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   A 2009/2010-es telünk nem volt 
olyan kemény, mint az előző, de 
azért a lékelés nem maradt el. Az 
előző évekhez hasonlóan a Polgár-
mesteri hivatal közmunkásaival, a 
horgásztársakkal közösen, 2 fő pol-
gárőrrel januárban elvégeztük a 
munkát. Köszönet érte a résztve-
vőknek, és a Polgármester Úrnak! 
   A jég olvadása után jó, az előző 
évekhez hasonló fogásokról szá-
molhatok be. A tavaszi esőzések 
hatására a Karcsa és a környező 
folyók vízszintje megemelkedett. 
Ennek következtében a Szlovák 
Vízügyi igazgatóság nagy tömegű 
vizet eresztett a Szomotori csator-
nán át a Karcsába. A vízszint hirte-
len emelkedése az örösi-ág hatal-
mas mennyiségű kolokán növény-
zetét felszakította, és az erős északi 
szél szinte az egész mennyiséget a 
Karcsába fújta. A horgászatot lehe-
tetlenné tette az ide-oda úszkáló 
növényzet. Amikor a szél befújta a 
Karnába, a strand környékére a 
Pozsgóig bezárólag, a víz teljes 
felületét méteres vastagságban borí-
totta a kolokán. A polgármester 
Úrral egyeztetve először kézi erő-
vel, majd később egy kotrógép se-
gítségével a strand területére kb. a 
mennyiség kétharmadát kiszedtük. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy 
nagyot csalódtam a horgásztársak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ban! A vezetőség pár tagja és né-
hány horgásztárs kivételével nem 
fogta meg a villa nyelét senki. Vol-
tak, akik kijöttek megnézni a vizet 
és nevettek azokon, akik dolgoztak. 
Azután pedig ezek az emberek pa-
naszkodtak, hogy nem tudnak hor-
gászni az úszkáló kolokántól és 
hínártól. Ennek a munkának a gaz-
dasági részét a pénzügyi beszámoló 
tartalmazza. Megköszönöm a nehéz 
munka elvégzését: Barati Attila 
Polgármester Úrnak, a hivatal köz-
munkásainak, Tóth Istvánnak és 
családjának, Hanák Gézának, 
Dercó László vállalkozónak, aki a 
vízinövény elszállítását végezte. Jó 
lenne, ha a jövőben többen tenné-
nek a víz megóvásáért.  
   A rossz horgászati körülmények 
meglátszanak a fogási naplók ösz-
szesített eredményén is. (Lásd a 
táblázatot!)  
 

Pár szó az ellenőrzésekről 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Az ellenőrzést nehezítette, hogy 
az egyesület tagjai közül 1 főnek 
van állami halőri igazolványa. Raj-
ta kívül vagy külsős ellenőrök, 
vagy rendőrök végezték az ellenőr-
zést, ennek eredménye 8 szabály-
sértési feljelentés. A vízterület 
csáklyával való átvizsgálásainál 
találtunk 2db tükörhálót, 1db 240-
es botot orsóval, és egy gereblyével 

szerelve, 5db véghorgot, 1db var-
sát. Az ellenőrzések sűrűbbé tételé-
hez jó lenne, ha a tagok közül 5-10 
fő levizsgázna halőrnek, így haté-
konyabbá tehetnénk halaink védel-
mét. A telepítések időben megtör-
téntek, egészséges, fogható méretű 
halakat tettünk a vízbe. A szlovák 
horgászegyesület nyári és őszi tele-
pítésén minden esetben ott voltam, 
még akkor is, mikor az utolsó ponty 
és dévér szállítmány éjjel 2330-kor 
érkezett meg. A nagy mennyiségű 
telepítésekért köszönet a Király-
helmeci Horgászegyesület Vezető-
ségének. Jövőbeni munkájukhoz 
sok sikert kívánok! 
   A 2011-es évre minden horgász-
társamnak eredményekben gazdag 
horgászatot, és jó egészséget kívá-
nok! 

GÖRBÜLJÖN A BOT…. 
 

Az ellenőreink által készített pár 
fotó a lefülelt szabálysértésekről:  

 
 

 
 

Mennyiségi határ túllépése:     7 db ponty 
 

 
 

Tilalmi időben fogott méretes ponty 

Vízterület / fogott hal 
(kg) Ponty Csuka Süllő Harcsa Amur Angolna Egyéb Összesen 

Pácini Karcsa-tó 1475 157 27 45 255 19 995 2973 
Más kezelésű víz 41 112 4 0 62 0 331 550 

HSZ vizek 6 10 0 0 0 0 2 18 
Kifogott hal összesen 1522 279 31 45 319 19 1328 3541 

Saját vízen kg/fő 7,30 0,77 0,13 0,22 1,26 0,09 4,92 14,71 
Összesen kg/fő 7,53 1,38 0,15 0,22 1,57 0,09 6,57 17,52 

Horgásztunk 2010-ben 
 

-   Fogások, ellenőrzések   - 
 
 

Szabó Zoltán – Horgászmester 
beszámolója  
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