivel

2007. január 1-jétől 2020. december 31-
ig bérli a Fecskefarok holtág halászati
jogát. Ennek köszönhetően az idei évet
már „saját“ vízterülettel rendelkező
egyesületként kezdte meg. Természete-
sen ettől a BHE működtetése jóval bo-
nyolultabbá vált és a vezetők felelőssége
is jelentősen megnőtt, mivel a vízterület-
tel együtt, a velejáró gondokat és prob-
lémákat is megkapta az egyesület. A
Fecskefarok holtágat a tavalyi évben
nyilvánították halászati vízterületté, ami
azt jelenti, hogy mostanáig senki nem
foglalkozott az állapotával, gyakorlati-
lag a rapsicok és fatolvajok kedvelt terü-
lete volt. A holtág átvételkori állapota
ennek megfelelően ijesztő volt, a vízpar-
tot szinte teljesen benőtte a bozót, a tisz-

tás részeken pedig tengernyi szemét volt
szétszórva. A Bezdéd Horgász Egyesü-
let tagjai a sok gond és probléma ellené-
re úgy döntöttek, hogy belevágnak.
Megpróbálják ezt a kiváló fekvésű és ki-
vételes környezeti adottságokkal rendel-
kező tavat felvirágoztatni. Az eltelt két
hónap tapasztalatai alapján érdemes volt
belevágni. Az egyesület pusztán saját
erőből, minden külső segítség nélkül tel-
jesen kitakarította a Fecskefarok töltés
felőli oldalát, ezzel horgászatra alkal-
massá téve azt, mintegy 200 méteres
szakaszon. A takarítási munkálatokat a
Tisza áradása sajnos elnapolta, mert a
bőséges vízutánpótlás azt is jelentette,
hogy a holtág túlsópartja megközelíthe-
tetlenné vált. 

AFecskefarok „felélesztésének“
egyik fő kerékkötője, hogy a holt-

ágat autóval jelenleg nem, vagy csak na-
gyon nehezen lehet megközelíteni, e
probléma megoldása a BHE következő
nagy feladata. A tópartra vezető út kiala-
kítását az egyesület sajnos nem képes
saját erőből kivitelezni, de bízik abban,
hogy a helyi önkormányzattal és kör-
nyékbeli vállalkozókkal összefogva si-
kerülhet ezt az akadályt is leküzdeni. A
Fecskefarok jövője viszont nem csupán
a környezeti és infrastrukturális hiá-
nyosságok kiküszöbölésén múlik, ha-
nem a horgásztársadalom hozzáállásán
is. Megfelelő számú, a horgászatot
sportnak és nem élelemszerzésnek te-
kintő horgász nélkül sohasem lesz a tó-
ból, az adottságaihoz méltó horgászvíz.
Ebből kifolyólag az egyesület minden
lehetséges eszközzel azon fáradozik,
hogy növelje a Fecskefarokra kilátogató
sporthorgászok számát. Éppen ezért a
területi engedélyek és napijegyek árai a
versenyképesség és realitás mentén let-
tek kialakítva. Az igazsághoz persze az
is hozzátartozik, hogy Fecskefarok, –
méretei miatt – sohasem lesz országosan
ismert horgászparadicsom, de lehet be-
lőle egy olyan horgásztó, melyen a kör-
nyékbeli horgászok szívesen eltöltenek
egy-egy délutánt, esetleg rendeznek egy
jó horgászversenyt. 

Aterületi engedély kiváltása és mun-
kálatok segítése természetesen nem

kötelező egyetlen egyesületi tagnak
sem, mivel az BHE eredetileg nem
Fecskefarok kezelésére jött létre. A
Bezdéd Horgász Egyesület megalakulá-
sakor, az alapítók egy tipikusan úgyne-
vezett „víznélküli“ egyesületet hoztak
létre, annak érdekében, hogy minden
horgászt – függetlenül a horgásztársada-
lom speciálisan változatos felépítésétől
– egyenlőképpen tudjon képviselni. A
Fecskefarok kezelésével az egyesület
nem szándékozik beállni a célirányosan
csak a kezelt vízterülettel foglalkozó
egyesületek sorába, hanem csak egy
plusz szolgáltatás kíván nyújtani jelenle-
gi és új tagjai számára. Az egyesület ve-
zetése reméli, hogy idén sikerül meg-
duplázni a tavalyi taglétszámot (150 fő),
ami a jelenlegi helyzetben nem tűnik le-
hetetlennek, mivel az egyesülethez már
most a holtszezonban 25 új tag csatlako-
zott. Amennyiben ez a célkitűzés meg-
valósul, abban az esetben nem jelenthet
gondot az egyesületnek leküzdeni az
előtte álló akadályokat sem.

További részletek és információk a
www.bezded.hu

internetes honlapon!

Új kihívások elõtt a
Bezdéd Horgász Egyesület

Az idén is mint ahogy az elmúlt
években is, májusban kifogtam
néhány jó halas napot, amikor
szinte mindegy volt, hogy mit tet-
tem a horogra, hogyan kínáltam
fel a csalit, mindig volt kapás és
fogás is.

Ez a fent említett időszak nem tart so-
hasem a végtelenségig, sajnos, csak né-
hány napig, ahogy a csodák szoktak. Ám
ezek a napok a horgászok életében a
legszívetmelengetőbbek, amikor eszik a
hal és nem kell azon gondolkozni, hogy
mit is tűzzek a horogra, szendvicscsalit
vagy egy szem pinkit, mert finnyás, ma-
szatolós minden kapás, ami még a legpa-
rányibb úszón is csak egy-két milliméte-
res mozdítás. Tavaly, május derekától
kezdődött ez a néhány csodás nap, mely
bearanyozta, igaz, laposkeszegről van
szó, talán helyesebb lenne a beezüstözte
ezeket a napokat.

Egy kis csatornán horgásztam, ame-
lyet cikkeimben már korábban is említet-
tem. Különösen kedves ez a kis víz szá-
momra, mert azonkívül, hogy a lakásunk-
tól kb. fél kilométerre van, egész gyer-
mekkoromat is ennek a víznek a partján
horgászva töltöttem. Jól ismerem a víz
minden zeg-zugát, a medertörések helyét.
Egyet azonban mégsem tudtam kifürkész-
ni, azt, hogy miért van az, hogy minden
évben más és más halfajok dominálnak a
horgászzsákmányban. Két évvel ezelőtt

kárászokat lehetett fogni minden mennyi-
ség, tavaly a tenyeres karika keszeg volt
az úr, az idén pedig a lapos.

A hely, amelyet napokon át vallattam,
a kis csatorna egy derékszögű kanyará-
nak külső ívén volt. Beetetés előtt a hely
tele volt apró küszökkel, akik a vízre hul-
ló rovarokból szedegettek. Ilyen esetek-

ben nem sok mindent lehet kezdeni, ha az
ember más halfajra szeretne horgászni,
mert az ügyes kis csontileső küszök min-
dent elkapnak még mielőtt beállt volna az
úszó. Mély vízben ez nem okoz nagy
problémát, mert kemény gombó-
cokat készítünk és
ezeket a fenék-
re tesszük.
Sajnos
az én
e s e -
t e m -
ben a víz
mélysége nem
érte el az egy métert sem, és ez a
küszöknek még „merülőmélység“,
vagyis ilyen rövid távon követik a mélybe
a csalit és amilyen gyorsan sikerül, fel is
veszik a munkájuk jutalmát, az ízletes fa-
latot.

Felszerelésem 0,105-ős főzsinórból,
4x16-os pálcaúszóból és 18-as hosszú-
szárú Fine Match tipusú horogból állt. A
szereléket hét egyforma méretű sörét és
egy kisebb jelzőólom merítette be. A fő
súlyozást adó hét sörét két csomóban volt
a damilon elhelyezve-öt és kettő elosztás-
ban-, a kettő a horogtól 35 cm távolság-

ra, a jelző pedig a horogtól 20 cm-re.
Előkének 0,08-as átmérőjű damilt vá-
lasztottam. A csali egy szem csonti.

Fenékmérés után, az elkészített gom-
bócokat még keményebbre
gyúrtam, némi csontkukacot
téve az etetőanyagba, amit 3,5

méteres bot távol-
s á g á b a

beetettem. Fel voltam készülve
a küsz invázióra, mert akármennyire ke-
mény is a gombóc mindig leválnak a fel-
színéről etetőanyag szemcsék amik vonz-

zák az aprónépet. Az első dobásokra ter-
metes küszök jelentkeztek. Aztán eltűntek
az ezüsthalacskák és megérkezett az első
laposkeszeg. Szép, tenyeres volt, nagyon
megdobogtatta a szívem. Egy ideig jól
fogtam a laposokat, de kezdtek ritkulni a
kapások. Eljött a ráetetés ideje, de voltak
bizonyos félelmeim, hogy ismét visszatér-
nek a küszök. Nem így történt. 
A laposak elzavarták őket az etetésről és
ezután már semmi mást nem fogtam, csak
tenyeres laposakat. Lazábban összenyo-
mott gombócokkal etettem a továbbiak-
ban, és jöttek a laposok egymás után. Ka-
pásaim rendszeresen feltolósak voltak,
ezért egy néhány centivel minden egyes
megfogott hal után csökkentettem az
eresztéket. 
Végül 60 centis eresztékkel horgásztam,
ebben az esetben a halak a nagyon lassú
áramlással szembe indultak meg a csali-
val, vagy megállt az úszó egy helyben.
Áramló víz esetében az egy helyben álló
úszó nem mindig kapást jelent, mert az
elakadó szerelék is ugyanezt a látszatka-
pást produkálja. Az én esetemben ez biz-
tos kapást jelentett, mert enyhén vissza-
tartva úsztattam a szereléket és a meder
teljesen akadómentes. A laposokból nem
csak én fogtam szép terítéket hanem ba-
rátaim is bőven szedegettek. Tőlük kap-
tam az infót, hogy ha van időm nézzek le,
mert eszik a lapos. Ezúton is köszönöm
nekik.

Balogh Róbert

A laposkeszegezés
öröme



Kezdeti indulás
Horgászútjaim során gyakran meg-

fordultam a Felső Tisza Tiszakóród
körüli szakaszán, itt a folyó határvíz, s
különösen érdekelt a másik oldalról
beömlő kis folyó, a Borzsa torkolatvi-
déke. Aki járatos az itteni horgászber-
kekben, az jól tudja, hogy ez a kis fo-
lyó váratlan áradásaival gyakran meg-
tréfálja a környék horgászait a tőle
sokkal nagyobb Tiszán.

Évekkel ezelőtt, mikor megnyílt a
volt szovjet határ, első utam Bereg-
szászra, erre a festői környezetben fek-
vő kárpátaljai városba vezetett. Az út
során áthaladtam egy sejtelmes, sok
horgászfantáziát rejtő kis folyón, ez
volt az ominózus Borzsa. 

Gyakori útjaim során sokszor fi-
gyelgettem a folyócska titokzatos vi-
zét, s örömmel fedeztem fel benne a
nyüzsgő halnépséget, melyek kelle-
mes látványt nyújtottak a horgász-
szemnek. Idők során a városban jelen-
tős horgászismeretségre tettem szert,
melyből aztán barátság is fakadt. Ter-
mészetesen fő téma a drágalátos halak,
az ottani-itteni horgászlehetőségek,

módszerek, stb. Egyik beszélgetés so-
rán említetem a sokat bámult Borzsát,
melyet élénken dicsértek, kiemelve
változatos halnépségét. Kiderült aztán,
hogy különösen híres domolykó állo-
mánya, mely nagy csapatokban, s ter-
metes példányokban tenyészik benne,
szinte az év minden szakában eredmé-
nyesen fogható.

Első próbálkozások…
Az élénk eszmecserét tett követte,

azaz egy domolykózásra szóló meghí-
vás, amit én "gyenge horgászjellem"
örömmel elfogadtam. Pártfogóm, egy-
ben meghívóm, Béla lelkes és ismert
horgásza a környék vizeinek, elbeszé-
lése szerint a ragadozók a gyöngéi, ez
kell nekem, mert hasonló a helyzet ná-
lam is. Hamar azonos hullámhosszon
voltunk. Csupán annyi volt a kritériu-
ma a meghívásnak, hogy ne verjem
nagy dobra a dolgot, azaz a nyerő he-
lyeket, melyeken megfordulunk, ne
reklámozzam, ez több okból is érthető.
Az első alkalom során ún. udvariassá-
gi bemutatkozó látogatásom volt a kis
folyón, gyönyörű vízszakaszra rándul-

tunk ki. Hangulatos, árnyékot adó fák,
bokrok között kanyargott a Borzsa, ér-
dekesen bevágódott mederrészekkel,
melyet a hirtelen lezúduló áradások
formáltak, egyben jó haltartásokat is
képezve. A lehajló fák lombjai alatt ví-
zinövények takarásába húzódva szép
domolykórajokat fedeztünk fel, ese-
tenként a balin jellegzetes rablásai
szántották a néhol jól kiszélesedő vi-
zet. A változatosságot számomra szo-
katlan meder-esések is tetézték, me-
lyek természetes akadályként kis duz-
zasztókat képeztek, s utána a lezúduló
víz teknőszerű mélyedésekben kavar-
gott. 

Mesterem módszere viszonylag
egyszerű volt, hosszú bambuszbot, raj-
ta kis tároló-orsó, megfelelő vékony-
ságú zsinórral, kisméretű horog szöcs-
kével csalizva. A lényeg az volt, hogy
igyekezzünk minél jobban a természe-
tes takarásban maradni, esetenként tér-
delve, úgy felkínálni, vízre dobni a
csalizott készséget, hogy minél keve-
sebb legyen a gyanú részükről. Az ér-
deklődés a csali iránt nem maradt el,
szép kapások követték egymást izgal-
mas fárasztásokkal fűszerezve. 

Gyakran 2-3 darabot is sikerült a ra-
jokból kifogni, igazán szemet gyö-
nyörködtetőek voltak a fűre fektetett
kiló körüli példányok. Az érdekessé-
get fokozta, hogy néha termetes sügé-
rek is ráharaptak az úsztatott csalira. A
kapások olyan gyakoriak voltak, hogy

egy-egy szakaszt csak rövid ideig hor-
gásztunk meg, utána továbbálltunk,
főleg az én kedvemért, hogy minél
több és változatosabb vízrészt ismer-
jek meg. Igaz, az óvatos domolykó
népséget nem volt tanácsos túl nyíltan
háborgatni. A felcsalizott horog mö-
gött kis parafadugó szolgált a szöcské-
nek a víz felső régióiban való tartásá-
ra, s bár a módszer primitívnek tűnt,
mégis eredményes horgászatot jelen-
tett.

Érdekes színfoltja volt az esetnek,
mikor a mohó domicsapat elől egy ar-
ra ólálkodó termetes balin vágott rá a
szöcskére, s Béla barátomnak minden
ügyességére szüksége volt, hogy szá-
komba vezényelje a nem éppen ideális
terepen póruljárt rablót. A végén már
jócskán válogattunk is a bőséges zsák-
mányban, hiszen a sportszerűség is így
kívánta a dolgot. Azt hiszem, Lőrincz
László barátom, a közismert
domolykózó mester igencsak elemé-
ben lett volna az ottani fantasztikus El-
dorádót látva. A kirándulás végén
megbeszéltük barátommal, hogy leg-
közelebb hozok én is magammal meg-
felelő felszerelést, s új részeken pró-
báljuk megkísérteni az óvatos halnép-
séget. (Erről a következő számunkban
olvashatnak)

Írta: Bakó József 
a fehérgyarmati Tisza-Szamosközi
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Forró, aszályos nyarat tudtunk ma-
gunk mögött. Hónapok óta nem volt
számottevő csapadék, a horgásztó

vízszintje közel egy méterrel volt alacso-
nyabb, mint a korábbi években. Aztán
végre, augusztus 20-ára megjött az eső.
De micsoda eső! Egész éjjel szakadt,
mintha dézsából öntötték volna. Reggelre,
szerencsére megcsendesedett. Gyors be-
pakolás után azonnal indultam kedvenc
vizemre, a fehérgyarmati Téglagyár Üze-
mi HE. horgásztavára. A szárazságtól, hő-
ségtől meggyötört természet kezdett újjá-
éledni a felüdülést hozó esőtől. A felmele-
gedett víz is felfrissült, oxigénben gazda-
gabb lett, amiből arra következtettem,
hogy a halak is nagyobb étvággyal fognak
enni. Gyorsan szereltem, s dobtam
be a készségeket a megszokott he-
lyükre, majd feszült figyelemmel
várakoztam. Jó ideig semmi nem
történt, semmi érdeklődést nem
tanúsítottak a pontyok. Már-már
kezdett a figyelmem is alábbhagy-
ni, amikor oldalra pillantva ismét
megjelent Ő, a látott hal.

Tavasszal, a pontytilalom
előtt jelentkezett először, s
azóta rendszeresen megje-

lent, a maga komótos óvatosságá-
val. Nem tudni miért, de mindig
egészen kint, a partszélben érezte
jól magát, kb. 60-80 centiméteres
vízben. Jelenlétét hamar elárulta a felka-
varodó iszapfelhő. Itt, közel a parthoz sze-
retett eszegetni, turkálni, szúnyoglárva és
kagyló után kutatva. Néha megmutatta te-
kintélyes farokuszonyát, miközben fejen
állva szűrte ki táplálékát az aljzatból.
Hányszor lázba jöttünk látványától, hány-
szor szerettük volna horogra keríteni! Ba-
rátommal szinte versenyeztünk, hogy ki
tudja megfogni. Ha megjelent, egy botot
azonnal kivettünk, s csak oda, az ő meg-
szokott útvonalára engedtük le a csalit.
Azért mondom, hogy engedtük, mert dob-
ni nem kellett, hisz a parttól kb. 1 méterre
volt kedvenc táplálékfolyosója. De nem
lehetett olyan könnyen becsapni! Különös
érzékkel kerülte el csalizott horgunkat. A
néhány szem beszórt kukoricát mindig
feleszegette, de azt az egyet, amelyikben a
horog volt, érintetlenül hagyta. Ez így
ment heteken, hónapokon keresztül. S
most ismét itt van! 

Azonnal kivettem a fenekező kész-
séget, hiszen így nem kellett a
mélységet állítgatnom. Néhány

szem kukoricát dobtam ismert útvonalára,

majd belógattam a cájgot, csak úgy, bot-
végről. Kapásjelző karikát tettem fel, me-
lyet leengedtem legalább 30 centire, majd
türelmesen vártam. Ő, ahogy szokta, vé-
gigjárta körútját, a horog vélhető helyén
hosszasan időzött, eszegetett. Majd szé-
pen, óvatosan elúszott a mély víz felé. To-
vább várakoztam, de nem jelentkezett.
Közben eszembe jutott barátom, aki épp
tegnap küldött SMS-t a nyaralásából. A
szokásos jól vagyunk, jól érezzük magun-
kat szöveg mellett a következőket írta:
„Remélem, a disznóm és a halam meg-
van!“ Ugyanis nem csak a halakat, hanem
a vadakat is együtt űzzük. Megvan! Meg-
van! Morfondíroztam magamban, sem a
vaddisznót nem sikerült meglőni, sem a

nagyhalat nem sikerült megfogni. Az idő
telt, én pedig meguntam. Kivettem a fel-
szerelést, és visszadobtam a mély vízbe.
Reményem egyre foszlott, egy huncut ka-
pásom még nem volt. Szinte közönyösen
vettem tudomást arról, amikor ismét meg-
jelent Ő. 

Talán gúnyolódik velem, szándéko-
san érezteti fölényét? Úgy is az tör-
ténik, amit ő akar. Egyenesen oda

úszott, ahol az előbb a horog volt. Tana-
kodtam, mitévő legyek. Próbáljam ismét,
vállalva még egy kudarcot? Igen, ismét
megpróbálom, döntöttem! Ugyanúgy he-
lyeztem el a felszerelést, ahogy az előbb
ismertettem, félmaréknyi csalit szórva a
horog köré, majd gondolataimba merülve
vártam. Azon tűnődtem, hogy nem csak a
vaddisznók, hanem a halak között is van-
nak olyan egyedek, amelyek oly különös
érzékkel vannak megáldva, hogy rendsze-
rint megérzik a rájuk leselkedő veszélyt.
Ilyen Ő is, a látott hal! Aztán eszembe jut,
amit vadásztársaimnak szoktam mondani,
amikor sorozatosan túljárnak az eszünkön
a „feketecsuhások“. Egyszer a disznó is

hibázik! Na és Ő? Ő sohasem hibázik?
Úgy tűnik, hogy eddig nem vétette még el,
azért tudott ilyen kort, ilyen méretet elér-
ni. Idáig jutottam elmélkedésemben, ami-
kor lassan, de határozottan elindult fölfelé
a kapásjelző karikám. Mielőtt a bothoz
koccant volna, erőteljesen megtartottam.
Nem kellett bevágni, hiszen a botvégtől
talán két méterre volt a horog. Nagy erejű
kirohanással nyugtázta cselekedetemet,
majd folyamatosan lehúzott vagy 30–40
méter zsinórt az orsóról, melynek fékje
szerencsére tökéletesen működött. 

Ezután már nem voltak heves kitöré-
sei, legyező alakban, lassú, de erő-
teljes úszással próbált szabadulni,

miközben egyre közelebb került a parthoz.
Fáradni kezdett, az emelésemre közeledett
a víz felszíne felé, széles háta, hátuszonya
egyszer-egyszer látható volt. Tovább las-

sult, s a következő emelésnél
egyensúlyát veszítve, elfeküdt a víz
színén, slukkolt néhányat a levegő-
ből, majd utolsó erejét összeszedve
csapott még néhány kört. Megijed-
ve nagyságától, félve attól, hogy el-
veszítem, szóltam szomszédomnak,
aki éppen akkor érkezett. Azonnal
segítségemre sietett, kézbe véve a
már előkészített szákot. A teljesen
kimerült hal ott feküdt előttünk,
megmutatva tekintélyes nagyságát,
mindazt, amit eddig csak részletek-
ben láthattunk. Szomszédom óvato-
san próbálta alányomni a merítőt,
amire Ő egy billenéssel reagált. Ez
a billenés elég volt ahhoz, hogy a

gubancgátló cső karabinere beleakadjon a
szákba. Most már két dolgot tartott fogva a
zsinórom, a halat és a szákot. A hal nem tu-
dott szabadulni a horogról, a merítőt nem
lehetett a hal alá tolni, és nem lehetett el-
venni a zsinórtól! Szomszédom kétség-
beesett pillantással nézett rám, hogy mité-
vők legyünk. Nincs más lehetőség, kézzel
kell kiemelni! Egyik kezemben a botot,
másikban a szákot tartottam. Ő azonnal le-
húzta cipőjét, s a víz szélébe állva legug-
golt, óvatosan a hal alá nyúlt, és ölébe vet-
te a kimerült pontyot. Meg sem állt vele a
kocsiig. Fellélegeztünk! Na ez összejött!

Gyönyörű tükörponty volt Ő, a látott
hal, bár nehéz az ilyen nagy halak
tömegét megbecsülni. Akik látták,

óvatos becslésbe kezdtek. Lehet úgy
nyolc kiló, mondták többen is. A végleges
mérésnél 8,75 kg-ot nyomott. Ugye, hogy
Ő is hibázott egyszer, de számára ez vég-
zetes volt! Ez jutott hirtelen eszembe, az-
tán barátom, akinek azonnal küldtem az
MMS-t, amiben ez állt: „A disznód még
megvan, a halad már nincs!“

Batári Imre

A „látott“ hal …Szokta mondogatni Kristian
Schlott osztrák származású neves
boyli horgász) 

Az ő szavai inspiráltak, amikor
kísérletező kedvemet felhasználva
új és változatos alapanyagokat kere-
sek horgászataimhoz. Minden hor-
gászban ott él a vágy, hogy keresse
kutassa az egyedi és sikeres csali-
kat, aromákat, trükkös megoldáso-
kat és ha valami jól „működik“,
nagy becsben tartja és féltett kincs-
ként őrizgeti. Egy ilyen különleges-
séget szeretnék én is a kedves hor-
gásztársak elé tárni!

Köztudott ugyanis, hogy a halak
rendkívüli módon kedvelik az édes
ízeket, és mindenféle etetőanyagban
adalékban megtalálható. Aromák
készítésénél nagyon sok gyümöl-
csös vagy büdös illatanyag mellé
erős édes ízt használnak a gyártók
és így érnek el kiváló hatást! De
nem mindegy, hogy milyen édesítő-
szert használunk!!! Sok esetben az
édesítőszereknek kellemetlen, kese-
rű mellékhatásai vannak, valamint
az aspartam típusú édesítőszerek.
(A kereskedelmi forgalomban hasz-
nált termékek 90%-a ilyek, ezek
mellett még rákkeltő összetevőket is
tartalmaznak. 

A megoldás ember és a halak szá-
mára egyaránt a JÁZMIN
PAKÓCA (Stevia Rebaudiana) le-

het! 
Idézet a szakirodalomból: 

A dél-amerikai indiánok által
már évszázadokkal ezelőtt felfede-
zett növény, a Stevia rebaudiana egy
olyan természetes édesítőszer, mely-
nek levelei 30-szor édesebbek a cu-
kornál, kivonatai pedig akár 300-
szor édesebbek lehetnek annál. A
növénynek az emésztést segítő hatá-
sa mellett magas C és A vitamin-va-
lamint cink-, vas-, magnézium tar-
talma is bizonyított! Cukorbetegek
is fogyaszthatják. Az intenzív édes
ízért felelős steviol glycoside-ok, az
aszpartámmal ellentétben főzés, sü-

tés, pH-változás esetén sem bomla-
nak le, így a Stevia a cukor teljes
körű helyettesítője lehet!

1989-ben Bertoni olasz termé-
szettudós a következőképpen írja le
rácsodálkozását erre a növényre:
„Levelének akármilyen kis darab-
káját szánkba véve elcsodálkozunk,
hogy milyen különös és extrém
édességet tartalmaz. Egy darabka
levél, alig néhány négyzetmilliméter
nagyságú, képes akár egy óráig is
édesen tartani szánk ízét, 1–2 kis le-
vél képes egy erős kávét vagy teát
megédesíteni“

Egyéb hatásai között emlegetik a

szellemi frissességet, a jobb emész-
tést, a nyugodtabb alvást, a fekélyek
és horzsolások gyorsabb gyógyulá-
sát. Cukorbetegek is biztonságosan
fogyaszthatják, mivel nem emeli a
vércukorszintet, valamint a fogyó-
kúrázók számára is kiváló segítség
a felesleges kilók leadásához. A Ste-
via javítja az emésztést és a bélmű-
ködést, megnyugtatja a túlterhelt
gyomrot, így segíthet kisebb rosszul-
létek elmulasztásában. 

Forrás: Takács Tünde
szaktanácsadó

Gondoltam, ha ilyen jó hatással
van az emberekre, nekem ezt ki kell
próbálni a halakra is. Tavaly ősszel
teszteléseket kezdtem tehát és azt
mondhatom, hogy nagyon bevált.
Használtam boylihoz, etetőanyag-
hoz és tigrismogyoró beáztatásnál
is. Szép eredményeket értünk el
horgásztársaimmal a Balatonon is.
A legnagyobb hal 15,5 kg-os volt,
de több 5–10 kg közötti pontyot is
fogtunk vele pár nap alatt. 

Mivel még ez igazi újdonság, túl
sok tapasztalattal nem rendelkezem,
de az eddigi eredmények több, mint
biztatóak. Kísérletezzenek önök is
bátran!

További kérdéseiket, észrevétele-
iket tisztelettel várom: 

Rusznyák László

„Ami ízlik az embereknek az ízlik a halaknak is“

Horgásztúra
Kárpátalján (I rész)
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Február 6-án megalakult
Kótaj községben  a Herman Ot-
tó Szabadidő és Sporthorgász
egyesület. Az alakuló ülésen je-
len voltak, és támogatásukról
biztosítottak Orosz Mihály pol-
gármester, támogatóként és le-
vezető elnökként Turkó Sán-
dor, a Sporthorgász Egyesület
megyei szövetségének tagja,
Dr. Maleczky Imre, Sz-Sz-B
Megye Horgásszövetség elnö-
ke. Az egyesületnek 33 alapító
tagja van. A tagok elnöknek
Szentesi Mihály főszervezőt
választották. Az egyesület azzal
a céllal jött létre, hogy össze-

fogja és támogassa a nagyköz-
ség horgászni szerető lakossá-
gát, és rávezesse a fiatalokat a
horgászat szépségeire. Távlati
tervünk, amint anyagi lehetősé-
geink engedik, a polgármesteri
hivatallal közösen egy szabad-
időpark létrehozása, melyben
egy kis horgásztó is helyet kap.
Addig is szeretettel várjuk régi
és új hogásztársak belépését
egyesületünkbe, és számukra
igyekszünk minden támogatást
megadni, ami a nyugodt horgá-
szathoz szükséges. 
Címünk: Kótaj, Árpád u. 31.
Telefon: 06-30/357-5660.

Új egyesület Kótajban 

A horgászat és a vadászat az
ember legősibb tevékenysé-
gei közé tartozik. Az emberi
törzsfejlődés hajnalán termé-
szetesen a mai értelemben
vett horgászat csakis kizáró-
lag halfogást jelentett és a lét-
fenntartást szolgálta.

Ma a horgászat sport (gondoljunk
a halfogó versenyekre), hobbi és
nem utolsó sorban kellemes időtöl-
tés is. Az érdekesség az, hogy szinte
mindmáig megőrizte ősi eszközeit
ez a fajta tevékenység. A kez-
deti szigonyos halfogástól
eltekintve, elődeink is
botot használtak kar-
juk meghosszabbítá-
saként, igaz nem szén-
szálas keresztszövéssel erő-
sítettet, hanem egy egyenes fa-
ágat. Damilként növényi rostokat
vettek igénybe. A horog anyaga kez-
detekben állati csont, majd a fémol-
vasztás és megmunkálás fejlődésé-
vel a fém. Úszót abban az időben
nem használtak, legalábbis nincse-
nek róla tárgyi emlékeink, az úszó
csak sokkal később, a középkorban
jelent meg.

A mai kor horgászának nem kell a
természetben barangolnia ahhoz,
hogy több órás bolyongás és kutató-
munka után találjon egy egyenes
mogyoró vagy kőrisfa ágat, hogy
azt megfelelő előkészítés után alkal-
massá tegye horgászbotnak. Ma a
bőség zavarával állunk szembe, ha
belépünk egy horgászboltba. Ren-
geteg bot várja az állványokon,
hogy bebizonyítsa újdonsült gazdá-
jának egy nagyobb hallal való sike-
res küzdelem után, hogy megérte az
árát. De mennyi is az az ár, amire azt
mondhatjuk egy bot esetében, hogy
nem drága vagy az ár-érték aránya
megfelelő. A horgászbot vásárlásá-
hoz szeretnék most segítséget adni,
áttekintve néhány fontos tudnivalót.

Mielőtt rátérnék a botok fajtáinak
ismertetésére és azok használatára,
tekintsük át a botokon található fel-
iratokat és azok jelentését. Álljon itt
a következő példa: A 5–15. Amint
látható, két elemből áll a jelölés, egy
betűből és két számmal kifejezett ér-
tékből. A betű, a bot akcióját jelöli,
vagyis azt a mértéket, hogy a bot-
spicc terhelés hatására a vízszintes-
től mennyire tér el. Négyféle betű-
jelzést alkalmaznak az akció jelölé-
sére: A, B, C és D. Az „A“ akciós-
nak a spicce hajlik és a további része
a nyél felé változatlan marad. „B“
akció: spicctől a bot közepéig hajlik.

„C“: spicctől a közép alatti részig
hajlik. „D“: a teljes bottest hajlik. 

Áttérnék a jelölés második ele-
mének, a két számérték jelentésé-
nek ismertetésére. Ismertetésére a
minimum érték, az előző bekez-
désben említett A 5–15 jelölésből 5
gramm, és a bot dobó súlyának fel-
ső határa 15 gramm. Tehát a bot
akkor működik rendeltetésének
megfelelően (lehet vele a maximá-
lis dobástávolságot, illetve
csalivezetést elérni), ha a 2 érték
közötti súlyú műcsalival, etetőko-
sárral, ólomsúllyal vagy szerelék-
kel stb. terheljük. 

Az előbbiekben áttekintettük a
horgászbotokon található jelzé-

seket, most pedig vegyük sor-
ra a bot típusokat, azok jel-

lemzőjét és felhasználá-
si területeiket.

G y ű r ű z e t l e n
spiccbotok: eb-

be a kategó-
riába 2 fé-

le bot-
c s a l á d
tartozik, az
egyik a telesz-
kóp rendszerű
spiccbotok, a másik
a rakós horgászbotok.
Mindkét bot típus első-
sorban a finomszerelékes
horgászok kelléktárában talál-
ható meg. A botok dobó súlya
nem jellemző, mert ezekkel a bo-
tokkal nem dobunk fej felől, csak a
bot alól lendítjük be a szereléket. 
● A teleszkópos botok vastagabb

részébe lehet a spicc felőli vék-
nyabb tagokat beletolni. A gyá-
rak 2–10 méteres hosszban
gyártják ezeket a pálcákat. Fő
jellemzőjük, hogy a bottal szin-
te azonos hosszúságú szereléket
kell hozzájuk használni. 

● A rakós botokkal kényelmeseb-
ben és pontosabban tudunk hor-
gászni. A bot egyes tagjait egy-
másba kell illeszteni, nem pedig
egymásból kihúzni, mint az
előbb tárgyalt teleszkóposak
esetében. Ez a bot lehetővé te-
szi, hogy ne kelljen teljes hossz-
ban használni a botot, hanem
csak annyi részt rakunk össze,
amit az adott vízterület és part
megkíván, illetve lehetővé tesz.
A bot legfőbb ismérve, hogy a
szerelék hossza nem egyezik
meg a bot hosszával, annál jóval
rövidebb. A szerelék hosszát
mindig a meghorgászandó víz
mélysége határozza meg. Bevá-

gás után a botot egy görgőn hát-
ratoljuk, és a damil hosszával
egyező hosszúságú bottagnál
bontjuk a botot, és a spiccbot-
hoz hasonlóan kiemeljük, illetve
a szákhoz húzzuk a halat. Hosz-
szuk általában 9–14,5 méterig
terjed.

Gyűrűzött horgászbotok:
● Bolognai botok: ezeket a botokat

gyűrűzött spiccbotként is szokás
nevezni. Általában 5-8 méteres
hosszban kerülnek forgalomba,
kivétel nélkül teleszkóp rendsze-
rűek. Folyó vizi úsztatós horgá-
szatra készültek a botra szerelt

orsó segítségünkre lehet egy
nagyobb hallal való meg-

mérettetés alkalmával.
Soha ne használjunk

0,18-as damilnál
vas tagabba t

ehhez a hor-
g á s z -

m ó d -
s z e r -
hez.

● Match bo-
tok: ezek a bo-
tok Angliából
származnak és távoli,
úszós horgászatra hasz-
nálhatjuk eredményesen.
Készülnek teleszkópos, úgy-
nevezett telematch és 3 részből
álló, összedugható változatban
egyaránt. A botok dobósúlya is
nagyon változatos képet mutat,
2–8 grammtól 5–25 gramm do-
bósúly tartományok között.
Ezekhez a botokhoz egy, a da-
milhoz egy ponton rögzített ún.
waggler úszót használunk. 

● Winkle picker vagy rezgőspic-
ces botok: ahogy a bot neve mu-
tatja, ezek a botok fenekező hor-
gászatra valók, mégpedig kapás-
jelző nélkül. Általában 2, jobb
esetben 3 különböző erősségű
spiccel árusítják, a jobb model-
lekhez lengőspicc is tartozik.
Hosszuk 270–300 cm között
változik, kisebb testű, békés ha-
lak horgászatára fejlesztették ki. 

● Feeder botok: az előbb tárgyalt
rezgőspicces botokhoz nagy-
mértékben hasonlítanak, több,

különböző erősségű spicc taro-
zik ezekhez is, és fenekező hor-
gászatra alkalmasak, elsősorban
folyóvizen. Hosszuk általában
360 cm.

● Bojlis botok: ezt a bottípust
pontyok boilie csalival történő
horgászatához fejlesztették ki.
Manapság az űrtechnikában
használt anyagokból építik eze-
ket a horgászeszközöket. Első
ránézésre az ragadja meg a fi-
gyelmet, hogy a markolat osz-
tott. Átlagos hosszuk 330–360
cm. A bot dobósúlyát nem
grammban, hanem egy angol
mértékegységben, librában ad-
ják meg. Egy libra (rövidítése
lb) 0,454 kilogramm. 

● Pergető botok: a pergető boto-
kat, ahogy a nevük is mutatja a
pergetéshez, vagy más néven
műcsalis horgászathoz használ-
juk. Ezeket a botokat három al-
csoportba oszthatjuk dobósú-
lyuk szerint. A könnyű, a köze-
pes és a nehéz pergető botokra.
– könnyű pergető botok: 0–25
gramm dobósüly tartomány kö-

zött használhatjuk ezeket a
könnyű pálcákat eredmé-

nyesen. Kisebb testű ra-
gadozó halak, sügér,

kisebb domolykók,
p i s z t r á n g o k

horgászatá-
hoz hasz-

náljuk.
– közepes

pergető botok:
25–100 gramm közötti súlytarto-
mányban vannak. A tartomány al-
só határán a süllőpergetés áll, az
50 g körüliek a csuka és a kategó-
ria felső határán a harcsák perge-
tő horgászata áll.

– nehéz pergető botok: kifejezet-
ten harcsára horgásznak velük.

Az előbbiekben felsorolt botok a
legáltalánosabban használt típusok
hazánkban. Remélem sikerült egy
kis segítséget nyújtanom a bottípu-
sok közötti eligazodásban. 

Görbüljön a bot!

Balogh Róbert

Gondolatok a
horgászatról és az
alapfelszerelésrõl

A tb-rõl általában: 2007. 

Minimum-járulékalap 2006.
szeptember l-től 125 e. Ft/fő foglal-
koztatottanként, 2007. január l-től
131 e. Ft.

Az adóhatóság ellenőrizheti azt a
foglalkoztatót, társas vállalkozást,
amelynek a bejelentett járulékalapja
alacsonyabb a minimum-járulék-
alapnál. Az adóhatóság azt vizsgálja,
hogy a cég valóban a bejelentése
szerint járt-e el.

A központi költségvetés a 2006.
évi 11% helyett 9% természetbeni
egészségbiztosítási járulékot fizet
azok után az állampolgárok után,
akik után más nem fizet tb járulékot:
● Nyugdíjasok
● Gyermekgondozási segélyben,

gyermekgondozási díjban része-
sülők

● Rendszeres szoc.segélyben, idős-
korúak járadékában, ápolási díj-
ban, gyermeknevelési támogatás-
ban, álláskeresési juttatásban ré-
szesülők,

● Középfokú, felsőfokú intézmény
nappali tagozatos tanulói

● Eltartott közeli hozzátartozók
● Magyarországon lakóhellyel ren-

delkező kiskorú magyar állampol-
gárok

● Személyes gondoskodást nyújtó
bentlakásos szoc.intézményben
lévő személyek

● Fogvatartottak 
● Szociálisan rászorulók
● Hajléktalanok

A járulék alapja nyugdíjasok, se-
gélyben részesülők esetén a folyósí-
tott ellátás.

Iskolai tanulók, szoc. Intézmény-
ben lakók, szoc. rászorulók, hajlék-
talanok esetén a tárgyhót megelőző
hónap első napján érvényes mini-
málbér, családi pótlékban, gyes-ben,
gyed-ben vagy gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülők esetén a csa-
ládi pótlék

Természetbeni juttatás:

2006. szeptember 1-től a fog-
lalkoztatónak a biztosítási jogvi-
szonyban nyújtott adóköteles ter-
mészetbeni juttatás 54% személyi
jövedelemadóval növelt értéke
után kell megfizetni a 29% tb járu-
lékot (pl. ha a munkáltató a mun-
kavállalónak évi 400 e. Ft adómen-
tes kereten felül nyújt béren kívüli
juttatást) Természetbeni juttatás-
ként adóköteles a helyi és távolsá-
gi távbeszélő szolgáltatás, vala-
mint az Internet alapú beszédcélú
adatátvitel szolgáltatás magáncélú
használatára tekintettel megszer-
zett bevétel.

Nem változott, hogy a munka-
vállalót terhelő 8,5% egyéni
nyugdíjjárulékot mindegyik jogvi-
szonyban meg kell fizetni, amíg a
járulékköteles jövedelmek el nem
érik az éves felsőhatárt 2006-ban
6325450 Ft. 2007-ben 6748850 Ft.

A fizetési kötelezettség független
attól, hogy egy-egy jogviszonyban
a biztosított munkaideje eléri-e a
heti 36 órát, vagy sem.

Változás 2006. szeptember 1-
től: aki nem biztosított s nem is
biztosított eltartott hozzátartozó-
ja egészségügyi szolgáltatásra
szolidaritási alapon sem jogosult.

A tárgyhót megelőző hónap első
napján érvényes minimálbér 11%-a
helyett 15% egészségügyi szolgál-
tatási járulékot köteles fizetni.
(2006. szeptember 1-ig 9375 Ft.,
2006. szeptember 1-től 9825 Ft.) 

A saját jogú nyugdíjas foglal-
koztatott is 2006. szeptember 1-
től köteles 4% egyéni természetbe-
ni egészségbiztosítási járulékot fi-
zetni

Nem változott, ha a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony-
ban szerzett jövedelem nem éri el
a minimálbér 30%-át, továbbra
sem járulékköteles. 

Egyéb fontos tudnivalók:

A falusi vendégfogadásból szár-
mazó bevétel egésze továbbra is
adómentes marad évi 800 ezer fo-
rintig, de ezen belül évi 400 ezer fo-
rintig adómentes az alkalmi falusi
és agroturisztikai szolgáltatásból
származó bevétel

Az üdülési csekk formájában
juttatott bevétel csak abban az eset-
ben adómentes, amennyiben a
munkáltató munkavállalójának és
közeli hozzátartozójának, valamint
a szakszervezet tagjának illetve
közeli hozzátartozójának juttatja in-
gyenesen vagy kedvezményesen a
minimálbér összegéig.

Az üdülési csekk kizárólag bel-
földi üdülésre – tankolásra nem –
vehető igénybe

Adómentes továbbá az Üdülési
Alapítvány által pályázat alapján
a szociálisan rászorulónak bizto-
sított üdülési csekk. 

Erről bővebben:
Április 30-ig pályázhatnak a

szociálisan rászorultak a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány
programjaira. A nyugdíjasok és
nyugdíjszerű ellátásban részesü-
lők összesen hétszázmillió forint
támogatást kaphatnak. A fogya-
tékkal élők támogatási kerete 250
millió, míg a szakiskolai tanulóké
50 millió forint. A három pályázat
összesen mintegy ötven-hatvanezer
ember pihenését segítheti.

A nyugdíjasok és a fogyatékosok
közül azok jelentkezhetnek, akik-
nek a nettó havi jövedelmük het-
venötezer forint alatt van. A nyer-
tesek negyvenezer forint értékű
üdülési csekket kapnak. Mindez
azonban nem jár ingyen, mert a jö-
vedelemtől függően tizenöt-húsz-
ezer forintnyi önrészt kell érte fizet-
niük. A nappali tagozatos szakisko-
lások támogatását az iskolák vagy
az érdekeiket képviselő civil szer-

vezetek igényelhetik, egyszerre
legalább húsz tanulónak. Ők sze-
mélyenként huszonötezer forintos
üdülési csekket nyerhetnek, ötezer
forint önrész megfizetésével. Az
igénylőlapok kitöltésénél legfonto-
sabb a pontosság, mivel hiánypót-
lásra, javításra nincs lehetőség. Va-
gyis aki rosszul tölti ki az adatlapot,
az biztosan nem kap üdülési csek-
ket. Jellemző hiba, hogy a nyugdí-
jasok nem az adóazonosító jelüket
írják rá az adatlapra, hanem például
a TAJ-számukat. S bár egyértelmű-
nek tűnik, mégis sokan elfeledkez-
nek az aláírásról. Szintén az idősek-
nek fontos tudnivaló, hogy nem az
utolsó havi postai utalványt kell
csatolniuk, hanem a 2007. évre vo-
natkozó Nyugdíjfolyósítási Igazga-
tóságtól kapott igazolást. Ez utób-
biból pedig nem szükséges az ere-
detit beküldeni, elég a másolat is.
Ez minden egyéb igazolásra érvé-
nyes. Jó szívvel ajánljuk figyel-
mükbe nyugdíjas horgásztársaink-
nak ezt a lehetőséget, aki tud éljen
vele! Sok helyen fel lehet használni
az üdülési csekket , pl.: szállás, ét-
kezés, egészségmegőrzés, beteg-
ségmegelőzés, fogorvosi ellátás,
kulturális szolgáltatások, stb. A
megrendelőlap igényelhető: a 06-1-
248-2150-es telefonszámon, vagy
letölthető a www.udulesicsekk.hu
oldalról.

Elõttünk álló feladat

Április 30-ig a Nyugdíjbiztosító
Igazgatóság felé is kell adatot szol-
gáltatni minden egyesületnek. Ha
nem volt járulékköteles kifizetés az
Adatlapot akkor is ki kell tölteni és
nemlegesen beküldeni a Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ré-
szére, Nyíregyháza, Szabadság tér
4. szám alá.

Lejegyezte: Kriston Lászlóné

Elnök: Szentesi Mihály. Szüle-
tett: 1963. Nős, egy saját és két

nevelt fiam van. 24 éve élek
Kótajban. Foglalkozásom gépi
forgácsoló. 27 éve dolgozom a
szakmában. Gyerekkorom óta

horgászom. Szeretem és védem
a természetet, az állatokat és a

környezetemet. Határozott, egye-
nes jellemnek tartom magam.

Halõrök számára
A halőrök adminisztrációs munkáját
segítendő, a Horgász Szövetség egy-
séges köntösben megjelentetett egy
adminisztrációs (feljelentő tömböt),
mely jól használható és a halászati
felügyelőség igényeinek is megfelel.
Megrendelhető a megyei Horgász
Szövetségnél. Ára: 660 Ft.

Törpeharcsa-
fogó verseny

A Sóstói csónakázó tóban április
22-én, 6 órától törpeharcsafogó
versenyt hirdetnek. Eredmény-
hirdetés 13 órakor. Engedélye-
zett etetőanyag 2 liter, élőanyag
2,5 liter. Horgászni egy db úszós
készséggel lehet. 

Jelentkezni lehet:
Pataki Zsolt (30/255-52-40).
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Fontos tudnivalók

Február elejét írjuk, az időjárás ed-
dig nagyon kegyes volt hozzánk,
legalábbis megkímélt bennünket a
kemény mínuszoktól. De a hor-
gászt nem a zavarják a hőmérő ala-
csony értékei, hiszen ma már kitű-
nő ruházati felszerelések állnak
rendelkezésre a viszontagságok el-
len. Sokkal inkább a halak kapó-
kedvének kifürkészése és a jó he-
lyen, jó időben való csali felkínálá-
son töpreng. De ember tervez, Is-
ten végez.

Február elején járunk, s ahogy belepil-
lantottam éveken keresztül vezetett hor-
gász-naplómba, már találtam bejegyzése-
ket erre az időszakra vonatkozóan a sügé-
rek aktivitásával kapcsolatban. „3 db sü-
gér mormiskázva, … 4 db sügér halszelet-
tel, 5 pergerve…“ stb. sorakoztak a febru-
ári emlékek. Ez a kis visszatekintés azon-
nal megalapozta a hétvégi horgászkirán-
dulás körvonalait. Egy közeli holtágon fo-
gunk léggyel sügérre horgászni. 

Úgy kaptam a telefon után, mint vízbe-
fúló a szalmaszálért, hogy azonnal felhív-
jam Ottó barátomat. Azt fölösleges és ta-
lán sértő lett volna tőle kérdezni, hogy
van-e kedve hétvégén egyet sügérezni,
ehelyett inkább a hétvégi időjárásról kér-
deztem. Ő ugyanis rendszeresen figyeli
ennek alakulását. 

Nagyon jó híreket kaptam. Kellemes,
szélcsendes időjárást jósoltak a hétvégére,
„kirándulóidőt“, hogy pontosan idézzem,
16 oC körüli hőmérséklettel. Ilyen pompás
időben kár otthon ülni. Gondolatban már a
vízparton voltam, miközben néhány sügé-
res legyet kötözgettem. Már alig vártam,
hogy elteljen a pénteki nap és másnap út-
ra kelhessek. 

Reggeli borongás, bennünk 
és a tájon is

Reggel, amikor az autómba kezdtem pa-
kolni, a jó időnek semmi nyomát nem lát-
tam. Az autóm hőmérője 3 oC-ot mutatott.
Nem akartam túlöltözni, ezért a thermo
ruhám dzsekijét otthon is hagytam. A ko-
csiban mindig ott van a polár kabátom, ha
esetleg mégis szükség lenne rá mint vész-

tartalék, lesz mit felvennem. Az egy órás
autózás után, miközben felvettem baráto-
mat és a partra értünk, az időjárás nem
akarta pozitívabb arcát felénk fordítani.
Az enyhe szél a hideg ellenére nem szegte
kedvünket, lelkesen pakolgattuk ki a fel-
szerelést. Egy-két keszeg felszíni aktivitá-
sát láttuk apró karikák formájában. Re-
méljük, felébredtek a vörösszárnyúak és a
sügérek is-lelkendezett barátom.

Elővettük a legyező botokat és egy-egy
sügéres streamert kötöttünk fel. Alighogy
párat dobtunk, elkezdett fújni a szél. Nem
szegte kedvünket az időjárás váratlan for-
dulata, sem a közeli nádcsomón vagy bok-
ron landoló legyek kiszabadítása. Azon-
ban a szél egyre csak fokozódott és szinte
ellehetetlenítette a legyes módszert.
Egyéb-ként egyetlen kapásunk sem volt.

Elővettem hát az 5–20 g-os Antaresmet
és egy sbiros szereléket állítottam össze.
Egy 10 g-os merülő tojásból és egy másfél
méteres 0,14-es előkéből. Az előke végé-
be egy marabu streamer került, amivel az
előbb a legyező boton próbálkoztam. Ez-
zel már lényegesen jobban tudok szembe-
szállni a dacoló idővel és jóval távolabbra
tudom eljuttatni a szereléket. 

Ottó barátom a sügérrel

Barátom közben pickerre szerelt, és
ahogy bedobott szinte feneket sem ért a
szerelék, máris derékig bólintott a botja.
Egy szép sügér volt a tettes. Azonnal jobb
kedvre derültünk, annak ellenére, hogy a
jó kirándulóidő sehogyan sem akart odata-
lálni a vízpartra. Sebaj, az eredeti tervet
kissé módosítani kellett, de legalább hor-
gászhatunk.

Félórányi dobálás után egy ráneheze-
dést éreztem. Megemeltem a bot spiccét
és valami visszarúgott, miközben karom-
ban éreztem lassú, de ellentmondást nem
ismerő egyenletes húzását. A féket elég ki-
csi értékre állítottam, hátha egy nagyob-
bacska sügér „megénekelteti“ az orsóm.
Egyébként sem szeretem a víz tetején ki-
szánkóztatni még az apróbb sügéreket
sem. 

Fotó után szabadon

A fárasztás nem tartott tovább két-há-
rom percnél, s barátom a tarkójánál fogva
a partra emelte a kilón aluli csukát. Termé-
szetesen harapásálló előkét nem használ-
tam, hiszen sügérezéshez felesleges, csak
eldurvítja a finom szereléket. A szeren-
csém az volt, hogy oldalt a pofája külső
ívébe beleakadt a damil így elkerülte e bo-
rotvaéles fogsort. Egy fénykép és már bol-
dogan távozhatott is. 

A várva várt idei első sügérem 
egy Mepps-en

Közel fél óra telt el kapás nélkül, ezért a
sbirót lecseréltem egy 1-es Agliára. Már
többször leírtam, hogy ez a szín nekem a
kiemelkedő favoritom az összes többi
szín-kombináció és körforgó típus közül.
Szinte minden körülmény között tudtam
vele ha-lat fogni, aminek a többsége sügér,
és csak elenyésző százaléka kisebb balin
volt. A fogási eredményeim miatt hiszek
ebben a körforgóban, ezért elsőként ezt
csatoltam a karabinerbe. Nem is kellett so-
káig várni a kapásra. A sügérek méretük-
höz képest igen erőszakosan rontanak a
csalira, most is így történt. Miután emel-
tem egyet a bottal és az orsóm karját is
körbefordítottam, a súlyából éreztem,
hogy egy sügér vendégeskedik a horgon.
Igencsak szemrehányóan nézett felém,
amint kiemeltem, nem tudta, hogy azonnal
szabadul.

Így történt meg ez a nem várt öröm,
hogy megfogtam életem első sbirolinós
csukáját.

Balogh Róbert

Rablóhal horgászat: Amikor az idõjárás közbeszól…Tanácskoztak az elnökök,
titkárok, gazdasági vezetõk 
Folytatás az 1. oldalról

A legtöbbször jogosulatlan,
vagy szabálytalan horgászat
volt a „bűn“. A halgazdálkodá-
si alapba beérkező összegre 38
halasítási pályázat érkezett a
megyénkből (ebből ötöt utasí-
tottak el). Tizenegy fő tett ha-
lászati vizsgát.

Fesztóry Sándor, a megyei
horgászszövetség ügyvezető
igazgatója örömmel számolt
be arról, hogy a szövetségi iro-
da rövidesen a régi Hokév bolt
helyére költözik. Elkészült a
szövetségi honlap, itt az egye-
sületek is regisztráltathatják
magukat. Sokat segítettek a
közösségeknek az ún. „ügyfél-
kapu“ megnyitásában, mely az
elektromos adóbevallást teszi
lehetővé. Megerősítette, hogy

a megyei gyermekjegy 3500
forintba kerül majd, ami ez-
után csak úszós készség hasz-
nálatára jogosít. Bejelentette,
hogy a MOHOSZ országos
környezetvédelmi napot szer-
vez április 14-re. Hiába min-
den erőfeszítés, nem csökken a
vizeken az orvhorgászok, az
orvhalászok és az egyéb sza-
bálytalankodók száma. 

Problémát jelent, hogy pél-
dául a korábbinál kevesebb ví-
zirendőr teljesít szolgálatot a
Tiszán. Mit lehet tenni: szigo-
rítani az ellenőrzést, a jelenle-
ginél hatékonyabb szankciók
bevezetése, a bírságok szigorú
behajtása és az esetleges eltil-
tás. Ehhez szükséges a hatósá-
gokkal, a rendvédelmi és civil
szervezetekkel való jó együtt-
működés.

Tájékoztató a február 3-i konzultáción elhangzottakról

Dr. Maleczky Imre, a megyei Szövetség elnöke az adózás-
sal kapcsolatban kiadott változások naprakész figyelmére
hívta fel az egyesületek figyelmét. A pontos, szakszerű
egyesületi munka végzése érdekében a Szövetség elnöke
adózással kapcsolatos szakembert ismét meghívott az
elnökök-titkárok-gazdasági vezetők idei hagyományos
konzultációjára. A fontosabb témákat itt ismét felidézzük
az egyesületek részére:

Adótábla, adójóváírás

2007. január 1-től az adókulcs
sávhatára 1 millió 500 ezer Ft-ról 1
millió 700 ezer Ft-ra emelkedett.
Az alap- és kiegészítő jóváírás to-
vábbra is összesen legfeljebb 63
ezer Ft. bérjövedelemig mentesít az
adó alól.

Alap adójóváírás a bér 18%-a,
jogosultsági hónaponként 9 ezer Ft
1 500 ezer Ft-ig.

Kiegészítő adójóváírás az adó-
évi bérből a jogosultsági hónapok
száma és 50 ezer Ft szorzatát meg-
haladó rész 18%-a, de legfeljebb
jogosultsági hónaponként 2340 Ft,
feltéve ha az éves összes jövedelem
nem haladja meg a kiegészítő jogo-
sultsági határt, ami 1 millió Ft.
Amiatt, hogy a minimálbér 2007.
január 1-től 65.500 Ft-ra emelke-
dett a kizárólag minimálbérrel ren-
delkezőket is terheli némi adó.

A munkáltató által biztosított
adóköteles béren kívüli juttatás-
nak minősül: a juttatások együttes
értékéből a 400 ezer forintot meg-
haladó rész  (Összesen: 400 e Ft-ig
tehát adómentesen adható):
Ilyenek pl.:
● Az adómentes üdülési csekk ér-

téke
● Vagy az adómentes üdülési szol-

gáltatás szokásos piaci érték
● Internet használat munkáltató

által átvállalt díja
● Számítógép juttatás szokásos

piaci értéke
● Művelődési intézményi szolgál-

tatás piaci érték

● Ingyenesen vagy kedvezménye-
sen juttatott helyi utazási bérlet 

Adókedvezmények 

változása

Megszűnik a felnőttképzés és a
számítógép beszerzés kedvezmé-
nye, 2007. január 1-jétől.

2007. január 1-től csak a szak-
szervezet és a munkáltató által
évi három alkalommal adott cse-
kély értékű ajándék adómentes a
minimálbér 10%-át meg nem ha-
ladó értékben (6550 Ft)
Szakszervezet esetében 
● a tag, 
● nyugdijas tag és a vele közös

háztartásban élő közeli hozzá-
tartozónak adható adómentesen 

Munkáltató esetén 
● a munkavállaló, 
● a vele közös háztartásban élő

közeli hozzátartozó, 
● az elhunyt munkavállaló közeli

hozzátartozója, 
● a nyugdíjban részesülő magán-

személy és a vele közös háztar-
tásban élő közeli hozzátartozó-
nak adható adómentesen.
Adminisztráció szabályainak

korszerűsítése és egységesítése
2007. évben:

Az adminisztráció egyszerűsíté-
se érdekében megszűnik az Egysé-
ges Munkaügyi Nyilvántartás
(EMMA)

Valamint több bevallási és beje-
lentési kötelezettséget a jövőben
egységesen az állami adóhatóság-
hoz kell teljesíteni.

A foglalkoztatók a foglalkozta-
tottak bejelentését eddig az egész-
ségbiztosítási szervekhez teljesítet-
ték.

Az adatszolgáltatási rendszer
egyszerűsítése érdekében az Art.
kimondja, hogy e bejelentési köte-
lezettséget a foglalkoztatónak –
elektronikus úton – az egészségbiz-
tosítási szerv helyett az adóható-
sághoz kell teljesítenie!

A bejelentett adatokat az adóha-
tóság feldolgozza és haladéktalanul
továbbítja az egészségbiztosítás
szervhez és az EMMA 2007. janu-
ár 1-i megszüntetése miatt az Or-
szágos Munkabiztonsági és Mun-
kaügyi Főfelügyelőséghez.

A munkáltatót terhelő havi be-
vallás, adatszolgáltatást elektro-
nikus úton kell teljesíteni.

A magánnyugdíj pénztárakkal
kapcsolatos bevallásokat és befize-
téseket is 2007. január 1-től a ma-
gánnyugdíj pénztárak helyett az
adóhatósághoz kell teljesíteni.

A bevallási adatokat az adóható-
ság, a befizetéseket MÁK haladék-
talanul továbbítja a magánnyugdíj
pénztárak felé. Az EMMA megszű-
nését követően továbbra is megma-
rad a lekérdezési rendszer a Köz-
ponti Elektronikus Szolgáltató
Rendszeren keresztül.

A reprezentáció és üzleti aján-
dék adóköteles értéke után az
54% adókulcsot először 2007. ja-
nuár 1-től kell alkalmazni. (eddig
44% volt)

Üzleti ajándék esetében a 10
ezer Ft egyedi értéket meg nem ha-
ladó üzleti ajándék az adómentes-

ség értékhatára.
Társadalmi szervezet, köztestü-

let, egyházi jogi személy, alapít-
vány, közalapítvány esetén a repre-
zentációra és a 10 ezer Ft egyedi ér-
téket meg nem haladó üzleti aján-
dékra együttes korlát érvényesül.

Esetükben a közhasznú és a cél
szerinti tevékenység érdekében fel-
merült, beszámoló szerinti összes
ráfordítás 10%-áig, legfeljebb az
éves összes árbevétel 10%-áig ér-
vényesíthető az adómentesség.

Amennyiben a kifizető az adó-
mentes értékhatárt meghaladóan
nyújt reprezentációt, akkor a meg-
haladó rész értéke után kell szemé-
lyi jövedelemadót fizetni.

Ha az üzleti ajándék egyedi érté-
ke több mint 10 ezer Ft, akkor an-
nak egész értéke után kell az adó-
kötelezettséget teljesíteni.

Továbbra is a 11 % eho-t kell
megfizetni a reprezentáció és az üz-
leti ajándék adóköteles értéke után.

Adómentes juttatások:

Adómentes a társadalmi szer-
vezettől évi egy alkalommal ka-
pott 5 ezer forintot meg nem ha-
ladó összeg, valamint a vetélke-
dőn és a versenyen díjként át-
adott tárgyjutalom értékéből
szintén 5 ezer forintot meg nem
haladó összeg, továbbá összeg-
határtól függetlenül a versenye-
ken és vetélkedőkön nyert ér-
mek és trófeák. Ezekről is nyil-
vántartást kell vezetni, és az át-
vétel tényét is rögzíteni kell. 
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Az egyesület története ala-
kulásától napjainkig.

Egyesületünk 1987. márci-
us 21-én tartotta alakuló
ülését. Levezető elnök:

Virág Imre akkoriban a
MOHOSZ Intéző Bizottságának
titkára volt. Az egyesület „Pető-
fi“ MGTSZ Horgász Egyesület
néven alakult, 28 fővel. 1987.
április 1-jén kezelésbe kapta az
TSZ birtokában lévő „Morotva“
néven ismert vízterületet, hor-
gászcélú hasznosításra. A vízte-
rület nagysága tulajdoni lap sze-
rint 5,29 ha. 1987 májusában az
egyesületet az Országos Hor-

gász Szövetség felvette tagjai
sorába. 1994. február 12-i köz-
gyűlés határozott a Morotva ha-
lászati jogának visszaadásáról.
Részben azért, mert a vízpótlás
lehetősége megszűnt, másrészt
azért, mert a tulajdonviszonyok
megváltoztak, és a víz körül tu-
lajdont szerzett gazdák sajátjuk-
nak tekintették a vizet is. 

1995. április l-jén a közgyűlés
módosította az Alapszabályt, a
politikai viszonyok változása il-
letve az egyesülési törvény vál-
tozása miatt. 1998. augusztus 9-
én pénztárosunk hirtelen bekö-
vetkezett halála nehéz anyagi
helyzetbe hozta az egyesületün-
ket. Sokan az egyesület végét
jósolták. Év végére sikerült ren-
dezni dolgainkat. Az egyesület
tagságának közel 30%-a el-
hagyta az egyesületet. 

2001. február 3-án a közgyű-
lés megváltoztatta az egyesület
nevét. A névváltoztatás azért
vált esedékessé, mert a névadó
Termelőszövetkezet átalakult és
nevet változtatott. 

A 2001-es közgyűlés döntött
arról, hogy a Kistiszahát északi
határában elterülő Holt-Tisza
halászati jogát illetve tulajdon-
jogát szerezzük meg. A tulaj-
donjog megszerzése rengeteg

utánjárás és szervezőmunkával
elérhető közelségbe került. Ek-
kor derült ki, hogy a tagság sa-
ját döntését nem vette komo-
lyan, és év-végére megváltoz-
tatta döntését. 

2002 márciusában a Széche-
nyi terv keretében lehetőség
nyílt pályázni csónak-kikötő,
madárfigyelő, kerékpárút, stb.
építésére. Mivel több horgá-
szunk rendelkezik csónakkal,
ezért pályáztunk a volt Tisza-
híd területének hasznosítására.
Feltételként volt szabva a terü-
let tulajdonjoggal, vagy hosszú
lejáratú bérleti szerződés meg-
léte. Tíz évre kértük meg a terü-
let bérleti jogát, de csak egy év-
re kaptuk meg. Ezért elestünk a
pályázati lehetőségtől. Még eb-
ben az évben csatlakoztunk a
rakamazi Cormorán egyesület
pályázatához, ami a Tisza bal
partjának a hasznosításáról szól.

2006. évben vezetőség vá-
lasztás volt. Az újonnan válasz-
tott vezetőség igyekezett min-
den korosztályt érintő és az ed-
digiekhez képest több program-
mal a tagok kedvében járni.
2006. tavaszán ismét megkértük
a Tisza-híd területét horgászta-
nya létesítését, amit megkap-
tunk, határozatlan időre.

Jelentős társadalmi munká-
val sikerült rendezett álla-
potokat kialakítani, ahol az

egyesület rendezvényeit meg
tudja tartani, illetve az egyesület
tagjai családi, baráti körben el-
tölthetik szabadidejüket. Az
egyesület létszáma stabilnak
mondható. Alakulás óta 100-
120 fő körül alakul a tagság lét-
száma. 1995-ben volt a csúcs:
157 fővel. Mély ponton 1998-
ban volt: 77 fővel. Jelenleg 118
fő az egyesület létszáma, ami az
utóbbi években 4-5 fő ingado-
zással állandó. Az egyesület ala-
pító tagjai közül megszakítás
nélkül egy fő van tagjaink kö-
zött, Orosz József sporttárs. 

Csernyánszki László, 
az egyesület titkára.

20 éves a dombrádi Tiszaparti Sport Horgász Egyesület
Az úszós horgászatot ked-
velők számára elengedhe-
tetlen az egyes sörétól-
mok betű vagy számjelei-
nek pontos ismerete. Ezek
az adatok segítségünkre
lehetnek az úszók pontos
kisúlyozásakor.

Azonban, ha a kezünkbe ve-
szünk azonos betű, illetve szám-
jelzésű sörétólmokat különböző
gyártóktól, nem láthatjuk, hogy
különbség van a súlyukban. Pe-
dig van. Ezek a hajszálnyi súly-
különbségek jelentősek a kisebb
teherbírású úszók antenna kö-
zépre vagy csúcsra súlyozása-
kor. Reményeim szerint, az
alábbi táblázatok segítik a hor-
gászokat az egyes gyártók pa-
lettáján megjelent sörétólmok
súly és számjelei közötti köny-
nyebb eligazodásban.

Sérülhet

Úszós horgászathoz számos
létrát szoktunk elkészíteni. Az
úszók súlyozását elvégezhetjük
csak úgy találomra is, hogy fel-
csíptetgetjük az egyes söréteket
a damilra és egy vízzel telt hen-
gerbe beleengedve a szereléket,
láthatjuk, hogy kell-e még súly
rá vagy le kell venni belőle. Ez-
zel a módszerrel is pontosan be-
súlyozhatjuk a szereléket, de lé-
nyegesen több időt vesz igény-
be az ólmok leszedegetése és a
végleges ólmok összeválogatá-
sa. Arról nem is beszélve, hogy
az ólmok állandó leszedegetésé-
vel sérülhet, gyengülhet a da-
mil. 

A jobb módszer az úszó besú-
lyozásához az úszósúlyozó
használata. Ez egy műanyagból
készült okos kis találmány,
melynek működése rendkívül
egyszerű. 

Teherbírás

A súlyozó peremére helyez-
zük az ólmokat. A súlyozót az
úszóval és az ólmokkal együtt
egy hengerbe (ami lehet egy le-
vágott végű kólás flakon is) ál-
lítjuk, így azonnal látható med-
dig süllyed be az úszó. Az apró
söréteket ne akkor dobáljuk a
súlyozó peremére, amikor az a
hengerben van. Ha így tesszük
az apró ólmok vájatába belekap
a víz süllyedés közben és jó
esetben minden második sörét

fog csak a peremen landolni. 
Hány darab sörétből alakítsuk

ki az úszó ólmozását? Termé-
szetesen erre a kérdésre egyér-
telmű és szabatos válasz nincs.
Mindig az adott helyzet, a meg-
horgászandó víz és egyéb körül-
mények (pl. megcélzott halfaj,
időjárási tényezők stb.) együtte-
sen határozzák meg. Nézzünk
egy konkrét példát. Tételezzük
fel, hogy egy 1 gramm teherbí-
rású úszót választottunk,
dévérezéshez, egy 1,5–2 méter
mély tavon. Ha kevés a küsz az
adott vízen, akkor nincs szükség
cseppólmot használni, nyugod-
tan kialakíthatjuk a teljes ólom-
füzért sörétekből is.

A teherbírást kétféleképpen
jelölik. Megadhatják grammok-
ban kifejezve, vagy a stílólmok
számozását használva. Ezek az
adatok általában pontosak, kü-
lönösen a jobb minőségű úszó-
kon. Amennyiben nem ismerjük

a jelölések jelentéstartalmát,
gondjaink lehetnek. Ezért sze-
retném itt megadni az egyes
adatokhoz tartozó súlyokat.

Én általában (ha csak sö-
rétekből ólmo-
zok) 5–7 da-
rabból alakí-
tom ki a főól-
mozást és 1–2 jelzőt ra-
kok fel. A jelző súlyát
úgy választom meg,
hogy a főólom az úszót
antennatőre süllyessze, a
jelző pedig antennakö-
zépre. A halnak nem kell
a teljes ólomsort meg-
mozdítani, elég a parányi
jelzőt felemelni, az úszó
azonnal kiemelkedéssel
jelzi a kapást.

Sok szó esett már az ól-
mokról. Itt merül fel a kö-
vetkező probléma. A sörétól-
mok méretét számokkal és be-
tűkkel adják meg. Egyes gyár-
tók csak a jelölést tüntetik fel,
de nem adják meg a súlyértéket.
Ez csak akkor probléma, ha
nem ismerjük ezeknek a jelek-
nek grammban kifejezett érté-
két. Az alábbi táblázatok segít-
séget nyújtanak a számozások
közötti eligazodásban. 

Első ránézésre kiderül a táblá-
zatból, hogy egy adott jellel el-
látott sörét nem azonos súlyú
minden gyártó esetében. Sőt!
Igen jelentős eltérések is lehet-
nek. Szerelék készítésnél feltét-

lenül vegyük figyelembe ezeket
a különbségeket.

Több más tényezőt is figye-
lembe kell venni az úszó pontos
súlyozásának eléréséhez. Az
otthoni csapvíz és a víz, amely-
ben horgászunk több mint való-
színű, hogy eltérő sűrűségű. Eb-
ből egyenesen következik, hogy
az otthon elvégzett pontos sú-

lyozás ellenére sem fog
azonos mérté-

kig be-
süllyedni

az úszó
úgy, mint az

otthoni mérőhen-
gerben. Természete-
sen, ezzel nem azt
akarom mondani,
hogy az otthoni mun-
kánk hiábavaló volt.
A jelzőólom levételé-
vel vagy egy másik
parányi ólom felcsípte-
tésével az adott vízhez
igazítható az úszó sú-
lyozása.

Sérülhet

A másik eset, amikor korri-
gálni kell az ólmozáson, – ez
esetben a jelzőólom kisebbre
cserélésével – ha horgászat köz-
ben az úszó lakkrétege
megsérűl és víz szivárog az
úszótest lakk alatti rétegébe. A
fa felveszi a nedvességet, és ez-
zel növekszik az önsúlya, va-
gyis kevesebb ólom szükséges a
kisúlyozásához. Az ólomlesze-
dő fogó ekkor is hasznos esz-
köz. Remélem segítségükre le-
hettem az eligazodásban.

Balogh Róbert

Úszósúlyozás és a sörétólmok

összehasonlító táblázata

Orvhalászokat fogtak
Tiszavasvári, Keleti- Főcsatorna. Orvhalá-

szokat fogtak: A megyei szövetség hivatásos
halőrei, több napos megfigyelés és előkészítés
után hajtották végre az akciót. Az egyik egész
éjszakás figyelőszolgálat során, melyet az erős
szél és a hideg is nehezítet. Az elkövetők a haj-
nali órákban autóval érkeztek, ezután csónak-
ba szálltak és kezdték felszedni a hálókat. A
halőröknek a vízről és a partról közeledve,
menekülési utakat elvágva sikerült, a hallal te-
li hálót az autóba pakoló orvhalászokat felis-
merniük és tetten érniük. A kiérkező rendőrség
a helyszínen fotókat és jegyzőkönyvet készí-
tet. A hálókban lévő kb. 30 ezer forint értékű
hal visszahelyezésre került. Az elkövetők sú-
lyos birságra számíthatnak, mert a rendőrségi
feljelentések alapján valószínűleg mind a Bí-
róság, mind az FM-hivatal illetékesei is felelő-
ségre vonják őket. Az eset jó példa arra, hogy
a közös jól előkészítet munkának, megvan az
eredménye. A szövetség halőrei jelenleg több
személyt is megfigyelés alatt tartanak.

Czuczor Gergely halászati őr.
Infó: www.villantomagazin.com

2006. évben jégolvadást
követően sajnos nagy
mennyiségű harcsa és
egyéb halpusztulás történt
Géberjén község térségé-
ben. A megyei horgász
szövetség rosszindulatú és
alaptalan vádaskodásnak
lett a céltáblája, amelyet
felkészületlen, hozzá nem
értő személyek terjesztet-
tek, rossz hírét keltve mind

a Holt Sza-
m o s n a k ,
mind a
H o r g á s z
Szövetség-
nek. Az ő
megcáfo-
lásukra is közöljük, hogy
nem történt totális pusztu-
lás, a harcsa és süllő állo-
mány nem semmisült meg
a híresztelések ellenére.

B izonyságu l
álljon itt három
kép, mindhá-
rom halat
Géberjén térsé-
gében fogták,
2007 tavaszán.
Ezzel kívánjuk
a horgásztársa-
kat megnyug-

tatni az újabb rosszindula-
tú híreszteléseknek elejét
venni. Ezzel az ügyet le-
zártnak tekintem.

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Maradt harcsa

úszó jelölése gramm
4x8 0,06

4x10 0,12
4x12 0,20
4x14 0,33
4x16 0,50
4x18 0,75
4x20* 1,00
5x20* 1,25
6x20* 1,50

(A *-gal jelült méreteket ritkán lát-
hatjuk, ezeket inkább már gram-
mokban fejezik ki, mintsem a meg-
adott jelekkel.)

 LG SSG SG SA 6/0 5/0 4/0 3/0 AAA AA AB BB 00 0 

SENSAS  2,00    1,08  0,77    0,64 0,51 0,34 

COLMIC  1,60  1,20     0,80  0,60 0,40   

MOSELLA  2,00   1,50 1,08  0,77 0,77   0,38   

TRABUCCO            0,40   

TUBERTINI  2,00        0,77  0,36   

DINSMORES 3,20 1,60 1,20      0,80  0,60 0,40   

MAVER               

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SENSAS 0,29 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,055 0,04 0,03 0,02 0,01 

COLMIC 0,30 0,271 0,1940,1620,1320,102 0,095 0,07 0,06 0,04 0,0280,019  

MOSELLA 0,28  0,24 0,18  0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,0120,009 

TRABUCCO  0,28 0,24 0,18 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,012  

TUBERTINI 0,36 0,28 0,24 0,18 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02   

DINSMORES 0,30  0,25 0,20  0,10  0,06 0,04 0,03    

MAVER 0,2880,242 0,1940,1620,1320,102 0,09 0,07 0,06 0,04 0,028   
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1. Hányadik helyen végzett a megyei horgász-versenycsapat tavaly 
az Országos II. osztályú Csapatbajnokságon, a tavalyi szezonban?

2. Hol rendezik meg 2007. évben az országos veterán horgászbajnokságot?
3. Ki a MOHOSZ ügyvezető elnöke, egyben a Magyar Horgász 

főszerkesztője?
4. Hányadik évfordulóját ünnepli a Magyar Horgász 2007. évben?
5. Melyik hallal találkozhatunk 2007-ben az állami jegyet érvényesítő 

bélyegen?
6. Melyik vízinövényre gondolunk?  Még a kétméteres vízmélységet is elvise-

li. Alevelei kerekek és szívszerűen bemetszettek. Feltűnő virágzatáról köny-
nyen felismerhető. Tömeges elszaporodásakor levelei teljesen leárnyékol-
ják a vizet, így az algák életfeltételeit rontják. Volt ilyen nevű Ilona is.

7. Melyik vízinövényre gondolunk? Avizek és mocsarak partjának egyik
legközönségesebb növénye. Jó sarjadzó képessége miatt gyorsan szaporo-
dik, így vízpartok védelmére kiválóan alkalmas. Tetőfedők is használják.

8. Melyik halnak a legkisebb kifogható mérete: 45 cm?
9. „AMagyar Halászat könyve“ címmel kinek jelent meg műve?
10. Avízitök neve, másképp?
11. Sorolj fel két növényevő halat!
12. Melyik megyei településünkön található szárazmalom?
13. Hol járunk? ASzenke patak partján fekvő, takaros község.
13+1. Hol járunk? Lónyáról egyenesen idevezet az utunk. Természeti érté-

kei: a gyertyános tölgyes és tölgy-kőris-szil erdőkből álló Lónyai erdő
tekintélyes része, amelyben gímszarvas, vaddisznó, vadmacska és fe-
kete gólya tanyázik. ATiszában ritkaság számba menő kecsege faj
fogható, és itt található a Rózsás nevű horgászok által kedvelt holtág.

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

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007. ................ hó......nap.

megfejtő aláírása ��

��

Megfejtési határidő: 2007. június 15.
Kisorsolásra kerül: 3 db ajándékcsomag

Horgász k-VÍZ

1. Abalin közismert neve: ragadozó őn
2. A földművelésügyi miniszter: Gráf

József
3. Hazai vizeink legnagyobbra növő

halfaja: a harcsa
4. A sügér tudományos neve: Perca

fluviatilis)
5. A csukára gondoltunk
6. A harcsa kifogásához használják

csaliként a lótetűt.
7. Egyik különös nemes halunk, az

angolna szaglása kitűnő

8. Nemes halaink közül a csukának
gyenge a szagló képessége

9. Augusztusban egyik halfajra sincs
fajlagos tilalom.

10. A jász pikkelyeire nagyon aprók
11. A pettyes busát „becézik“ kínai

pontynak.
12. A fogási naplót a váltás helyén,

január 10-ig kell leadni.
13. Augusztusban egyik halfajra sincs

fajlagos tilalom.
13+1. Bátorligeten jártunk. 

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné

Az ankétot köszöntötte: Fülöp
István nevében Borkó Károly, a
Sz.-Sz.-B. megyei Önkormány-
zat környezetvédelmi Bizottsá-
gának vezetője, és Szergej
Borondenkov, Ukrajna nyíregy-
házi főkonzulja. 42 fő résztve-

vő, köztük polgármesterek, hor-
gászegyesületi vezetők, szlo-
vák, ukrán és román vendégek,
valamint vízügyi és halászati
kutatóintézeti szakemberek vet-
tek részt a tanácskozáson. Há-
rom előadás hangzott el.

Az előadások címe volt: A
vízi élőhelyek (holtágak) reha-
bilitációjának szükségessége és
lehetőségei, A holtágak jelentő-
sége a horgászegyesületek éle-
tében, Bioremedáció-megoldás
a hazai élővizek ökológiai prob-
lémáira.

Az eszmecserét finom ebéd
követte.

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetségé-
nek megbízásából kiadja a

Fego Plusz Bt.

Szerkeszti:
a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Dankó Mihály

Felelős kiadó:
Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 
4400 Nyíregyháza, 
Dózsa György u. 9.

Telefon: (42)411-372.

ISSN 1785-8607

www.villantomagazin.com
villanto@villantomagazin.com

Nyomás:
Tóth Imre, Nyírtelek

Környezetvédelmi ankét
III. NEMEZTKÖZI VÍZ-KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉ-

DELMI ANKÉT Rakamaz, 2007. március 30-án

Tiszadob. A megyei szö-
vetség halőrei és a Tisza-
dobi Rendőrös munkatár-
sai által végrehajtott ellen-
őrzés során a Darab Ti-
szán közel 300 méter háló
felszedésére került sor.

A hálókban 18–20 db kárász
és pár db süllő volt. A halak
visszahelyezésre kerültek. A
Darab Tisza a legkisebb, a négy
horgászható tiszadobi víz közül,
mégis halban igen gazdag, mi-
vel évente újabb és újabb halak-
kal ajándékozza meg az áradó
folyó. A nap további részében a
közös ellenőrzés során még két
szabálysértő ellen került intéz-

kedésre sor. A jövőben még
több közös ellenőrzésre lehet
számítani a szövetség horgász-
vizein. Ez az együttműködés is
hozzájárul vizeink biztonságos-
sá tételéhez, a horgászok és a
természetszerető emberek nyu-
galmához. 

Czuczor Gergely

Háromszáz méter háló
Mi Magyarok igen szerencsé-

sek vagyunk, már ami a M.o-i
M.............. nevű nagyáruház-
ban kapható halfajok széles
skáláját illeti. A nemrég megje-
lent M.............. katalógusban
nagy örömmel olvastam,
hogy a magyar termékek
végeláthatatlan sorában
már tengeri süllő, ördög-
hal is kapható!!!

3 dolog jutott az eszem-
be, döntse el az olvasó,
hogy melyik a legvalószí-
nűbb!
a, Tényleg Magyarorszá-

gon tenyésztik, csak ti-
tokban és senki nem
tudja!

b, Lehet, hogy már van tengeri
halász flottánk, csak még
nem tudunk róla?

c, Az egész egy átverés, hogy
többet tudjanak eladni belő-
le!

Magyar termék???

Olvasónk kérdezte, hogy
igaz-e és miért van az, hogy pl.
a csuka esetében a kiscsukák
megeszik egymást? Ezért kell
szétszórtan, darabonként telepí-
teni?
Fesztóry Sándor válaszol.

A kannibalizmus a természet-
ben gyakori, nemcsak a halak-
nál, hanem a rovaroknál, emlő-
söknél is gyakran előforduló je-
lenség. A halak esetében, pl. a
csuka, kifejezetten fontos állo-
mányszabályzó. A cél, hogy a
legjobban növő, a legerősebb
egyedek maradjanak életben
akár a többiek rovására. A hal-
gazdálkodásban egyrészről ez a
viselkedésforma komoly anyagi

veszteséget je-
lent, másrész-
ről lehetetlen-
né teszi, hogy
egyes halfa-
jokból na-
gyobb egyed-
sűrűség ala-

kuljon ki annál, mint amit a ter-
mészet megenged.

Mivel a korai fejlődési idő-
szakban a táplálékhiány és eb-
ből következően kialakuló kan-
nibalizmus szab határt az egy-
ségnyi területről előállítható
csukaivadéknak, ezért vizeink-
ben – a ragadozó horgászok
nagy bánatára – soha nem fog
túlszaporodni.

Kérdezik: A kannibalizmusról
Folytatás az 1. oldalról

– A régi helyünkön már nem
tudtuk ellátni feladatunkat, mert
az utóbbi időben lényegesen meg-
növekedett ügyfélforgalmunk. 

A Mohosztól kedvező áron si-
került kibérelni ezt a helyiséget.
Itt korszerűbb, a mai kornak
megfelelően tudjuk megoldani az
ügyfélforgalmat. Itt folyik majd a
komplett ügyintézés, pl. vizsgáz-
tatás engedélyek, területi jegyek

és más okmányok kiadása, illetve
az egyesületek ügyeinek intézése.
Reméljük, ide többen betérnek
majd, hogy a horgászattal kapcso-
latos kérdéseikre is választ kapja-
nak. A nyitvatartást is úgy alakí-
tottuk ki, hogy mindenki elérhes-
sen bennünket. Hétfőn, kedden,
csütörtökön, pénteken 7.30-tól
13.30-ig, szerdán 7.30-tól 18.00
óráig várjuk a horgásztársakat
és az érdeklődőket.

Új helyen a szövetségi iroda

Ez a Villantó a Megyei Hor-
gász Szövetség negyed-
évenként megjelenő lapja,
amely kiváló lehetőség arra,
hogy közelebb kerüljünk
egymáshoz, az egyik hor-
gász a másikhoz, és a ma
már nem divatos közösségi
szellemet ápolja, úgy, hogy
kölcsönösen tájékoztatjuk
egymást és az egyesülete-
ket a legfontosabb témákról,
változásokról. 

De ezen újsághoz – a szerkesz-
tőbizottsághoz – bárki fordulhat a
horgásztársadalmat érintő kérdé-
sekkel, így írhat is a
lapba. Lényeges,
hogy a 13 ezer me-
gyei horgászokat –
sajnos a Tisza-
Rétközi egyesület
kivételével, mivel
nem tagja a szövet-
ségnek – a megyei
69 egyesület prob-
lémáiról tájékoztas-
suk. Ezen megyei
13 ezer fő kiegé-
szülve a családtagokkal 25–30
ezer embert érint. 

Nagyon sok téma volna amiről
év elején hosszan lehetne értekez-
ni és ami egész évben aktuális, így
pl. a környezetvédelem, a halasí-
tás, a halőrzés, az orvhorgászat
megelőzése, a halászati-horgásza-
ti törvény erélytelen rendelkezé-
sei, stb. Az egyesületi közgyűlé-
sek és a megyei szövetség év eleji
tájékoztatója az egyesületi veze-
tők részére mind ezt a célt szol-
gálják. Ebben az évben jelentő-
sebb hangsúlyt kaptak az adóvál-
tozások, amelyekről külön, tétele-
sen szólunk ezen számunkban. 

Sajnos, az állam nem erősíti,
hanem sokszor „bünteti“ a civil
szervezeteket. A kis egyesületek-
nek összes bevételük nincs annyi,
mint amennyit a könyvelő irodák-
nak fizetni kellene.

Lépten nyomon azt halljuk,
hogy a civil szervezetek a társada-
lom alappillérei, azt, hogy a civil
szervezetek olyan szükségleteket
elégítenek ki, amelyet állami vagy
hivatali szervezetek sohasem tud-
nának. Nem hiszem, hogy ez csak
a kisebb horgászegyesületek
problémája, mert más esetekben
is vannak szép szavak, ígéretek,
aztán köszönőviszonyban sincse-
nek a tettek, s közben szép lassan
megy tönkre sok víz és csak kül-
színesen, ígéretekben támogatják,
mint például az állami vizek hor-

gászkezelésbe adását. Több olyan
javaslat van, amit nem vesznek fi-
gyelembe az arra illetékesek, így
például jó volna, ha nem decem-
ber 31-én, hanem január 10-én
járnának le az érvényességi határ-
idők. Ezt figyelembe kellene ven-
ni azon hatóságoknak, akiknek
feladata a horgászati okmányok-
ról való gondoskodás, a horgászat
feltételeinek javítása.

Már szóltam arról, hogy a me-
gyei szövetségben – a Tisza-
Rétköz Horgász Egyesület nélkül
– 69 egyesület működik, – ebből
42 vízkezelő egyesület– évek óta
változatlan 13 ezer fő körüli hor-

gász létszámmal. 
Beszélnünk kell

év elején a halasítá-
sokról. Ugyanis ez
csak a 2006. évi tel-
jesítések és a halfo-
gások összesítése, a
fogási naplók feldol-
gozása után lehetsé-
ges. Először beszél-
jünk a halasításról,
mert ez minden víz-
kezelő egyesület

központi témája a taggyűléseken.
Egy dolgot le kell rögzítenünk: van
a halgazdálkodási tervben vállalt az
állam által elvárt kötelezettség –
üzemterv szerinti –, ez szükségkép-
pen a bevételek és a halárak min-
denkori függvénye. Ezt kérheti szá-
mon a tagság a közgyűléseken. 

A megyei szövetség Császár-
szálláson 2,8 millió Ft, Tunyog-
matolcson ugyancsak 2,8 millió
Ft, a Keleti-főcsatornán és Tisza-
telken 3 millió Ft, összesen 8,6
millió ft-ot halasított 2006. évben.
A megyei vízkezelő egyesületek-
ben 65 millió forint összegben ke-
rült sor halasításra. A halasítás
nagyban függ az áraktól – 2006.
évben az ÁFA emelkedett – és at-
tól is, hogy mennyire horogérett a
hal, ugyanis az árak összefüggés-
ben vannak a horogérettséggel,
stb, de azt valamennyien tudjuk,
hogy a halasítás a bevételek függ-
vénye. 

Megyei fogási átlag, egy leadott
fogási naplóra 2006. évben: (Ti-
sza Rétköz HE adatai nélkül)
19,90 kg.(2005. évben: 19,72 kg.)

Reméljük, hogy a beszámolt
témákban előbb-utóbb erőfeszí-
téseink eredményeként javulni
fog a horgászok és az egyesüle-
tek helyzete. Bízva ebben és a
2007. évi jó „bothajlásban“, hor-
gászüdvözlettel:

Dr. Maleczky Imre 
a megyei szövetség elnöke.

Év kezdeti köszöntõ

2007. március 12-én (hétfőn) 22 óra után
éjszaka a Rakamaz, Ősz utca 2/a. szám

alatti családiházból elloptak, többek
között 2 db Stihl fűrészt (Stihl-260 tip.
Gysz.: 164049816, Stihl NS 230 tipusú,

Gysz.: 165512246) és 30 000 Ft-ot. 

111100000000    000000000000    FFFFtttt     nnnnyyyyoooommmmrrrraaaavvvveeeezzzzeeeettttõõõõiiii     
ddddíííí jjjjaaaatttt     aaaajjjjáááánnnnlllluuuunnnnkkkk    ffffeeeellll !!!!

CORMORÁN
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 

4465. Rakamaz, Szent István út 174. 
Kis Lajos elnök Tel.: 30-9531-252

Továbbá társadalmi halőröket keresünk

a rakamazi vizeink őrzésére.
Próbaidő után főállás lehetőséggel.



140 Ft

KKiiáállllííttááss..  Az idén is képviseltette magát a megyei horgász
szövetség a XII. Nemzetközi Utazás-és szabadidő Kiállításon, 2007.
március 9–11-én Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban.
Sok látogató, érdeklődő kereste fel a szövetség standját.

Év kezdeti köszöntõ (2. oldal)
Maradt harcsa (3. oldal)
Új egyesület Kótajban (5. oldal)
A látott hal (6. oldal)
Vadvizeken (10. oldal)
Horgásztúra... (11. oldal)
Úszósúlyozás... (14. oldal)
Horgász k-VÍZ (15. oldal)

2007
április

Így kell
ezt

csinálni

Tanácskoztak az elnökök,
titkárok, gazdasági vezetõk
Hagyomány már, hogy év
elején a megyei szövet-
ség tanácskozást szervez
az egyesületek elnökei,
titkárai és gazdasági ve-
zetői részére.

A Start Vállalat ebédlőjében
a február 3-i fórumon először
dr. Maleczky Imre elnök kö-
szöntötte – a rossz időjárás el-
lenére – szép számmal össze-
gyűlt tisztségviselőket, rövi-

den vázolta a jövő feladatait,
majd Markos András főtaná-
csos az adózással kapcsolatos
változásokról tartott tájékozta-
tót. Kozma Péter halászati fő-
felügyelő az FM-hivatal át-
szervezéséről, a 2006. évi bír-
ságolásról és pályázatokról
szólt. Kiderült, 389 esetben
szabtak ki bírságot összesen
mintegy négymillió forint ösz-
szegben. 

Folyt. a 4. oldalon

Új helyen 
a szövetség
Kinõtte a régi Dózsa György
utcai otthonát a megyei hor-
gászszövetség. Új helyre köl-
tözött a napokban a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetségének központi irodája. 
– Nem sokkal távolabb, a Dó-
zsa György utca 23. szám alá
(a Galéria Üzletházban lévô
régi Hokév bolt helyére) köl-
töztünk – mutatja be a frissen
átlakított létesítményt dr.
Maleczky Imre, a szövetség
elnöke. Folyt. a 2. oldalon

Az ankétot megnyitotta:
dr. Balogh Árpád a Nyír-
egyházi Főiskola rektora,
dr. Maleczky Imre a Hor-
gász Szövetség elnöke,
Farkas Ernő, Rakamaz
város polgármestere

Folyt. a 2. oldalon

Környezetvédelmi ankét

Rekordfogások megyénkben

Szabó István
nyírteleki lakos

2007. március 14-
én 10 óra 12 

perckor a Tokaj-
Nádas tavon egy

6,52 kg, 60 cm-es
pontyot fogott

DAM 360-as bot-
tal, 2,0 horoggal

és csemege kuko-
ricával.

Az apagyi
Kenderáztató
tóból 2006.
december 17-én
kifogott 37,4 kg-
os harcsát Somo-
gyi Csaba, az
Apagyi HE tagja
fogta villantóval. 

Vakály János az apagyi
Kenderáztatóból három
harcsát is zsákmányolt. A
sikert egy 15-cm hernyó
formájú zöld gumihal
hozta meg. A harcsák
súlya 27,5, 20,5 és 18 kg
volt.

Rekordfogások megyénkben

Ez a szám is a Halgazdálkodási Alap és a FVM támogatásával készült
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Az előző szám 

Horgász k-VÍZ
nyertese

Rácz Anna 10 éves
újfehértói 

tanuló, aki megyei 
gyerekjegyet nyert.

GRATULÁLUNK!

Kitüntetés.
A „Rakamazi
Nagy-Morotváért“
emlékéremmel
tüntette ki a Cor-
moran Sporthor-
gász és Termé-
szetvédő Egye-
sület Dr. Balogh
Árpádot, a Nyíre-
gyházi Főiskola
rektorát.

Jubiláló aktívák
A Megyei Testnevelési
és Sportintézet díjat

adott át azon sportem-
bereknek, akik hosszú

évek óta segítik szövet-
ségük munkáját. 

A díjazott: 
Turkó Sándor

A megyei szakszövetsé-
gek által díjazottjai kö-
zött a sporthorgászat

részéről 
Luzsinszki Tamás
kapott elismerést.

1%
Köszönjük mindazoknak, akik a 2005. évi
adójuk 1%-át a Sporthorgász Egyesületek

Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége számára aján-
lották fel.

A befolyt 68 170 Ft-ot stég készíttetésére és
egy mobil stég vásárlására fordítottuk. 

Várjuk rekordfogásaikról a fotókat a 
villanto@villantomagazin.com

e-mailra.
A képeket megnézhetik itt:

További képek: www.villantomagazin.com

www.villantomagazin.com

Iroda kiadó
Nyíregyházán, a Dózsa György út 9 szám
alatt, 1. emeleten, 52 m2. Irányár: 60 E Ft.

Telefon: 30/62-72-882.
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