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   A 2010/2011-es telünk enyhébb 
volt, mint az előző. Ennek ellenére 
a víz szellőztetését a szlovák hor-
gásztársakkal közösen megoldot-
tuk. A jég olvadása után a szlovák 
oldalon kb. 80-100 kg elpusztult 
halat szedtünk ki, többnyire süllőt, 
pontyot és harcsát. 
 

   A tavaszi törpeharcsa pusztulás 2-
3 hét alatt lezajlott, a haltetemek 
nagyobb részét a falu alatti strand, 
és a Karna területére sodorta a víz. 
Az elpusztult halak sok vízimadarat 
vonzottak erre a részre, sajnos 25-
30 db kormorán is volt közöttük. 
amik fészkelő helyet is találtak. 
(kártékonyságuk ismert) A 2011-es 
horgászatot már kevésbé zavarta a 
kolokán mozgása, ami meglátszik a 
kifogott hal mennyiségén ( lásd a 
táblázatot)  A telepítéseink pontos 
időben megtörténtek, a mennyisé-
geket a titkári beszámoló tartal-
mazza. A királyhelmeci egyesület 
telepítésein jelen voltam, egy alka-
lommal a késő őszi telepítésen volt 
a vártnál kb. 20 mázsával kevesebb 
a ponty. Azért lett kevesebb, mert a 
haltermelő tava befagyott és a 
szükséges mennyiséget nem tudták 
lehalászni. Ígéretet kaptunk, hogy 
ezt a mennyiséget a jég olvadása 
után pótolni fogja. 
 

   Szeretném megemlíteni a meg-
hirdetett tisztasági napot, amin 
nagy csalódás ért a kis létszámban 
megjelent horgásztársak miatt. A 
résztvevőknek 2 polgárőr, 4 köz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

munkás, 2 általános iskolai osztály 
és 3 vezetőségi tagunknak szeret-
ném megköszönni a kb. 70 zsák 
szemét összegyűjtését. A többi hor-
gásztársamnak pedig egy kicsivel 
több felelősségtudatot a környezet 
és a víz tisztasága iránt. Még több 
év tizedig szeretnénk itt horgászni 
és a szabad időt családtagjaink kö-
rében kellemesen eltölteni!  
 

Ellenőrzések 
 

   Az egyesület tagjaiból hárman 
vizsgáztak le állami halőrnek, így 
létszámuk 4-re emelkedett. Ezért a 
horgásztársak ellenőrzése megsok-
szorozódott, ami a feljelentések 
számán is látszik. Felhívom a hor-
gásztársak figyelmét, hogy a hal-
őrökkel szemben tisztelettudó, ren-
des magatartást tanúsítsanak! Egy-
részt, mert szabadidőben végzik 
munkájukat térítésmentesen, más-
részt fokozottan védett személyek-
nek minősülnek. Csáklyázással egy 
darab hálót találtunk a meder al-
ján, aminek az állapotából ítélve 
régen lehetett letéve. Találtunk még 
2 db véghorgot, és 24 db PET pa-
lackot, amin többségben kis hal 
volt a csali, de akadt olyan is, amire 
fűzött kukorica volt feltéve. Egy 
esetben volt rajta méreten aluli 
süllő, amit visszaraktam a vízbe. 
Szeretném a tagságot megkérni, 
hogy a szabálysértések név nélküli 
bejelentését csak akkor tegyék meg, 
ha biztosak az elkövetésben. Volt 
olyan eset, amikor a tilalmi időben 

telefonos bejelentésre mozgósítot-
tam a helyi rendőrt, a saját halőre-
inket, a szlovák halőröket, ők pedig 
a szlovák rendőrséget. Este 18 órá-
tól 24 óráig kint voltunk a hideg-
ben, parton és vízen és sem elköve-
tőket, sem tiltott halfogó eszközt 
nem találtunk. Ezúton köszönöm 
meg a rendőrök és halőrök fára-
dalmas felelősségteljes munkáját. 
A horgászegyesület tisztújító vá-
lasztása alkalmából megköszönöm 
a régi vezetőség színvonalas mun-
káját. Az új vezetőségnek sok sikert, 
összefogást kívánok!  
 

A 2012-s évre mindenkinek ered-
ményekben gazdag horgászatot, jó 

kedvet, jó egészséget kívánok! 
 

GÖRBÜLJÖN A BOT…. 
 
 

 

 

 

 

Halfajta Tilalmi idő 

csuka II.15. – III.30. 

süllő III.01. – IV.27. 

balin III.01. – IV.27. 

kősüllő III.01. – V.31. 

kecsege III.01. – V.31. 

ponty V.02. – VI.15.  

márna V.02. – VI.15. 

jászkeszeg V.02. – VI.15. 

szilvaorrú 
keszeg 

V.02. – VI.15. 

paduc V.02. – VI.15. 

harcsa 
 (80cm-nél kisebb) 

V.02. – VI.15. 

Vízterület 

 / fogott hal (kg) 
Ponty Csuka 

Sül-

lő 

Kő-

süllő 
Harcsa Amur 

Már-

na 

An-

golna 
Egyéb 

Össze-

sen 

Pácini Karcsa-tó 1784 193 29 25 74 441 3 19 1663 4231 

Más kezelésű víz 52 114 12 0 4 17 0 0 296 495 

HSZ vizek 42 63 2 0 0 29 0 0 53 189 

Kifogott hal össz 1878 370 43 25 78 487 3 19 2012 4915 

Saját vízen kg/fő 9.14 0.98 0.14 0.13 0.37 2.26 0.01 0.09 8.52 21.69 

Összesen kg/fő 9.63 1.89 0.22 0.13 0.4 2.49 0.01 0.09 10.31 25.20 

Horgásztunk 2011-ben 
 

-   Fogások, ellenőrzések   - 
 
 

Szabó Zoltán – Horgászmester 
beszámolója  

2012 -es  

Tilalmi idők 


