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   A 2008-09-es telünk is hideg volt, 
a jég és a ráesett hó mennyisége 
indokolta, hogy január közepén 
elvégezzük a lékek kivágását. A 
munkában részt vett a Polgármes-
teri Hivatal részéről kirendelt 3 fő 
közmunkás, 3 fő polgárőr, és 5 fő 
horgásztársam. A lékek folyamatos 
tisztításáról a közmunkások gon-
doskodtak. Ezúton szeretném a 
vezetőség és a horgásztársak nevé-
ben megköszönni az elvégzett 
munkát. Külön köszönet a Polgár-
mester Úrnak a segítségekért. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy a 
2008-as évhez képest 10-15 hor-
gásztárs már vágott 1-2 db léket a 
saját horgászhelye előtt. Köszönet 
illeti őket is, és jó példaként állítom 
őket a horgásztársak elé. Ők már 
nemcsak a halfogás élményét, ha-
nem a hal védelmét is fontosnak 
tartják.  
 

   A jég elolvadása után az előző 
évekhez hasonlóan eltérő fogási 
eredmények születtek. A folyama-
tosan etetett helyek most is több és 
szebb halat hoztak. Az éves telepí-
tések a tervezett időben megtörtén-
tek (szép, egészséges halak kerültek 
kihelyezésre). A 2009-ben kifogott 
halak mennyisége körülbelül azo-
nos  az előző évivel. A leadott fogási 
naplók aránya is hasonló, 309 tag 
közül 205-en adták le a naplót, eb-
ből 35-en üresen, amit az összesítés 
is tükröz (lásd a táblázatot). Sze-
retném kérni azon horgásztársakat, 
akik nem tudják a fogási naplót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 helyesen kitölteni, olvassák el an-
nak kitöltési útmutatóját és szabá-
lyait. Nem az én feladatom az év 
végi összesítést elvégezni és beírni 
a fogási naplóba! A törpeharcsa 
ritkítási eredmények közel azono-
sak a 2008-as fogással, 55 db csap-
dát helyeztünk ki. Szeretném meg-
jegyezni, hogy 11 db-ot valakik ma-
gukénak tekintettek és elloptak. 
 

Pár szót az ellenőrzésekről!  
Az ellenőrzésekben részvettek: sa-
ját halőreink, a körzeti megbízott 
rendőreink, Dakos László rendőr 
horgásztársunk, 2 fő polgárőrségtől 
és Cipf Péter külső állami halőr. 
Szeretném megköszönni a munká-
jukat, melynek eredménye 9  sza-
bálysértési feljelentés. A megérde-
melt büntetés pedig 10-30 ezer 
forint pénzbírság, egy év horgászat-
tól való eltiltás, egyesületi tagság-
ból való kizárás. A vízterület átvizs-
gálásánál tiltott halfogó eszközöket 
is találtunk. 3 db tükörhálót (2db 
100fm, 1db 20fm-es), 1 db varsát, 3 
db véghorgot 15-20 db horoggal, 2 
db ólomba öntött nagy hármas hor-
got (gereblye) és 2 db 3-4 ágú szi-
gonyt. Ezen eredmények alapján 
2010-ben többször fogjuk ellen-
őrizni a vízterületet. Ha a csáklyá-
zással megzavarnánk a horgászatot, 
elnézésüket és megértésüket kérjük 
a horgásztársaknak.  
 

Kérem a tagságot, hogy figyeljünk 
oda egymásra és ha valaki törvény-
telen dolgot követ el, jelezzék vagy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a körzeti megbízottnak vagy vala-
melyik vezetőségi tagnak. Ezzel a 
horgásztársak is hozzájárulnak a 
hal védelméhez.  
 

A 2010-es évre jó egészséget és 
eredményekben gazdag horgászatot 
kívánok minden horgásztársam-
nak.   

Görbüljön a bot……… 
 
 

Pár fotó az  ellenőreink által talált 
tiltott halfogó eszközökről. 

 

 
 

100 m hosszú tükörháló… 
 

 
 

3-4 ágú vasszigony… 
 

  
 

Véghorgok (15 horoggal), partizánok… 
 

Horgásztunk 2009-ben 
 

-   Fogások, ellenőrzések   - 
 
 

Szabó Zoltán – Horgászmester 
beszámolója  

Vízterület / fogott hal (kg) Ponty Csuka Süllő Balin Harcsa Amur Angolna Egyéb Összesen 
Pácini Karcsa-tó 1778 177 56 0 32 406 2 1684 4135 
Más kezelésű víz 66 51 0 2 3 0 0 208 330 

HSZ vizek 4 0 3 0 4 0 0 23 34 
Kifogott hal összesen 1848 228 59 2 39 406 2 1915 4499 

Saját vízen kg/fő 10,45 1,04 0,32 0 0,18 2,38 0,01 9,9 24,3 
Összesen kg/fő 10,87 1,34 0,34 0,01 0,22 2,38 0,01 11,3 26,5 
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