
140 Ft

Szövetségi küldöttközgyûlés
Megtartotta küldöttközgyűlé-

sét a Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége, ahol az elnökség be-
számolt az elmúlt évben végzett
munkáról. 

A feladatok végrehajtásában
nagy szerepet vállaltak a szakbi-

zottságok is.  A megyei horgász-
létszám 2005-ben 419 fővel
csökkent az elmúlt évhez képest.
Szembetűnő, hogy 252-vel vál-
tott kevesebb gyermek igazol-
ványt tavaly. Így jelenleg a 69
közösségben 13 024 a tag hódol
ennek a szenvedélynek./ 2. oldal

Kedves vendég látogatott
el a tiszadobi horgásztá-
borba Philip J. Skotte, az
Amerikai Nagykövetség fő-
konzul személyében. A
konzul úr a táborzáráskor
vállalta az egyik díjátadó
szerepét is./ 3. oldal

Nagy – Halász... (2. oldal)

Itthon maradt a kupa (4. oldal)

Engedély árak (6.–7. oldal)

Ópályi lapostó (9. oldal)

Strandoló dévérek (10. oldal)

Horgász k-VÍZ (11. oldal)

Horgásztábor Tiszadobon

2006
július

Na, gyere
sétáljunk

egyet!

ELADÓ A GYÕRTELEKI
HORGÁSZTANYA

A megyei horgász szövetség elnökségének egyhangú döntése
alapján a Győrtelken található horgásztanyának a sorsa az érté-

kesítés lesz. A horgászta-
nya irányára: 12,5 millió
forint. Ajánlatokat a me-
gyei horgász szövetség
irodájába, Nyíregyháza,
Dózsa György út 9.
I/109. szám alá várjuk. 

Komoly érdeklődés
esetén az adás-vételre az
e célból összehívott kül-
dött közgyűlés teszi
majd rá a pontot.

Bajnok csapat
Országos Csapatbajnok-
ság 2006. július 1–2. 
Velencei-tó, Sukoró

Nagy érdeklõdés elõzte meg
a szép környezetben meg-
rendezésre kerülõ országos
csapatbajnokságot. A Fejér
megyei Horgász Szövetség
kitûnõ munkát végezve biz-
tosította az evezõspálya kö-
zel 2 ezer méteres szaka-
szát, a 21 csapat 168 hor-
gásza részére. 

Folytatás a 4. oldalon

Halsütõfesztivál 
Tiszalökön 2. oldal
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Programok:
Horgászverseny (reggeltõl)

Érdeklődni: Tóth István, Tel.:
70/575-9353

Fõzõ verseny 8 óra 
A versenyen minden módon lehet
halételt készíteni. Lehet akár sütve,
főve, paprikásnak, halászlének.
Érdeklődni: Podlovics Zoltánné,
Tel.: 70/503-0873
Horgászcikkek kirakodó vására
A Halász Tó Ünnepélyes átadása és
névadása 11 ó.
Horgászverseny eredményhirdetése
11.30 ó.

Ételkóstoló
Horgász Célbadobó Verseny 12.00 ó.
Halász nevű települések és Sarmaság
testvértelepülés (RO) bemutatkozó
előadásai 13.00 ó.

Strandröplabda bajnokság 15.00 ó.
Szkander bajnokság 16.00 óra

Halász Körverseny
Vidám családi-baráti talicskaverseny
17.00 ó.
A résztvevő 2 fős csapatok feladata,
hogy csapattársukat egy talicskában
a tó körül végig tolni, és közben 5–6
állomáson 1–1 sör megivása. Az a
csapat nyer, amelyik a sörök ellenére
leghamarabb fejezi be a Halász Kört
talicskájukkal. Nevezési feltétel egy
talicska. Sport versenyek eredmény-
hirdetése, díjak átadása 18.00 ó.
V-tech Együttes előadása 19.00 ó.
Egésznap: Büfé, vásár, vidámpark 

Belépõdíj nincs 
A rendezvény ideje alatt busz és séta-
kocsi járat közlekedik Nagyhalász és
a fesztivál helyszíne között.

Folytatás az 1. oldalról

2005-ben három új egyesület
(Mátészalkán a Kis Sügér HE,
Tiszabezdéden a Bezdéd HE,
Kocsordon a Réti Csík HE) ala-
kult, melyek kérték a felvételüket
a megyei szövetségbe. Ezzel
szemben két szervezet szűnt meg.

Az összhalfogás is csökkenést
mutat az elmúlt esztendőben,
mintegy 5288 kg-mal. A leadott
fogási naplóra eső átlag viszont
3,1 kg-mal nőtt az múlt évhez
viszonyítva, 19,72 kg. Így jelen-
tősen közeledett 19,9 kg-os or-
szágos átlaghoz. 

Csökkenés tapasztalható a te-
lepítés területén is. A szövetség
és az egyesületek kezelésében
lévő vizekbe mindent összevet-
ve 123 566 kg és 332 500 darab
hal került 62 816 000 forint ér-
tékben. Néhány jellemző meny-

nyiség: háromnyaras pontyból
683, kárászból 116, keszegből
39 mázsa talált új otthonra a vi-
zekben. Nagy szerepe volt a kü-
lönböző pályázatoknak is. A
küldöttek közül többen is hoz-
zászóltak a beszámolóhoz.

Ezt követően elismeréseket
adtak át. „Horgászsportért“ ki-
tűntetésben részesült Doránt
Vilmos, a Laguna 2D Kft. ügy-
vezetője és Kriston Lászlóné, a
megyei szövetség ügyintézője.
A „Horgász Egyesületért“ elis-
merést kapott Seres István, a
nyíregyházi Vasutas HE volt el-
nöke, Urbán Ferenc, a tarpai
Kuruc HE örökös elnöke és
Dankó Mihály, a Nyírteleki HE
elnöke. Végül a küldöttek Sipos
Ferenc halála miatt megürese-
dett Felügyelő Bizottság elnöki
tisztségére Tátrai Andrást vá-
lasztották meg a küldöttek.

A MOHOSZ fennál-
lásának 60. évfordu-
lóját ünnepelte. Ebből
az ünnepélyes alka-
lomból Jubileumi em-
lékérmet adományo-
zott a megyei szövet-
ség nyugalmazott
ügyvezető igazgatójá-
nak, a jelenlegi alel-

nöknek, Virág Imre
úrnak. Ezzel a meg-
tisztelő kitüntetéssel
Virág Imre a horgász-
mozgalomban aktívan
eltöltött 40 éves mun-
káját ismerte el az 
Országos Horgász
Szövetség. Ezúton
gratulálunk mi is!

A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetségé-

nek megbízásából kiadja a

Fego Plusz Bt.
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a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:

Dankó Mihály
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Dr. Maleczky Imre 
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Három új egyesületJubilumi Emlékérem 

2006. július 28. 
péntek

Program: 18.30-tól Lajsz And-
rás mixer koktélpartija
20.30-tól 60 éves Demjén szu-
perkoncertje Lajsz András kok-
télpartijával
Helye: Tiszalök-Erőmű lakóte-
lep
Az első 300 vendég ajándéka a
belépőjegy mellé egy KOKTÉL
Belépő: 1 500 Ft/fő.

2006. július 29. 
szombat

A rendezvény műsorvezetője
Palcsó Brigitta az M1 műsorve-
zetője
Program:
08.00-tól Tárogatón hívogat
Ringer István tárogató művész
Népi iparművészek vására, 
valamint hungaricumok (pálin-

kák, és fehérborok kiállítása és
vására.
08.00–10.00 A versenyző csa-
patok érkezése, nevezések foga-
dása
10.00 tiszalöki Citerazenekar
műsora, énekel a Nefelejcs
énekkettős
11.00 Vendégek köszöntése,
programismertető
A rendezvényt megnyitja: Ju-
hász Ferenc országgyűlési kép-
viselő
Németh János, Wellness-díjas
mesterszakács ismerteti a ver-
senykiírást, csapatversenyek
kezdete
11.30–12.00 Bordalokat énekel
a szolnoki Tiszavirág Daloskör,
tárogatón kísér: Ringer István
12.00-től zene: Cappuccino
13.30 Gyerekeknek matiné báb-
előadás (Kádár Ferenc bábmű-
vész) A gyermekeket egész nap
játszóház és vidámpark fogadja. 
15.30 King Dance Team

16.30 Zsűri eredményhirdetése.
Fődíj: horgászcsónak és további
értékes díjak
17.30 Indians zene Ecuadorból
20.30 Varga Miklós, Vikidál
Gyula- Boksz együttes kon-
certje
Koncert után a Cappuccino ze-
nél hajnalig

2006. július 30. 
vasárnap

Országos horgászverseny a
tiszalöki Kenyérgyári holtágon
a Megyei Horgász Szövetség
rendezésében. 
Időpont: 06.00–14.30-ig
A programot megnyitja Turkó
Sándor, a verseny szakbizottság
vezetője. (Részletes kiírás a 4
oldalon.)
További programok:
13.00 „Horgászcsónakba Kató
néni“
13.00 Konzultáció az aktuális

horgászati kérdésekről, szakmai
előadást tart:
Szalay Ferenc, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség ügyve-
zetője, a CIPS Nemzetközi
Sport Szövetség alelnöke, Hor-
gászat az Európai Unióban
dr. Halasi Kovács Béla, a termé-
szetes vizek jellemzői, haleltar-
tó képessége
14.30 Eredményhirdetés, díjak
átadása
Guiness csúcskísérlet!
1500 adagos halpaprikás elké-

szítése Szoboszlai Gyula mester-
szakács és segítői közreműködé-

sével, kóstolóval egybekötve
16.00 Tiszalöki South Park ze-
nekar műsora
20.00 Musicalt énekel Lakatos
Lilla
20.30 Vízi színpadon fellép: Tát-
rai Tibor, és Szűcs Antal Gábor
Latin koncert
22.00 Tűzijáték

Halsütõ fesztivál Tiszalökön

Nagy – Halász – Fesztivál
22000066..  jjúúlliiuuss  2299..  ((sszzoommbbaatt))  HHaalláásszzii  FFeerrttõõ  TTóó  ((FFeerrttõõ  IIII..))
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Immár hetedik éve rendezi
a megyei szövetség és a
Tiszadobi Tiszavirág Hor-
gászegyesület a Megyei
Gyermek és Ifjúsági Hor-
gásztábort.

Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is két turnusban érkeztek a
megye különböző egyesületei-
ből a horgászni szerető fiatalok.
Az első turnusban komoly
szponzori támogatást nyújtott a
Laguna 2-D Kft., amellyel az
idei tábor színvonala jelentősen
nőtt az elmúlt évekhez képest.

Doránt Vilmos úr idén is min-
den támogatást megadott ahhoz,
hogy a gyerekek új horgászél-
ményekkel gazdagodva térjenek
haza Tiszadobról.

Azok a gyerekek akik kezdő-
ként érkeztek, megtanulhatták a

horgászat alapvető ismereteit,
különböző kötési, szerelési
technikákat és felkészítették
őket a táborvezetők az állami
horgászvizsgára is.

A gyakorlottabbak a vizek
partján gyarapíthatták a már
meglévő ismereteiket. A hét fo-
lyamán a táborlakók célba dobó
és etetőanyag célba dobó, hor-
gászversenyen, szellemi vetél-
kedőn mérhették össze tudásu-
kat, ügyességüket.

Ezen kívül csocsó, sakk és
asztalitenisz-bajnokság, labda-
rúgó-mérkőzések is gazdagítot-
ták a programjaikat.

Éjszakai horgászaton is részt
vettek, ahol egy frissen avatott
ifjú horgász, Tamás Ádám fogta
a hét legnagyobb halát, egy 3,5
kg-os süllőt.

Az idén alakult Ifjúsági és
Oktatási Szakbizottság elnöke,
Oláh Károly és Poór Ádám
szakbizottsági tag táborvezető-
ként vett részt, és segítette a
szervezési munkálatokat Takács
Gábor és Jónás Gáspár is.

A zárónapi horgászversenyen
és az ezt követő záróünnepsé-
gen sok szülő, nagyszülő és ro-
kon jelent meg, ezzel is felejthe-
tetlenebbé téve a megmérette-
tést. E jeles esemény színvona-
lát nagyban emelte, hogy  dísz-

vendégként megjelent Philip J.
Skotte, az Amerikai Nagykövet-
ség főkonzula, Dóránt Vilmos
úr, dr. Maleczky Imre, a Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyei
Horgászegyesületek Szövet-
ségénel elnöke, és Szabó Péter,
Tiszadob polgármestere. Sok
értékes horgászfelszerelést osz-
tottak ki díjként a gyerekeknek:
horgászorsókat, botokat, bottar-
tókat, úszókat és egyéb kisebb,
de nagyon hasznos kiegészítő-
ket. A táborból üres kézzel sen-
ki sem távozott, ki ügyességé-
vel, ki okosságával, ki dolgos-
ságával érdemelte ki az okleve-
let és az ajándékot.

A horgásztábor legünnepé-
lyesebb és talán legmeghatóbb

momentuma volt a sikeres álla-
mi horgászvizsgát tett gyerekek
eskütétele és avatása kuttyog-
tatófával.

A tábor zárásaként a résztve-
vők az általuk fogott halakból
készült halászlével vendégelték
meg a hozzátartozókat.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik bármi módon
hozzájárultak a tábor sikeréhez.
Dóránt Vilmos úrnak, a táborok
állandó támogatójának, az
egyesület vezetőségének, Oláh
Károly és Poór Ádám táborve-
zetőknek, Dopita György, Blach
Imre, Kolozsi Benjámin sport-
horgászoknak és nem utolsó
sorban a Megyei Szövetségnek.

Oláh Ágnes, Takács Gábor

Horgásztábor
Vendég volt, díjat adott át

az amerikai főkonzul

Esküt tesznek a táborlakók

A tábor legnagyobb hala egy
3,5 kg-os süllő

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Horgász Szövetség 2005. évi küldött-
közgyűlése úgy határozott, hogy vál-
jon külön a Verseny, és az Ifjúsági és
Oktatási szakbizottság.

Ez utóbbi megalakításával és vezetésével a
megyei szövetség Oláh Károlyt bízta meg, aki
már több megyei horgásztábor szervezett
és bonyolított le. Tagjai: Fülöp Attila, Lip-
csei József, Pataki Zsolt, Poór Ádám.

A bizottság tagjai az első ülésen megis-
merkedtek egymással, majd meghatározták
a rövid- és hosszú távú célkitűzéseket.
Hosszútávon feladatuknak tekintik, hogy a
felnövekvő ifjúságot, a természetet, vizek
élővilágát tisztelő, szerető és a horgászatot
kedvelő és etikusan gyakorlóvá nevelje. Ter-
mészetesen fontos szerepet kap a környezetvé-
delem, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint
indirekt módon a drogprevenció becsempészé-
se is.

A rövid távú elképzelésekhez tartozik a
program megvalósítását segítők feltérképezé-

se, beszervezése – elsősorban egyesületeknél,
iskoláknál. Várunk segítőket a különféle kér-
dőívek szerkesztéséhez, kiküldéséhez, értéke-
léséhez.

A tervek között szerepel minél több gyerek-
kel megkedveltetni a horgászatot, ezért ennek
érdekében táborokat kell szervezni, az iskolák
segítségével szakköröket indítani, vetélkedő-

ket, ismeretterjesztő előadásokat tartani. 
A célok megvalósításához minél több segít-

séget nyújtó szponzorok kellenek. Ezek felku-
tatása szinte a napi feladatok közé tartozik.

A bizottság a fennállása óta eredményként
könyvelhet el három megyei horgásztábor
megszervezését és lebonyolítását:

Tiszadob, 2006. július 2–9. Laguna 2D KFT.

50%-os támogatásával. Tiszadob, 2006. július
16–23. megyei szövetség 50%-os támogatásá-
val. Rohod, 2006. augusztus 6–13. Megyei
szövetség 50%-os támogatásával.

Az első kettőt a tiszadobi „Tiszavirág“ He.
színeiben Oláh Károly vezette, a rohodi tábort
a „Vasutas“ He. szervezésében Pataki Zsolt ve-
zette.

A szervezők ezúton szeretnék kifejezni
köszönetüket a Laguna 2D KFT. – Dóránt
Vilmos úrnak a szponzori segítségéért.

Újdonság, hogy a 2006. július 4-ei elnök-
ségi ülés döntésének értelmében a szakbi-
zottság tagsága gyarapszik. A cél ezzel is az,
hogy minél szélesebb, kiterjedtebb, szerte-
ágazóbb munkát lehessen végezni. Az elvég-

zett feladatok értékelése folyamatosan törté-
nik, hiszen a bizottság évi négy, de indokolt
esetben, a köztes időszakban is ülésezik.

Ha valakinek véleménye, javaslata van a bi-
zottság működésével kapcsolatosan, azt kérjük,
írja meg akár az újság, akár a megyei szövet-
ség címére!

Megalakult az
Ifjúsági és Oktatási

Szakbizottság
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Jövõre az elsõ
osztályban

Folytatás az 1. oldalról

A Szabolcs megyei válogatott
egy igen tartalmas pontszerző
versenyeken bizonyította, hogy
jó eséllyel indul a versenyen,
mely az előzetes telepítéseknek
köszönhetően jó fogási ered-
ményre és bizakodó horgász-
versenyre adott lehetőséget. A

m e g y e i
szövetség,
ezen belül
a verseny
s z a k b i -
z o t t s á g
zökkenő-
m e n t e s
felkészü-
lést bizto-
sított és

egészséges önbizalommal né-
zett a verseny elé, nem titkolt
feljutási szándékkal. 

Csapatunk az utolsó pillanat-
ban is nem anyagi, de személyi
problémával került szembe,
mely egy sajnálatos betegség
kapcsán változtatni kellett a
csapat összeállításán. 

A kétfordulós verseny (2x3
óra) szombaton délután és va-
sárnap délelőtt került lebonyolí-
tásra. A hagyományokhoz híven
a szombati első fordulói ver-
senyt a nagy szél a meg szűnni
nem akaró eső nehezítette, de
ennek ellenére kimondottan jó
fogási eredmények születtek.
Megdőlt a 21,5 kg-os tórekord,
az új rekord: 28,76 kg. 

A megyei válogatott tagjai
közepes halfogással reményt
tápláltak ahhoz, hogy a vasár-
nap délelőtti fordulóban kivív-
ják az I. osztályba való feljutási
helyek egyikét. 

A szombat délutáni időjárási
viszonyok kedvezőre fordultak
vasárnapra és ideális pályán,
ideális időjárási viszonyok mel-
lett nagyon kemény küzdelmes,
a versenyzőktől nagy összpon-
tosítást, nagy koncentrálást
igénylő délelőtti versenyzés
folyt. 

Számolgatások, latolgatások
forduló közbeni horgászmód-
szerek változtatása, az előző
fordulónak megfelelően, ebben
a fordulóban is jó fogást hozott
magával. 

Csapatunknál mérlegelés köz-
ben kezdett az izgalom a tető-
fokára hágni, ami érthető is
volt, mert a 8 szektorból 5 szek-
tort megnyertünk (ilyen nagyon
régen volt országos versenyen)
és 3 szektorba kedvező helyen
kellett zárni ahhoz, hogy ne
csak a feljutás, hanem a minél
előkelőbb helyezés legyen meg. 

Az összesítés a számítógépet
megszégyenítő gyorsasággal
történt és a megyei csapat kipi-
rult arccal vette tudomásul,
hogy a 2007-es Országos Csa-
patbajnokság vetélkedőjében a
főtáblán a premier ligában fog
szerepelni, és nemcsak a felju-
tás sikerült, hanem a bajnokság
megnyerése is. 

Ennek a sikernek hatványo-
zottan lehetett örülni, mert a
Sz.-Sz.-B. megyei Horgász Szö-
vetség fennállása óta Országos
Bajnokságon ilyen eredményt
még nem ért el. Köszönet ezért
a támogatóknak, nem utolsó
sorban, a Szabolcs Takarékszö-
vetkezet Nyíregyházi Kirendelt-
ségének.

Turkó Sándor
verseny szakbizottság elnöke

Csapatvezető: Turkó Sándor     Edző: Szűcs Sándor

Versenyzők: Szűcs Éva Szatmárvidéki HE. M.szalka
Gellér Győző Szatmárvidéki HE. M.szalka
Hornyák János Vasutas STE. Nyíregyháza
Luzsinszky Tamás Nyírségi HSE. Nyíregyháza
Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza
Polyák Csaba Vasutas STE. Nyíregyháza
Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza

A sikert elérõ csapat:

Szűcs Sándor

HHeellyyee:: Tiszalöki Kenyérgyári holtág

IIddeejjee:: 2006. július 30. (vasárnap)
Horgászmódszer: 1 bot úszós készséggel szerelve,

váltott bot használata engedélyezett

Etetőanyag korlátozás: 17 liter, csali 1,5 liter, 
ebből szúnyoglárva 0,5 liter.

Kategóriák: nincs megkülönböztetés

Verseny díjazása: első 5 helyezett.

Fődíj: 1 db 100 ezer forint értékű facsónak

Nevezési díj: 5 ezer forint

Kérem a horgásztársakat, hogy 2006. július 25-ig
(kedd) részvételüket jelezni szíveskedjenek, a nevezési

díj egyidejű befizetésével. 

Határidőn túli nevezést nem tudunk elfogadni, a
helyszínen nevezni nem lehet!

Nevezni és a nevezési díjat befizetni:

a megyei Horgász Szövetség Irodájában lehet. 

4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 9. I/109. 
Telefon: 42-411-372.

Érdeklődni: Turkó Sándornál 06-70-701-63-16.

Versenyprogram:
630–700 Gyülekező, regisztráció
700 Megnyitó, rajthelyek sorsolása
715 Rajthelyek elfoglalása, felkészülés
855 Jelzés az etetésre (dudaszó)
900 Jelzés a verseny kezdetére
1155 Jelzés a verseny utolsó 5 percére (dudaszó)
1200 Jelzés a verseny végére (dudaszó)
1210 Mérlegelés a rajthelyeken
1230 Ebéd
1300 Szakmai konzultáció horgászati kérdésekről
1430 Eredményhirdetés

Halsütõ fesztivál
A Halsütő Fesztivál 3. napján megrendezésre

kerülő egyéni horgászverseny kiírása

Június 30-án és július 1-jén
rendezte a megyei szövetség a
11. Barátság Kupa Nemzetközi
Horgászversenyt Kocsordon.
Jött csapat Romániából (Szat-
márnémetiből, Désről), Szlová-
kiából (Rozsnyóról, Bodrogsz-
erdahelyről), míg a megyénket a
házigazda Kocsord képviselte. 

A jó hangulatú versenyen a
szoros küzdelemben a kocsordi
halfogók kerekedtek felül,
mindössze fél pontos különb-
séggel előzve meg a romániai
Dés csapatát. A győztes csapat
vezetője: Fesztóry Sándor. Tag-

jai: Rádi László, Jakab László,
Jakab János, Jakab Róbert és Ja-
kab Cs. László. 

A rendezvény szervezője dr.
Maleczky Imre a szövetség el-
nöke volt. A versenyt a résztve-
vők ebéddel zárták.

Itthon maradt a kupa



Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Fesztóry Úr!

Az a téma, amelyben segít-
ségüket kérem, nem csak en-
gem, hanem számos horgász-
társat érint. Nevezetesen a
vízpart megközelíthetősége.
Konkrétan a Tunyogmatol-
csi-holtágra gondolok. Évti-
zedek óta ott horgászom, de
még soha sem volt olyan
rossz a helyzet, mint mosta-
nában. A szolgalmi utakra
gondolok, melyeket a vízpar-
ton lévő földek tulajdonosai,
rendszeresen és jogellenesen
beszántanak. Ezzel lehetet-
lenné téve a vízpartra való le-
jutást. Ha egyszer oda szól a
területi engedélyem, akkor
jogom van azon a vízterüle-
ten horgászni. Az a pár négy-
zetméternyi terület, amelyet
így nyernek a gazdák, nem
hiszem, hogy szegényebbé
tenné őket, ellentétben a hor-
gászokkal, akik így a kifize-
tett területijegy ellenére sem

horgászhatnak. Több atroci-
tásról is tudok, sőt magam is
tapasztaltam, mikor jogosan
kérdőre vontam a gazdát,
hogy miért szántja fel az utat.
Megkarcolt autóról, kiszúrt
gumiról is hallani. Azt meg-
érti az ember, hogy a körtést
éréskor lezárják a tolvajlások
elkerüléséért, de zsenge ga-
bonát, napraforgót nem hi-
szem, hogy bárki is lopna.
Még csak le sem tapossák, hi-
szen horgászni járnak le, nem
pedig rombolni.

Amennyiben ez szükséges,
fényképfelvételekkel fogom
bizonyítani állításom igazát,
több tucat tanúval megtámo-
gatva. Sőt ha kell, akkor alá-
írást is gyűjtök.

Ezért szeretném, ha lehető-
ség adódik rá, akkor ebben a
témában eljárást kezdemé-
nyezzenek, vagy tájékoztas-
sanak annak lehetőségéről,
ill. lehetetlenségéről.

Segítségüket előre is kö-
szönve, maradok tisztelettel.
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A megyei szövetség fel-
ügyelő bizottságának el-
nöke, akit 2006. május 13-
án választottak a küldöttek
erre a posztra:

A képzettségem alapján gaz-
dálkodó szervezetnél, mint
munkaügyi osztályvezető, ké-
sőbb mint mun-
kaügyi igazgató
dolgoztam. 

Ifjúságom kez-
deti szakaszában
kialakult termé-
szet iránti von-
zalmam vezetett
– sok év múltán
– a horgászathoz.

A horgászat
iránti elkötele-
zettségemen kí-
vül a versenyke-
rékpározásban és
a megyei asztali
tenisz-bajnokságon értem el je-
lentős eredményeket, ez utóbbin
a „megyei tizek bajnokságot
nyertem.“

A vadkempingezések, a hét-
végi, az esetenként több napos
hangulatos kirándulások, a nya-
ralások örömei, eseményei alatt
felüdültem, elfelejtettem a
gondjaimat.

Ha arra lehetőségem van, ma
is inkább a természet csodálato-
san gyönyörködtető világát, a
madárvilág énekét meg nem za-
varó környezetet választom hor-

gász helyemül, még akkor is, ha
ott kisebb a fogási lehetőség.
Nem szeretem a vízparti han-
goskodást és rádiózást. Egyéb-
ként nincs joga senkinek meg-
zavarni a természet fönséges
csendjét és mások nyugalmát.
Gyakran járok a Tisza és a Bod-
rog meghitt részeire is. A

Leveleki Önkor-
mányzati Hor-
gász Egyesületbe
1980-ban léptem
be, ahol 1991.
évtől a Felügyelő
Bizottság elnöke
vagyok, 1986-tól
pedig a
Gávavencsellői
Tiszaparti Hor-
gász Egyesület-
tel kettős tagsági
viszonyban ál-
lok. 

2006-ban a
megyei horgász szövetség kül-
döttközgyűlése, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, a Fel-
ügyelő bizottság elnökévé vá-
lasztott meg. A megtisztelő bi-
zalmat, tisztséget ezúton is
megköszönöm és azt gondolom,
hogy Alapszabályban meghatá-
rozott, továbbá az esetleges
operatív jellegű feladatokat Lip-
csei József és Mandula Károly
bizottsági tagok együttműködő
segítségével a követelmények-
nek megfelelő színvonalon tel-
jesíteni fogjuk.

Új elnök a felügyelõ-
bizottság élén

Bemutatkozik 
Tátrai András

Segítségkérés!

Tisztelt Levélíró!
Nemrég megjelent és hatályba lépett a kormány

21/2006.(I. 31.) rendelete, amely a nagyvízi medrek, a parti
sávok, a vízjárta valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról és hasznosításáról szól. 

A rendelet II fejezete részletesen taglalja az ún. parti sáv-
ra vonatkozó rendelkezéseket. A 2. § c) pontja alapján a bel-
vízi víztározó esetében a parti sáv szélessége 3 méter! A ren-
delet kimondja azt is (3. §), hogy külterületen parti sávban
csak gyepgazdálkodás folytatható és tilos épületet, vagy épít-
ményt elhelyezni. 

Mindebből következik, hogy a parti sáv jogellenes haszná-
lata, hasznosítása szankciókat vonhat maga után, ha az ille-
tékes hatóság felé eljárás indul.

Horgászok keresték meg szö-
vetségünket május végén, hogy
csekély mértékben ugyan, de a
Keleti-főcsatorná-
ban néhány
döglött busa
és pár darab
keszeg elhul-
lása volt tapasz-
talható. Mi lehet en-
nek az oka?  

Megvizsgáltunk elhullott bu-
sát és az oknak azt találtuk,

hogy a virágzó nyárfa vattasze-
rű termése a halak plankton szű-
rőjébe kerülve azon megtapad

eltömíti gátolja a
halak légzését

ezzel fulla-
dást okoz. Ál-
talában min-

den évben elő-
fordul, hogy néhány

hal hasonló okok miatt elhullik,
nem lehet beavatkozni, a termé-
szet néha így szedi áldozatait.

Busa és egyéb halak pusz-
tulása a Keleti főcsatornán

HHaalltteelleeppííttééss  GGuullááccssoonn!! A gulácsi Tiszavirág Hor-

gászegyesület a közelmúltban 15 q tőpontyot telepített a

Boroszlókerti Holt-Tiszába. Csapó László elnök mint elmondta,

a tilalom lejárta után hozzáfogtak a horgászáshoz s a tagokon

kívül vendég horgászok is érkeznek.
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2006. évi területi engedély árak
Vízterület neve: felnőtt éves felnőtt heti felnőtt napi
Császárszállás 20 000 6 000 1 500
Tunyogmatolcs 12 000 5 000 1 200
Keleti főcsatorna 10 000 3 000             1 000
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4 000 – 400

ifjúsági éves ifjúsági heti ifjúsági napi
Császárszállás 10 000 3 000 750
Tunyogmatolcs 6 000 2 500 600
Keleti főcsatorna 5 000 1 500 500
Tiszatelek Halásztanyai csat. 2 000 – 200

Megyei Gyerekjegy: 3 000 Ft Horgászvizsga: 1 000 Ft
Államijegy: 1 000 Ft Tagságilap: 1 200 Ft ifiknek: 600 Ft.

Megnevezés Ára Ft
Rákóczi: felnőtt éves 10 000

felnőtt napi 1 000
felnőtt heti 5 000
ifjúsági éves 5 000
ifjúsági napi 500
ifjúsági heti 2 500

Tisza folyó Záhonytól-Tiszadobig Ára Ft

Tisza+Bodrog+Vajdácska felnőtt éves 11 000
Tisza folyó felnőtt éves 9 000
Tisza+Bodrog+Vajdácska ifjusági éves 5 500
Tisza+Bodrog+Vajdácska gyermek éves 2 000
Tiszai felnőtt napi 600
Tiszai hetijegy 3 000

Bodrog folyó+Vajdácska felnőtt éves 8 000
Bodrog folyó+Vajdácska ifjúsági éves 3 500
Bodrog folyó+Vajdácska gyermek éves 1 500
Bodrog folyó+Vajdácska felnőtt napi 600
Bodrog folyó+Vajdácska felnőtt heti 3 000

Lónyay csatorna 2 000

Gelej felnőtt éves 10 000
Gelej felnőtt napi 850
Gelej gyermek éves 1 200

Kenyérgyári holtág felnőtt éves 11 000

Kenyérgyári holtág felnőtt napi 1 500
Kenyérgyári holtág ifjúsági éves 5 500

Aki megfogta, az pucolja is
meg! – vallják nagyon sokan

Mint minden horgász, én
is rajongok az érintetlen,
valódi vadvizekhez. Az or-
szág eme eldugott részé-
ben, megtaláltam egy csi-
petnyi paradicsomot.

Bevallom őszintén, sokáig
nem is tudtam a létezéséről.
Most, mikor olyan sok a mester-
ségesen létrehozott tavak szá-
ma, valódi felüdülést jelentett.
Endrédi Róbert barátommal lá-
togattunk el ide, Csapó Béla el-
nök úr meghívásának eleget té-
ve. Csapó Béla a helyi Kurucz
He. elnöke, mely 100 tagot
számlál.

Rendkívül vadregényes, a két,
egyenként 7 ha-os holtág, me-
lyek a Tisza árterében feksze-
nek. Tarpa nevét, a 2000-es
nagy árvíz gátszakadásakor is-
merte meg az ország, és a világ.

A holtágak nevei, a Kis Jáno-
sé és a Vargaszegi. Fogható ha-
lak a ponty, amur, kárász, har-

csa, csuka, süllő és a keszegfé-
lék. Évente 30 q pontyot telepí-
tenek. Mivel a Tisza évenként
feltölti a holtágakat, ezért bizto-
sítva van a természetes víz és
halutánpótlás.

A víz mélysége 1,5–9 m kö-
zött váltakozik. Robi barátom-
mal 2 remek napot töltöttünk el,
nem is kis eredménnyel, mint a

mellékelt fotók bizonyítják, me-
lyeket Csapó Béla elnök úr ké-
szített. Eredményesek voltunk,
mind csónakból, mind partról.

Szép 50–60 dkg közötti kárá-
szokat és 2–3 kg közötti pon-
tyokat fogtunk.

A napijegy 2000 Ft, napkelté-
től-napnyugtáig szól, ezért 3+2
nemes és 5 kg egyéb hal fogha-

tó. De pontyból évente max. 30
db, a többi halfaj nincs korlátoz-
va.

2 bot és egy spicc bot haszná-
lata engedélyezett.

Érdeklődni Csapó Béla elnök
úrnál lehet, a 06-30/354-1999-
es tel. számon. Ajánlom figyel-
mébe mindenkinek, aki szereti a
romantikus, romlatlan termé-
szetet és akinek a halfogás mel-
lett a környezet is fontos.

Eredményes horgászatot kí-
vánok, minden idelátogatónak.

A horgászegyesület
weblapjának a címe:
www.kuruczhe.tvn.hu

Fotók: Csapó Béla
Katona Zoltán

Bemutatkozik

Kis Jánosé és 
a Vargaszegi holtág

Tarpa, az érintetlen
vízivilág!

AA  ttóórreekkoorrddeerr  hhaallaakk::
ponty 10,75 kg
csuka 10,2 kg
amur 18,6 kg
harcsa 15,4 kg
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Vízterület neve A kezelő elérhetősége ÁRA
felnőtt éves felnőtt napi

Apagyi Kenderáztató Apagy HE. Apagy, Kossuth út 145. T.: 30/322-7701. csak tagoknak 2 200
Beregdaróci bányató Beregdaróczi HE. Beregdaróc, Szabadság út 113. 

T.: 30/748-8586 12 800 2 000
laposhadi Holt-Csaronda Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka, Ady út 29.

T.: 30/310-7957 csak tagoknak: 5 500 nincs
Bújtosi tavak Bujtosi HE. Nyíregyháza, Jelvény út 11. 30/515-2594. csak tagoknak 20 000

új tagnak + 22 E Ft
halasítás hozzájárulás 1 600

Kisvárdai agyaggödrök Dolgozók HE. Kisvárda, Pf. 55. 70/387-80-18 28 000 2 000
Gyürei Vidiszegi holtág Holt-Tisza HE. Gyüre, Árpád út 82. T.: 70/586-7442 15 000 2 000
Szamossályi Holt-Szamos Holt-Szamos HE. Szamossályi, Kossuth út 58. 

T.: 30/278-88-06 15 000 csak tagoknak 2 500
Tarpai Kis Jánosné Kurucz HE. Tarpa, Kossuth út 53. 14 800 csak tagoknak
és Vargaszegi holtágak T.: 45/488-181 + 40 000 új tagnak 2 000
Kocsordi Kirva laposi horgásztó Kraszna HE. Kocsord, Szent I. út 13. T.: 70/335-0874 22 500 2 000
Holt Kraszna Réti csík HE. Kocsord, Rákóczi út 33/a. 

T.: 70/335-0874 5 000 csak tagoknak nincs
Csengersimai horgásztó Lenin MgTsz HE. Rozsály, Kossuth út 12/a. 

T.: 20/547-8765 10.000 2 000
Tiszabezdédi Kerek holtág Lokomotív HE. Záhoyn, Új Élet út 7. T.: 30/503-2179 8 000 csak tagoknak 1 000
Ökörítófülpösi halastó Nagyközségi HE. Ökörítófülpös, Kossuth út 111. 18 000 csak tagoknak

40 000 új belépőnek nincs
Sényői Kovácstó NYPA Senior HE. Nyíregyháza, Tünde út 2.

T.: 30/5356-443 16 000 csak tagoknak 1 000
Rohodi víztározó Nyírmada-Rohod HE. Nyíregyháza, Meggyes út 17.

T.: 30/224-0995 27 000 2 000
Olcsvai Holt-Kraszna Olcsva, Bocskai út 21. T.: 70/945-1283 20 000 tagoknak

25 000 más egy. tagnak 1 500
Leveleki víztározó Önkormányzati HE. Levelek, Rákóczi út 2. 30 000 felnőtt éves nappali

T.: 42/249-509 45 000 felnőtt éves éj/nap
20 000 felnőtt éves éjjeli 1 800

Vásárosnaményi Keskeny Postás HE. Vásárosnamény, 
Holt Tisza Kossuth út 57/a. 30/965-9134 10 000 csak tagoknak 2 000

Nagyhalász-Fertő II. tó Rétközi HE. Nagyhalász, Kossuth út 32. 18 000 tagoknak
T.: 70/575-9353 31 000 más egy. tagnak 2 000

Nagykállói Kis tó Nagykálló, Temető út 5. 
T.: 30/647-4503 15 000 csak tagoknak 1 800

Nyírturai horgásztó SZÁÉV HE. Nyíregyháza, Korányi út 75.
T.: 30/523-8311 22 000 2 000

Máripócsi horgásztó Szabadidő SC. Máriapócs, Kossuth tér 1. 30/664-1311 22 000 2 000
Szabolcsi Kis Tisza Szabolcsi Földvár HE.  Szabolcs, Kossuth 26.

T.: 30/978-55-73 4 000 csak tagoknak 1 000
Sóstói tavak Sóstógyógyfürdő HE. Nyíregyháza, Szódaház út 18.

T.: 30/9355-417 11 000 csak tagoknak 1 800
Vajai víztározó Szatmárvidéki HE. Mátészalka, Hajdú út 27.

T.: 44/315-568 30 000 csak tagoknak 2 000
Tiszadadai Holtág Szőke Tisza HE. Tiszadada, Ifjúság út 26. 5 500 tagoknak

T.: 70/9400-995 6 000 más egy. tagnak 800
Gávavencsellői Kacsató Tiszaparti HE. Gávavencsellő, Tisza út 34. 6 500 tagoknak

T.: 70/701-6316 12 000 más egy. tagnak 2 000
Szamosújlaki Holt-Szamos Tisza-Szamosközi HE. Fehérgyarmat, 23 000csak tagoknak

Móricz Zs. út 11. T.: 30/205-4263 35 000 új belépőnek 2 000
Boroszlókerti Holt Tisza Tiszavirág HE. Gulács, Tisza út 52. T.: 30/9554-569 13 000 1 500
Milotai bányató Tiszavirág HE. Tiszabecs, Rákóczi út 39. 

T.: 30/462-0613 21 700 csak tagoknak 1 500
Nagyhalászi Marótzug Textiles HE. Nagyhalász, Ibrányi út 34.

T.: 42/202-703 14 000 1 500
Téglagyári bányató, Fehérgyarmat Téglagyár HE. Fehérgyarmat, Új Élet út 18.

T.: 70/371-6338 13 500 csak tagoknak 1 500
Lencsés Sulymos Tuzsér-Komoró-Barátság HE. Tuzsér, Váci M. út 7. 3 000 csak tagoknak

T.: 30/340-40-45 3 500 más egy, tagnak 500
Nyírbátori Szénaréti tó Vasas HE. Nyírbátor, Sarkantyú út 2.

T.: 30/218-4056 20 000 csak tagoknak 2 200
Székely Őze tanyai víztározó Vállalkozók Vízügy HE. Nyíregyháza, Jég út 4. 35 000 csak tagoknak

T.: 30/9452-254 40 000 új belépőnek 2 500

HHHHoooorrrrggggáááásssszzzzooookkkk    ffff iiiiggggyyyyeeeelllleeeemmmm!!!!
Egyesületi vizek jegyárai:
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Víz-és Környezetvédelmi Szakbizottság
I. Bizottságunk 2005. évi munkáját a
küldöttközgyűlés által jóváhagyott
célok és munkaterve szerint végez-
te, a behatárolt pénzügyi lehetősé-
gek figyelembe vételével.

Legfontosabb célunk a megyei horgász-
kezelésű vizek vízminőségének fejlesztése,
és a fellelhető más vizek halászati vízterü-
letekbe történő bevonása.

Az elmúlt évek információs adatkérő lap-
jai megerősítettek abban bennünket, hogy
az Egyesületeink döntő többségében egyet-
értenek törekvéseinkkel és a támogatásuk
mellett részt kívánnak venni a Bizottságunk
által javasolt fejlesztő munkában. Ez is
megerősített bennünket abban a felismerés-
ben, hogy a terveinket és vágyainkat össz-
hangba kell hozni a horgásztársadalmunk
gazdasági realitásaival, valamint a társada-
lom lehetőségeivel, illetve elvárásaival is!
(Amelyet az Európai Unió is támogat!) Ez
pedig nem más, mint az idegenforgalom
fejlesztésében az öko-és horgászturizmus
fejlesztése, amely a megyénk egyik gazda-
sági és társadalmi kitörésének egyik nagy
lehetősége is!

II. A Szakbizottság tagjai:

(Elfogadta az elnökség 2002. március 29-én)
Kis Lajos Szakbiz. vezető, Elnökség tagja,
Rakamaz-i Cormorán HE elnöke
Sady Sándor Tiszalöki Új Élet HE. tagja
Dr. Szabolcsi József bíró Császárszállás
HE. tagja
(Cooptálva a Szakbiz. 2002. március 28-i ülésén)
Bakó Ferenc Mezőladányi HE. elnöke
(polgármester)
Csernyánszky László Dombrádi Tisza-
parti Sport HE.
Kiss József Ibrányi HE titkára
Fekésházy Gábor Nyíregyházi Bújtosi
HE. titkára
Magyar Sándor Nyírteleki HE. 
Orbán Zoltán Demecseri HE titkára
Pető László Nyíregyházi Vasutas HE. Fel-
ügyelő Biz.elnöke

Rácz Attila Tiszaszalkai Beregi Tiszahát
HE.
Schüszler Miklós Mátészalkai Szat-
márvidéki HE. 
Szováti Gusztáv Nyíregyházi NYPA
SENIOR HE. elnöke

III. A Szakbizottság feladatait – a
célkitűzések érdekében – 4 területre
csoportosítottuk:
1. Víz-és környezetvédelem, víz és környe-

zetfejlesztés (vízvédelem és halászati
vízterületek fejlesztése,

2. Jogi és államigazgatási kapcsolatok fej-
lesztése,

3. Pályázati lehetőségek ismertetése és
ajánlások,

4. Rendezvények támogatási formáinak
ajánlásai (horgásziskolák, környezetvé-
delmi, tapasztalatcsere)
Mindezek keretén belül közösen rendez-

tük meg a Nyíregyházi Főiskolával a me-
gyei Környezet és Természetvédelmi anké-
tot december 2.-án, 60 fő részvételével, a
Debreceni Egyetem bevonásával. 

Ugyancsak támogattuk a Rakamazi Nagy
Morotva rehabilitációjának II. ütemét.

IV. 2005. évre az alábbi pályázati ja-
vaslatainkat hirdettük meg.
a. Víz és Környezetvédelem: hidrobiológi-

ai, ökológiai és környezetvédelmi kutatá-
sok állapotfelmérések.

b. Halastavak és horgásztavak felújítása,
kialakítása, illetve bővítése.

c. Horgászati lehetőségek fejlesztése (sté-
gek, csónakok, horgásztanyák, verseny-
pályák, stb).

d. Családbarát környezet fejlesztés (játszó-
tér, fásítás, szemétlerakók létesítése, stb).

e. Rehabilitációs munkák (tervezés, kivite-
lezés)

f. Horgászathoz kapcsolódó rendezvények
(horgász és környezetvédő iskolák, verse-
nyek, stb).

g. Szolgáltatás fejlesztéséhez (madárfigye-

lő állások, kerékpárutak építése, WC-k,
kézmosók létesítése, stb).

h. Oktatáshoz: kéz és iparművészeti prog-
ramok (vályogvetés, nádfeldolgozás,
vesszőfonás, stb).

i. Módszertani és tájékoztató kiadványok
készítése (öko-és horgászturista progra-
mok, helyszínek bemutatása, kiadványok,
stb).

V. A munkánkhoz kapcsolódó elér-
hető szakterületek és képviselők:

1. Kutatás-fejlesztés területén:
– Nyíregyházi Főiskola Környezettudo-

mányi Tanszék 
dr. Kiss Ferenc tanszékvezető
dr. Wittner Ilona tanárnő
– FETIVÍZ Kft. Németh Gyula
2. Pályázatok készítése:
– Nyíregyházi Főiskola
dr. Szabó István tanszékvezető
Csonka László beruházási igazgató
– BIO-GENESIS Környezetvédelmi Kft.
Bartha István ügyvezető
– FETIVÍZ Kft. Vácz Sándor
3. Kivitelezés:
– FETIVÍZ Kft. Kerti Andor ügyvezető
– Kontroll Hajózási Kft. Tokaj dr.

Endresz István
4. Horgászturizmus, idegenforgalom

területén:
– Falusi Turizmus Megyei Szövetség
dr. Hanusz Árpád elnök
Zlota József titkár
– Megyei Természetbarát Szövetség:
Kiss Gyula elnök
– Kölcsey TV. Urbán Lajos igazgató
– Önkormányzatok (polgármesterek)
– Debreceni Egyetem dr. Nagy Sándor

VI. A rehabilitált vizek javasolt hasz-
nosítási területei:

a. Gazdasági
b. Környezetvédelmi
c. Sportcélú
d. Idegenforgalmi

Letelt 
a szolgálat

Nyugdíjba vonult Hamvas
Károly, a megyei horgász
szövetség halőre, aki a Kele-
ti-főcsatornán teljesített szol-
gálatot hosszú éveken ke-
resztül. Ez alkalomból kollé-
gái és munkatársai búcsúz-
tatták a megyei horgász szö-
vetség irodájában.

Szerelés 
a vízparton
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Kitüntettek 2006. évben

„Horgászsportért“
emlékplakettet kapott

DDoorráánntt  VViillmmooss,, a La-
guna 2D Kft. ügyvezetője,
aki állandó támogatója a
szövetség és az egyesületek
versenyeinek és a külön-
böző horgászrendezvények-
nek.

„Horgászegyesületért“
kitüntetést kapott

SSeerreess  IIssttvváánn,, a nyíregy-
házi Vasutas HE. volt gazda-
ságvezetője, később elnöke.
Pista bácsi nagy tapasztalat-
tal segíti a fiatalokat. Még
mindig aktívan részt vesz a
horgászközéletben.

Horgászsportért“
emlékplakett kitüntetésben

részesült 
KKrriissttoonn  LLáásszzllóónnéé,, a me-
gyei szövetség ügyintézője.
1992 óta dolgozom a Horgász
szövetségnél. 
Szeretem ezt a munkát, mert
sok embert ismerhettem meg ál-
tala. Azt hiszem, jó kapcsolat

alakult ki köztem és az egyesület vezetői között, igyekszem kol-
legáimmal együtt gyorsan, gördülékenyen lerendezni azokat a
kéréseiket, amelyek előbbre viszik és segítik munkájukat. Újfe-
hértón élek férjemmel és két gyermekemmel: Juditka, aki most
érettségizett, és Bálint, aki 12 éves.

„Horgászegyesületért“
kitüntetést kapott

DDaannkkóó  MMiihháállyy,, a Nyír-
teleki HE. elnöke, elnökségi
tag, a Kelet-Magyarország
munkatársa, a Villantó újság
szerkesztője. Nagy szerepe
van a horgásztörténések
megismertetésében.

„Horgászegyesületért“
kitüntetést kapott

SSzzûûccss  IImmrree,, a Postás
HE. gazdasági vezetője, ő az
egyesületi közgyűlésen ve-
hette át a kitüntetést a tag-
sága előtt, mivel Imre bácsi
ettől az évtől lemondott
posztjáról.

„Horgászegyesületért“ 
kitüntetésben részesült

UUrrbbáánn  FFeerreenncc,, a tarpai Kurucz HE örökös elnöke.
Gyermekkorom óta horgászom. 1965 óta vettem részt komo-
lyabban az egyesületi munkában, amikor az akkori Tisza-Sza-
mosközi HE önállóan működő tarpai csoportjának titkára let-
tem. 1973-tól egy cikluson keresztül a megyei szövetség orszá-
gos küldöttje voltam. 1989-ben önálló egyesület alakult Tarpán
Kurucz Horgász Egyesület néven, melyhez akkor még hozzá-
tartozott Gulács és Tivadar is. Ennek az egyesületnek – és a
szétválás után – az önálló tarpai egyesületnek voltam az elnö-
ke az alakulástól 2006-ig. Négy évtizedes munkám elismerése-
ként két alkalommal részesültem elismerésben a megyei szö-
vetség részéről. Az egykori vezetőségi társak közül sajnos már
nagyon sokan elmentek. Én szinte az utolsóként hagytam abba
a szövetségi munkát. A Kurucz Horgász Egyesület 2006 évi
közgyűlése örökös, tiszteletbeli elnökükké választott.

A horgászmozgalom nevében erőt, egészséget és további
eredményes munkát kívánunk a kitüntetetteknek.

A horgászat, azon túl hogy
nagyszerű kikapcsolódást
nyújt arra is jó, hogy segítsen
megőrizni barátságokat, ápol-
ni a rokoni kapcsolatokat, el-
mélyíteni a szülő-gyermek
kapcsolatát. Erre mutat rá az
alábbi a MOHOSZ által ren-
delkezésünkre bocsátott rövid
tanulmány is, amely a horgá-
szok szokásainak jobb megis-
merése céljából készült. 

Tovább elemezve a kérdést
arra is választ kaptunk, hogy
egy családon belül esetleg
más is hódol-e a szenvedély-
nek, és ha igen, akkor meny-
nyi időt tölt el együtt a család

a vízparton és ki az, vagy kik
azok a családon belül, akik
még szívesen fognak horgász-

botot a kezük-
be. A horgá-
szok 65%-a
válaszolta azt,
hogy a család-
ban más is
horgászik, és a
horgászattal
egész évben
eltöltött napok
felét körülbe-

lül a családtagokkal teszik,
mely jelzi számunkra azt,
hogy a horgászat valóban egy
olyan rekreációs tevékenység,
mely az egész családot érint-
heti, és érinti is, hiszen a szá-

mokból láthatjuk, hogy a
megkérdezett horgászok több
mint a fele a családdal, csa-
ládtaggal együtt horgászik.

A fiú- és lánygyermekkel,
vagy mindkettővel horgászók
száma a legtöbb: 38%. Ezen
belül legtöbben a fiúgyermek-
kel, (26%) illetve a gyermek-
horgászok az apjukkal hor-
gásznak (18%), de magas
számban testvért, majd felesé-
get, vagy férjet, illetve lány-
gyermeket jelöltek meg. Sok

esetben nemcsak egy család-
tag hobbija a horgászat, ha-
nem többen például az apával
együtt említik a testvért, illet-
ve a házastárssal és gyermek-
kel való közös horgászat is
gyakori. 
gyermek 38 %
fiúgyermek 26 %
szülők 23 %
apa 18 %
testvér 17 %
feleség 13 %
lánygyermek 4 %
férj 3 %

Nemcsak a szűk családot,
hanem több generációt is
összetarthat a horgászat, sok-
szor nagyszülő, vagy éppen
unoka az, aki együtt horgászik:
unoka 6 %
nagyszülő 2 %

(MOHOSZ, 2006)

Mire jó a horgászat?
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Már nagyon vártam a nyári
szünetet, hogy végre sza-
badon kihorgászhassam
magam. Az időjárás saj-
nos néha nem volt azonos
véleményen velem, és
nem a legbarátságosabb
arcát mutatta felém.

Ez ellen megfelelő öltözettel
lehetett volna védekezni, de a Ti-
sza vízgyűjtő területén lezúduló
esők és azok horgászataimat el-
rontó hatása ellen kevésbé. Egy
kellemesnek ígérkező tiszai úsz-
tatásra készültem, a ragyogó hor-
gászidőben.

Egy szerdai napot jelöltünk ki
barátommal a horgászat időpont-
jának. Nagy várakozással pakol-
tuk be az autómba a cuccokat, a
ládákat és mindenféle, a terepen
való mozgásunkat nehezítő –
egyéb horgászatoknál létfontos-
ságú – kellékeket most mellőz-
tük. Irány a Tisza, méghozzá egy
halban gazdag pálya, a tiszalöki
erőmű alatti szakasz.

Egész úton arról beszélget-
tünk, hogy milyen szép halak él-
nek ott, és milyen jó lesz majd a
bolóval szákba terelni őket. Fél-
órányi autózás után meg is érkez-
tünk a parkolóhoz, de egy kicsit
gyanús kezdett lenni a szituáció,
hogy egyetlen autó sem áll a par-
kolóban. Hiszen erre a helyre ha
nem kel fel elég korán az ember,
nem igazán tud leülni. Mi korán
keltünk, csak ügyes-bajos dolga-
inkat horgászat előtt el kellett
rendezni és a hivatalok nem iga-
zán veszik figyelembe nyit-
vatartásukkal, hogy mikor, hol
van szabad horgászhely. 

Szóval, már lehetett vagy tíz
óra, amikor a vízhez értünk és
teljesen értetlenül álltunk a lát-
szólagos „üres pálya“ előtt.
Gyorsan felmálháztuk magunkat,

– a könnyű menet-csomag így is
legalább fejenként tíz kilót nyo-
mott – és a víz felé siettünk. Egy
percen belül döbbenten álltunk a
hihetetlen sebességgel áramló,
tejeskávéhoz hasonló színű víz
szélén. Két napja jöttem haza egy
négynapos tiszai horgászatról és
még akkor minden rendben volt,
pompás halakat tereltem szákba.
És most...? Mi legyen? – kérde-
zem Pistit. Menjünk a strandra –
válaszolja.

Természetesen nem úszkálni
támadt kedvünk, sokkal inkább a
kedvezőtlen tiszai körülmények
elől menekültünk egy jobb kilá-
tásokat ígérő helyre. Ez a helyi
szabadstrand. A Tisza vize egy
kis öbölbe bekanyarodik és meg-
szelídül, afféle tavacskát képez-
ve. A hely egyik része alkalmas
fürdőzésre, a vele szemben fekvő
partszakasz pedig horgászatra.
Kicsit kétkedő voltam, hogy a
halak vajon bemerészkednek-e a
pancsoló gyerekek zsivajával telt
környezetbe. 

Hosszú bozótos, pókhálós gya-
loglás után megérkeztünk a hely-
re. Kételyeim azonnal eloszlot-
tak, amikor hatalmas rablásokat
és a békés halak szertelen 
pocsolását láttam. Jó lesz ez a
hely – örömmel nyugtáztam. Pis-
ti barátom közben már az alapo-
zó etetéshez készítette elő a gom-
bócokat. Jónéhány narancsnyi
méretűt küldtünk be, hogy fel-
keltse a halak érdeklődését és ét-
vágyát. Az első gombócok becsa-
pódását követően, már megjelen-
tek a legfürgébb kíváncsiskodók
a küszök. Pedig a gombócokat
igyekezett barátom jó keményre
gyúrni, hogy minél kevesebb
szemcse váljon le róla az „ezüst
nyilacskák“ figyelmének felkel-
tését mellőzzük.

Az alapozás két helyre történt,
egyik része hatos spicc, a másik
pedig 15–20 méterre feeder tá-
volságba. Én is szerettem volna
spiccezni, de sajnos nem pakol-
tam be a botzsákba, mert nem ide
készültem. Igaz, Pisti spiccbotja
is csak véletlenül, amolyan po-
tyautasként szegődött a túrához. 

Pinkivel próbáltam kedvesked-

ni a halaknak a 16-os vékonyhú-
sú horgon, de az előetetés ered-
ménye halakban megmutatkozva
váratott magára. A két szemből
álló pinkipárt háromra növeltem,
hátha a nagyobb csali intenzí-
vebb mozgása kapásra bírja a
dévéreket, hiszen ők lennének a
mai horgászat célhalai. Meg is
érkezett egy féltenyérnyi dévér-
palánta. 

A kapása nem volt túl meggyő-
ző a spiccen, ezért úgy gondol-
tam, hogy az eggyel gyengébbre,
az 1-esre cserélem. A következő
kapás szép hajlítás volt, a halacs-
ka méretéhez képest igen erőtel-
jes. Újabb kisdévér landolt a hal-
tartóban. 

A feeder látszott ma a nyerő
módszernek, pedig barátom sze-
reléke is teljesen le volt finomít-
va, – 0,12/0,10; 18-as horoggal.
Már fogtam egy pár darab dévért,
amikor Pistinek is kapása volt,
egy bodorka követte el.

Szépen fogtuk a tenyeres és a
valamivel kisebb dévéreket egy-
két bodorka kíséretében. Nem
voltunk egyáltalán elégedetle-
nek, hiszen a rohanó folyóhoz
képest ez ma sokkal nyugodtabb
horgászati feltételeket és gazda-
gabb élményt kínált. 

Először az etetőanyagot egy
kis nyitott feederkosárral juttat-
tam be, illetve pótoltam a „terített
asztal“ hiányosságait. Aztán
etetőcsúzlival félóránként né-
hány gombócot lőttem és kis tá-
nyérólommal helyettesítettem a
kosarat. Teljes mértékben műkö-
dött a dolog. 

Már lassan az indulás gondola-
ta fogalmazódott meg bennünk,
amikor egy kb. öt perce maszato-
ló kapásba emeltem bele. A feed-
er karikába hajlott és az orsóm
fékje lassan engedni kezdte a da-
milt az ellentmondást nem tűrő,

egyenletesen húzó hal irányába.
Az egyetlen dolog amit tehettem,
hogy a harcifékkel próbáltam ját-
szani, de semmit sem ért. 

Egyszer egy igazán hatásosat
tudtam beleemelni a menekülő
hal húzásába, ettől megfordult és
a part menti sűsű növényzet közé
fészkelte be magát. Innen egy ta-
podtat sem mozdult. Pisti a jobb
szákolási lehetőség kedvéért a
vízbe akart gyalogolni, de ebben
a pillanatban megkönnyebbült a
szerelék, nem úgy mint mi. Csak
néztünk egymásra és egybehang-
zó – ez nagy hal volt – kijelentés-
sel vettük tudomásul, hogy a hal
lelépett.

Már túltettük magunkat a
lábremegtető eseményeken, ami-
kor újra szerettem volna csalizni.
A horog alakja nem egészen azt a
formát mutatta, amelyiket a
Gamakatsu gyár mérnökei ennek
a modellnek eredetileg megál-
modtak. Előkét cseréltem és az
előbbihez hasonló horgot kötöt-
tem fel, csak egy kicsit vastagabb
anyagút.

Hiába vártuk a nagy halat, már
nem jött, csak néhány, az előbbi-
ekben fogott dévérrel kellett
megelégednünk. Így is nagyon
boldogok voltunk, a pancsoló
gyerekek és a dévérek jól meg-
fértek egymás mellett. Még egy-
szer hamarosan tiszteletünket
tesszük ezen a helyen (lehet,
hogy egy kicsit erősebb szerelék-
kel is fogunk készülni).

Balogh Róbert

Horgászok írják ��
Strandoló dévérek
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1. Melyik halnak vannak tépőfogai?
2. Melyik halnak van csúcsba nyíló, kitolható szája?
3. Mikor van a kecsege tilalmi időszaka?
4. Védett hal-e az állas küsz?
5. Sorold fel a ponty három fajtáját!
6. Milyen foga van az amurnak?
7. Mi a harcsa latin neve?
8. Milyen módszerekkel lehet süllőre horgászni?
9. Melyik Magyarország legnagyobb állóvize?
10. Horgászhat-e gyermek horgász éjszaka szülői felügyelettel?
11. Milyen készséggel horgászhat a gyermek horgász?
12. Melyik településre gondoltunk? Tisza-parti kis falu, itt található

egy Árpád-kori földvár. Ezen a helyen tartott zsinatot Szent Lász-
ló. Afalu határában található a Kis -Tisza holtág.

13. Melyik településre gondoltunk? A településen található egy vár-
kastély, mely a Rákóczi fejedelem egyik hívének tulajdonában
volt. A falu határában található 59 ha-os tó a Hortobágyi Nem-
zeti Park része, természetvédelmi terület.

13+1 Miből készül a kaviár?

Megfejtő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006. ................ hó......nap.
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Összeállította: Zelei Zoltán nyíregyházi gyermek horgász. Köszönjük!
Megfejtési határidő: augusztus 25.
Kisorsolásra kerül: 1 db 5 ezer Ft-os tanszer csomag, és 2 db 3 ezer Ft-
os tanszer csomag. 

Horgász k-VÍZ

1. Nincs a halak fogának
gyökere

2. Nincs a halcsontban csontvelő
3. A pikkelyei rajzolatából

következtethetünk a hal
életkorára

4. A bajusza különbözteti meg 
a pontyot a kárásztól

5. Négy bajusz szála van 
a pontynak

6. A márnának mérges az ikrája

7. Legfeljebb 1x1 méteres hálót
használhat a horgász

8. Lótetű a legjobb harcsa csali
9. Fárasztás
10. Ciprinus Carpio a ponty

tudományos neve
11. Lota lota a menyhal

tudományos neve
12. Nyírbátor
13. Mátészalka
13+1. Kótaj

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám nyertesei:
Zelei Zoltán Nyíregyháza, 1 hetes horgásztáborozást nyert Tiszadobon!

Schmilig Gergő Nyíregyháza, értékes könyvet nyert.
A NYERTESEKNEK GRATULÁLUNK!

Az oldalt összeállította: Kriston Lászlóné

Most hogy tombol a szün-
idő, ezer meg ezer féle
dolgot csinálhattok. Kíván-
juk, hogy legyen nagyon
tartalmas, szép nyaratok,
élményekben, szerelmek-
ben gazdag. 

Akinek kedve van meg is
oszthatná velünk és az olvasó
gyerekekkel, nagyon szívesen
vennénk írásaitokat, fényképei-
teket. Akár levelező rovatot is

készíthetnénk, írjatok bátran!
Gondoljatok azonban szülei-

tekre is, akik még esetleg nem
voltak szabadságon a nyáron.
Néha lepjétek meg őket 1–1 ap-
ró gesztussal. Pl. takarítás, mo-
sogatás, stb. Nagyobb gyerekek
akár főzhetnek, vagy süthetnek
is valamit meglepetésként. Eh-
hez ajánlunk egy egyszerű süti
receptet. Nagyon finom. Próbál-
játok ki, akár barátnővel közö-
sen, ez is egy jó program lehet.

Elkészítés: Összekeverjük az
első adag port, kivajazott köze-
pes méretű tepsibe hintjük. (Ha
kisebb tepsid van, magasabb
lesz a tészta, ha nagyobb, akkor
alacsonyabb). Kicsit szétrázo-
gatjuk. 

A túrót egyenletesen rámor-
zsoljuk. A mazsolát rádobáljuk.
A következő adag port ráhint-
jük. A tojásokat felverjük, hoz-
záöntjük a tejet, összekeverjük,

ráöntjük a túrós lisztes alapra,
kicsit kanállal eligazítjuk, hogy
mindenhová jusson. Kevés ol-
vasztott vajjal meglocsoljuk, és
előmelegített sütőben közepes,
majd kisebb lángon olyan piros-
ra sütjük, ahogyan nekünk tet-
szik. (Elég sokáig sül, kb. 45
percig, a hagyományos gáztűz-
helyben)

Megéri a fáradtságot. Jó ét-
vágyat hozzá!

KKKKeeeeddddvvvveeeessss    lllláááánnnnyyyyooookkkk,,,,     ffff iiiiúúúúkkkk!!!!

Hozzávalók:

7 kanál rétesliszt
5 kanál cukor 
(lehet kevesebb vagy több)
fél csomag sütőpor
majd még egyszer:
7 kanál rétesliszt

5 kanál cukor 
fél csomag sütőpor
fél kg túró
1 csomag mazsola
fél liter tej
4 db tojás
vaniliás cukor 
kanálnyi vaj vagy margarin

Hintett rétes

UUttaazzáássii  kkiiáállllííttááss..  A megyei horgász szövetség az idén
immár 4. alkalommal képviseltette magát a Vakáció Nemzetkö-
zi Idegenforgalmi, Utazási és Szabadidő Kiállításon, a Bújtosi
Szabadidő Csarnokban, 2006. április 7–9. között. Sok látogató
kereste fel a horgász szövetség standját, ahol információt kap-
hattak a megyei horgászvizekről, rekordfogásokról, horgászje-
gyek árairól, jó halas receptekről, sőt: engedélyváltás és hor-
gászvizsgáztatás is volt a helyszínen. Jövőre is szeretettel vá-
runk mindenkit az Utazási Kiállításon!

LLiizzaa  sszzoollggáállaattbbaann
A napokban egy új „halőr“

állt szolgálatban a megyei

szövetség horgászvizein. Li-

za, a megtermett németju-

hász Budapestről érkezett.

Korábban a bevetési és ak-

ció állományban teljesített

szolgálatot, de egy sérülés

miatt leselejtezték. Képessé-

gei viszont még lehetővé te-

szik, hogy a Holt-Szamoson

és elsősorban Tunyogma-

tolcs környékén, segítsen a

rapsicok elriasztásában.



Rekordfogások megyénkben

Élete legnagyobb hala
A tiszaszalkai Beregi Tiszahát Horgász Egyesület

tagja vagyok tizenhét éve, június 30-án leszek 30
éves – írja bemutatkozásként Mándi Zoltán

Vámosatyáról. – Ez év május 6-án sikerült meg-
fognom életem eddigi legnagyobb halát, egy 9
kg-os amur „személyében“. Tudomásom szerint
az egyesületünk vizén eddig még nem fogtak

ilyen nagy jószágot. Enyhén akadós terepen hat
méteres spiccbottal közel másfél órás küzdelem
után – segítség nélkül – sikerült partra emelni az
amurt. El sem mondhatom, milyen öröm volt ez

számomra.

Szakított 
a párja
Június 24-én
sikerült horog-
végre kapni a
13,5 kg súlyú,
82 cm hosszú
amurt, Hor-
váth István,
vásárosnamé-
nyi horgász-
nak a Nyír-
madai Csokaly
víztározón

Kapitális ponty
Ritka szerencsének tartja
Kondor Tamás horgász,

május 28-án, reggel 8 óra
körül fogott 12,7 kg-os

pontyát a leveleki
víztározóból

Ponty a parton
Május utolsó napján, es-
te 7 órakor a császár-
szállási víztározón Nagy
János Csaba és „segítõ-
je“, Lakatos Szabolcs egy
16,96 kg-os pontyot
akasztott. A horgász
nagy örömére, rövidesen
egy 6,5 kg-os pontyot is
partra varázsolt.

Leveleki amur
A Leveleki Víztározó már

bebizonyította, bõvelkedik
kapitális halakban.

Legutóbb Székely Sándor
leveleki horgász volt a

szerencsés, s egy 16 kg-
os amurt terelhetett a
partra május 25-én.

Amur 
gyöngypufira
Élete legnagyobb
halát fogta meg
április végén
Dalanics Mihály
a Császárszállási
víztározón. A
12,8 kg-os amur
reggel fél nyolc
körül – gyöngy-
pufira kapva –
akadt horogra, s
mintegy tizenöt
percnyi fárasztás
után került a
partra.

Harcsa a felsõ
Tiszáról

Rekordfogások megyénkben

Legjobb táp a YAQ Táp

A Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.-Sz.-B. megyei
Szövetsége ezúton is sze-
retne köszönetet mondani
az Országos Halászati Bi-
zottság, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisz-
térium, ezen belül a Vad-
gazdálkodási és Halászati
Főosztály, főosztályvezető
helyettese dr. Pintér Károly

részére, a horgászújság szá-
mára nyújtott erkölcsi és
anyagi támogatásért!

A megye horgászújságá-
nak ez a száma is a Halá-
szati Alap támogatásának
köszönhetően jelenhetett
meg!

Dr. Maleczky Imre
Fesztóry Sándor

elnök ügyvezető igazgató

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
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