
 
 
 
 
 

      
   Sokat gondolkoztam azon, hogy 
miként lehetne megemlékezni ar-
ról, hogy idén 15 éve van saját új-
sága az egyesületünknek. Gyűjtöt-
tem az adatokat, arról, hogy miket 
fogok majd leírni a cikkben: 15 év, 
15 szám, 210 oldal, több mint 300 
cikk. Ezek a számok…. de mi tud-
juk, hogy ennél azért többről van 
szó. Saját lapunk van, saját ki-
adásban. 1998-ban mikor az első 
szám megjelent, még csak 4 olda-
las, kezdeti hibákkal teli lapszám 
volt. 2000-ben már 16 oldalon, 
kétszínnel nyomott magazinként 
tájékoztatta a tagságot, az előző 
évben történt fontos egyesületi 
eseményekről, hozta nyilvánosság-
ra a gazdálkodás eredményét, 
mondta el írásban a titkári beszá-
molókat, s őrizte meg az utókórnak 
a versenyek és versenyzőink ered-
ményeit. Tudósított az egyesületi 
napokról, környezetvédelmi akci-
ókról, halasításokról. Tájékoztatott 
vízminőségről, halállomány felmé-
réséről, ellenőrzésekről. Kimuta-
tást közölt a fogásokról, halgazdál-
kodásról és ezek összefüggéséről. 
Hírt adott a vízgazdálkodást érintő 
változásokról, pályázatokról és 
tervekről, amik néha csak tervek 
maradtak, többségében azonban, 
főleg a Pácini polgármesternek, a 
nagyon sok munka és erőfeszítése 
következtében, sikeres projectként 
végződtek. Publikálta a horgász-
társak cikkeit, közölte a szép fogá-
sok fotóit és biztosította, hogy a 
felügyelőbizottsági jelentések el-
jussanak a tagsághoz. Elemezte az 
iszaptalanítás lehetőségeit és ve-
szélyeit, az idegen halfajok elsza-
porodásának tényét, a kormorán 
madár okozta károk nagyságát és 
fokozott veszélyét. Bíztatott egy 
cikkben, az egyik évben a kiszára-
dás szélén álló tó, vízutánpótlásá-
val, hogy következő évben már 
tájékoztathasson az árvízről és a 
rekord magas vízállásról. Az el-
múlt 15 évfolyamban benne volt 
minden ami fontos volt számunk-
ra. Megőrzi a kolokánnal folytatott 
harcunk lépéseit, eseményeit. 

Megemlékezik a hideg telek miatti 
halpusztulásokról, de többnyire a 
lékelléssel aratott győzelmekről. 
Tippeket adott a horgászathoz, 
horgászmódszerekkel és csalikkal, 
mutatott be hasznos horgászkész-
séget, és segített megérteni ezek-
nek a használatát. A 15 év alatt 18 
halfajtát mutatott be részletesen, a 
biológiai szerepüktől, az életfor-
májukon át a horgászatukig. A 
pontytól, a csukán és a harcsán át 
bemutatta, a compó, az angolna, a 
kősüllő, vagy éppen a feketesügér 
életmódját, hiszen ezek a halfajták 
már mind-mind megtalálhatóak a 
vizünkben.  Próbált ötleteket adni, 
a törpeharcsa elleni küzdelemben, 
eszközöket és lehetőségeket kínál-
va. Figyelmeztetni, esetenként 
csendesíteni, illetve nyugalomra 
inteni az üdülőkben magukról 
megfeletkezett „horgásztársain-
kat”. Nyomon követte a király-
helmeczi egyesülettel folytatott 
együttműködést, közölte a Szlovák 
szövetséggel történt megállapo-
dást. Recepteket kínált, könyveket 
ajánlott, és verseket közölt. Ez így 
vegyítve megjelent 15 év alatt az 
újságunkban. Tehát mi tudjuk, 
hogy ezek több mint számok és 
oldalak. Ez volt az egyesület törté-
netének 15 éve. 
   Hogy lesz-e folytatás? Remélem. 
Viszont már nem velem. Legalább-
is főszerkesztőként nem. Az élet 
máshová rendelt, más feladatok-
kal, s bár örömmel és lelkesedéssel 
csináltam eddig a szerkesztést, a 
jövőben más elfoglaltságaim miatt, 
lelkiismeretesen már nem tudnám 
ezt megtenni. Így jön a jeligés hir-
detés: - Főszerkesztő kerestetik!   
Kérem azok horgásztársak jelent-
kezését, akik éreznek elhivatottsá-
got, és lelkesedést, hogy a már 
hagyományokkal rendelkező egye-
sületi lapunkat továbbvigyék, fej-
lesszék, és minden évben megfele-
lő információkkal továbbra is tájé-
koztassák a tagságot. Természete-
sen kezdeti segítségemet, tapaszta-
latomat és a szerkesztéshez szük-
séges alapokat felajánlom.  
    Őszinte tisztelettel kívánok min-
den horgásztársamnak további 
sikeres horgászatot, szép fogáso-
kat, és találkozunk a vízparton….  
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