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Elsõ hely
és feljutás
Nagy várakozás előzte meg a

megye versenyhorgászai kö-

zött az OHCSB-re való felké-

szülést, illetve az azon való

részvételt. Több versenyen

elért eredmény alapján került

összeállításra a megyei válo-

gatott, mely válogatottba va-

ló bekerülésnek legfonto-

sabb állomása a kétfordulós

megyei egyéni horgász ver-

seny volt.         Folyt a 7. old.

Nem lehet
elég korán

kezdeni

Nyilatkozat után válthatunk engedélyt
A halászatról és a horgászatról szóló (1997. évi XL. I.)

törvényt több pontjában is módosították. Ezekről érdeklődtünk
Kozma Péter megyei halászati felügyelőtől. Cikk 2. old.

Nem lehet
elég korán

kezdeni

A megyénkben a nyáron három helyen is rendeztek horgásztá-
bort a fiatalok számára. (Képünkön a tiszadobiak eskütétele.) Az
erről szóló beszámolókat lapunk 4., 5. oldalán olvashatják

Jól sikerült horgásztáborok

Óriás-
harcsa

Ardai Attila csen-
geri horgász barátaival
előszeretettel látogatja
a környékbeli horgász-
vizeket. István barátja
javaslatára szeptember
15-én a Tisza vásáros-
naményi szakaszára
látogattak el. 

A kecsegtető haljá-
rások, halmozgások
láttán bizakodva per-
gettek a folyó habjai-
ban. S végül egy 74,4
kg és 245 cm hosszú
óriásharcsát fogott
Attila.

Folyt a 2. old

Törvénymódosítás (3. o.)
Új köntösben a Kállói-tó (6. o.)
Újra az NB I-ben (7. o.)
Horgászversenyek (8–9. o.)
Úszók besúlyozása... (10. o.)
Kora õszi pickerezés (11. o.)
Kertalja horgásztó (12. o.)

Az idén nyá-
ron, augusztus

1-jén került
megrendezés-

re a tiszalöki
halsütőfesz-

tivál, amelyen
két csapattal

is képviseltette
magát a me-
gyei horgász
szövetség./2
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A nagy hőség ellenére sokan kí-
váncsiak voltak a programokra,
ahol a főzőverseny mellett rekord-
kísérlet is zajlott. A szervező Tisza-
virág Hagyományőrző és Gasztro-
nómiai Rendezvényszervező Egye-
sület legnagyobb édesvízi haltál el-
készítésére vállalkozott, amely több
mint 60 kg-ot nyomott a mérlegen. 

A programok között szerepelt né-
pi iparművészek vására, valamint
hungaricumok (pálinkák és fehér-
borok) kiállítása, vására. Halászati
eszközök, horgászfelszerelések, ha-
gyományőrző foglalkozás és bemu-
tató. 

A szövetség egyik csapata papri-
kás lisztben, kukoricadarában meg-
forgatott törpeharcsát és ponty sze-
leteket készített, melyet a zsűri kü-
löndíjjal jutalmazott.

A másik csapat által készített
étel: a sörtésztában sült süllő volt,
mellyel második helyezést értek el.
Ennek az egyszerűen elkészíthető
és nagyon finom halételnek a re-

ceptjét megosztjuk az olvasókkal
is. A beirdalt süllőszeleteket leg-
alább 1 napig zúzott fokhagyma és
só keverékében pácoljuk. 

A massza, amibe forgatjuk a hal-
szeleteket a következő: szétválaszt-
juk a tojásokat, a fehérjét kemény
habbá verjük, a sárgájához lisztet
adunk és annyi sört, hogy palacsin-
tatészta-sűrűségű legyen, majd hoz-
záadjuk a habbá vert fehérjét.  Ebbe
forgatjuk a halat, és forró olajban
sütjük.

Jó étvágyat!
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Második a sörtésztában
forgatott süllõ
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A halászatról és a horgá-
szatról szóló (1997. évi
XLI.) törvényt több pont-
jában is módosították.
Ezekről érdeklődtünk
Kozma Péter megyei ha-
lászati felügyelőtől.

– A törvénybe több új kiegészí-
tés is került, így többek között a
jövőben az állami halászjegyet,
illetve horgászjegyet igénylő sze-
mélynek nyilatkoznia kell arról,
hogy a halászattal, horgászattal,
illetőleg hal fogásával (gyűjtésé-
vel) összefüggésben szabálysérté-
si vagy büntetőjogi felelősségét
nem állapították meg, továbbá ve-
le szemben halvédelmi bírságot
nem szabtak ki. Állami halász-
jegy vagy horgászjegy nem adha-

tó például annak a személynek,
akit a jogerős elmarasztalástól
számított egy évtől három évig
terjedő időtartamra, akit a hal fo-
gásával (gyűjtésével) összefüg-
gésben elkövetett szabálysértés
vagy bűncselekmény miatt jog-
erősen elmarasztaltak. 

Az állami halászjegyet vagy
horgászjegyet a halászati hatóság
visszavonja attól a személytől,
aki ezen okmányát a helyszíni el-
lenőrzéskor nem tudja felmutatni,
akinek a halászattal, horgászattal,
illetőleg a hal fogásával összefüg-
gésben szabálysértési vagy bünte-
tőjogi felelősségét megállapítot-
ták, aki állami halászjegy, illetve

horgászjegy igénylésekor valót-
lan nyilatkozatot tesz, aki tiltott
eszközzel vagy módon halászik,
horgászik, akivel szemben halvé-
delmi bírságot szabtak ki. 

Az állami halászjegy vagy hor-
gászjegy kiadása megtagadásának
időtartamát a halászati hatóság az
eset összes körülményére – így
különösen az érintettek érdekei
sérelmének körére, súlyára, a jog-
sértő állapot időtartamára és a
jogsértő magatartás ismételt tanú-
sítására, a jogsértéssel elért
előnyre – tekintettel határozza
meg. A halgazdálkodásnál válto-
zás, hogy a jogosult az Európai
Unió jogi kitételében meghatáro-
zott idegen és nem honos halfajok
telepítését a halászati hatóság en-
gedélye alapján végezheti. 

A jogosult kérésére a halászati
hatóság – a külön jogszabályban
meghatározott feltételek szerint –
engedélyezheti halászati vízterü-
leten a meghatározott tilalmak és
korlátozások alóli felmentést. A
halászati hatóság közigazgatási
eljárásban országos illetékesség-
gel hozott döntése ellen közigaz-
gatási eljárás keretében fellebbe-
zésnek helye nincs. A fogási nap-
ló vezetése: a méretkorlátozás alá
eső halfajokat a fogás után hala-
déktalanul be kell írni a fogási
naplóba, míg a méretkorlátozás-
sal nem védett halfajokat a horgá-
szat befejeztével.

A törvény módosítása: 
www.villantomagazin.com

Folytatás az 1. oldalról

Egyik ilyen pillanat volt az,
amikor a mélyből kiemelkedő hal
farkát pillantották meg. Egymásra
nézve fújgattak, majd mindketten
becslésekbe bocsátkoztak: – „Ez
biztos volt egy huszas. Volt az
harminc is!“ – mekkora halat lát-
hattak. Kiderült mindketten jócs-
kán tévedtek, pedig a horgászok
előszeretettel képesek túlozni.

Egyik ilyen dobás alkalmával
hangzik el Attila szájából: Pisti,
beakadtam. A csali se előre, se
hátra nem mozdult. A következő
pillanatban pedig olyan erővel in-
dult meg, hogy a két horgászt ha-
jóval együtt vontatni kezdte. Ka-
rikában a Balczer Matrix MX 9-es

50–145g dobósúlyu pergető bot
jelezvén, méretes hal van a hor-
gon. Az este negyed hétkor akasz-
tott hal a Spider 25-ös fonott zsi-
nóron keresztül 2–300 méter hu-
zavona után többször próbált a
csónak alá menekülni, de a ruti-
nos és szerencsés horgászoknak
nemsokkal hét előtt megadta ma-
gát, és egy kézre csavart törölkö-
ző segítségével sikerült csónakba
emelni. A cikket írván is bórsózik
a hátam, a végül egészen ponto-
san 74,4 kg és 245 cm hosszú óri-
ásharcsa méreteitől. Hm...

Attila a mai naptól kezdve
megengedheti magának, hogy
őszinte horgász legyen, nincs
szüksége túlzásokba bocsátkozni.

Fodor László

Nyilatkozat után
válthatunk engedélyt

Nem kell tovább túlozni...

Kozma Péter 

A halvédelmi bírság
mértéke jogosulatlan horgászat,
valamint a fogási napló vezeté-
sének elmulasztása esetén 
10 000 – 200 000 forint, jogo-
sulatlan halászat esetén 
50 000 – 500 000 forint, a tör-
vény által meg nem engedett
módon vagy tilalmi időben való
halászat vagy horgászat esetén
10 000 – 500 000 forint, 

állami halászjegy, illetve hor-
gászjegy igénylése során a va-
lótlan nyilatkozat esetén
50 000 forint.
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Tizenegyedik éve, tizenhete-
dik alkalommal rendezte meg
2009-ben a megyei szövetség
és a Tiszadobi Tiszavirág
Horgászegyesület a Megyei
Gyermek és Ifjúsági Horgász-
tábort.

A hagyományoknak megfelelően
ebben az évben is júliusban, 05-től
11-ig szerveztük és bonyolítottuk a
szokásos Természetvédő és hor-
gásztáborunkat. Az egyhetes tábor-
ba 15 megyei gyermek és ifjúsági
korú kezdő, vagy már nagy gyakor-
lattal rendelkező fiatal érkezett.
Voltak Budapestről, Tiszaújváros-
ból is, de a Velencei-tó partjáról,
Agárdról is volt jelentkezőnk, aki-
ket helyhiány miatt sajnos el kellett
utasítanunk. A megyei gyerekek tá-
borköltségének felét a megyei szö-
vetség, és a Laguna 2D biztosította.
A bentlakó táborlakók foglalkozá-
saihoz csatlakozott négy fő, akik az
éjszakát nem töltötték itt. Így tizen-
kilenc táborlakóval és hét állandó
felnőtt felügyelővel bonyolítottuk
le táborunkat.

Visszajárók

A beköltözés az értesítésben
megjelölt idő előtt elkezdődött, hisz
az évek óta visszajárók szinte csa-
ládtagként érkeznek. A táborszerve-
zésből is évek óta kiveszik részüket,
szinte az előző évi táborzáráskor el-
kezdik szervezni a következőt. A ré-
gi barátok harsányan üdvözölték
egymást, most ők voltak többen. Az
újakat sem hagyták magukra, segí-
tettek nekik a szállás elfoglalásban
és „idegenvezetői“ szerepet is vál-
laltak. 

Az esti tábormegnyitó és bemu-
tatkozás után, a szalonnasütés és tá-
bortűz hangulatában feloldódott az
új tagok kezdeti félszegsége is. Az
éjfélig tartott az élménybeszámolók
és horgásztörténetek mesélése zárta
az első napot. 

A hét első napjának délelőttjén

bemutattuk a települést, nevezetes-
ségeit, csodálatos természeti értéke-
it, vizeit, ahol a horgászatokat bo-
nyolítottuk. A különböző szellemi
vetélkedőkhöz kapcsolódóan ki-
emelt figyelmet fordítottunk a kör-
nyék növény és állatvilágának be-
mutatására, ezek védelmére, és a
Tisza-szabályozás ökológiára gya-
korolt hatására. Foglalkoztunk a jö-
vőre vonatkozó tervekkel is. Ezen
az estén ismét meglátogatott ben-
nünket a Magyar Pergetőhorgászok
Egyesületének két, neves képviselő
vezetője, Varga Pál, és Tarsoly Mi-
hály. Egyesületünk nagyon jó kap-
csolatot ápol velük, és ennek is kö-
szönhetően elkísérte őket két RA-
PALÁS csapattársuk Weidel Attila,
és Ferenczi János. Bemutatták a
gyerekeknek a pergető horgászat-
hoz szükséges felszereléseket, mű-
csalikat, értékes és érdekes beszél-
getés keretében ecsetelték szépsé-
geit. Az est zárásaként értékes aján-
dékokat osztottak szét a táborlakók
között, mely egy részét a Rapala
cég ajándékaként, másik részeként
a Pergetőhorgászok Egyesületének
tagjaitól kapták a gyerekek

A hét folyamán megszokott prog-
ramként a táborlakóknak a napi
horgászatokon kívül célba dobó és
etetőanyag célba dobó versenyt,
halfogó versenyt, szellemi vetélke-
dőket tartottunk. Felkészítettük a
kezdőnek számítókat, – 5 főt – az
állami horgászvizsgára, és levizs-
gáztattuk őket. Ezen kívül a szabad-
időben csocsóztunk, sakkoztunk,
strandoltunk, és minden táborlakót
megtanítottunk evezni, amit az éj-
szakai bátorságtúra alkalmával be is
kellett bizonyítani. Hét közepén Új-
laki János és Palincza János helyi
körzeti megbízottak a rendőrség és
horgászok együttműködéséről, a
káros szenvedélyekről, drogmeg-
előzésről tartott igen érdekes elő-
adást, a táborlakók életkori sajátos-
ságait is figyelembe véve. Csütörtö-
kön éjszakai horgászaton vettünk
részt, ahol a legfiatalabbak is leg-
alább éjfélig kitartottak.

Ebben az évben is segítette mun-
kánkat a Debreceni Egyetem termé-
szetvédelmi mérnöki szakon ebben
a tanévben végzős három hallgató,
Poór Ádám, Rőthi Eszter, Oláh Esz-

ter. Táborvezetőként a nyári gya-
korlatukat töltötték táborunkban.
Stefán János helyi horgász ismét
bemutatta a stupekoló harcsázó fel-
szerelés készítését, válaszolt az ér-
deklődők kérdéseire, és tanácsaival
látta el őket.

Megható pillanat

Utolsó este nagy meglepetésben
részesültek táborunk lakói. Mezei
József és párja felejthetetlen lángos-
sal örvendeztetett meg bennünket. 

A szombati horgászversenyen és
az ezt követő záróünnepségen sok
szülő, nagyszülő és rokon jelent
meg, ezzel is ünnepélyesebbé téve a
búcsút. A ceremóniára várva mint-
egy hatszáz, a hét folyamán készí-
tett fotóval mutattuk be a hét ese-
ményeit Megható pillanatoknak le-
hettünk részesei, amikor az idősebb
táborlakók díszsorfala előtt öt
horgászjelöltet, ünnepélyes esküté-
telük után horgásszá avattunk, és
ezzel befogadtuk őket a horgászok
népes táborába. Az ünnepségen
részt vett, és köszöntötte a fiatalo-
kat,dr. Maleczky Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász-
egyesületek Szövetségének elnöke.
Ugyancsak megtisztelte táborunkat
jelenlétével Virág Imre, a szövetség
alelnöke, Fesztóry Sándor ü. vezető
igazgatója, és Bán György, Tisza-
dob polgármestere.

Sok értékes horgászfelszerelést
osztottunk ki díjként a gyerekek-
nek: horgászorsókat, botokat, bot-
tartókat, úszókat és egyéb kisebb,
de nagyon hasznos kiegészítőket,
könyveket. A táborból üres kézzel
senki sem távozott, ki ügyességé-

vel, ki okosságával, ki dolgosságá-
val, érdemelte ki az oklevelet és az
ajándékot.

A tábor zárásaként a résztvevők
az általuk fogott halakból készült
halászlével, melyet Oláhné Nagy
Ágnes lányai segítségével főzött-
vendégelték meg a hozzátartozókat.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik bármi módon hozzájárul-
tak a tábor sikeréhez. A támogatók-
nak, a megyei szövetségnek, a
LAGUNA 2D KFT.-nek, a Magyar
Pergetők Egyesületének, Varga Pál
és Tarsoly Mihály uraknak, azok-
nak a horgász egyesületeknek, akik
anyagiakkal is támogatták a gyere-
keiket. Köszönet a tábor szervezé-
sében és lebonyolításában résztve-
vőknek, akiket az előzőekben már
név szerint említettünk, és az egye-
sület vezetőségének. Köszönet
Oláh Ágnes, Oláh Zsófia, Oláh
Csaba, Debróczki János, és Takács
Gábor fiataloknak is, akik a nem túl
látványos „háttérmunkát“ biztosí-
tották. A reggelik vacsorák készíté-
sét, étkeztetések szervezését, lebo-
nyolítását, elsősegélyek nyújtását,
és az elsőtáborosok honvágyának
csökkentését. 

A horgászegyesület vezetősége a
tábor lebonyolításának értékelése-
kor megállapította, hogy a 2009. évi
horgásztábort a táborlakók igen ak-
tív szervezési munkája segítségével
ismét sikeresen teljesítette.

Oláh Károly
elnök, táborvezető

A táborlakók szervezték a horgásztábort Tiszadobon
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A Máriapócsi Horgász Egye-
sület immár harmadik alka-
lommal szervezte meg a Mári-
apócsi Horgásztábort.

Az idei évben 2009. július
23–26-a között 16 gyerek részvéte-
lével. A legfiatalabb gyerek horgász
Mitrócsák Dóra volt, aki mindössze
öt éves. A gyerekek az előző évek-
hez hasonlóan most is számos prog-
ramon vehettek részt a horgászat
mellett. 

Több előadást is meghallgat-
hattak, többek között a követke-
zőket: 
Fesztóry Sándor: A horgászatról
általában, horgászat és a halfogás
alapjai.
Varga Pál: Pergető horgászat.

Tóth Árpád: Környezetvédelem
fontossága.
Takács Árpád: Napjaink veszélyei
a fiatalok körében, alkohol, drog és
a dohányzás veszélyei, balesetmen-
tes közlekedés. 
Szakács Zsolt: Úszós horgászat be-
mutatása, és szerelék összeállítása.

P. Szocska A. Ábel atyának kö-
szönhetően ellátogathattunk a helyi
kolostorba, ahol a gyerekek betekin-
tést nyerhettek a szerzetesi életbe és
megismerhették Máriapócs város
történetét. A tábor idén sem valósul-
hatott volna meg támogatóink nél-
kül, akiknek ezúton is köszönjük fel-
ajánlásukat és segítségüket. 

A tábor különlegessége, hogy
ennyi halat a táborozók még soha
nem fogtak, hiszen mindenki fogott

nemes halat. A legnagyobb nemes
halat Golenya Krisztián fogta 2,2
kg-os pontyot. Több mint tíz kilo-
gramm halat fogott ifj. Sitku Csaba,
ifj. Bakó Zsolt és Bordás Edvárd. 

A gyerekekkel úgy búcsúztunk el
egymástól, hogy jövőre ismét talál-
kozunk, akkor már negyedik alka-
lommal. 

Tóth Árpád

Gyerekzsivaj, nevetés, jó-
kedv töltötte be a festői
szépségű Leveleki tározó
partját július utolsó napjai-
ban. Itt tartotta a Vasutas
Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület immár a ne-
gyedik táborát.

Az önkormányzat apartman há-
zát és annak tágas udvarát biztosí-
totta a gyerekek részére. 26 gyerek
foglalta el a szobákat, illetve sátrat
július 26-án. A megyéből, és az or-
szág távoli pontjairól is érkeztek
hozzánk fiatalok, sőt a romániai
Szatmárnémetiből is jött két fiatal.

A bepakolás, ismerkedést köve-
tően a táborvezető ismertette a tá-
borozás írott és íratlan szabályait.
Ezek után a programok, valamint a
segítők kerültek ismertetésre, sőt
még egy kis horgászat is belefért
az első napba. Itt már felmérhettük
a gyerekek tudását, átnézhettük
felszerelésüket, és ehhez igazítot-
tuk a következő napok programja-
it, előadásokat. Sok gyerek telje-
sen kezdőként érkezett hozzánk,
akik a tábor végére ugyanolyan
ügyesen kötöttek horgot, vagy sze-
relték fel spiccbotjaikat, mint ta-
pasztaltabb társaik. A segítők türe-
lemmel, odafigyeléssel segítették a
horgászpalántákat, hogy ezek az
első horgászatok is élményt adja-
nak. Sajnos, a tó szelleme és a hal-
járás nem biztosította a „nagy hal
fogásának élményét“, pedig a szer-
vezők mindent megtettek ennek
érdekében. Már napokkal a tábor
megkezdése előtt elkezdték az ete-
tést a kijelölt horgászhelyeken,
csábították a halakat.

Fejlesztettük a gyerekek tudását
előadásokkal is. Fesztóry Sándor a

horgásszá válás alapjait ismertette.
Bemutatta azt az utat, amelyet a
horgászni vágyónak végig kell jár-
nia ahhoz, hogy horgászengedély-
lyel rendelkezhessen. 

Turcsán András a horgászeszkö-
zöket és a szerelékkészítés forté-
lyaiba avatta be a fiatalokat. Lip-

csei József a különböző horgász-
kötések, csomók világában igazí-
totta el a hallgatóit, míg Pataki
Zsolt a vizek élővilágba kalauzolta
el a gyerekeket, a természetvéde-
lem fontosságára, napi tennivalói-
ra hívta fel figyelmüket. E mellett
a finomszerelékes horgászatba is
betekintést engedett. 

A tábor végén  a megszerzett tu-
dásról számot is adtak a nebulók,
aki akart, horgászvizsgát is tehe-
tett. A horgászat mellett a nyár örö-
meit a leveleki strandon is élvez-
hették. A simogató habok között a
megye egyik legszebb szabad
strandján fürödhettek, játszhattak.
Szabad idejükben előkerült a foci-
labda, a csocsó, tollaslabda is. Már
a tábor ideje alatt is szerveződtek
későbbi találkozások, horgászatok.

Telefonszámok, email címek cse-
rélődtek. A heti programba egy
egész napos kirándulás is belefért.
A vajai vár megtekintésére vonat-
tal és kocsival utaztak a gyerekek,
ahol a magyar történelem kiemel-
kedő alakjának II. Rákóczi Ferenc
megyénkkel kapcsolatos életével,

tevékenységeivel ismerkedhettek
meg. A várkastély szép szobáit,
bútorait, eredeti öltözeteit csodál-
hattuk meg. A kastély parkját fel-
fedezve focipályára találtunk, ahol
önfeledt játékba kezdtünk egy ki-
adós ebéd után.  Este szalonnasü-
tés és tábortűz mellett pihentük ki
a nap fáradalmait.

A tábor utolsó napján horgász-
versenyt tartottunk. Két korcso-
portba osztottuk a gyerekeket, akik
így adtak számot gyakorlati tudá-
sukról. Az eredményhirdetés után
senki nem ment haza üres kézzel,
hiszen értékes tárgyjutalmakat,
felszereléseket, etetőanyagokat ve-
hettek át.

A tábor során segítőim voltak:
Lipcseiné Szmik Erzsébet, aki na-
pi ötszöri étkezést szervezte és ké-

szítette el, Turcsán András,
Turcsánné Reskó Ibolya, Sipos
Ádám, akik a horgászatoknál és a
szabadidős programoknál vigyáz-
tak a gyerekekre, valamint a tábori
élet szervezésében vállaltak orosz-
lánrészt, Aranyosiné Andrea, aki a
gyerekek igényeinek szószólója és
a tábori élet mindenese, Lipcsei
Orsolya aki az esti filmeket és játé-
kokat biztosította. Minden segítő
elsődleges feladata a gyerekek biz-
tonsága és a jó hangulat megtartá-
sa volt, amit sikerült is teljesíteni,
hiszen minden gyerek jól érezte
magát, és leszámítva néhány tör-
peharcsa által okozott sérülést,
mindenki épen ért haza.

Köszönjük a tábor támogatóinak
ezt a lehetőséget, hogy a gyerekek
részére ilyen színvonalas, jó han-
gulatú tábort tarthattunk. Köszö-
nöm segítőimnek, munkatársaim-
nak azt a hozzáállást, türelmet és
odafigyelést, amely gyümölcse
volt ez a tábor, ahol hangos szó,
baleset, vagy megoldhatatlan
probléma nélkül sikerült a gyere-
keknek kellemes hetet szerezni.
A tábor támogatói voltak: Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár Bereg megyei Szövetsé-
ge, Végállomás horgászbolt, Carp-
Zoom horgászbolt, Halcatraz Hor-
gászbolt, Proff-Carp.

Remélem jövőre is egy nemzet-
közi tábort sikerül szervezni, ahol
a határon túli fiatalok találkozhat-
nak és  újra elhangozhat több gye-
rek szájából: jövőre, ha lehet újra
el szeretnénk jönni!

Gyerektábor 2009 Leveleken

Tábor bõséges halfogással

8–12 évesig: 1. Rádi Dániel 2640
g; 2. Varga Albert 2160 g; 3. Varga
Bulcsú 1520 g
12 év felett: 1. Lieb Roland 2280
g; 2. Turcsán Zsófia 1840 g; 3. Ara-
nyosi Dóra 1420 g

A verseny eredménye:
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Már zsinórban a harmadik éjszakára
készültünk. Még sötétedés előtt a kikö-
tőhöz értünk és a nap utolsó sugaraiban
több száz kérész járta el utolsó táncát.
Közös főzéseinken megismert Sanyi
barátunk kísért el minket, aki előtt nem
volt idegen a hosszas órákon át való
pergetés. Egyedül csak annyiban volt
más eddigi horgászataitól, hogy nem a
szárazról, hanem csónakból kellett
ezen az estén pecáznia. Így kezdtük
meg aznapi csorgásunkat. Nem sokat
haladtunk, amikor négy-öt méternyi
partszakaszról több rablásra lettünk fi-
gyelmesek. Óvatosan közelítettük meg
a helyet és feszülten vártuk a beeső
wobblereinkre érkező támadás. Csaló-
dottan tekertük a csónakhoz a csalikat,
de az utolsó pillanatban, – szinte a fél
wobblerem már kint volt a vízből-,
amikor rávágott a már nem várt ven-
dég. Kicsit meglepetten hördültem fel,
hogy harcsa, de a következő pillanat-
ban már láttuk, hogy egy süllő ficán-
kolt a horgon. Gyors horogszabadítás
után az elektromos motorral próbál-
tunk visszamenni arra a helyre, de a
következő csorgásra már eltűntek a tüs-
kések. 

Tovább csorogtunk és a kezdeti sike-
rekre újabb és újabb kérdések merültek
fel Sanyinkban. Beszélgetéssel teltek a
percek, közben folyamatosan szűrtük a
vizet. Az előző éjszakák tapasztalatai-
ból kiindulva figyelmeztettük, hogy
most olyan helyhez érkeztünk, ahol ed-
dig mindig sikerült halat fognunk. A
csónak farvízén néhány apró hal spric-
celésére lettem figyelmes. Egy méter-
rel sikerült túldobnom rajta, de az orsó-
mon már nem tudtam egyet sem teker-
ni. Azonnal rányúlt a Magnum Flout-
ing-ra, aminek már a süllő sem tudott
ellenállni. Rövid fárasztás után, amihez
szinte fel sem álltam a székből, egy jó
négyes harcsát ragadhattam állon. 

Ez egy jó szakasz, bíztattuk Sanyit,
akinek egy J-11-et ajánlottunk a horgá-
szat elején, dobáljál csak tovább! A kö-
vetkező száz méteren belül Pali harma-
dik dobóként újabb harcsát kezdett fá-
rasztani. Nem sok gondja volt vele, az
előzőhöz hasonló méretű lehetett. Fo-
gásaink láttán Sanyi önbizalma kicsit
alább hagyott. Folyamatosan kérdez-
gette, hogy mit csinálhat rosszul, de
megnyugtattuk, nem rajta múlott eddig
a dolog. Egy óra szünet után már sóvá-
rogva vártunk egy ütésre vagy legalább
egy közeli buffanásra. 

Közeledtünk a folyó belső lapályos
ívéhez, de előtte még néhány bedőlt fa
mély vizet fogott közre. Sanyi a két fa
közzé dobva hamarosan fröccsenő rab-
lásra vághatott be. Ezután feszült és fe-

ledhetetlen perceik következtek. A nem
igazán csónakos horgászathoz való 3
méteres 60 grammos bot karikába ha-
jolva dolgoztatta a halat. Így is meg
lesz drukkoltunk Sanyinak, csak egy
kicsit tovább fog tartani. Pár perc múl-
va látszott, hogy nem az aprajából való
a bajuszos, és amikor először megmu-
tatta magát mindjárt olyan 10 kiló kö-
rülire saccoltuk. Miután a vízfelszínre
emelte már a miénknek érezhettük a
halat. Pali segítette a csónakba és a
mérleg 9 kilót mutatott. 

Sanyi végtelenül örült első pergetett

harcsájának. A fogás újabb lendületet
adott csapatunknak és ez főleg Sanyit
doppingolta. Közben a lapályra cso-
rogtunk és úgy döntöttünk, nem me-
gyünk át a mély oldalba. A megemel-
kedett vízszint miatt elegendő mélység
van már a homokpadon is, hogy kiáll-
janak rá a harcsák. A gondolat jónak bi-
zonyult, mert a következő métereken
Sanyi J-11-ére újabb kapás érkezett. Ez
már jóval hamarabb megadta magát, de
azért óvatos fárasztásra intettük újdon-
sült harcsavadászunkat, mivel a zsinór
vastagsága sem a nagytestű ragadozók-
ra volt hangolva. 

Józsi, Öcsi és én az egyik oldalon,
Pisti, Sanyi és Pali a folyó másik part-
ján kezdték meg a horgászatot. Látva
Józsi hezitálását a wobblerek tekinteté-
ben, felajánlottam az előző nap két ha-
lat fogott Magnumomat. Sokat jelen
egy olyan csalival dobálni, ami már bi-
zonyított, gondoltam. Az időjárás már
napok óta elég kiszámíthatatlan volt.
Egy erőteljes csörgő hangot adó, sem-
miképpen nem realisztikus wobblert
raktam a zsinórom végére. Csorgás
közben folyamatosan kontrol alatt tar-
tott csónakban horgászva jóval több
esélyünk van halat fogni. Ezt Józsi is
belátta, amikor megfogtam az első kis
harcsámat.

Belőtte a helyes távolságot és azután
már ő figyelmeztetett, ha túl messze,
vagy túl közel sodródtunk a parttól.
Már élesben láthatták a fiúk, hogy el le-
het csípni a harcsákat, de úgy láttam,
saját élményeik hiányában nem bíznak
a csalikban. Levettem wobblerem és a
Józsi kapcsába akasztottam. Láthatta,
hogy már fogott ez a furcsa darab. Így
csorogtunk tovább, és amikor a lapály-
hoz értük, az előző estéhez hasonlóan
most sem váltottunk a túlsó partszéli
vizek horgászatára. Döntésünket pár
perc múlva Józsi kapása igazolta. Szin-

te ugyanott, ahol Sanyi megfogta má-
sodik halát, ő is fárasztásba kezdhetett.
Rutinosan terelgette a harcsát a csónak
mellé, hiszen egyéb módszerekkel már
nem egy kapitális hallal volt már dolga.
A kézben tartott bottal, pergetve fogott
harcsa kapásának élménye hiányzott
még, de ettől az estétől már ezt is el-
könyvelhette.

Közben a megszűnni nem akaró eső
koptatta kabátjainkat, de a fogások té-
nye újabb és újabb löketet adott társa-
ságunknak a pecához. Egy nagy visz-
szaforgóhoz közeledtük, amiben folya-

matosan használni kellett a csónakmo-
tort, hogy ne forgassa körbe-körbe a
csónakunkat. Mondtam a fiúknak,
hogy ott nem tudunk horgászni, de
előtte van két hatalmas fa, ami okozza
a kellemetlen áramlatokat, azt még
megdobhatjuk. Mindhárman a bedőlt
fa elé dobtunk, de már kétszer olyan
messze voltunk a parttól, mint eddig.
Újonnan feltett apró wobblerem gyors
veretéssel közeledett felém. Úgy fél
úton járhatott, inkább közelebb lehetet
már a folyó közepéhez, amikor iszo-
nyatos rávágást éreztem. Azonnal be-
vágtam, de a mozdulatsor felénél meg-
állt a bot a kezemben. Nem tudtam
semmi mást mondani, csak azt, hogy itt
van a nagy hal! A fiúknak az esemé-
nyek láttán szinte földbe gyökerezett a
lábuk. Öcsi látván a kisujjnyi, rövid
pálca akcióját egyre másra csak azt haj-
totta, hogy dolgozik a „kis bot”. Majd
csodálkozva ismételgette, hogy az a kis
wobbler, az kellett neki?! Ekkor a csó-
nak már a folyó közepén sodródott és a
halat is sikerült a csónak alá terelnem.
A botot a víz alá engedve védtem ki a
megiramodását. Közben Józsitól kér-
tem, hogy fordítsa már meg a csónakot,
mert a rövid bottal nem tudok átfordul-
ni a motortól a másik irányba. 

Érezve a felszerelés erejét és azt,
hogy már a felszínhez közel járhat, be-
leemeltem a botba, majd megláthattuk
az állat egész testét. A kapás után ezek
a legizgalmasabb pillanatok, ami érhe-
ti a horgászt. Láttam, jó helyen, a szája
sarkában ül a horog. Nem kell kapkod-
ni, nyugodtan fáraszthattam tovább, de
már látszott, hogy addigra elkészült
erejével. A hosszú nyelű grippel az al-
só állát befogva emeltük a csónakba a
nem mindennapi halat. 

Közel fél óra szünet után Józsi ereit
árasztotta el az adrenalin a kapás kap-
csán. Hamar tudatosodott benne, hogy

nem az előző halunkhoz hasonlót
akasztott és már hideg fejjel, rutinosan,
rövid fárasztás után emelte be a harcsa-
ifjoncot a csónakba. Már két hallal
büszkélkedhetett, amit a kölcsön kapott
wobblerrel fogott. Nem mintha nem
lenne 2–3 darab az adott típusból a do-
bozában, de már egy sokat látott darab-
ról volt szó. 

Már csak Öcsin volt a sor, és mint
egy jó versenyló, szinte az utolsó per-
cekben behozta a lemaradását. Hosz-
szú métereken beszakadt fák meredez-
tek ki a partszéli mély vízből. Közéjük
dobálva úgy kb. félúton akasztotta meg
halát. Óvatosan fárasztott, hiszen az Ő
felszerelése sem igazán a nagytestű ba-
juszosokra lett összeállítva, de sikerült
a csónakhoz terelni. Kicsit fáradtan, de
élményekben gazdagon fejeztük be a
horgászatot. 

Aztán a víz szintje rohamosan csök-
keni kezdett, majd megtisztult.

Kihasználtuk az áradás adta lehető-
séget, titkon tudván, hogy az idén töb-
bet már nem ad a folyónk. 

Egy héttel később a zivataros időjá-
rás ismét kecsegtető vízállást produ-
kált. Igaz, jóval gyorsabb lefutásút,
mint előzőleg. A folyó kisebb árhullá-
mát kihasználva Ferenczi Jani csapat-
társunk is velünk tartott. Nem bízott
semmit a véletlenre, a dobozából Ő is
egy kis Wiggle-t akasztott a kapocsba.
Mivel a vendéghorgásznak állt a sze-
rencse, aznap este két kölyökharcsát
csapott be újdonsült wobblerével. 

Rákövetkező héten újból a vízen
voltunk és a harcsákat kerestük. Az éj-
szaka sötétjében csorogva egy hang
szólított meg bennünket. Egy kisszer-
számos halász kért tőlünk segítséget.
Amikor közelebb értünk hozzá, csak
akkor láttuk, hogy miről van szó. Az
emelőhálója félig felborulva, Ő pedig
egy kötélbe kapaszkodva a meredek
partoldalon feküdt. Majd a lámpa fé-
nyében egy óriási harcsa fejét pillantot-
tuk meg. Órák óta kapaszkodott a ha-
lász a kötélbe, amit addigra már sike-
rült átfűznie a hal álkapcsán. Hárman
húztuk fel a harcsát és csak akkor cso-
dálhattuk meg teljes valójában. 

A másnapi mérések szerint 240 cm
hosszú és 86 kg-os volt. 

Kicsit sajnálkozva vettük tudomá-
sul, hogy kis szerencsével szinte csak
órákkal maradtunk le megfogásáról.
Tény, hogy a Tiszából került ki és még
vannak hozzá hasonló példányok, ami-
re érdemes horgásznunk.  

Tarsoly Mihály
Rapala- Shimano Pergető team

Harcsadömping
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Új fajlagos fogási tilalmak! 
A Magyar közlöny 99. számában (2009. július 27.) jelent

meg a 88/2009 (VII. 17.) FVM-KvVM együttes rendelet „A
nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, va-
lamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló
73/1997 (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról“.

A rendelet a korábbi halfajokra vonatkozó tilalmak mellett
további három – állományában csökkenő tendenciát mutató –
halfajra ír elő tilalmi időt. 

A 2010. évtől 

május 2. és június 15. között nem fogható. 
Az új fajlagos tilalmakról szóló rendelet akkor jelent meg,

amikor a 2010. évi fogási napló nyomdai előállítása már meg-
kezdődött, így a napló szöveges tájékoztató részében már nincs
lehetőség az új rendelkezések megjelentetésére.

a jászkeszeg
(Leuciscus idus)  

a paduc
(Chondrostoma nasus)  

és a szilvaorrú keszeg 
(Vimba vimba) 

15 éves a Tiszavirág HE
15 évvel ezelőtt alakult meg

Gulácson a Tiszavirág Horgász
Egyesület amelynek jelenleg 56
tagja van, elnöke: Csapó László.
Az egyesület, fő horgászterülete
a 13 hektárnyi boroszlókerti
Holt-Tisza, amely a tájvédelmi
körzethez tartozik. Az állóvizet a
horgászok az államtól bérlik, a
tavat és annak környékét a tájvé-
delmi körzet szakembereivel kö-
zösen ellenőrzik. A Holt-Tisza
vizében megtalálható a csuka,
harcsa, kárász, keszeg, törpehar-

csa, ponty stb., a tavat fák veszik
körbe amelyek árnyékában kü-
lönleges bokrok és virágok is
megélnek. A horgászok a haltele-
pítés és a halfogás mellett fő fel-
adatuknak az érintetlen természe-
ti táj szépségének megőrzését
tartják, ezért évente többször is
tartanak környezetvédelmi napot.
Horgászversenyt az egyesület
kétszer tart, május elején, amikor
a fogott mennyiség számít, és ok-
tóberben csukafogó versenyt.

Berki Károly

Csoportkép egy verseny után

A békési sporthorgász egy
majd kilenc kilós pontyot ka-
pott botvégre a nemrégiben
megnyitott nagykállói Kálló
tavon

Már nagyon várták a horgászok,
hallani lehetett, megújul, de hogy
milyen nagyszerű lett, csak az tud-
ja, aki kilátogat. 

– Valóban Nagykálló település
egy újabb gyöngyszemmel bővült
– vezet körbe a tavon Pámer Lász-
ló házigazdánk. – Egy három 3
hektáros napijegyes tó, ahova 40-
50 horgász ülhet le egyszerre, és

egy 18 hektáros bojlis tó (14 min-
den igényt kielégítő, négy ágyas
faházzal körben) várja halfogás
szenvedélyeinek hódolókat. Emel-
lett játszótér, büfé, hideg, melegvi-
zes mosdó, s sok más, a horgász
kényelmét szolgáló létesítmény is
elkészült.

Mindez talán lehetne megszo-
kott is, de látszik, hogy egy ízig,
vérig horgász álmodta meg ezt a
komplexumot. Már a bejáratnál, a
szépen faragott székely kapu is
megfogja az embert. De megis-
merve a létesítményt kiderül, itt
minden úgy készült, hogy a hor-

gász sok halat fogjon, és újra visz-
szatérjen.

– Valóban a világot, s Magyar-
országot bejárva, gyűjtöttem a ta-
pasztalatokat, és szerintem ma-
napság nincs is ennél „kényelme-
sebb” bojlis tó. Tudjuk, a halfogás
szerelmesei eltűrik a természet vi-
szontagságait, de a feleség, gyerek
már kevésbé. Ide őket is bátran el
lehet hozni. A kényelmet szolgálja
például a minden faházhoz járó
stég, csónak és halpaplan is. A kő-
vel kirakott tószél is egyszerűbbé
teszi a hal kiemelését, és nem utol-
só sorban, megvédi a partot hul-
lámzás okozta eróziótól. Persze
vannak még tennivalóink. Fákat
ültettünk, füvesítettünk, de szeret-
nénk megfelelő utakat építeni.

Az elsõ fogások

Bár egy alig pár napja adták át a
létesítményt, a bojlisok közül már
többen érdeklődtek, s jöttek el egy
próbára. Csütörtök délután, a kel-
lemetlen szélben is kellemes él-
ménnyel lett gazdagabb a gyulai
Bogdán János. A közel 9 kg-os ha-
lat rövid ideig tartó kíméletes, csó-
nakos fárasztással szákolta, majd
szakszerűen partra emelte: Itt

megmérte, a hal száját az előírá-
soknak megfelelően kezelte, majd
óvatosan visszaengedte a bojlis tó-
ba, amely húsz kilósnál nagyobb
példányokat is rejteget.

Új köntösben a Kálló tó
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Szeptember 6-án 13. alka-
lommal került megrendezés-
re Tímáron a Szűcs Attila
emlékverseny. A Tisza folyó
versenyzésre alkalmas sza-
kaszán nem maradt szabad
hely, azt teljesen megtöltöt-
ték a fiatalon, tragikus körül-
mények között elhunyt ver-
senyhorgászra emlékező
egykori barátok, s a ver-
senyre rendszeresen vissza-
járó horgászok. 

A folyóvízre jellemzően ebben az
évben is sokat számított a sorsolás,
hiszen a különböző helyek fogási
lehetőségei nem voltak egyformák.
Mindkét fordulóban volt olyan
szektor, ahol 9 kg feletti fogási ered-
mény kellett a győzelemhez, másik

szektorban már annak is örülhettek
a versenyzők, ha 1 kg feletti ered-
ménnyel mérlegeltek. Végül min-

denki jól szórakozott, hiszen az idő-
járás, a vízállás egyaránt kiváló volt
a horgászathoz, s a jó hangulathoz a
délben elfogyasztott ebéd is hozzá-
járult. Nem született meglepetés, a
versenyt Hajdú Tamás Hajdú Bihar
megyei horgász nyerte, aki ebben az
évben megnyerte az országos egyé-
ni bajnokság keleti csoportjának
versenyét is. 3 helyezési száma,
13.500 gr-os fogása kiváló ered-
mény folyóvizen. Második helyen
Borsod megyei horgász, Magyar Já-
nos végzett, aki az egy fordulóban
fogott legtöbb hallal (9.220 gr.)

büszkélkedhet. Harmadik helyezett
egy gyöngyösi, korábban mátészal-
kai horgász, Szűcs Attila középisko-

lai barátja, Varga Csaba lett. A leg-
jobb Szabolcs-Szatmár megyei ver-
senyző díját Pataki Zsolt, a Vasutas
egyesület elnöke, a megyei verseny-
csapat tagja nyerte. Ő kapta a Sza-
bolcs megyei szövetség által fel-
ajánlott különdíjat is.

Mindkét forduló legnagyobb ha-
lát is díjazta a rendezőség. Az első
fordulóban Luzsinszky Tamás, a
második fordulóban Zsíros András
érdemelte ki az e díjjal járó kupát.
Különdíjban részesült még a két
legtávolabbról érkezett versenyző
(mindketten Ráckevéről jöttek el

erre a rendezvényre) Dévai Sán-
dor, és Szili István is .A verseny
végén a résztvevők azzal búcsúz-
tak egymástól, hogy jövőre ismét
találkoznak a következő, immár
14. emlékversenyen.

A részletes eredmények a mellé-
kelt táblázaton megtekinthetők.

Szûcs Attila emlékverseny

Országos Csapatbajnokság
2009. június 20–21. Velencei
tó, Sukoró.

Az egyéni verseny után kihirde-
tett csapat a versenyt megelőzően
utazott le Velencére, hogy komoly
edzéseken ismerje meg a tavat, an-
nak halállományát és eleget tegyen
a kötelezően előírt edzésnapoknak.
Ezen edzéseken alakítottuk ki azt a
módszert, és teszteltük az etető-
anyagokat és csalikat, ami az ered-
ményes horgászathoz elképzelé-
sünk szerint szükségeltetik. Az elő-
zetes várakozásnak megfelelően
nagyon erős mezőny gyűlt össze,
ha csak a horgászfelszerelést néz-
zük, több millióra tehető pénzben
kifejezve, de meg volt tűzdelve a
mezőny régi bajnokokkal, váloga-
tottakkal.

Június 20-án, szombaton délután
fél négykor kezdődő első forduló
versenyzőit az időjárás nem fogad-
ta kegyeibe, mert orkán erejű szél
és nagy mennyiségű eső hullott a
velencei tóra. Az orkán erejű szelet
bánta több ernyő és több nagy érté-
kű bot is. A forduló mérlegelése
után örömmel vettük tudomásul,
hogy csapatunk harmadik helyen,
azaz feljutó helyen áll. Ezen ered-
mény megsokszorozta a csapat ere-
jét, és gőzerővel készült a vasárnap
délelőtti második fordulóra. Az idő-
járás valamivel kedvezőbbre for-
dult nem volt akkora erős a szél, de
olykor-olykor, hogy melegük ne le-
gyen a versenyzőknek egy kiadós
zápor futott végig a versenypályán.
Látszott a versenyzőkön és a segí-
tőkön is, hogy nagyon akarják a si-
kert, minden olyan mozzanatra, ete-

tési módszerre, halfogásra odafi-
gyeltek, mely az eredményességhez
vezethetett és így adták a tanácsot a
versenyzőknek, bár a felnőtteknél a
rutin és az odafigyelés maximális
volt.

Nagyon vártuk a mérlegelést és
az összesítést, és boldogság töltötte
el az egész csapatot, hogy a titok-
ban remélt első három hely egyike,
azaz az első hely maximális munka
gyanánt megvalósult, és így jövőre

az úgynevezett professzionális, foci
nyelven NB I-ben fog szerepelni a
megyei horgászválogatott.

Köszönet ezért a támogatóink-
nak: a Laguna 2D Kft.-nek, a Sza-
bolcs Takarékszövetkezetnek, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Horgász Szövetségének, és nem
utolsó sorban a csapat tagjainak. 

Turkó Sándor
Verseny Szakbiz. elnöke

Újra az NB I-ben

csapatvezető: Turkó Sándor, edző: Szűcs Sándor, 
versenyzők: U-14: ifj. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök, 
U-18: Bojer László Kis-Sügér HE. Mátészalka, 
U-22, ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza, 
női: Szűcs Éva Szatmárvidéki HE. Mátészalka, 
felnőtt: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök, Gellért Győző Szatmárvidéki HE.
Mátészalka, Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök, Luzsinszky Tamás Vasutas
STE. Nyíregyháza, Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza.

A csapat tagjai:

1. Hajdú Tamás 13500
2. Magyar János 11120
3. Varga Csaba 8520
4. Pataki Zsolt 6181
5. Kapusi Sándor 6080
6. Szili István 6260
7. Csehovics Zoltán 4060
8. Balázs Roland 3860
9. Diószegi Ferenc 7920

10. Zsíros András 5240
11. Horváth András 4560
12. Dévai Sándor 3840

A csapat tagjai:

Újra az NB I-ben
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Egyéni bajnokság, 2009. június 06.
Leveleki-víztározó.

Nagy érdeklődés előzte meg az egyéni baj-
nokságot, mely új helyszínen, Leveleken került
megrendezésre. Azért Leveleken, mert ez a pá-
lya hasonlít leginkább a velencei pályához, me-
lyen június20-21-én kerül sor az országos csa-
patbajnokságra. Ifjúsági, utánpótlás, női és fel-
nőtt kategóriában összesen 46 versenyző indult
el és küzdött meg egymással, a 2x3 órával és az
időjárással. 

A jól előkészített pálya, melyért köszönet a
Leveleki Önkormányzati Horgászegyesületnek,
nagyon jó fogások ígérkeztek, bár ezek a jó fo-

gások a délelőtti fordulóban nem igazán jól rea-
lizálódtak, így a délutáni fordulóban bíztak a

versenyzők. Sajnos az időjárás, nem fogadta ke-
gyeibe a versenyzőket, ha nem esett az eső, ak-
kor orkánszerű szél fújt, a délutáni fordulót a
nagy vihar és villámlás miatt 45 percig szünetel-
tetni is kellett. 

A verseny a fő célját elérte, az országos csa-
patbajnokságra nevezésre kerülő megyei válo-
gatott bizonytalan pontjaira választ adott és
úgy gondoljuk, hogy a rossz időjárás ellenére
egy magas színvonalú és a versenyzők részéről
nagyon nagy küzdőszellemet mutatott meg.
Köszönet ezért minden szervezőnek és résztve-
vőnek. 

Turkó Sándor
Verseny Szakbizottság vezetője

Magas színvonal, nagy küzdelem

A Szabolcs- Szatmár- Bereg
Megyei Horgász Szövetség
által rendezett egyesületi
tisztségviselők csapatverse-
nyéről. 

Ezen versenyt 2008. évben a
Nyírtelek HE. csapata nyerte és ez-
zel együtt elnyerte a 2009. évi ver-
seny rendezésének jogát. Az aszá-
lyos időjárás következtében a kör-
nyékbeli vízterületek közül a tisza-
löki Kenyérgyári-holtágra esett a
választás.

2009. szeptember 13-án Fehér-
gyarmatról, Mándokról, Kisvárdá-
ról és a megye több egyesületétől
14 csapat érkezett, hogy versengjen
és megpróbálja elhódítani a Nyírte-
lek HE. által megszerzett első he-
lyet. 

Ezen versenynek nem csak a ver-
senyzés volt a célja, hanem az,
hogy az egyesületek tisztségviselői
egy könnyed, felszabadultabb na-

pot töltsenek el egymással, beszél-
getéssel, véleménycserével, jó han-
gulatban a vízparton. Versenyzés
szempontjából mondhatnánk azt,
hogy „most mutasd meg!“ alapon –
a vezetők is kitesznek magukért.
Jól előkészített pályán, kellemes
időjárás mellett a jó fogás reményé-
ben kezdődött a verseny, mely alatt
minden tudásukra szükségük volt a
versenyzőknek a halfogáshoz. Nem
kényeztették el a halak a tisztségvi-
selőket, de a napot megszépítette a
barátság, az egymás iránti tisztelet,
a verseny végén a díjak és Riczné
Varga Erika és családja által készí-
tett finom ebéd.

A díjazottaknak, s mondhatnám a
nem díjazottaknak is tetszett az új
kezdeményezés, hogy a versenyzők
értékes horgászfelszereléssel tér-

hettek haza. A versenyzőket és az
eredményhirdetésnél a díjazottakat
köszöntötte a megyei horgász szö-
vetség alelnöke, Virág Imre, és a
versenyszakbizottság tagja, Papp
Gyula, akik egyben a helyezettek-
nek járó okleveleket és a tárgyjutal-
makat adták át.

Helyezettek: 1. Nyírtelek HE.
(Csapatvezető: Komári Péter, Ver-
senyzők: Greskó Zoltán, Kandala
Mihály, Komári Géza), 2. Vasas
HE. Nyírbátor, 3. Dolgozók HE.
Kisvárda

A duplázó nyírteleki horgász
egyesület képviselői ígéretet tettek
arra, mivel újból ők nyerték a ren-
dezési jogot, hogy jövőre új hely-
színt keresnek e nemes versenynek.

Turkó Sándor
versenyszakbizottság elnöke 

Tiszalökön Nyírtelek a legjobb
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Császárszállás Horgász
Egyesület 2009. június
20-án tartotta házi hor-
gászversenyét a Csá-
szárszállási-tápcsator-
nán, ahol 65 felnőtt, 4 ifi
és 5 gyermek horgász
mérte össze tudását.

Az első helyezett Fabu Fe-
renc nyíregyhá-
zi horgász lett,
7,120 grammal,
őt követte Kva-
ka Árpád szin-
tén nyíregyházi
lakos, 3 600
grammal, míg 3.
lett Ádám József (Nyíregyhá-
za) 2.000 gr-mal.

A verseny végén értékes
ajándékokat kaptak a verseny-
zők, az első 12 helyezett, és
valamennyien egy finom ebé-
det elfogyaszthattak a csá-
szárszállási horgásztanyán. 

A versenyt megtisztelte és
támogatta Doránt Vilmos, a
Laguna 2D. Kft. ügyvezetője.
Továbbá különdíjat ajánlott

fel az egyesület
fegyelmi bizott-
ságának tagja,
Rácz Miklós
újfehértói vál-
lalkozó, a
RÁCZ-ABC tu-
lajdonosa. Kö-

szönet a támogatóknak, és a
megjelent horgásztársaknak!

Y

Horgászversenyt szervezett a Pe-
dagógusok Szakszervezete SZ-SZ-
B Megyei Bizottsága az ibrányi
Nagyerdesi tavon. A már hagyomá-
nyosnak számító rendezvényre
mintegy 32-en érkeztek a megye
számos intézményéből, településé-
ről. A versenyzőket az időjárás is
kegyeibe fogadta, ennek köszönhe-
tően az előző évekhez képest na-
gyobb fogási eredményekkel büsz-
kélkedhettek a résztvevők. Megle-
pő és örömteli volt az előző évek-
hez képest a női sporthorgászok ki-
emelkedő teljesítménye, melynek
eredményeként az I. helyezést
Bajkó Judit (Újfehértó) 4,30 kg-os
fogási eredményével s 3,60 kg-os

legnagyobb halával érte el, így kü-
löndíjban is részesült. II. Kis Zoltán
(Éltes, Nyírbátor) 2,60 kg-os. III.
Bajkó Tamásné (Újfehértó) 2,1 kg-
os fogási eredménnyel. Különdíj-
ban részesült még Tóth Lajos
(Lónyay, Vásárosnamény)

Az eredményhirdetést követően
Eötvös József-emlékérem kitünte-
tésben részesítették a szervezők
Turkó Sándort és Márkus Ferencet,
így köszönve meg a több éves ön-
zetlen segítségüket a rendezvények
sikeres megszervezéséért és lebo-
nyolításáért.

A program ízletes ebéddel és ba-
ráti beszélgetéssel zárult.

Miklósi István

Verseny Császsárszálláson Toll helyett bottal

2009. július 3–4-én Kocsord
adott helyet a XIV. Nemzetközi Ba-
rátság Horgászversenynek, ahol a
magyar csapat mellett szlovák és
román csapatok versenyeztek. 
I. Dej csapata 8380 gr-mal

és 10. helyezési számmal 

II. Szatmárnémeti csapata
7200 gr-mal, 10. helyezési
számmal

III. Kraszna HE. csapata, 13.
helyezési számmal
Szlovákia csapata 17. he-
lyezési számmal

Nemzetközi Horgászverseny

Gyereknapi horgászverseny
2009. május 30., szombat
Nagyhalász, Fertő-II. hor-
gásztó

A tavalyi évben új kezdeménye-
zésként jelent meg egy országos
gyermeknapi horgászverseny,
melynek segítői és szponzorai or-
szágos horgászcikk kereskedők,
vállalatok, megyei horgász szövet-
ségek, megyénkből a Laguna 2D
Kft. és szövetségünk.

Sajnos, 2009. évben ez a jó kez-
deményezés elakadt és így karolta
fel és alakította át megyei gyermek-
napi horgászversennyé a Laguna
2D Kft. és a megyei horgász szövet-
ség, mely kettőshöz csatlakozott
Nagyhalász város önkormányzata
és a helyi Rétközi Horgászegyesü-

let. A kiírás két korcsoportban tör-
tént meg, általános iskolások alsó és
felső tagozatának.

Új dologként hatott a megye
horgászegyesületeinél, mert a kö-
zel félszáz jelentkező kevésbé tük-
rözi a megye ifjúsági horgászok
létszámát. A megjelent gyerekek a
jól előkészített pályán hangulatos
versenyt vívtak egymással és a
horgásztudomány ismerkedésével.
A helyszínen kapott horgászfelsze-
reléssel, etetőanyaggal és csalival
kellett horgászniuk, így technikai
és etető és csali előny nem mutat-
kozott senkinél. Látva a gyerekek
odaadó és lelkesedő hozzáállásu-

kat úgy érezzük, hogy jövőre is
meg kell rendeznünk, mert tovább-
ra is cél a gyerekekkel a természet
megismertetése, ezáltal a termé-
szet megszerettetése, a halfogás
örömének átélése és a sportszerű
horgászat népszerűsítése. 

A versenyt megtisztelte Nagyha-
lász város polgármestere, Orosz
Károly, aki a legfiatalabb verseny-
zőnek különdíjat ajánlott fel. 

Úgy érezzük, hogy nem csak a
nyertesek, hanem a résztvevő min-
den gyerek jó hangulatban távo-
zott, annál is inkább, mert a verse-
nyen használt készségeket aján-
dékba elvihették. 

Doránt Vilmos, a Laguna 2D
Kft. ügyvezetője és a megyei hor-
gász szövetség megerősíti, hogy

jövőre is megszervezi a megyei
gyermeknapi horgászversenyt,
más szép természeti körülmények
között, hogy ismerjék meg a gyere-
kek a megye horgászható termé-
szeti szépségeit.

A fiatalok egy nagy gyermekna-
pi csatakiáltással köszönték meg a
szervezőknek, segítőknek a lehető-
séget és kívántak maguknak „Bol-
dog gyermeknapot“.

Turkó Sándor

A halfogás öröme

Első korcsoport 
(alsó tagozat 1–4 osztály)

1. Hunycsik Ákos (Nagyhalász)
2. Zajácz Fruzsina (Levelek)
3. Csuha Regina (Tiszalök)

Második korcsoport 
(felső tagozat 5–8 orsztály)

1. Sárai Béla (Nyíregyháza)
2. Varga Roland (Vásárosnamény)
3. Bacskai Gergő (Levelek)

Eredmények:
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Az úszós horgászat során
mindenki szembesül azzal
az alapvető, rendkívül
egyszerűnek tűnő problé-
mával, hogy miként lehet
a leggyorsabban és leg-
pontosabban besúlyozni
a szerelék lelkét, az úszót. 

Különösen fontossá válik ez a
kérdés, ha nem csak 1–2 úszó be-
súlyozásáról van szó. Közelednek
a hideg téli esték, amikor jobb hí-
ján bőven jut idő a következő sze-
zonba bevetendő komplett szerelé-
kek elkészítésére. Ezt a munkát
nagymértékben megkönnyíti egy
praktikus, hasznos eszköz. Ezt mu-
tatom most be.

A szükséges kellékek: söré-
tek, súlyozó és a henger

Praktikus eszköz az úszó besú-
lyozásához az úszósúlyozó haszná-
lata. Ez egy műanyagból készült
okos kis találmány, melynek mű-
ködése rendkívül egyszerű. 

Az úszó rögzítése

A súlyozni kívánt úszót a közé-
pen lévő mélyedésbe rakjuk, és a
kis kar elfordításával rögzítjük. Ha
az úszó szára nagyon vékony
anyagból készült, akkor egy kis
darab szilikon csövecskét húzunk
rá, és úgy állítjuk bele a súlyozó
mélyedésébe. 

A súlyozó peremére helyezzük
az ólmokat. A súlyozót az úszóval
és az ólmokkal együtt egy vízzel
telt hengerbe (ami lehet egy levá-
gott végű kólás flakon is) állítjuk,
így azonnal látható meddig süllyed
be az úszó. Az apró söréteket ne
akkor dobáljuk a súlyozó peremé-
re, 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. 

Jobb megoldás, ha kiemeljük
a súlyozót és úgy helyezzük
rá az újabb söréteket

Hány darab sörétből alakítsuk ki
az úszó ólmozását? Természetesen
erre a kérdésre egyértelmű és sza-
batos válasz nincs. Mindig az adott
helyzet, a meghorgászandó víz és
egyéb körülmények (pl. megcél-
zott halfaj, időjárási tényezők stb.)
együttesen határozzák meg. Pl. ha
kevés a küsz az adott vízen, akkor
nincs szükség cseppólmot használ-
ni, nyugodtan kialakíthatjuk a tel-
jes ólomfüzért sörétekből is. 

Az általános aranyszabály, hogy
az úszó felé eső ólom a legna-
gyobb tömegű és a horog felé
csökken a súlyuk. A másik általá-
nosan elterjedt ólmozási módot az
angol versenyhorgászok találták
ki, elsősorban a gubancolódások
elkerülésére. Ugyanis a különböző
méretű sörétek gyakran gubancol-
ják a szereléket, míg az azonos mé-
retűek sokkal kisebb mértékben.
Ezt shirt-button style-nak nevezik,
vagyis inggomb súlyozás. Nevét

az egyforma méretű sörétekről
kapta. Az egyetlen ólom, amelyik
kisebb a többinél, a jelzőólom. 

Az úszó testén a gyártók fel-
tüntetik a teherbírást. A ki-
sebb úszókon szorzatként…

...a nagyobbakon grammban

Az úszók teherbírását a gyártók
kétféleképpen jelölik. Megadhat-
ják grammokban kifejezve, vagy a
stílólmok számozását használva.
Pl. 4x20 azt jelenti, hogy 4 db 20-
as méretű stílólom szükséges vagy
annak megfelelő sörét, No.20 stíl:
0,25 g. 4x0,25 g=1 g. 

Ezek az adatok általában ponto-
sak, különösen a jobb minőségű
úszókon. Amennyiben nem ismer-
jük a jelölések jelentéstartalmát,
gondjaink lehetnek. Ezért szeret-
ném itt megadni az egyes adatok-
hoz tartozó súlyokat. 

Én általában (ha csak sörétekből
ólmozok) 5–7 darabból alakítom ki
a főólmozást, és egy, esetleg két
jelzőt rakok fel. A jelző súlyát úgy
választom meg, hogy a főólom az
úszót antennatőre süllyessze, a jel-
ző pedig antennaközépre. Így a
halnak nem kell a teljes ólomsort
megmozdítani, elég a parányi jel-
zőt felemelni, az úszó azonnal ki-
emelkedéssel jelzi a kapást. 

Antennaközépre súlyozva

Több más tényezőt is figyelem-
be kell venni az úszó pontos súlyo-
zásának eléréséhez. Az otthoni
csapvíz és a víz, amelyben horgá-
szunk több mint valószínű, hogy
eltérő sűrűségű. Ebből egyenesen
következik, hogy az otthon elvég-
zett pontos súlyozás ellenére sem
fog azonos mértékig besüllyedni
az úszó úgy, mint az otthoni mérő-
hengerben. Természetesen, ezzel
nem azt akarom mondani, hogy az
otthoni munkánk hiábavaló volt. A
jelzőólom levételével vagy egy
másik parányi ólom felcsíptetésé-
vel az adott vízhez igazítható az
úszó súlyozása. 

Az ólmok leszedéséhez és la-
zításához használt fogó

A másik eset, amikor korrigálni
kell az ólmozáson, – pl. a jelző-
ólom kisebbre cserélésével – ha
horgászat közben az úszó lakkréte-
ge megsérül és víz szivárog az
úszótest lakk alatti rétegébe. A fa
felveszi a nedvességet, és ezzel nö-
vekszik az önsúlya, vagyis keve-
sebb ólom szükséges a kisúlyozá-
sához. Az ólomleszedő fogó ekkor
is hasznos eszköz. Használatát már
a sörétólmokkal foglalkozó cik-
kemben ismertettem. 

Láthatjuk tehát, ha ismerjük az
ólmok és az úszók mérettáblázatát
és rendelkezésünkre áll az a né-
hány segédeszköz is, akkor gye-
rekjáték az úszósúlyozás. 

Kellemes és hasznos munkát kí-
vánok a zord, unalmas, téli esté-
ken! 

Balogh Róbert

Az úszók besúlyozása egyszerûen és gyorsan

úszó jelölése gramm

4x8 0,06

4x10 0,12

4x12 0,2

4x14 0,33

4x16 0,5

4x18 0,75

4x20* 1

5x20* 1,25

6x20* 1,5

(A *-al jelölt méreteket ritkán
láthatjuk, ezeket inkább már
grammokban fejezik ki, mint-
sem a megadott jelekkel.) 

Jelölések:
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Nagy várakozás előzi meg
számomra mindig az őszt.
Amiért nagyon várom, az sok
évre visszanyúló szép emlé-
keket idéz fel bennem, s ez
nem más, mint a lehelet fi-
nom szerelékkel való pick-
erezés. Ilyenkor, ősszel, ked-
venc holtágamon szertelenül
hódolhatok ennek a kellemes
időtöltésnek. 

Az első szabad hétvégén, amikor
mentesültem a házépítéssel kapcso-
latos teendők alól, azonnal a közeli
holtág irányába igyekeztem. A
jónéhány hétvégényi munkával töl-
tött várakozás egyre jobban készte-
tett a halakkal és a természettel va-
ló találkozásomra. Előző este gon-
dosan bepakoltam, illően felkészül-
ve az „ünnepre“. Azt hiszem, min-
den horgász így van ezzel, hogy ün-
nep – ráadásul nagybetűs –, minden
olyan óra és perc, amit a vízparton
tölthetünk. 

Nagyion kíváncsi voltam, hogy
milyen kép fogad a parton. Ha az
ember nem siet, akkor gyakorta
megesik, hogy nem talál magának
üres helyet. A mai napon csendes-
ség volt. A víz szelíden hullámzott,
lágy csobbanásokkal nyaldosta a
partot. A napsugarak is kinéztek a
kis holtágra. A levegőben már hal-
szagot éreztem…

A 1810-es horgokban ma sem
kellett csalódnom]

Összeállítottam a szereléket, egy
2500 Shimano orsóból és egy köny-
nyű pickerbotból állt. A dobon 14-
es süllyedő zsinór, a horog méretét
illetően pedig erősen gondolkodóba
estem. Ottó barátom a nád mellett
foglalt helyet és egy 4 méteres tű-
spiccessel manipulált. Először csak
össze akarta lőni a szereléket, hogy
az úszó pontosan a kívánt mértékig,
antennacsúcsra legyen súlyozva. 

A szerelék nem akart beállni,
gyanúsan imbolygott antennatőnél.
Mindketten azonnal megállapítot-
tuk, hogy ez bizony kapás, hiszen a
mélység jóval nagyobb mint a beál-
lított ereszték. Igazunk volt. Egy
bodorka kapta el a süllyedő szere-
lék horgát. Én közben szerelgettem

a botot és úgy gondoltam, mikor
már csak a horog felkötése volt hát-
ra, hogy ha ilyen mohó a halak ka-
pása, akkor a 16-os horog lesz a
kezdő – vélekedtem. Döntésem az
első bevetés után nem igazán talált
megerősítésre. Maszatolós pöcög-
tetéseket közvetített a spicctag. Be-
vágtam, de sajnos üresen. 

Ilyen lágy spiccre volt ma
szükség

Még néhányszor megismétlődött
a maszatolás. Azonnal tettre sar-
kalltam magam. Lecserélem a spic-
cet, akarom mondania a botom első
tagját a lágyabbra. Ugyanis ez a
picker kétrészes, a spicctag és a má-
sodik tag egybe van építve. Amiért
nagyon szeretem ezt a botot, az az,
hogy sokkal szebb ívben hajlik a
bot kapáskor, mint azok a típusok,
amelyeknek csak az első 50 centis
tagját cserélhetjük. Ezáltal a kapás
jobban látható. 

Valóban bátrabb kapások jelent-
keztek, pontosabban jobban hajlott
a spicc, de sajnos ez halakban kife-
jezve továbbra sem mutatott kéz-
zelfogható eredményt. A halak to-
vábbra is érdeklődtek, ott voltak a
csalimnál, ami két csonti volt, de a
kapások befejezetlennek tűntek.
Egy-egy kis húzás után abbamarad-

tak. Újra kellett csaliznom és min-
den kezdődött elölről. 

A hosszabb előke sem segített,
amikor a halak megérezték a fixre
szerelt kosár súlyát, azonnal elen-
gedték a csalit. Visszatértem egy
nagyon régi módszerhez, amit már
majdnem a feledés homályába me-
rítettem, ez pedig a gyöngyös szere-
lék. Összeállításához egy darab
strapabíró gyöngyre és pamutütkö-
zőkre van szükség. Én egy kemény-
műanyag, átlátszó gyöngyöt hasz-
náltam fel erre a célra. Az összeállí-
tás nagyon egyszerű. Fűzzük fel a
gyöngyöt a főzsinórra és kössük fel
a horgot. Én itt nem használtam
előkét, hiszen elég vékony volt a
főzsinór és a terep is teljesen aka-
dálymentes. A horog mögé kössünk
fel 2–3 cérnaütközőt. A cérnaütkö-
zővel szabályozhatjuk a horog és az
etetőkosár távolságát. A gyöngy fu-
ratába kötünk egy tetszés szerinti
hosszúságú damildarabot. Ezt
Clinch csomóval rögzítettem. En-
nek a végébe egy karabineres for-
gót kötöttem, hogy a kosár tetszés
szerint cserélhető legyen. A szere-
lék felfelé ütközés nélkül, szabadon
futhat.

Egy határozottabb kapás volt a
válasz, egy apró bodorkával lettem
gazdagabb. A gyöngyös szerelék
hatásosnak bizonyult, a kapásaim, –
bár hozzá kell tennem, nem volt túl

sok –, jelentős hányadát megfog-
tam. Pompás kárászokat terelget-
tem a part felé. Igazán boldog vol-
tam, hogy megtaláltam a mai nyerő
szereléket. 

Bodorka, sügér, törpeharcsa és
kárászok pihentek a haltartóban. A
lágyan cirógató napfényben kelle-
mesen sütkérezve vártam az újabb
kapásokra. Sajnos, dél körül vala-
hová, más helyre mentek ebédelni a
kárászok, mert a kapások úgy abba-
maradtak, hogy még csak belepöc-
cintésem sem volt. 

Közben barátom is átszerelt a
jobb esélyekkel kecsegtető pick-
erre. Néhány kárász volt az ő jutal-
ma is. Egyszer panaszosan mondja
nekem, hogy már újra otthagyták a
szereléket egy kis csipegetés után.
Kivette, hogy megnézze. Csekélyke
ellenállást érzett és nemsokára fel is
tűnt a horgon egy kis bodorka csil-
logó ruhája. A parttól kb. két méter-
re járhatott, mikor a nád mellől egy
csuka rontott a szerencsétlen bodor-
kára. A rugalmas spicc a szája olda-
lába húzta a horgot, és a damil így
elkerülte az éles fogakat. Megmerí-
tettem, negyven dekás, ha lehetett.
Azonnal útnak indítottuk egy fotó
után. Aztán még egy-egy búcsúha-
lat fogtunk, amiért derekasan meg
kellett küzdeni, pontosabban in-
kább ki kellett ülni a kapást. Ez is
egy jó kis horgászat volt.

Balogh Róbert

Kora õszi pickerezés

A gyöngyös szerelékem. H – a horog felé néző damilszál, O –
az orsó felé, F – a karabineres forgó felé

A bodorka fogta csuka

A mai nap főszereplői
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A tapasztalat: hamar meg-
ismerték és megszerették
a környékbeliek a tavat. 

Bár nem tartozik az igazán „vi-
zes” területek közé Biri község, itt
is – mint annyi más település hatá-
rában – megtalálhatók voltak azok
a régi agyaggödrök, ahonnan fel-
épültek egykor a lakóhely házai.
Ezek helyén jött létre a Kertaljai
Horgásztó.

– Néhány vállalkozó szellemű
ember úgy döntött, hogy érdemes itt

horgásztavat kialakítani – mutatja be
a vizet Kovács Róbert halőr, minde-
nes. – Óriási munkát végeztek el a
kotrógépek, melynek eredménye-
ként egy éve átadtuk ezt a 2,5 hektá-
ros 2 m átlagmélységű vizet. Emel-
lett külön, több kisebb tó is segíti a
halnevelést. A tóban főleg békés ha-
lak találhatóak: amur, ponty, compó
és keszegfélék. Jó hír a bojlisoknak
is, negyven 10-15 kg-os példány is
várja, hogy horogra kerüljön. A ta-
pasztalat: hamar megismerték és
megszerették a környékbeliek a ta- vat. Sokan próbára teszik szerencsé-

jüket a helybeliek közül is. Termé-
szetesen még rengeteg a tennivaló,
elsősorban a környezeten érezni a
„frisseséget”. Egy dióligetet telepí-
tettünk a víz mellé, ami alatt a ké-
sőbbiekben sátorozni is lehet. Van-
nak kisebb esőházak, melyet első-
sorban különböző társaságok vesz-
nek igénybe, itt lehetőség nyílik kö-
zös főzésre is. Általában napkeltétől
napnyugtáig lehet horgászni, a nyári
hétvégéken éjszaka is nyitva tartunk.
Etetési megkötés nincs.

Bemutatkozik a
Kertalja Horgásztó

Kovács Róbert

halőr

A rövid működés 
ellenére már jónéhány
szép példánnyal is 
büszkélkedhetnek.

Augusztus 30-án (az első képen látható hal 13,17kg,) Czerula István és

barátai horgára akadtak ezek a szép pontyok

Az idén ismét megrendezésre
került a leveleki versenypá-
lyán a Laguna 2D Kft. támo-
gatásával, a kétfordulós,
Laguna Kupa.

A szervezők hosszas, de körülte-
kintő munkájának köszönhetően a
verseny lebonyolítása teljesen zök-
kenőmentes volt. A Laguna Vándor
Kupa, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, Leveleken került meg-
rendezésre ismét.

A leveleki tó gazdag halálomán-
nyal rendelkezik, amit jól tükröz-
nek a fogási eredmények is, mivel
14 versenyző fogott 8kg és 13kg
között, míg a győztes 13200 gram-
mal... na de erről később. Ez az
eredmény jóval több lehetett volna,
de a versenyt egy órával hamarabb
kellett lefújni a hirtelen támadt vi-

har miatt, valamint az is befolyásol-
ta a végső fogási eredményeket,
hogy a busát a versenyzők közös
szavazással kizárták a fogható ha-
lak közül. A versenyzők zavartalan
horgászatát a teljesen lezárt hely-
szín biztosította. A partszakasz ki-
fejezetten csak versenyre van kiala-
kítva, az év más napjain ez a rész le
van zárva a horgászok előtt. Ez se-
gítette a versenyzőket, mert így itt
nem számított a helyismeret. Edzé-
si lehetőség a versenyt megelőző
két napon volt biztosítva. 

A versenyzőket az időjárás is ke-
gyeibe fogadta mert az első fordu-
lóban szélcsend volt, a második
forduló közepén azonban feltámadt
a szél és megjött a borulat, ami rö-
vid idő alatt fekete fellegekké vál-
tozott. Ekkor a rendezők a bírók és
a versenyzők  úgy döntöttek, hogy

lefújják a versenyt. A második for-
duló 2/3-a ekkorra már lezajlott,
ezért ez a forduló is érvényes és ér-
tékelhető volt. 

A verseny felügyeletét tapasztalt
bírók és rendezők biztosították. A
fordulók végén a bírók végezték a
mérlegelést. A verseny az országos
szabályok szerint lett elbonyolítva. 

Az első forduló szektor győzte-
sei: ifj Katus Gyula, Kovács Gábor,
és Serman László voltak.

A két forduló között a verseny-
zők pihentek, és a szervezők által
biztosított ebéd elfogyasztása köz-
ben igazán jó hangulatban társalog-
tak. A verseny élményeinek és iz-
galmainak hatása még érződött, de
ezt egymás ugratásával, és vicces
csipkelődésével vezették le a ver-
senyzők. Az igen szép fogásokat
eredményező első fordulóban kiala-
kult sorrend miatt a második fordu-

ló is sok izgalmat tartogatott. A má-
sodik forduló szektor győztesei:
Tóth László, Monoki László, Hajdú
Tamás voltak.

A Laguna Kupa első és második
forduló összesítése alapján a végső
sorrend: 1. ifj Katus Gyula 13200gr
3 pont, 2. Serman László 11260gr 4
pont, 3. Hajdú Tamás 12160 gr 5
pont, 4. Luzsinszki Tamás 10040 gr
5 pont, 5. Katus Gyula 9460 gr 5
pont.

A két legnagyobb halat fogó
Buczkó Krisztián 340 gr(összesített
7. hely 12020 gr 6 pont) és kovács
Gábor 340 gr(összesített 10. hely
9220gr 7 pont)

A verseny tisztaságát és sportsze-
rűségét senki sem vitatta. Minden-
képpen dicséret illeti a szervezésért
és a zökkenőmentes lebonyolításért
a szervezőket (Laguna 2D Kft.), a
bírókat és Turkó Sándort.

Laguna kupa
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A negyedik alkalommal –
immár közkívánatra – meg-
hirdetett horgászversenyre
rekord létszámú nevezés ér-
kezett.

A megyei tűzoltószövetség által
közzétett versenyfelhívásra 95 fel-
nőtt és 10 gyermek jelentkezett.
Idén 2009. augusztus 7-én mérte
össze horgásztudását és szerencsé-
jét a versenyre jelentkezett rekord-
létszámú, több mint száz hivatásos
önkormányzati, valamint önkéntes
tűzoltó, valamint tűzoltó egyesüle-

ti tag. Meghívott vendégként eb-
ben az évben a Fővárosi Tűzoltó
Parancsnokság is képviseltette ma-
gát 3 versenyzővel. A rendezvény
helyszíne ezúttal a megye egyik
gyöngyszemeként számon tartott
Székely-Őzetanyai halastó volt. A
horgászok örömére nagy mennyi-
ségben ponty, kárász és keszegfé-
lék is horgászhatók a verseny hely-
színén.

6 óra 30 perckor Pernyák Sándor
tű. ezredes, a megyei tűzoltószövet-
ség elnöke és Bukovinszki István, a
halastó egyik társtulajdonosa kö-

szöntötte a versenyzőket és hozzá-
tartozóikat, majd pergő ritmusban
megtörtént a sorsolás és kezdetét
vette a nemes versengés. Szép lát-
ványt nyújtott a tarka mezőny,
ahogy családias hangulatban körbe-
ülték a halaktól hemzsegő tavat.

Izgalmas percek, órák vették kez-
detüket, hiszen a kiírás alapján déli
12 óráig tartott a horgászidő, addig
kellett minél több halat elhelyezni a
versenyzőknek a szákjaikba.

Izgalmas órák kezdődtek, hiszen
a horgászszerencse a versenyzők
többségére rámosolygott.

Az eredmények rögzítése alatt
sem volt idő unatkozni, hiszen a
kiéhezett horgászok ízletes halász-

levet vagy birka pörköltöt falatoz-
hattak, előbbit Bukovinszki István
személyesen készítette, a birkát
pedig Tóth Mihály, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság egy-
kori ügyeletese ajánlotta fel. Ter-
mészetesen repetára is volt lehető-
sége mindenkinek, s előkerültek a
finom röviditalok és a jó borok és
sörök is. 13 óra tájban kezdődött
meg az ünnepélyes eredményhir-
detés, melynek első részében
Turkó Sándor köszönte meg a ver-
senyzők sportszerű hozzáállását. A
rendezvényt több szervezet támo-
gatta, közöttük a fő szponzor a
nyíregyházi Laguna 2D Kft. hor-
gászcikk kereskedés volt.

2009. július 18-án véget ért az
egy hónapos harcsafogó hor-
gászversenyünk a Máriapócsi
Horgásztóban, melyen har-
csát nem sikerült fogni, ez
egy szomorú tény. 

Most mégis engedje meg, hogy
megosszam Önnel örömünket, hi-
szen 2009. július 24-én Szakács
Zsolt rátermett horgász ügyességé-
nek és szerencséjének köszönhető-
en sikerült megdönteni az eddigi
10,10 kg-os tórekordot. Szakács
Zsolt és lelkes segítője Tóth Zoltán,
mint eddig mindig birtokba vették

péntek éjjel a horgászhelyüket. Ez
alkalommal, különös reménnyel
kezdtek neki a horgászatnak, hiszen
vihart jósoltak az előrejelzések. Éj-
jel fél tizenkettő után érkezett meg
a kapás és 20 perces kemény küz-
delem után partra került a 12, 56
kg-os, 113 cm hosszú és 52 cm át-
mérőjű harcsa. Az egyik szemünk
azért is könnyes, hiszen nem rá va-
dászunk, de öröm, hogy már Ő
sincs tovább a tóban. 

A két horgásznak a Máriapócsi
Horgász Egyesület Vezetősége ez-
úton is gratulál.  

Tóth Árpád HE Elnök

Egyik szemünk sír, a másik nevet!

Idén is megrendezésre került
Gávavencsellőn a Tiszaparti Hor-
gász Egyesület házi horgászverse-
nye, melynek 2009. július 26-án a
Kacsató adott helyet.

A reggeli órákban családtagok és
barátok kíséretében megérkező
„versenylázban égő“ horgászok
sorra foglalták el helyüket. A neve-
zés végére egész szép kis tömeg
gyűlt össze a parton és 50 indulóval
– ebből 39 felnőtt és 11 gyerek – el-
indult a verseny.

Eközben a tiszaberceli Tarjányi
István vezetésével megkezdődött a
főzés. Az üstben mindenki örömére
finom, illatozó babgulyás rotyogott.

A festői környezetnek és a szép nyá-
ri időjárásnak köszönhetően az egész
nap kellemes, jó hangulatban telt.

Cserpák Bernadett

Babgulyásos horgászat Vencsellõn

A pecabotot fogva is jeleskedtek a tűzoltók

Felnőtt kategória:
1. Dajka János 4800 gr
2. Móré Norbert 3420 gr
3. Csordás Mihály 3040 gr

Gyermek kategória:
1. Juhos Árpád 700 gr
2. Bodzás Ádám 540 gr
3. Szendrei Péter 380 gr

VIP kategória:
1. Tóth Pál 3420 gr
2. Géczi Béla 1460 gr
3. Horváth Gyula 1180 gr

Különdíjak:

Legnagyobb halat fogó: Móré Norbert, Coloplast (Hazard Team) 3420g.

Legtöbb halat fogó: Juhos Árpád, Mátészalka HÖT. 15 db. Az év TESCO-s

halfogója: Nagy Imre tű. alezredes, (Nyírbátor HÖT.) 2120 gr.

Részletes eredmények:

A közel négy órán át tartó, izgalmakban bő-
velkedő verseny helyezettjei:
Felnőtt kategória:
I. hely.: Ifj. Feller János – Gávavencsellő
II. hely.: Tarjányi Istvánné –  Tiszabercel
III. hely.: Toma János –  Gávavencsellő
Gyermek kategória:
I. hely.: Ifj. Gyurina János –  Gávavencsellő
II. hely.: Kelemen Dávid –  Gávavencsellő
III. hely.: Koleszár Dávid –  Gávavencsellő
Természetesen azok a gyerekek sem marad-
tak jutalom nélkül, akik nem értek el helye-
zést, ők a Laguna 2D Kft. ajándékát kapták.

Eredmények
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Jól kifogtuk. Az Inform Mé-
dia dolgozói egy kellemes – hor-
gászversennyel búcsúztatja a
nyarat. Az idén a Verba Tanya
adott otthont a rendezvénynek.
Az első helyezett Kormány Zol-
tán, a második Racskó Tibor, a
harmadik Zajácz Tamás lett.
Cseklán Csaba és feleségének
köszönhetően a napot egy na-
gyon finom ebéddel koronáztuk
meg. Köszönjük támogatóinknak:
A Verba Tanya tulajdonosának, a
Nyírség Hassó nyíregyházi pék-
ségnek és a Laguna 2D Kft.-nek.

A kisvárdai DSHE veze-
tőségi versenyén minden részt-
vevő a legjobbik énjét hozta
magával a remekbeszabott,
mindvégig vidámra sikeredett
eseményre. A rendezvény fő-
szereplői természetesen a ha-
lak voltak. A képen látható 5,4
kg-os sztárvendéget Sebestyén
„Sebi“ László „rendelte“ a part-
ra, amelyet rövidke „fellépése“
után azonnal visszaengedett
élőhelyére. A verseny végered-
ménye. I. Sebestyén László, II.
Szanyi István, III. Banu László.

Bizonyít a rekorder
A Máriapócsi Horgásztóban

2009. június 9-én Ifj. Bakó Zsolt ifi
horgász újabb nagytestű pontyot fo-
gott. Az ifjú horgász tartja jelenleg
is ponty kategóriában a tó rekordot
a tavalyi 10 kg-os pontyával. Az
említett időpontban pedig egy 7,12
kg-os pontyot fogott. Az ifi horgász
rátermettségét jelzi, hogy mindösz-
sze az előke zsinór 0,08 mm fonott
volt. A fogás sikerességében közre-
működött és a halat szákolta Fekete
László. A horgász aznap összesen
fogott még két pontyot és egy
amurt, melyek összsúlya 9,65 kg
volt. A halakat mérlegelés után
visszaengedtük az éltető vízbe. A
horgásznak az egyesület vezetősége
ezúton is gratulál. 

Tóth Árpád, HE. Elnöke

Kölcsey-Villantó Kupa
A Kölcsey Televízió augusztus

29 rendezte meg a II. Kölcsey-Vil-
lantó Kupa horgász- és halászléfőző
versenyét a Szabolcs Halászati Kft.
V.I.P taván. Sajnos, a kedvezőtlen
időjárás (a fülledt meleg) rányomta
bélyegét a versenyre, hisz a na-
gyobb példányok közül alig akad-
tak horogra. Pedig van a vízben ren-
geteg kapitális példány, mutatja,
hogy a verseny (és eső) után szinte
mindenki fogott halat, aki belógatta
a pecáját. A főszervező Battai János
és a résztvevők, vendégek nagy bá-
natára, éppen hogy megpucolták a
kibővített csapatok a kapott két
pontyot, leszakadt az ég. Azért vol-
tak bátrak, pl. „Közteresek”, akik
dacolva a természettel megfőzték a
hallét. Még szerencse, hogy
Radóczy János és csapata, a házi-
gazdaként, nagyon finom ebéddel
vendégelte meg előtte a résztvevő-
ket. Így ha nem is készült el a ha-
lászlé, senki sem maradt éhen. A
horgászversenyt végül a Retro Rá-
dió (6,95 kg) nyerte, a második a
Repülősök (6,4), a harmadika Köz-
terület Felügyelet (4,4) lett.    D. M.

Fekete László és Ifj. Bakó
Zsolt (jobb oldalon)

Dallos Sándor július 8-án 20.10 órakor Császsárszálláson egy 14
kg-os, 94 cm-es pontyot fogott, ugyanott egy hónapja egy 13,5
kg-os 104 cm-es amurt is akasztott

Makhrándi Róbert 13 kg-os
amurt Császárszálláson fogta
07-10 én éjszaka 

Sikeres halfogások
Tórekorder. A
pénteken Verba
Tanyán megren-
dezett Trió Kupa
horgászverse-
nyen a balsai
Tóth József 103
kg-os összfogás-
sal új tórekordot
állított fel. Képün-
kön legnagyobb,
12,63 kilós pon-
tyával látható.
(Fotó: Racskó Tibor)

Biriben a Kertalja Horgásztóban fogta
Fehértói Mihály ezt a 13 kilós halat
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4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 195.
Tel.: 42/490-441, 

42/490-442 
Fax: 42/490-108

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

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

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
LLaakkoossssáággnnaakk,,  vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,
eeggyyeessüülleetteekknneekk::
– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
– egyéb pénzügyi szolgáltatások, 

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

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

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

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

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

Az év eleje általában a finom-
szerelékes és a menyhalas
horgászok időszaka. Aztán jön
a ragadozók násza és ennek
megfelelően a tilalmi idők. 

Most már lassan véget érnek a ra-
gadozó halakra vonatkozó faj sze-
rinti tilalmak (csuka: március 31.,
süllő és balin április 30.) és elkezd-
hetünk ezekre a fajokra is horgász-
ni. Manapság, amikor miden egyre
drágul, a horgászcikkeket sem ke-
rüli el ez az áremelkedés. Minden
horgász tudja, hogy a több ezer fo-
rintba kerülő wobblerek nagyon ha-
tékony csuka és süllőcsalik, de saj-
nos sokan nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy ezekből vásároljanak.
Főleg, ha azt is figyelembe vesz-

szük, hogy ezekből a csalikból saj-
nos nem elég egy-két darabot vásá-
rolni, hiszen nem mindig nyerő (az
oly sokszor bevált) fekete hát, ezüst
oldal fehér has színkombinációjú
műcsali. Arról nem is beszélve,
hogy a ragadozók szeretnek vala-
milyen takarásban állni és onnan tá-
madni vagyis akadós terepen tar-
tózkodni. Nagy a veszélye annak,
ha eredményesek akarunk lenni,
hogy beszakad a több ezres wob-
bler. Természetesen nem a wob-
blerek ellen szólok, aki teheti vásá-
rolja meg és horgásszon velük!
Sokkal inkább azokhoz szólnék,
akik nem engedhetik meg ezt a
költséget, de mégis eredményesen
szeretnének ragadozókra horgászni.

Egyszerű megoldásunk a gumi-

halak és a twisterek. Ezeket plasz-
tikcsaliknak is nevezzük, hiszen
lágy műanyagból készülnek. Ezek-
hez a csalikhoz nem kell mást vásá-
rolnunk, mint néhány ólomfejes
horgot és már be is vethetjük őket a
legígéretesebb süllőtartásokra. A
komplett szerelék nem kerül többe
400 forintnál. Ezt a szereléket bát-
rabban merjük az akadók környéké-
re bejuttatni, mint az 5–6-szor eny-
nyibe kerülő másik csalit. 

Adódik a kérdés, milyen a jó gu-
mihal, mit nézzek meg a vásárlás-
kor? A színek kavalkádjából és a
méretek sokaságából választha-
tunk. Vegyük figyelembe a meg-
horgászni kívánt víz adottságait.
Sekély vízben nem kell nehezebb
fejet használni, mint 10 gramm, a

víz mélységével ezt arányosan nö-
veljük, különösen, ha nem állóvíz-
ről van szó. Tiszta vízben az átlát-
szó vagy a fekete, míg sötét, hor-
dalékos vízben a feltűnő színű csil-
lámos, citromsárga vagy fehér gu-
mihalat válasszuk. Általánosan
használhatók a valósághű utánza-
tok, amelyek az ivadékot vagy ap-
ró halakat utánozzák.

Balogh Róbert

Kezdõdik a rablóhalas idény

Egy olcsó és nagyszerû
gumihal a Lastia Minnow,

Törpeharcsafogó-verseny
A gávavencsellői Tiszaparti HE törpehar-
csafogó emlékversenyt rendezett a fiata-
lon (42 évesen), 2006-ban elhunyt Vára-
di Bertalan, gávavencsellői horgásztár-
sunk emlékére a „Kacsa-tavon“. A ver-
senyzők nagy elánnal küzdöttek az apró
ragadozókkal szemben, s ezt a küzdel-
met siker is koronázta. A verseny ideje
alatt kifogott törpeharcsa közel 70 kg
volt. Hagyományt kívánunk teremteni e
verseny megrendezésével, Berti bará-
tunk, horgásztársunk emlékének megőr-
zésére. Köszönet a segítőknek: ifj. Feller
Jánosnak és csapatának, valamint Sza-
bó Zoltán tiszaberceli horgásztársunk-
nak.               Turkó Sándor HE elnöke

Holt-
szamosi
rekord-
halak



Frankovics Laci leheveredett a halacska mellé

Hatalmas har-
csák a kisvárdai

Nagylaposon
Idõpont: 2009. szep-

tember 5., szombat 11
óra

Idõjárás: borongós
Hõmérséklet: 20 Cel-
sius fok. Súly: 35 kg.
Hossz: 161 cm. Bot:

Capital Carp 3,90 mé-
ter, zsinór: 22-es XT
PRO Prémium, orsó:
LONGBOW LB 60.

Fárasztás: kb. 40 perc
A szerencsés horgász:
Márton Ferenc, segí-
tõje: Balogh Mihály

Gelegonya András nyír-
egyházi horgász egy 7

kg-os csukával örvendez-
tette meg a családot a

napokban.

Nagykállói Vadkerti halak
(Fotók: Borsy Szilvia és Borsi László)

Ezt a 2,5 kg-os amurt kis-
fiam, Mester Bence (4,5

éves) fogta Császárszállá-
son, az Oláh-réti víztáro-

zón augusztus 20-án.

Dr. Viga Gyula egy 13,2 kg-os
afrikai harcsával.

Amur 9 kg Ponty 12 kg

Harcsa 30 kg Ponty 11 kg
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Ifj. Fölvári Tibor vagyok Záhonyból! Június 25én fogtam
pergetve egy 41 kg-os folyami harcsát, augusztus 12-én
éjszaka újra szerencsém volt fogni egy 55 kg-os folyami

harcsát, azt is pergetve a Tisza záhonyi szakaszán

Rekordfogások megyénkben

Tóth Imre 12 kg-os ponty

Bardi János 20 kg-os 
zsákmányával

Litván Lászlóné 10,5 kg-os
ponty

Molnár Miklós Szombathely
2,5 kg-os dévér

Valent József 10 kg-os ponty

Marinka István 10 kg-os ponty

www.ozetanya.hu E-mail: info@ozetanya.hu


