A VAHOSZ rövid bemutatása:
2012. március 27.-én 12 lelkes sportbarát megalakította a Vasutas Horgász Szakosztályt
(VAHOSZ-t)
Alapvető céljaink:
 a horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység MÁV Csoporton belüli
népszerűsítése;
 horgász tapasztalatok és praktikák átadása, illetve közös továbbfejlesztése;
 házi horgász versenyek és tréningek (versenycsapat) szervezése;
 horgász kiállítások és rendezvények közös látogatása;
 kezdő horgász tagok részére „horgász-suli” szervezése;
 VAHOSZ versenycsapat(ok) összeállítása és felkészítése (egyéni és csapat);
 potenciális szponzorok felkutatása és bevonása a versenyek és tréningek
támogatására
Hosszú távú céljaink:
A tapasztalt horgásztársak tudásainak megismerése, átadása, illetve a kezdő vagy amatőr
tagok segítése a sikeres horgászat elsajátításában, illetve ismereteik továbbfejlesztése (pl:
„horgász-suli” szervezés). Továbbá a hazai, illetve nemzetközi (FIP jegy) horgászkiállítások
szervezett látogatása, az újdonságok és praktikák közös megismerése és továbbadása a tagok
részére. Kedvezményes horgásztanya (MÁV Üdülő) bérlete és tagok általi fenntartása, mely
a tavaszi-nyári-őszi időszakban tudás-, verseny felkészítő-, valamint szabadidős bázisként
szolgálna a szakosztályi tagok részére. Legalább egy versenyképes csapat összeállítása,
valamint felkészítése különböző szakági versenyekre.
Taglétszám alakulása: 2013. évben - 68 fő, ebből




2 fő nyugdíjas
4 fő gyermek
62 fő aktív dolgozó

VAHOSZ fiókszervezetei:





Budapest, mint központi szervezet – 26 fő
Miskolc – 19 fő
Záhony – 7 fő
Kaposvár – 16 fő
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2013. évre tervezett programjaink:
VAHOSZ 2013. RENDEZVÉNYEI
időpont:

program:

2013. 02. 14-17.
2013. 02. 21.
2013. 03. 30.

FEHOVA kiállítás és vásár
VAHOSZ taggyűlés
Akasztói Horgászpark - I. közös horgászat – a
kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt időpontváltozás
elhalasztva április 13-ra
Préri tó II. közös horgászat
VAHOSZ II. házi horgászverseny
II. VAHOSZ horgász suli – filmforgatás miatt elmaradt
PV TV – VAHOSZ filmforgatás a Királyréti
horgásztavon
Benta-tó - III. közös horgászat
Ezerjó Major Horgásztó Mór - IV. közös horgászat
Sajókeresztúr - IV. közös horgászat - magas vízállás
miatt elmaradt
Vasutasnapi VAHOSZ stand – szabadságolások miatt
elmaradt
Maconkai Víztározó – VI. közös horgászat
Somogyfajsz - VII. közös horgászat
Tokaj - VIII. közös horgászat
Duna zebegényi szakasza – magas vízállás miatt
elmaradt
Adácsi tó - XI. közös horgászat - érdeklődés hiányában
elmaradt
III. VAHOSZ házi horgászverseny – szakosztályvezető
távozása és a megrendezéshez szükséges idő rövidsége
miatt elmaradt.
VSC VAHOSZ versenycsapat (XIII. Haldorádó Kupa)
– 1 fő nem VAHOSZ színekben elindult
Préri-tó X. közös horgászat – programterven kívül
szervezett horgászat
Várpalota – XI közös horgászat – érdeklődés hiánya
miatt elmaradt
VAHOSZ évzáró taggyűlés – időpontváltozás – 2013.
12. 12-re áthelyezve

2013. 04. 13.
2013. 04. 27.
2013. 05. 04.
2013. 05. 09.
2013. 05. 23.
2013. 06. 08.
2013. 06. 22.
2013. 07. 08.
2013. 07. 20.
2013. 08. 10.
2013. 08. 25.
2013. 09. 07.
2013. 09. 14.
2013. 09. 28.

2013. 10. 12.
2013. 10. 12.
2013. 11. 16.
2013. 11. 28.
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2013. évi rendezvényeink lebonyolításához hozzájárultak:
MÁV Zrt. – reklám anyagok, sapka, pólók

DIVIT Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. – etető és csalizó
anyagok
TÍMÁR MIX Halcsali – etető és csalizó anyagok, vödrök

AKASZTÓI HORGÁSZPARK - Az akasztói sziki pontyok nyomában
Rendkívüli izgalmakkal vártuk már az idei első közös horgászatot, mivel az elhúzódó téli
időjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk az eredetileg húsvét szombatjára tervezett akasztói
sziki pontyos pecára.
Az izgalmunkat különösen fokozta, hogy a
TímárMix tulajdonosa és versenyhorgásza,
valamint a magyar U23 korosztályos
válogatott kapitánya Tímár Szabolcs és
segítője elfogadta a meghívásunkat egy közös
horgászatra. A mindenre elszánt hat vasutas
horgász és a két mester az igen csak szeles
körülményekhez alkalmazkodva gondosan
előkészítette a nagyhalas „vadászatot” az
ilyenkor
szokásos
„védőitalok”
elfogyasztásával.
A fertőtlenítő kúra követően kezdetét vette a sziki pontyok titkainak felkutatása, mely a
fagyponthoz közeli vízben eleinte megoldhatatlannak tűnt. Azonban még a déli harangszó előtt
Kondor Norbi és Keszler Laci (az egyéni rekordját is megdöntve) egy többször sikeresen
alkalmazott „helycserés” támadással és persze a legújabb fejlesztésű TímárMix-es etető-, és
csalik (feeder és method) segítségével túljártak egy közel 10 kg-os, és egy 8 kg-os csodaszép
sziki ponty furmányos eszén. A messzi földről híres akasztói halászlevet sem hagyhattuk ki,
melyet a horgászhelyeink közvetlen szomszédságában található Halászcsárda igényesen
kialakított teraszán fogyasztottuk el.
Az oldódó- és lebegő (pop-up) valamint főleg a vadszilvával ízesített finom pelletek által
kifejtett rendkívüli vonzóerőnek már a rutinosabb pontyok sem bírtak ellenállni. Az akasztói
kalandunk zenitjéhez közeledve sikerült egy időben 3 horgászboton is fárasztani a sziki
potykákat, melynek eredményeként nem maradhatott el a szakosztályvezetői gratuláció, illetve
a közös fotózás a pikkelyes barátainkkal.
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Természetesen a mérlegelésük követően minden óvatlan sziki ponty visszanyerte szabadságát
és visszakerültek az éltető elemükbe a nádasokkal és búvóhelyekben bővelkedő tóba.
A felejthetetlen horgászatunk „happy end”-je, hogy a szakosztályvezető úrnak is sikerült egy
több mint 7 kg-os bajszos nyurgát – természetesen kollektív segítséggel - a szákba terelnie. Az
idei első horgászatunk végül nagyszerű élményekkel és persze fogásokkal (9 db. 7 kg feletti
ponty és számos nagy testű dévérkeszeg), valamint új horgász tapasztalatokkal bővültek,
melyhez a meghívott mesterhorgászok hasznos tanácsai is nagymértékben hozzájárultak. A
tavaszi horgásztúránk következő állomása a tavalyról már jól ismert kiskunlacházi Préri-tó,
mely az április végén megrendezésre kerülő II. VAHOSZ házi horgászversenyünk helyszíne is
lesz.
PRÉRI HORGÁSZTÓ – II. VAHOSZ horgászverseny
2013.április 27-én került megrendezésre a MÁV VSC Vasutas Horgász Szakosztály II, házi
horgászversenye a kiskunlacházi Préri tavon. Előző
évhez hasonlóan idén is nagy küzdelemre
számíthattunk. A verseny a regisztrációt és a
horgászhelyek kihúzását követően vette
kezdetét, melyen a központi és vidéki
fiókszervezetek is szép számmal képviseltették
magukat. A megmérettetésre 24 felnőtt és 2
gyermekhorgász jelentkezett. A nehéz etetést
követen versenyzőink bevetették horgaikat,
melyeken
különféle
titkos
összetételű
ínyencségeket kínáltak fel a tó kopoltyús lakói
számára. A 8 órás verseny nagy izgalmakat
hozott, a versenyzők fej-fej mellett haladtak, de a
szektorok között mutatkozott némi eltérés. A tó középső részét (alacsony sorszámú helyek)
előnyben részesítették a nagyobb /ács Viktor szakosztályvezető horgára a legnagyobb súlyú
8.2 kg-s Préri-tavi potyka is, míg a tó szélét csak az apróbb termetű pontyocskák látogatták. A
fogásra azonban nem panaszkodhatunk. 170 db bajszost sikerült szákba terelni, közel 450 kg
összsúllyal.
Felnőtt kategória győztesei:
1. Lengyel Sándor 20 db kifogott
hal 59.257 pont
2. Kovács Viktor
11 db kifogott
hal 50.035 pont
3. Ábel László
14 db kifogott
hal 38.800 pont
Gyermek kategória győztesei:
1. Kovács Loliata
hal 2.525 pont
2. Bori Bence

24 db kifogott
13 db kifogott hal

1.616 pont
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KIRÁLYRÉTI HORGÁSZTÓ – PV TV FORGATÁS, avagy vasutas horgászok
csajokkal a parton
A hazai horgászcsatornák egyik legnépszerűbb műsorában, a Csajok a parton-ban szerepel a
MÁV VSC Vasutas Horgász Szakosztály (VAHOSZ).
A Csajok a parton műsor alapkoncepciója, hogy a két csinos főszereplő
hölgy különféle helyszínekre jut el, horgászik, elsajátítva speciális
horgászási technikákat. A műsor stábja vasúti témára felépítve készített
egy adást, a VAHOSZ tagjainak aktív közreműködésével.
Május első hetében, a festői környezetben található királyréti horgásztónál
vették fel az adást.
A forgatókönyv szerint a lányoknak meg kellett találni bennünket, vasutas
horgászokat. Először a Vasúttörténeti Parkban kerestek bennünket, ahol feladatokat kellett
megoldaniuk: például hajtányozni, kerti vasúton utazni. Majd – az egész napos forgatás
reggelén – Kismaroson, a Királyréti Erdei Vasúton fogadtuk őket (és persze a két operatőrt, a
rendezőt és a szerkesztőt), ahol vonat menesztése és jegykezelés volt a feladatuk.
Vállalkozó szellemű kilenc vasutas horgásztársammal valamint a gyermekvasutas Kovács
Lottival egyetemben természetesen nagy volt bennünk az izgalom, hiszen megszállott
horgászként a műsor rendszeres nézői vagyunk, s nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy
minden mozdulatunkat kamera, mikrofon veszi. A királyréti felejthetetlen peca fő attrakciója
a lányok matchbotos (úszós könnyűszerelékes) technikával történő megismertetése és persze
horgászata volt. A „kiképzést” Varga Robi (sárbogárdi állomásfőnök kollégánk) tartotta, aki a
téma szakavatott ismerője, többször adott már elő korábban a témában. A közös horgászat a
korábbi epizódból már jól ismertek szerint indult: a Cralusso úszók olykor a fákon vagy a
stégen landoltak… Bármennyire is hihetetlen, alig egy órás gyakorlást követően az egyik
lánynak szinte a bedobást követően azonnal sikerült egy másfél kilós pontyot akasztania és
önállóan kifárasztania, melyet másikuk szakszerűen meg is szákolt. Mi, vasutas horgászok
kevesebb sikerrel jártunk…
A horgászatot halászléfőzés kísérte, amit záhonyi fiókszervezetünk vezetője, Bori Joci
koordinált. Az ebédidő közeledtével a két
„sellőt” is sikerült a főzés rejtelmeibe
bevonnia, és így kellő időben asztalhoz
ülhetett a társaság. Az ízletes hallé a
Nagy Gabi beszerző kollégánk által
termesztett nagymarosi chili paprikától
(Gabasco) még finomabb lett.
Jó hangulatú, emlékezetes nap volt
számunkra, melyet két kamera is
megörökített, s a műsort hazánkon kívül
egyebek
közt
Romániában
és
Csehországban is sugározzák.
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2014. évi tervezett rendezvények:
időpont:
2014. február 13-16
2014 március 29.
2014. április 26.
2014 május 10.

Program
FEHOVA kiállítás és vásár
I. közös horgászat - Akasztói horgászpark
II. közös horgászat - Benta horgászpark
III. közös horgászat - Somogyfajsz (Kaposvár)

2014. május 22.
2014 június 28.-29.

taggyűlés
IV. közös horgászat - MonsterCarp nonstop C&R (24
vagy 48 órás) horgászat Várpalota Karszt horgásztó
V. közös horgászat - Folyóvízi horgászat Duna
Zebegényi szakasza
VI. közös horgászat Bárdudvarnok- Petörke
horgásztó (Kaposvár)
III. VAHOSZ Háziverseny - Préri-tó
VII. közös horgászat - Préri-tó (bojlis-tó)
Pontyshow
évzáró taggyűlés

2014 július 12.
2014 augusztus 9.
2014 szeptember 13.
2014 október 11.
2014 november
2014 december 10. 15 óra

2014. évi taglétszám:
2013. évben jelentősen csökkent az érdeklődés - tájaink körében - programjaink iránt. Sok olyan
taggal rendelkezünk, aki egyáltalán nem vett részt még sohasem rendezvényeinken. Fentiek
miatt, a 2014. évre a taglétszám csökkenésével számolunk.
Taglétszám tervünk a 2014. évre:50 fő

2014.évi költségvetés tervezete:
bevétel:

kiadás:

tagdíjakból - 50 000 Ft

napijegyek, belépők 50 000 Ft

Budapest, 2014. január 7.

Kondor Norbert
szakosztályvezető
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