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2007. évi statisztikák:
Megyei fogási átlag, egy leadott fogási naplóra: 19,53 kg

Országos fogási átlag egy leadott fogási naplóra: 21,35 kg.

Megyei taglétszám:

felnőtt ifi gyerek össz.:

12.713 532 1.226 14.471

Téli halvédelem

A hetvenkét egyesületet tö-
mörítõ megyei horgász szö-
vetség konzultációt tartott.
Több mint száztíz horgász
egyesületi vezetõ jött el ja-
nuár 28-án délelett a Start
vállalat ebédlõjébe, hogy
az aktuális információkról
tájékozódjon. Dr. Maleczky
Imre, a megyei horgász
szöveteség elnökének meg-
nyitója után elõadás hang-
zott el a legújabb TB- és
nyugdíj- és a közösségeket
érintõ adójogszabályokról.
A résztvevõk megismerhet-
ték ezek gyakorlati megva-
lósítását is. 

Folytatás a 2. oldalon

Nem egyszerûsödik az egyesületi életNem egyszerûsödik az egyesületi életNem egyszerûsödik az egyesületi élet

Tiszadadán

Kisvárdán

Gávavencsellőn Nyíregyházán

Utazási és szabadidõs kiállítás a BUSZACSÁ-

ban!!! Március 7–9. között kerül megrendezésre a szokásos

utazási kiállítás, melyen a horgász szövetség is képviseli

magát, aki teheti keresse fel a horgász szövetség standját,

ahol vizsgázási, jegyváltási és horgászati témában nyújta-

nak információt.

Horgászbörze
A vásárlók aktivitásának

köszönhetően délre már

szinte kiürült a terem

Még a szervezők sem számí-

tottak ekkora érdeklődésre,

mely a nyíregyházi Vasutas Mű-

velődési Házban január 16-án

szervezett Horgászbörzét kísér-

te. Mint azt Pataki Zsolt, a Vas-

utas Horgász Egyesület elnöke

elmondta: a kispénzű emberek,

a nyugdíjasok a horgásztársada-

lom legalább 20–30 százalékát

teszik ki, akik nem engedhetik

meg, hogy több tízezer forintos

új felszereléseket vásároljanak

maguknak. 

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Fesztóry Sándor ügyvezető

igazgató a 2008. évi szövetségi

változásokról szólt, kiemelve a

különböző adatszolgáltatásokat.

Mivel elég sok egyesület rendel-

kezik saját vízzel vagy vízkezelői

joggal, nagy érdeklődésre tartott

számot a víz és környezetvédelmi

felügyelőség szakemberének 

előadása, aki elmondta, január 1-

jétől több új rendelkezés lépett

életbe. Köztük is kiemelhető a

„vízkészlet-járulék“ megfizetése.

A felügyelőség folyamatosan vé-

gez ellenőrzéseket, amennyiben

rendelleneséget tapasztal, annak

következményei vannak. Csong-

rádi Zoltán, a Megyei Mezőgaz-

dasági Szakigazgatási Hivatal

igazgatója az új hivatali „felál-

lást“ ismertette, s felhívta a hor-

gászok figyelmét a környezet-

szennyezésre (kiemelten a víz-

parton) és a szemetelésre. (Mind-

ezekről bővebben lapunkban.)

Elismerés a környe-
zetvédelemért

A konzultáció végén dr.

Maleczky Imre a Környezetvé-

delmi Minisztérium elismerő

oklevelét adta át azoknak az

egyesületeknek, akik a Minisz-

térium és a MOHOSZ által

meghirdetett Országos Környe-

zetvédelmi Napon jeles, példa-

értékű munkát végeztek.

Környezetvédelmi akciót és

pályázati felhívást írt ki tavaly a

MOHOSZ, melyen megyénkből

is részt vett egy pár egyesület,

akiket most itt megemlítenék,

hiszen a környezetvédelemért

tett dolgok mindenképpen pél-

daértékűek: A legtöbbet, a leg-

eredményesebben dolgozó

egyesületeket a Környezetvé-

delmi és Vízügyi Minisztérium

és a MOHOSZ Elismerő Okle-

vélben részesített, melyet mi

most nagy szeretettel átadnánk.

További eredményes környezet-

védelmi munkát kívánunk min-

denkinek.

Környezetvédelemi munká-

juk elismeréseképpen okleve-

let vehettek át: Beregdaróczi

HE, Tisza-Szamosközi HE.

Fehérgyarmat, Vasas HE.

Nyírbátor, Cormorán Sport és

Természetvédő SE. Tiszavirág

HE. Tiszadob. 

Nem egyszerûsödik
az egyesületi élet

A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsé-

gének megbízásából 

kiadja a Fego Plusz Bt.
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Folytatás az 1. oldalról

Éppen ezért szervezték meg

most először (de valószínű

nem utoljára) a börzét. So-

kan elhozták a használt,

vagy megunt orsójukat, bot-

jukat, úszójukat, horgásziro-

dalmukat stb. Volt, aki pont

itt talált rá arra az alkatrész-

re, aminek tönkremenetele

miatt értékesebb felszerelé-

se használhatatlanná vált.

A Versenynaptár módosítását az tette szükségessé, hogy az

országos versenyeknél az I. osztályú csapatbajnokság

időpontja megváltozott.

Horgászbörze

2008
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...a tavon korcsolyázók legna-

gyobb bánatára. Nem annyira a

nádat sajnáltuk – mert jómagam

is a korisok igen népes táborához

tartozom –, mint inkább a befa-

gyott tó jegét, amit a nádtörmelék

korizásra szinte alkalmatlanná tett

– panaszolta egy korcsolyázó. 

A horgász egyesület tagjai a ná-

dat a tó egyik oldaláról a másik

oldalra áttolva gyűjtötték össze.

Ehhez a munkához a tó jegének

teljes felületét felhasználták, így

nem maradt talpalatnyi jég sem

nádtörmelék mentesen. Részem-

ről mondhatom, hogy megpróbál-

tam kérni, hogy keressenek meg-

oldást arra, hogy a munkát úgy

végezzék el, hogy ennyi ember

szórakozását lehetőleg ne tegyék

tönkre.

Gyakorlat, hogy a vízkezelő

horgász egyesület minden télen,

amikor befagy a tó levágja a ná-

dat. Nem kaptak engedélyt, hogy

a helyszínen elégessék a nádat,

így azt áttolták a szemközti part-

ra, amit a tavon korcsolyázók

igen zokon vettek, mivel a meg-

tisztított területük tele lett nádtör-

melékkel. Voltak, akik nagyon

durván szidalmazták a nádvágó-

kat - tudtuk meg. Ugyanakkor ne-

kik meg nem lett volna szabad en-

gedély nélkül a jégre menni, mert

így szabálysértést követtek el.

Levágták a nádat 

a Bújtosi-tónál...
Nagy feladat hárult télen a

vízkezelő együttesekre. A

fénynek, illetve hiányának

nagy szerepe van a jég

alatt kialakuló oxigénhi-

ányban is. 

Az összefüggő, átlátszó jégta-

karóra ráhullott hóréteg tartósan

besötétíti, elárnyékolja az alatta

lévő vizet, és ezáltal gyorsabban

elfogyhat a víz oldott oxigéntar-

talma. Ezért szükséges – lehető-

ségek szerint – a friss havat a

jégről letakarítani és jégborítot-

ta téli időszakban lékelni. 

A vízkezelő, köztük a

gávavencsellői, a kisvárdai, a

bujtosi egyesületek tagjai éppen

ezért a folymatosan tisztították,

ún. fényfolyosókat alakítottak

ki és lékeltek.

11 fő halászati őr  vizsgázott a Cormoran S.T.E -nél 

a rakamazi halászati vizek jobb őrzése érdekében.

Lékeltek és vigyáztak

Fényfolyosók az oxigénért

A jég vastagsága a tartós

hidegnek köszönhetően,

elérte 10–15 cm vastagsá-

got. 

A megyei szövetség halőrei

ekkor megkezdték a szövetség

kezelésében levő vizek levegőz-

tetését. Ezáltal a vízben keletke-

ző gázok távozhatnak, és oxi-

gént is vesz fel a víz. Megjelöl-

ték a vágási helyet, a balesetek

elkerülése érdekében.

A hóval borított jégen fénysá-

vokat alakítanak ki, ezáltal az

oxigéntermelő növények meg-

kezdik működésüket, igaz a

nyári időszakhoz képest csökke-

nő hatásossággal. A lékeket fo-

lyamatosan ellenőrizték, figyel-

ték a víz minőségével, oxigén-

tartalmával összefüggő jeleket.

Szükség esetén intézkednek. Az

igen népszerű lékhorgászat egy-

ben veszélyes is, ezért kérték a

horgászokat, hogy egyedül és

rossz látási körülmények között

ne menjenek a jégre. 

A lékelés szükséges és fontos

eleme a víz és élővilága védel-

mének. Az itt leírt módszerek

egyszerűek és hatásosak a leg-

több vízterületen. Bármely hor-

gász és természetszerető ember

megteheti, ha úgy érzi, felelős-

séggel tartozik a környezetért

ahol él. Már csak akarni kell...

Czuczor Gergely 

Halasítási hozzájárulás március végéig 

50% kedvezménnyel, csak 12 ezer forint!

Akció a bujtosi horgász egyesületnél

Cyklops „horgász“ – akvári-

umi díszhalak fontos elede-

le ez a parányi rákféle

Célkeresztben

a kormorán
A tervek szerint ismét gyérí-

tik a Szigetközben elszaporo-

dott kormoránpopulációt.

5–600 kormoráncsalád fészkel

itt, északról ráadásul még két-

szer annyi érkezik ide táplál-

kozni. A horgászegyesületek-

nek és a halászoknak rengeteg

kárt okoznak ezek a madarak,

amelyek a vizekből rabolják a

halakat, vagy

megsebzik

azokat. 
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Adótábla, adójóváírás

A 2008. évi adótábla azonos a

2007. évivel, a 18%-os adókulcs

sávhatára: 1 700 000 Ft, az ezt meg-

haladó jövedelemrész adója 36%.

Változás 2008. január 1-jétől,

hogy megszűnt a kiegészítő adójó-

váírás. Az adójóváírás a bérjövede-

lem 18%-a, legfeljebb havi 11 340

Ft, 12 hónapra: 136 080 forint. Ez

teljes egészében évi 1 250 000 Ft jö-

vedelem alatt érvényesíthető, 2 mil-

lió 762 ezer forint jövedelemig a kü-

lönbözet 9%-ával kell csökkenteni.

A havi adójóváírást, -tehát a havi bér

18%-át, de legfeljebb 11.340 forin-

tot – a magánszemély jogosultsági

nyilatkozata alapján 2008-ban az 1

250 000 forint jogosultsági határig

továbbra is a munkáltatónak kell le-

vonnia az adóelőlegből, mindaddig,

amíg az általa az adóévben kifizetett

adóelőleg alapok összege az aktuális

kifizetéssel együtt nem haladja meg

a jogosultsági határt. 

Járulékmérték

A munkáltató által fizetett 29%

társadalombiztosítási járulékon be-

lül az egészségbiztosítási rész 5%, a

nyugdíjbiztosítási rész 24%. Az 5%

munkáltatói egészségbiztosítási já-

rulék 4,5% természetbeni, illetve

0,5%-os pénzbeli részre oszlik. A

munkavállaló által fizetendő 15,5%

egyéni társadalombiztosítási járulé-

kon belül az egészségbiztosítás 6%,

ezen belül a természetbeni egészség-

biztosítási járulék 4%, a pénzbeli

2%. Az egyéni nyugdíjjárulék 9,5

százalékra emelkedett. Magánnyug-

díj-pénztári tagoknak ebből a tagdíj

változatlanul 8%, a Nyugdíjbiztosí-

tási Alapba kerülő nyugdíjjárulék vi-

szont 1,5%-ra nőtt. Az egyéni nyug-

díjjárulék alap felső határa 2008-

ban, napi 19.500,- Ft, évi

7.137.000,- Ft. 

A törvényalkotó bevette a nyugdí-

jas egyéni vállalkozót és a nyugdíjas

társas vállalkozót az egészségügyi

szolgáltatás fizetésébe, tehát akár

van a nyugdíjas vállalkozónak

jövedelemkivétje, akár nincs, a

4.350,- Ft eü. szolgáltatást meg kell

fizetni, és be kell vallani. 

Egészségügyi szolgáltatásra jogo-

sultak körét kibővítették a tanulói és

hallgatói jogviszony kezdetétől a di-

ákigazolványra való jogosultság

megszűnéséig. Nem kell egészség-

ügyi szolgáltatást díját fizetnie azok-

nak, akiknek egészségkárosodása el-

éri a 40%-ot, munkaképessége leg-

alább 50%-os mértékben romlott, és

erről az illetékes hatóságtól igazolá-

suk van. Továbbá, akik a rájuk irá-

nyuló nyugdíjkorhatárt betöltötték,

de jövedelmük nem haladja meg a

minimálbér 30%-át (2008-ban ez

havi 20 700 forint)

Emelkedtek az egyes természet-

beni juttatások értékhatárai: hideg

étkeztetés: 6 ezer forint/fő, meleg ét-

keztetés 12 ezer forint/fő. 

A munkáltató által a magánsze-

mély nyugdíjba vonulásakor ter-

mészetben adott egyszeri ajándék

értékéből a 15 ezer forintot meg nem

haladó összeg, továbbá a társadal-

mi szervezettől évente egy alka-

lommal kapott, valamint a vetélke-

dőkön és versenyeken díjként ka-

pott tárgyjutalom értékéből 5.000

forintot meg nem haladó összeg, to-

vábbá összeghatártól függetlenül a

versenyen nyert érem, trófea.

A munkáltató által a munkavál-

lalójának, a vele közös háztartásban

élő közeli hozzátartozójának, legfel-

jebb évi három alkalommal adott

termék, szolgáltatás, illetve az ezek-

re szóló utalvány értékéből alkal-

manként az adóév első napján érvé-

nyes havi minimálbér 10%-át meg

nem haladó rész. (2008. évben a

minimálbér: 69 ezer forint). Ezt az

adómentes juttatást a munkáltató

csekély értékű ajándékként tartja

nyilván. 

Reprezentációról: az 1995. évi

CXVII. Törvény 1 számú melléklete

8.35. pontja szerint: Természetbeni

juttatások közül adómentes: A társa-

dalmi szervezet, a közösség széles

körét érintő (nem zártkörű), azonos

részvételi feltételekkel szervezett

kulturális, hagyományőrző, sport-és

szabadidős és más hasonló közössé-

gi rendezvényén helyben nyújtott

szolgáltatás, helyi fogyasztásra

juttatott étel, ital, valamint –

legfeljebb a rendezvény összes költ-

ségének 10%-áig terjedő együttes

értékben- résztvevőnként azonos ér-

tékű, ajándék. 

Ezen kívül, a szervezet által nyúj-

tott reprezentáció és a 10 ezer forint

egyedi értéket meg nem haladó üzle-

ti ajándékról: Az általános szabály-

tól eltérően a társadalmi szervezet-

nél az általa nyújtott reprezentáció

és a 10 ezer forint egyedi értéket

meg nem haladó üzleti ajándékok

együttes értékének 54%-ból levon-

ható, az összes ráfordítás 10%-ának

54%-a, illetőleg az adóévben elszá-

molt összes bevétel 10%-ának 54%-

a (ha ez utóbbi kevesebb) és az után

kell a közterheket megfizetni. 

Példa:

Összes bevételünk: 148 ezer fo-

rint, összes ráfordításunk:199 ezer

forint, reprezentáció: 8 ezer forint. 8

000 x 54%= 4 320 Ft,

148 000 x 10% x 54%=7 992 Ft,

199 000 x 10% x 54%=10 746 (a két

adat közül mindig az alacsonyabbal

számolunk.)

Példánkban nem keletkezett a

reprezentációs költségek miatt adó-

fizetési kötelezettség, mert a számí-

tott 54%-os Szja (4 320), az adó-

mentes értékhatár (7 992 Ft) alatti.

Ha a kifizető az előző pontban

meghatározott értékeket meghaladó

összegben nyújt reprezentációt, ad

üzleti ajándékot, akkor a meghaladó

rész értéke után 54% adót kell fizet-

ni, továbbá 11% Eho-t. Ezen fizetési

kötelezettséget, ha van ilyen évi egy

alkalommal kell megfizetni. Az adót

az adóévben (üzleti évben) elszámolt

éves összes bevétel megállapítására

előírt időpontot (általában május 31.)

követően kell megállapítani, és a be-

vétel megállapításának hónapját kö-

vető hónap 12-éig kell megfizetni, és

a következő (havi, negyedéves)

egyesületek esetében éves bevallás-

ban kell bevallani. 

A reprezentációról, üzleti aján-

dékról analitikát kell vezetni, hogy

évvégén könnyen áttekinthető, meg-

határozható legyen az összege, és

nem utolsó sorban azért, mert ellen-

őrzéskor ezt be kell mutatni. 

Magáncélú telefonhasználat:

Változás 2008. január 1-jétől!!! Ha

a cégtelefon használata a számla

alapján tételesen nem különíthető el,

a kifizetőt terhelő áfás kiadás 20%-

át mindenképpen magáncélú hasz-

nálatnak kell tekinteni. (Korábban

az átalánydíjas konstrukcióval elke-

rülhető volt az adó.) A kifizető te-

hát választhat a magáncélú tele-

fonhasználat értékének tételes el-

különítése és a között, hogy az őt

terhelő kiadás 20%-a után fizeti

meg az adót. Az adó mértéke 54%,

erre jön a járulék, ami 29%, to-

vábbá 3% munkaadói járulék. Az

adót havonta kell bevallani a

0808A jelű nyomtatványon, kizá-

rólag elektronikus úton!!! 

A munkáltató által biztosított

adóköteles béren kívüli juttatás-

nak minősül: a juttatások együttes

értékéből a 400 ezer forintot meg-

haladó rész  (Összesen: 400 e Ft-ig

tehát adómentesen adható):

Ilyenek pl.:

● az adómentes üdülési csekk érté-

ke, vagy az adómentes üdülési

szolgáltatás szokásos piaci érték

● Internet használat munkáltató által

átvállalt díja

● iskolakezdéshez adott támoga-

tás a munkavállaló gyermeke

után, 2008. évben 20.700 fo-

rint,

Dr. Maleczky Imre, a megyei

szövetség elnöke az adózással

kapcsolatban kiadott változá-

sok naprakész figyelmére hívta

fel az egyesületek figyelmét. A

pontos, szakszerű egyesületi

munka végzése érdekében a

szövetség elnöke adózással kap-

csolatos szakembereket is meg-

hívott – Kovács Judit és 

Kovács László szakértők sze-

mélyében – az elnökök-

titkárok-gazdasági vezetők idei

hagyományos konzultációjára,

melyen több mint 100 fő egye-

sületi vezető vett részt. A fonto-

sabb témákat itt ismét felidéz-

zük az egyesületek részére:

Tájékoztató a 2008. január 26-i konzultáción elhangzottakról
A m i t  a z  a d ó z á s r ó l  t u d n i  k e l l
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Ingyenes. Fontos tudniva-

ló, hogy a 70 éven felülieknek az

államijegy vagy a bélyeg ingye-

nes. A megyei horgászszövetség

közgyűlésének 2002. évi határo-

zata szerint a 70 éven felülieknek

nem kell fizetni szövetségi tagsá-

gi díjat sem. Egyedül – kivétel,

ahol egyesületi döntés született a

mentességről –, az egyesületi tag-

sági díjat be kell fizetni az idő-

seknek is. (Valamint a megállapí-

tott területi engedélyt is meg kell

váltaniuk.) Az új belépő 70 éven

felülinek is vizsgát kell tennie.

Egyesületünk nevében

2008. február 22-én Bu-

dapesten elismerő okle-

velet vehettünk át a Kör-

nyezetvédelmi és Vízügyi

minisztériumtól és a

MOHOSZ Magyar 

Országos Horgász Szö-

vetségtől. 

Az elismerő oklevél tartal-

mazza, hogy a fent említett

szervek gra-

tulálnak, és

elismerésü-

ket fejezik ki

a Máriapócsi

H o r g á s z

Egyesüle t -

nek a 2007.

évben elvég-

zett környe-

zetvédelmi

tevékenysé-

géért. Az El-

ismerő okle-

velet Haraszthy László Termé-

szet- és környezetmegőrzési

szakállamtitkár (KvVM) és

Szalay Ferenc ügyvezető el-

nök (MOHOSZ) adta át Tóth

Árpád Egyesületi elnöknek. 

Tavaly ősszel kiírt „tiszta

víz, rendezett vízpart“ című

pályázaton ugyan nem kerül-

tünk az első öt helyezett közé,

de az elvégzett munkának kö-

szönhetően vehettük át az elis-

merő oklevelet és egy jelentős

könyvjutalom csomagot. Úgy

gondolom, hogy nagyon fon-

tos esemény volt ez az éle-

tünkben, hiszen olyan egyesü-

letekkel lettünk együtt kiemel-

ve, akikre csak büszkék lehe-

tünk (Paks, Maczonka, Rácke-

ve, stb.). Külön érdem, hogy

(sajnos) a megyénkben egye-

dül csak a mi horgász egyesü-

letünk részesült ilyen elisme-

résben.

Mellékelem az elismerő ok-

levelet és az átadás pillanatát.

A képen Tóth Árpád átveszi az

elismerő oklevelet Haraszthy

László szakállamtitkártól, a

másik úriember Szalay Fernc,

a MOHOSZ ügyvezető elnöke. 

Tóth Árpád sk. 

A máriapócsi HE elnöke

Elismerõ oklevél
● Művelődési intézményi szolgálta-

tás piaci érték

● Ingyenesen vagy kedvezménye-

sen juttatott helyi utazási bérlet 

● Munkáltatói hozzájárulás ön-

kéntes kölcsönös egészség-

pénztárba

Alkalmi Munkavállalói kis-

könyvvel való foglalkoztatásról:

Első lépésként az 1041-es nyomtat-

ványon be kell jelenteni az alkalmi

munkavállalót. Nyilvántartást és je-

lenléti ívet kell vezetni, továbbá a

postahivataloknál beszerezhető bé-

lyeg formában kell leróni a járulékfi-

zetést, ami 400, 700, 900, 1.100 fo-

rintos lehet. A 400 forintos bélyeg

beragasztásával csak 6 órát dolgoz-

hat a foglalkoztatott. Havonta jelen-

tést kell küldeni róla, szintén a 0808-

a nyomtatványon és szintén elekt-

ronikusan. 

Kérdés:
Barkóczi Gábor Dolgozók HE.

Kisvárda
Ha megbízási díjjal alkalmazunk

valakit, azok járulékai, hogy alakul-

nak, és mit kell utána megfizetnie az

egyesületnek?

Válasz az előadótól:
Ha a mininálbér 30%-a feletti az

összeg, akkor az jogviszonynak szá-

mít, és minden járulékot meg kell fi-

zetni utána, kivéve a munkaadói és

munkavállalói járulékot. És ilyenkor

az egyesületnek adatszolgáltatási

kötelezettsége is keletkezik. Tehát

ha megbízási díjat fizet ki, akkor azt

szintén elektronikusan a 0808-as

nyomtatványon a tárgyhót követő

12-éig be kell küldeni és meg kell fi-

zetni az APEH-nak.

Kovács László

Fiatalok Kulturális Szövetségé-

nek vezetője, könyvelő

Köszöntője után elmondja, hogy a

Nyírségi Civilházban tavaly ősszel

egy indult egy program, ami 2008

májusáig tart, ennek keretében a ci-

vil szervezetek, ha elakadnak, vala-

milyen adózási, gazdasági, pályázati

területen szívesen segítenek szá-

mukra díjmentesen. Ez azt jelenti,

hogy nem készítik el ugyan teljes

mértékben az éves beszámolóját, de

segítenek abban. A Civilház telefon-

ja: 42/509-116, 42/402-115. 

Bejelentési kötelezettségek: Adat-

bejelentés, adatváltozás bejelentésé-

re a 08201-es nyomtatvány szolgál.

Nyomtatvány kitöltése előtt termé-

szetesen a Bíróság Polgári Irodájá-

hoz is be kell jelenteni változásain-

kat (név, cím, vezető tisztségviselők

személyében történt változás, alap-

szabály módosítás). A másik adatbe-

jelentő lap a már említett 1041-es

nyomtatvány. Ezen kell be és kije-

lenteni minden olyan személyt, aki-

vel kapcsolatban a civilszervezet TB

köteles kifizetést végzett. Legyen az

akár alkalmazott, megbízásos jogvi-

szony, egyszeri kifizetés, stb. A har-

madik adatbejelentő lap a 180-as

nyomtatvány, ami 2008-tól meg-

újult. Ezen kell bejelenteni azt a sze-

mélyt, aki a civil szervezet nevében

elektronikus úton eljár. Ezt a regiszt-

rációt egy önkormányzati regisztrá-

cióval kellet kezdeni, 2007. évben,

ami úgy hallottam, hogy megtörtént

az egyesületek részéről.

Kérdés:
Lipcsei József nyíregyházi Vas-

utas STE.
Ha valakinek a regisztráció óta

megszűnt, illetve megváltozott az e-

mail címe, mit tud tenni?

Válasz az előadótól
Azt be kell jelenteni a magyaror-

szág.hu oldalon, a saját adatok vál-

toztatása címszónál, és utána a 180-

as nyomtatványt újból be kell adni

elektronikusan. A magánszemélyek-

nek 5 évente meg kell újítani re-

gisztrációját.

Bejelentések után bevallások:

A legfontosabb a 0703-as, február

15-i beadási határidővel. Elmulasz-

tása mulasztási bírságot von maga

után, valamint társasági adóbevallá-

si kötelezettséget. Ezen kívül a

számviteli tv. alapján az egyesüle-

teknek május 31-ig a beszámolót

kell készíteniük, erre vonatkozóan

a civil szervezet a 224/2000. Kor-

mány rendelet alapján egyszerűsí-

tett beszámolót készít. Ha közhasz-

nú a szervezet, akkor közhasznú

jogállásának megfelelően közhasz-

nú egyszerűsített éves beszámolót

készít. Két dolog miatt is előnyös a

közhasznú jogállás: pályázatoknál

előnyben részesítik, az NCA műkö-

dési pályázatán kívül a többi kategó-

riában csak közhasznú szervezetek

indulhatnak. Továbbá az adózás te-

kintetében a közhasznú szerveztek

más adózás alá esnek.

Havi bevallás a 0808A és a

080M nyomtatvány. Ezen kell ada-

tot szolgáltatni ha bármilyen TB kö-

teles kifizetés történt az egyesület-

nél. APEH igazolást, ha kérünk, és

nem volt alkalmazottunk tehát nem

adtuk le a 0808A nyomtatványt,

nem tudnak igazolást kiadni, ezért

üresen is be lehet ezt adni. Valószí-

nűleg kötelezővé fogják ezt a beval-

lást tenni.

Iparűzési adókötelezettség: Civil

szervezeteknek nem kell fizetni, de a

hatálya alá tartoznak, ezért a nemle-

ges bevallást az önkormányzat adó-

hatósági irodája felé teljesíteni kell. 

2008. január 1-jétől csak az a

számla és nyugta tömb használha-

tó, ami 2007. szeptember után ke-

rült forgalomba, a régi számla, és

nyugtatömböket le kell selejtezni.

Elfogadni is természetesen csak az

új számlákat szabad. 

Az adóügyekkel kapcsolatos vál-

tozások összefoglalójaként dr. Ma-

leczky Imre újból felhívta a figyel-

met a határidők pontos betartására.

Ugyanis az adóhivatal minden fel-

szólítás nélkül kiróhatja a mulasz-

tási bírságot, amely elvonhatja a 

kisebb egyesületek teljes évi bevé-

telét.

lejegyezte: Kriston Lászlóné



6 2008. március

Fesztóry Sándor, a megyei

szövetség ügyvezető igaz-

gatója a konzultációra meg-

hívta a FETIKÖVIZIG két

munkatársát, hogy tájékoz-

tassák az egyesületek veze-

tőit az elmúlt hetekben fel-

merült vízkezelőket érintő

problémákról, a megjelent új

rendeletekről.

A FETIKÖVIZIG munkatársa

által elmondottakból az alábbiakat

emelnénk ki. 

Tapasztalhatták az elmúlt idők-

ben, hogy a felügyelőség elkezdte

azt a folyamatot, hogy végig el-

lenőrzi a horgásztavakat, halasta-

vakat és megvizsgálja, hogy a víz-

jogi üzemeltetési engedélyben

foglaltaknak megfelelően üzemel

vagy sem. Ha nem, akkor általá-

ban kezdeményezi az üzemeltetési

engedélynek a módosítását. 

Jelen pillanatban halászati cé-

lú vízfelhasználás vízkészlet já-

rulék mentességet élvez, ugyan-

ez nem vonatkozik a horgászta-

vakra. És itt van a lényeg gyakor-

latilag, hogy milyen célú az a víz-

felhasználás, ami megvalósul. Ha

halászati célú, továbbra is mentes-

séget élvez a vízkészlet járulék fi-

zetése alól (továbbiakban VKJ),

ha horgászcélú, akkor VKJ fize-

tés terheli. Nyilván a felügyelő-

ség nem bolygatja azt az állapotot,

ami volt korábban, a jelen állapot-

hoz fog viszonyulni, magyarán

visszamenőleg fizetési kötelezett-

séget senkinek nem fog megálla-

pítani. Miből is áll ez a fizetési kö-

telezettség? Ez a kötelezettség ab-

ból áll, hogy vagy a vízfelhaszná-

lás tényleges mértéke alapján

vagy a vízjogi üzemeltetési enge-

délyben lekötött vízmennyiség

alapján VKJ-ot kell fizetni. Fon-

tos, hogy mi van ebben az üzemel-

tetési engedélyben, mert abban az

esetben, ha semmilyen vízpótlásra

nem került sor, akkor is a vízjogi

engedélyben lekötött mennyiség-

nek a 80%-a után VKJ-ot kell fi-

zetni. Itt hívom fel a figyelmet ar-

ra, hogy ha ez nem valós adatok

alapján került megállapításra, ma-

gyarán túlméretezett ez a lekötési

igény, akkor kezdeményezzék en-

nek az engedélynek a módosítást,

mert ha semmilyen vízfelhaszná-

lásra nem került sor, akkor is az

engedélyben foglaltak 80%-a után

VKJ-ot kell fizetni. Jelen pillanat-

ban az engedélyek vagy horgász-

tóra, vagy halastóra vannak kiad-

va. Felügyelőségünk elkezdte és

jelenleg is folytatja ezek ellenőr-

zését. Abban az esetben, ha azt ál-

lapítjuk meg, hogy a vízfelhaszná-

lás nem az engedélyben foglaltak-

nak megfelelő, akkor kezdemé-

nyezzük az engedély módosítását

és csak a módosított jogerős enge-

délyt követően, írjuk elő ezt a faj-

ta VKJ fizetési kötelezettséget.

Visszamenőleg tehát nem kerül

sor a VKJ megállapítására. Van-

nak azonban olyan engedélyek,

amelyek már eleve tartalmazzák

ezt a járulékfizetési kötelezettsé-

get, csak eddig nem nagyon fog-

lalkozott vele senki. (Tudniillik a

felügyelőséghez ez a hatáskör két

éve került oda.) Abban az esetben,

tehát ahol az engedély már eleve

tartalmazza ezt a járulékfizetési

kötelezettséget, de nem tett eleget

ennek a vízfelhasználó, ebben az

esetben sem fogjuk visszamenőleg

előírni a fizetési kötelezettséget.

Csak onnan kezd el működni ez a

dolog, hogy kimentünk, jegyző-

könyvbe foglaltuk, tájékoztattuk a

tisztelt üzemeltetőt arról, hogy

VKJ fizetési kötelezettsége van,

és innentől kérjük, hogy tegyen

annak eleget. Erről a kötelezett-

ségről nem nagyon lehet elfeled-

kezni, mert akinek engedélye van

a felügyelőségen, azok részére

megküldjük azokat a nyomtatvá-

nyokat, amit fizetés előtt ki kell

tölteni. Nem biztos, hogy egysze-

rű a nyomtatvány, ezért állunk

mindenkinek rendelkezésére mun-

kaidőben bármikor, akár Sándor

András kollegámon keresztül,

akár személyesen engem is keres-

hetnek. Címünk: Nyíregyháza,

Kölcsey u. 12–14.

Kérdés:
Jakab János Kraszna HE. 
Kocsord

Mi elszenvedői vagyunk ennek a
dolognak, hiszen kicsit rosszul
esett, hogy meg kellett újítani a víz-
jogi engedélyt, ami 120 ezer forint-
ba került. (ami korábban 30 ezer
volt). Továbbá meglepett ez a vízdíj
is, amit kiszabtak nekünk, ezzel kap-
csolatban lenne egy kérésünk. Ne
január 15. napja legyen a fizetési
határideje, mert eléggé le van a
számlánk ekkorára apadva már és
új bevételek csak februárban jelent-
keznek. Úgy kellett összekaparnunk
a pénzt erre a díjra, ami 3,90 volt,
első hallásra, de mikor elkezdtük
nézegetni a valóban bonyolult

nyomtatványt, kiderült, hogy ez 16
forint. 4 ezer m3 után ez már elég te-
temes összeg egy kis egyesület szá-
mára. És még hozzáteszem, hogy
van egy kutunk, erre kellett a vízjo-
gi engedély, továbbá fel kellett újí-
tani a szivattyút, hitelesített vízórát
kell tartanunk, hiszen akkor 1-es a
szorzó, ha nem hiteles, akkor 2-es.
Továbbá a víz nem jön fel magától,
ezt árammal kell szivattyúzni. Ez is
belekerül x összegbe, ehhez hozzá
teszem még a vízdíjat is, ebből már
mennyi sok halat tudnánk venni! 

Ez ellen persze nem tehetünk
semmit. Szerintem a fizetési határ-
időn lehetne módosítani, nem tu-
dom ezt mi szabályozza, továbbá
az összeget is sokalljuk. A Fel-
ügyelőségtől már minket megke-
restek, az eljárás és a hozzáállás
tisztességes volt, ezzel nem volt
probléma. 
Válasz:

Törvény írja elő a határidőt, mi

a törvényt űberelni nem tudjuk.
Amíg nem fizetik, addig sajnos ké-
sedelmi pótlékot kell kiszabnunk.
De látok esélyt a járulék megfize-
tésének időponti egyeztetésére, sőt
részletfizetésre is, de ezt időben
kell kérni és határozathozatallal
ezt az időpontot, eltolhatjuk. 
2. kérdés

A mi vizünk egy holtág, a Tiszá-
ból kapja a pótlást, miért kell ilyen
esetben a bérlőnek fizetni, miért
nem a tulajdonosnak?
Válasz:

A nevében is benne van, vízjogi
üzemeltetési engedély, ez az üze-
meltetési engedély az üzemeltető-
nek a nevére szól és természetsze-
rűleg a járulékfizetési kötelezett-
ség az engedélyben foglaltaknak
megfelelően alakul. Tehát, ha eb-
ben az engedélyben meg van hatá-
rozva a vízpótlás módja, a vízpót-
lás mértéke, akkor azután kell fi-
zetni. Áradáskor megmerült holt-
ágra természetesen nem kell VKJ-
ot fizetni. 

Rózsási László SZÁÉV HE. Nyír-
egyháza

Mi a VII. számú főfolyásból
kapjuk a vizet Nyírturáról, amit
nekünk a Vízügytől meg kell vásá-
rolni. Megvesszük azt a vizet, ami
a felszíni vízből adódik, tehát in-
gyen van, és még ráadásul még
egyszer fizessünk vízdíjat, hogy ezt
a vizet bele tudjuk engedni a ta-
vunkba. A Vízügynek is fizetünk, a
Környezetvédelmi Felügyelőség-
nek is fizetünk, ez egy extrém eset.
Ráadásul olyan magas összeg jön
ki, ami borzasztó helyzetbe hozza
egyesületünket.

Ha jól értelmeztem az elhang-
zottakat, ezt a vízjogi engedélyt le-
het módosítani. A módosítás nem
a tóban lévő vízre vonatkozik, ha-
nem a pótlásra, amit kapunk? 
Válasz

Igen, így van. Ami az engedély-
ben van azután kell fizetni, hang-
súlyozom még egyszer, és ezt nem
mi mérjük, Önök vallják be. 

A héten már tartottunk megbe-

szélést Fesztóry Sándor ügyvezető

igazgatóval, mert olyan jogszabá-

lyi változások álltak be január 1-

jétől, aminek itt azt hiszem, nem

nagyon tud örülni senki. Ezek

nagyvonalakban a következők:

Felszín alatti vízből (talajvíz,

rétegvíz) vízpótlás nem lehetsé-

ges, ezek után. Ha a jelenlegi en-

gedélyek lejárnak, azokat meg-

hosszabbítani nem lehet!

Tájékoztató a 2008. január 26-i konzultáción elhangzottakról
Csak a halászat i  v izek élveznek mentességet
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Felszíni vízpótlásra abban az

esetben van lehetőség, ha az adott

halastó, horgásztó nem érzékeny

területen fekszik. Mi az, hogy ér-

zékeny terület? Érzékeny terület a

megye 70%-a. Előírás az is, hogy

a tó fenékszintjének és a legma-

gasabb talajvíz szint között 1 mé-

ter távolságnak legalább meg kell

lenni. Ez olyan feltétel, hogy ta-

lán nincs is a megyében olyan tó,

ami ennek megfelel. A mai ta-

nácskozáson elhangzottak törvé-

nyi hátteréről az alábbi rendele-

tekben olvashatnak bővebben:

379/2007 (XII. 23.) Korm.rende-

let (A vizek hasznosítását, védel-

mét és kártételeinek elhárítását

szolgáló tevékenységre és létesít-

ményekre vonatkozó szabályok-

ról), továbbá a 94/2007 (XII. 23.)

KvVM rendelet (A vízgazdálko-

dás egyes szakmai követelménye-

iről) és az 1995. évi LVII tv. (A

vízgazdálkodásról). A vízkészlet

járulék kiszámításának módját a

43/1999 (XII. 26.) KHVM rende-

let írja elő.

Amennyiben a vízjogi enge-

délyben lekötött vízmennyiség

nem haladja meg a 25m3/d érté-

ket, a vízhasználó évente egyszer,

a tárgyévet követő hónap 15. nap-

jáig köteles a járulékot kiszámíta-

ni és megfizetni. Ha az engedély-

ben szereplő átlaglekötés ezt az

értéket meghaladja, a vízhasználó

negyedévente, a tárgynegyedévet

követő hónap 15. napjáig köteles

a nyilatkozatot megtenni és a já-

rulékot megfizetni. 

Fesztóry Sándor

A jelenlegi helyzetből hogy

tudnánk jól kijönni? Az lenne a

véleményem, hogy az a jelenléti

ív, amit most itt aláírtunk és ha el-

fogadják ez egy aláírásgyűjtésnek

is megfeleljen, melyben kérjük a

törvényalkotót, hogy vizsgálja

felül az álláspontját ezekkel a

jogszabályokkal kapcsolatban, a

bennünket érintő bányatavak vo-

natkozásában hiszen úgy tudom,

hogy márciusi hatállyal öntözési

célú pályázatok is beadásra kerül-

tek és a törvény szerint öntözési

célra sem lehet használni ezeket a

vizeket. A konzultáció résztve-

vői egyhangúlag elfogadták,

hogy az aláírt jelenléti ívet a

Szövetség aláírásgyűjtésként

felhasználhatja az érdekképvi-

seleti munkához. 

A MOHOSZ és a Megyei Szö-

vetség álláspontja alapján a hor-

gászati tevékenység nem minősül

vízhasználatnak, hiszen ebben a

kérdésben 2004. decemberében

dr. Varga Miklós vízügyi államtit-

kár is úgy nyilatkozott, hogy az a

horgászegyesület, aki bányatavon

gazdálkodik az vízhasználat vo-

natkozásában nem minősül víz-

használónak. 

Tóth András vagyok a

penyigei Szenke-tó üze-

meltetője. A tó több száz

éves, vadregényes, fákkal

körülölelt, úgymond igazi

vadvízjellegű, bár a falu

egyik utcája pont a partján

halad el. 

Szeretném megemlíteni, hogy

nálunk 2–3 hetente van haltele-

pítés. Jelentős a víz ponty, amur,

harcsa, csuka állománya, hatal-

mas mennyiségben jelen van az

őshonos kárász is. Dévérke-

szegből is hatalmas példányok

kerültek a vízbe. A tó parton

működő büfében minden igényt

ki tudunk elégíteni (étel, ital,

horgászfelszerelés, sátorozás,

rendezvényszervezés). 

Érdemes ellátogatni több nap-

ra, családdal is, hisz igen sok a

környéken a látnivaló. (Turist-

vándi, Kölcse, Túrbukó, Szat-

márcseke stb. Kulturáltak és ol-

csók a vendégházak.) Minden-

kit szeretettel várunk.

Bemutatkozik a

penyigei Szenke-tó

Újra felkapott üdülőhely lett a

Balaton és környéke, ezért szo-

morúan veszik tudomásul a hor-

gászok, hogy évről évre jelentő-

sen csökken a tó halállománya.

Pontyból és süllőből van a legke-

vesebb a vízben, de a múlt év má-

sodik felében már keszeget is alig

lehetett fogni – számoltak be az

illetékesek. Okként az intenzív

halászatot, illetve az orvhalászok

tevékenységét hozták fel. A szak-

emberek szerint először telepíteni

kellene, majd folyamatosan véde-

ni a halállományt. Ehhez szükség

lenne állami szerepvállalásra, a

Balaton-parti önkormányzatok és

a horgászok közötti összefogásra,

illetve arra, hogy a horgászturiz-

musból keletkező bevételeket

visszaforgassák a szükséges fej-

lesztésekbe. Mindezek után is 4–5

év kellene, hogy ismét elegendő

hal legyen a Balatonban.

Egyre kevesebb a hal
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Horgászegyesület neve: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdői HE

Székhelye: Nyíregyháza-Sóstó

Levelezési címe: Nyíregyháza Szódaház út 18. 4400

Telefonszám: (elnök): 06-30/935-5417, (titkár): 06-30/569-4105

Ügyfélfogdás: Nyíregyháza-Sóstó, Blaha Lujza sétány

Ideje: napkeltétől

Ügyintéző: Halász Mihály elnök, Nemes Gyula halőr

Tisztségviselők: Halász Mihály elnök, Cseppentő József titkár, D.Szűcs

János gazdaságfelelős, Kajati Attila vezetőségi tag, Speker Károly vezető-

ségi tag

Éves tagdíj: Felnőtt: 10.000 Ft,   Ifjúsági: 8.000 Ft,   Gyermek 1.000 Ft

Taglétszám: Felnőtt: 60   Ifjúsági:   2 Gyermek:   5

Tagfelvétel: korlátozott  számban. 

Kezelésben lévő vízterület: Nyíregyháza „Sóstói tavak“.

Versenyhorgászati lehetőség: korlátozott, az etetési tilalmak miatt! 

Egyéb szolgáltatások: – gyermekek horgásztatása, tanítása

– versenyek rendezése (korlátozva).

Amit a VÍZTERÜLETRŐL 2008-ban tudni kell

Vízterület adatai:

Neve: Sóstói tavak (csónakázó és fürdő tó).

Címe: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Tulajdonos: önkormányzat

Kezelő: Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdői HE

Telefonszám: (elnök): 06 30 9355417, (titkár):  06 30 5694105

Területe: 9.5 ha

Éves engedély ára: 15.000 Ft 50 kg-ig

Napijegy ára:  felnőtt: 2 000 Ft,   ifjúsági: 1 000 Ft,   gyermek: 500 Ft

Üdülőknek hetijegy: 10 000 Ft

Napijegy váltható: halőrnél

Fogható mennyiség: két nemes hal + 3 kg egyéb

Éves nemes hal: 50 kg/eng.

Egyéb hal: nincs korlátozva

Horgászati lehetőség: Partról, jól kiépített  horgászállásokról, stégekről,

napkeltétől napnyugtáig.

Tiltott helyek: sziget, strand, camping, kikötő.

Egyéb tiltás: a fürdő tóban fürdési idényben a nyitvatartási idő alatt  tilos a

horgászat, csak előtte napkeltétől, illetve zárás után napnyugtáig lehetséges. 

Éjszakai horgászat: csak tagoknak péntek,szombat éjjel!

Jellemző halak: ponty, kárász, süllő, csuka, amur, keszegfélék, busa, fo-

lyami harcsa, törpeharcsa stb.

Rekordok: ponty: 12,5 kg, Süllő: 7 kg, Csuka: 9 kg, Amur: 14 kg, Busa: 20

kg, Folyami harcsa: 33,6 kg

Faj szerinti tilalmak: nincs, illetve országos horgászrend szerint. A védett

halakra. (Süllőre, csukára egy időben).

Telepítés: általában havonta a meghirdetett csütörtöki napon, és szomba-

ton már lehet horgászni!

Megközelítés: 8-as busszal, illetve személygépkocsival.

Parkolási lehetőség: kiépített parkolókban, illetve a Blaha Lujza sétányon

a vízparton.

Étterem, büfé, szállás, camping: minden lehetőség rendelkezésre áll.

Egyéb szolgáltatások Sóstón: állatpark, élmény- és parkfürdő stb., fa-

lumúzeum, csónakázás, szabadtéri színpad.

Bemutatkozik a
Nyíregyháza-Sóstógyógy-
fürdõi Horgász Egyesület

Saját vízzel rendelkező

horgászegyesület vezető-

ségében tevékenykedem.

Talán sok horgásztárs,

akiknek nincs ilyen, úgy

gondolja, nekünk jobb a

helyzetünk, ebben van

igazság, de az örömek

mellett sok gonddal jár.

Nem szeretnék panaszkodni, de

szólnék néhány kihívásról, nehéz-

ségről, talán a lehetséges megoldá-

sokról is. Kezde-

ném azzal, hogy

jogos elvárás tag-

jaink részéről,

hogy az éves en-

gedélyezett kifog-

ható nemes hal

mennyisége biz-

tosított legyen. A

mi esetünkben ez

3500 db, amely 1

kg-os tömeggel

számolva annyi

halat jelent, ame-

lyet nem tudunk a

beszedett területi

jegyekből megvásárolni. Ezt a dol-

got átgondoltuk, már több éve vá-

sárolunk 2 nyaras pontyokat, elő-

nevelt ragadozó halakat. Miért is?

Még egy kis matematika. Pl. vet-

tünk 400 kg 2 nyaras pontyot 25

dkg-os átlag súllyal ez 1600 db, eb-

ből 70% felnő. A telepítés utáni

második év őszén lesz 1100 db

1,30 kg  egyedsúlyú 1450 kg töme-

gű halunk.

A fent leírt példa, úgy gondolom,

tevékenységünk helyes iránya. Per-

sze hallom a kétkedők hangját, mi

van ha... Van némi igazságuk, mert

vannak buktatók a dologban. Meg

kell védenünk halainkat télen, nyá-

ron, betegségek is előfordulhatnak,

bíznunk kell a jobb időjárásban. A

halak védelmében vettünk 2 db le-

vegőztető berendezést, ezekkel

próbáljuk elérni céljaink biztonsá-

gosabb megvalósítását. A 2 nyaras

halak drágábbak mint a fogható

méretű társaik és a levegőztető be-

rendezés sem olcsó, ezért ezeknél

igénybe vettünk pályázati támoga-

tást , ezzel enyhítve kiadásainkat.

Lehetőségnek gondoljuk a napi-

jegy bevételeink növelését. Mi

szükséges ehhez? Megfelelő kör-

nyezet, jól halasított víz, halőrzés!

Dillemaként merül fel, hogy mi a

jó a vendéghorgásznak, mi a jó a

vendéglátónak? Mindenképpen az

a jó, ha a napijegyes horgász nem

távozik üres kézzel. Mi legyen a

szákban? Fogjon,

mondjuk 2 db

pontyot, de jól já-

runk-e, ha elvisz 2

db 2 kg-s halat?

Ezen a területen

valós versenytár-

sakat jelentenek a

környékünkön lé-

vő maszek vizek,

amelyek sokszor

kedvezőbb felté-

telekkel csábítják

a horgászokat.

Pozíciónkat tud-

juk erősíteni az

egyéb halak (kárász, keszeg) a rit-

kábban elérhető (compó) valamint

ragadozó halak (csuka, süllő) fogá-

si lehetőségének kínálatával. 

Azt szokták mondani: jó bornak

nem kell a cégér, de mivel mi még

csak szeretnénk jók lenni, úgy gon-

dolom, szükségünk van erre is. Így

aztán rendszeresen megjelenünk a

legfőbb helyi rendezvényen, a falu-

napon. Pl. több éve főzzük a ha-

lászlevet Túristvándiban, bekap-

csolódtunk a megyében zajló hor-

gászversenyek rendezésébe, örü-

lünk, ha hírek jelennek meg a me-

gyei sajtóban.

Ezek az eszmei értéket képviselő

dolgok hozzá kell, hogy tartozza-

nak tevékenységünkhöz.

Néha megjelenik a befektetett

munkák eredménye, ez ad erőt a

folytatáshoz. 

Jakab Ferenc

Kihívások, válaszok



112008. március

Évente 1–2 alkalommal van
módomban a Tiszán horgászni,
nem is vagyok folyóvízi horgász,
ennek ellenére valamiféle kü-
lönleges vonzalom hoz ide.
Ilyen a halak mozgásának ki-
számíthatatlansága, a vízpart
nyugalmat árasztó látványa.
2007-ben Tiszán zajló különös
eseménnyel esett egybe az aktu-
ális horgászatom.

Rádi Laci barátom invitált
egy horgászatra Tivadar kör-
nyékére. Nyár elején átlagos
meleg nyári nap került sor a do-
logra.

Munka után sietve érkeztem a
megbeszélt helyre, csónakba
szálltunk és indulás a kiszemelt

helyre. Útközben gyönyörköd-
tem a Tiszában, a készülődő
eseményekre különös jelek nem
utaltak. 2 km tettünk meg a hor-
gászhelyig, horgászokat alig
láttunk, viszont az egyik na-
gyobb kanyarban  horgász vagy
természetbúvár foglalt helyet.
Felszerelése nem a szokványos
botokból állott, az előtte lévő
állványon fotómasina vagy ka-
mera állt készenlétben. Tudtuk
mit vár, mi is hallottuk a híreket,
ahogy mondani szokták, repült
a bogár.

A következő kanyarban hor-
gonyoztunk le. Bevetettük botja-
inkat és vártunk.

Horgász dolgainkról beszél-

gettünk, volt időnk, hiszen a ha-
lak nem zavartak.

Kérdeztem Lacit, aki jártas a
Tisza dolgaiban, mikor kezdő-
dik?

Az órájára nézett és azt
mondta, még egy fél óra.  

Nem tévedett , a jelzett idő el-
telte után a kanyar külső íve fe-
lé mutatott és kérdezte , hogy lá-
tom-e  azt az 5–6 repülő vala-
mit. Láttam előbb 10-et, aztán
100-at. Végül a repülő vagy a
vízből éppen kibúvó, álca ruhá-
jától szabadulni készülő kéré-
szek tömegében ültünk része-
ként a Tiszán zajló csodának.

Az sem zavart, hogy majdnem
kiverték szemünket, lejjebb hoz-
tuk sapkánkat, közben kérdez-
tem, miért a folyással szemben
repülve, keresik párjukat, akivel
megtörténik rövid életük legfon-
tosabb eseménye. A magyarázat

egyszerű, a miért megválaszolá-
sa nem.

Honnan tudja a kérész, merre
folyik, miért repül folyással
szemben, milyen titkos kód és
hová rejtve vezérli őket, hogy ők
és utódaik is azonos helyről jöj-
jenek elő 3 év után.

A csoda vége felé közeledett
egyre több élete utolsó szárny-
csapásait végző kérészt vitt el a
víz csónakunk mellett, s ekkor
jutott  eszembe rég eltávozott
apám kedvenc nótájának sorai:

Milliónyi lepke habjai közt
játszik, de egy sem él sokáig.

Nyári horgászélményről írva
szólnom kellene a fogásról is,
talán a halak az élmény mellett
lakmároztak a kérészekből is,
így az általunk felkínált csali
nem érdekelte őket, amit ez al-
kalommal mi nem bántunk.

Jakab Ferenc

Tengeri pecázás
Itt a tél a vizek nagy része

befagyott és egyre keve-

sebb helyen lehet horgász-

ni! Nekem hiányzik, ezért

egy nyári élményemet sze-

retném megosztani a hor-

gásztársakkal.

Nyáron Olaszországban nya-

raltunk a feleségemmel és fontos

szempont volt, hogy pecázni is

lehessen. Fő bázisul Ravennát,

illetve egy Ravenna melletti

„üdülőfalut“ választottunk, ott

egy 3 csillagos kempinget, amit

az interneten néztünk ki.

Ez a Pó síkság déli részén ta-

lálható és érinti a Pó folyó egyik

mellékága is. Én elsősorban a

tengerben akartam horgászni,

mert a folyókra ott is engedély

kell, és szinte végig a hivatásos

halászok nagy hálói lógnak a víz

felett, viszont a tengerparti hul-

lámtörő mólókról engedély nél-

kül lehet horgászni, nem úgy

mint pl. Horvátországban, mint

azt később hallottam.

Követve a horgászportálokon

olvasható tanácsokat, felszerel-

keztem „surf“ bottal a hozzá va-

ló zsinórral és orsóval, háromlá-

bú bottartóval, 80–120 grammos

ólommal, csapó előkével, meg

komoly nagy horgokkal, de sze-

rencsére vittem magammal egy

4,20-as spicc botot is. Alig tud-

tam az autóba beszuszakolni a

sok mindent.

A tenger hullámzott

Reggel korán kimentem a mó-

lóra, szép komótosan bedobtam

egy szerintem jó csalival a surf

szerelékemet, és vártam a ka-

pást. A tenger közben hullám-

zott, fújt a szél és ide-oda jól el-

sodorta a damilt, de kapás sem-

mi! Úgy 9 óra körül megjött a

dagály meg az olasz horgásztár-

sak is, és csodálkozva nézték,

hogy mit dobálok az én botom-

mal, csóválták a fejüket. Az

egyik szólt is valamit, de mivel

nem értek olaszul, arrébb ment.

Ők, ahogy szemem sarkából

néztem, 5–6 méteres botokkal

kb. 15-ös damillal két részen

rögzített úszókkal és 12-es ho-

roggal horgászva fogták egymás

után a pisztráng szerű 15–20 cm-

es halakat. Ők a helyiek, tehát

úgy kell, ahogy Ők! Fogtam a

4,20-as „sneciző“ botomat, nagy

nehezen találtam egy  csomag

maradványából  előkötött 12-es

horgot és lelestem, hogy a kagy-

ló húst, (ami az üzletekben is

kapható fekete kagyló...) hogyan

kell feltűzni, mert az sem túl

egyszerű! Nyálkás, csak kisolló-

val lehet jól szabdalni, de az volt.

Két ponton rögzíthető úszóm

nem volt, ezért egy 2,5 grammos

wagler úszót tettem fel, bedob-

tam vagy 10 méterre a móló szé-

létől, és hopp! – valami azonnal

lehúzta az úszóm, aztán feljött,

de amikor kivettem már nem

volt rajta a csali... az olaszok

néztek és egymás között kom-

mentálták az eseményeket... a

következő kapásnál azonnal be-

vágtam és meg is volt a hal ...és

az olaszok bravóztak... Aztán

odajött az egyik öreg és magya-

rázott egy két dolgot még, és láss

csodát, sikerült vagy 25 db halat

fognom délig, aztán olyan hőség

volt, hogy ott hagytuk, meg jött

az apály is...

Amíg ott voltunk, vagy 3-szor

négyszer is kimentem, közben

2,5 euróért vettem egy elég

gyenge minőségű két ponton

rögzíthető úszót is. Minden sok-

kal drágább, mint itthon. A fel-

szerelést minden horgászat után

alaposan édes vízzel lezuha-

nyoztattam, így nem ette meg a

sós víz! A fogott halat nem sike-

rült beazonosítanom, az olaszok

csak „barka“-nak nevezték. Fe-

hér húsú, szálkamentes, jó ízű

sült hal lett belőle!

Tóth Géza, Oros
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Évek óta sokat hallani a Szlo-

vákiában található Sirava-

tározó legendás dévérkeszeg

állományáról. A finom keszeg

horgászok álma, hogy a nagy-

testű dévérekből annyit 

fogjanak, amennyit csak 

szeretnének.

Idehaza a legritkábban adódnak

olyan helyzetek, hogy egy-egy hor-

gászat alkalmával akár több tíz dara-

bot is foghatunk belőlük, a legtöbb-

ször 1–2 nagyobb példánnyal hoz

össze a sors. Persze vannak olyan ta-

vak, ahová célirányosan telepítenek

nagyobb példányokat, de a legtöbb

helyen a tógazdák pontycentrikusak.

Pedig a versenyhorgászok és a fi-

nom szereléket kedvelők legtöbbje a

nagytestű dévérekről álmodik.

Nem is olyan messze, a szlovák

határtól alig 70 km-re levő Sirava-

tározóban tömeges előfordulásúak

ezek a nagy dévérek. Régóta tudjuk

ezt, de eddig nem sikerült eljutni ide

horgászni.

Az idén nekünk is megadatott a

lehetőség, miszerint október 6-án

egy páros versenyre kaptunk meghí-

vást. Sikerült csatlakozni ahhoz a

lelkes kis magyar csapathoz, akikkel

már több ízben is találkozhattunk

több versenyen (I. Régiós kupa,

Tímár-mix kupa, Szatmári kupa).

Büszkék vagyunk arra, hogy egye-

sületünk neves versenyzői baráti

kapcsolatot ápolnak több olyan Bor-

sod megyei versenyhorgásszal, mint

Kondráth Balázs, Tóth Laci, Gál To-

mi, Nevelős Béla, Mola, stb. (akivel

meg még nem hozott össze a sors,

reméljük, ezután megteszi). Segítsé-

gükkel sikerült az, hogy erre a meg-

hívásos versenyre szűkebb berke-

inkből is többen kijuthattunk, joggal

remélve, hogy egy nem mindennapi

pecában lesz részünk.

Egyesületünkből Luzsinszky Ta-

más, Polyák Csaba, Nagy Gyula, Ta-

kács Peti és jómagam utaztunk ki.

Nem kis várakozással álltunk a ver-

seny elé, hiszen a tavalyi évben Po-

lyák Csabi ugyanezen a versenyen

részt vett, és párjával Kondráth Ba-

lázzsal a mintegy 70 kilós összfogá-

sukkal az előkelő 2. helyet szerezték

meg. Nem semmi teljesítmény. 5 óra

alatt ketten 70 kiló dévért fogni.

Mindannyian errõl 

álmodunk

Nem kis izgalom jellemezte a fel-

készülést. A vízről kapott informáci-

ók alapján elsősorban matchbotos

horgászatra kellett készülni. A ver-

senypálya a tározó déli völgyzáró

gátján volt kitűzve. Maga a gát a

környező hegyekből származó, nem

ritkán autónyi nagyságú kövekből

van „szórva“, amelyen a közlekedés

életveszélyes. A vizet ismerők sze-

rint a versenypályán az átlag víz-

mélység 3–4 méter körüli, attól füg-

gően, hogy milyen távolságba akar

az ember horgászni, és hogy a pálya

mely szakaszára sorsol. Jellemzően

keletről nyugatra mélyült a víz, és

várhatóan (infók alapján) a seké-

lyebb rész nyerőbb lehetett. Igye-

keztünk tehát ide húzni, már ameny-

nyire ezt lehetett befolyásolni. Min-

denesetre reménykedtünk, hogy nem

a leghaltalanabb részre húzunk.

Egyértelműen a csúszó úszós

meccsezésre készültünk. Idehaza ta-

lán 4–5 évente kerül sor olyan ver-

senyre, ahol ezt a technikát kell al-

kalmazni, így készleteink hiányosak

voltak. Egy egy konyhahorgászat

során, ha netalán kitévednénk Cso-

bajra, eredményesen lehet gyakorol-

ni ezt a technikát. Szükséges volt be-

szerezni 14–16 gr-os önsúlyos úszó-

kat, hiszen informátorunk szerint

(Csabio) várható volt igen erőteljes

szél, az ekkor beinduló áramlások

miatt a zsinórra az úszó teherbírásá-

nak akár a felét 2/3-át is fel kell he-

lyezni. Kicsit féltem is a helyzettől,

hiszen ez idáig csak olyan csúszó

úszós módszerrel horgásztam én is

meg Tamás is, amikor maximum

2–3 gr ólmot helyeztünk a zsinórra,

a többi az úszó aljában maradt. A

klasszikus slideres technikát eddig

egyikőnk sem használta sohasem.

Meg is jegyeztük magunknak, hogy

ez a verseny a „tanuló“ verseny lesz.

Persze a boltban az önsúlyos

úszók felső határa általában megáll

14-gr-nál. Az idei velencei tavi VB-

ről hallhattuk, hogy az olaszok egy

eddig csak alig űzött technikának a

„Sliderezésnek“ köszönhették a sike-

rüket. Ez nem szól másról, mint ar-

ról, hogy minimális önsúllyal (1–3 g)

rendelkező meccsúszót csúszóra

(Slider=csúszó) szerelünk, és az úszó

további teljes terhelhetőségét (6-18

g)a zsinórra helyezzük. Ezek az

úszók viszont nem karbonszálasak,

antennájuk többnyire tömör pávatoll,

vagy balsafa, így az érzékenységük

sem közelíti meg azokét. Extrém kö-

rülmények közé valók. A hírek arról

szóltak, hogy erre van esélyünk, de

még gondolni sem mertünk arra,

hogy nem vagyunk képesek előre

felmérni ennek a körülménynek a

fontosságát. Annak rendje módja

szerint beszereztünk 12–14-gr-os

slidereket, és 14 gr-os hagyományos

önsúlyos úszókat.

A nagy nap reggelén a 4 órai ke-

lést követően Tamással 5-kor talál-

koztunk a sátoraljaújhelyi állomá-

son, ahol bevártuk Polyák Csabié-

kat, valamint a BAZ-megyei vonal-

ról Nevelős Béláékat. A határon egy

gyors reggeli (zsemle+felvágott, né-

mi kólával), és megbeszélés után

konvojban indultunk el még sötét-

ben. Miközben megérkeztünk a táro-

zóhoz, ki is világosodott rendesen.

Először csak a nagy völgyzáró gá-

tat láttam az autóból, majd fel kellett

hajtani a gátra, ahonnan a szemem

elé tárult a hatalmas tározó. Elsőre

ledöbbentem, hogy mekkora vízről

van szó. Na és mekkora hullámok-

ról. Az autóból is látszott, hogy a

hullámok magassága eléri helyen-

ként az 1 métert, majd szépen tajté-

kozva átbukik. Tanulmányaimból

úgy emlékeztem, hogy a hullámok

akkor buknak át, ha a hullámmoz-

gás, mint körmozgás alja eléri az alj-

zatot, és így a körmozgás (amilyen

pályán a vízrészecskék mozognak)

alsó, víz alatti útja lefékeződik. Itt a

3–4 méteres mélységben erre esély

sem volt, így csakis a hatalmas erejű

széltől lehettek tarajosak a hullá-

mok. Kiszállva az autóból gyakorla-

tilag bele kellett kapaszkodni az aj-

tóba, mert simán rám vágta volna.

Iszonyatos erejű szél tombolt.

60–70–80 kg dévér

Meg is kérdeztem magamtól.

Normális vagyok én? Nem is lehet

ilyen körülmények között horgászni.

Mivel azonban láttam, hogy a már

megérkező csapatok lázasan kever-

ték az etetőanyagaikat, csillapodtak

kételyeim. Folyton az a gondolat járt

a fejemben, hogyha itt tényleg lehet

60–70–80 kiló dévért fogni, akkor

olyan mennyiségben vannak és ve-

hemenciával kell, hogy egyenek,

hogy az a „kis“ hullámzás már nem

is kell, hogy zavarjon ebben.

Tamással összeöntöttük a tegnap

este bekevert etetőnket (Maros Mix

XXL Dévér), hogy jól át tudjuk dol-

gozni. Összesen 8 kiló száraz kaja

kiadott kb. 25 liter etetőt, ami oly

kevésnek tűnt, hogy rendesen elka-

pott a pánik. Láttuk, hogy a helyi

csapatok fejenkét egy-egy dézsával

kevernek, a mienk meg együtt volt

kb. ? dézsányi. A szúnyogmennyi-

séggel ugyanez volt a helyzet. A

szlovák csapatok 8–10 liter szúnyo-

got raktak földbe, így Tamást komo-

lyan elkapta a pánik, hogy eléggé

alulméreteztük magunkat csali és

etetőanyag kérdésben (nekünk volt

összesen 2 liter szúnyogunk). Nagy

nehezen sikerült még a parton hoz-

zájutni egy fél literhez, amihez még

a gátoldalból szedtünk egy kis földet

is. Utólag ezt elnevezték barátaink

Siravai élmények Horgászok írják ��
Zemplinska Sirava by Googleearth

Pálya

A felkészülés 

komoly tornamu-

tatvány volt

A felkészülés 

komoly tornamu-

tatvány volt
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Terre de Siravának. Tanakodtak is

rajta a kívülállók, hogy milyen okos-

ságot is találhattunk ki, biztosan a

helyi földet jobban eszik a halak,

stb. Pedig ha tudták volna, hogy

csak a pánik szedeti velünk a földet.

De sebaj, azt mondják, a verseny-

horgászat egyrészről pszichológiai

hadviselést is követel...

Ambrus Tibivel Tamás konzultált

előre a várható körülményekről, így

a Mulde-kupán szerzett tapasztalata-

ikból tanulva, hoztunk magunkkal

egy liter gilisztát is, mely szintén a

szúnyog mellett a földben kapott he-

lyet. Reményeink a tömeges dévér-

fogáshoz kezdtek megalapozottá

válni, bár Tamás hallotta, hogy a

tegnapi edzés során még csak dévért

sem sikerült az egyik csapatnak fog-

ni, nemhogy 70 kilót. Így aztán iga-

zán nem tudtuk eldönteni, hogy

vagy nagyon túlméreteztük, vagy

nagyon alulméreteztük a kaja meny-

nyiséget. Mindenesetre majd meg-

látjuk, gondoltuk.

A sorsolás sajnos nem kedvezett

nekünk, és a versenypálya nyugati,

délnyugati végére kerültünk.

Csabiék elmondása alapján ez a hal-

talanabb rész, itt mélyebb a víz.

Mellettünk ült le a Szlovák Sensas,

tavalyi győztes csapata, és a mi

szektorunkba kerültek Csabióék is. 

A felszerelés lehordása nem volt

egyszerű feladat a hatalmas köve-

ken, igen kellett a túrabakancs, ha az

ember nem akarta a bokáját kifica-

mítani. Amikor az összes cucc lent

volt, előkerültek a gumicsizmák is.

A hullámzás olyan nagy volt, hogy a

ládaállítás nemcsak az óriáskövek

okozta egyenetlenség miatt volt ki-

hívás, hanem azért is, mert minden

3–4. hullám a parti kövezésnek csa-

pódva lavórnyi hideg vízzel terítette

be a fejemet, miközben lehajolva a

láda lábát próbáltam stabilizálni. Ez

a művelet legalább fél órát vett

igénybe.

A felszín alatti viszonyok feltér-

képezése viszonylag hamar ment,

olyan 30 méteren találtunk is egy

komolyabb törést. Meg is egyeztünk

Tamással, hogy a tövébe fogunk ala-

pozni. Mivel elsősorban folyóvízi

jellegű földünk volt, úgy döntöttünk,

hogy az alapozó etetés során a kaja

felét bejuttatjuk. Ehhez fejenként

egy-egy Sensas vödörnyi kaját és

földes szúnyog-giliszta keveréket

kellet előkészíteni csúzlizásra. Még

soha nem horgásztam úgy, hogy

ennyi etetőmennyiséget egyszerre

kellet volna előgyúrni alapozó ete-

téshez. Így amikor már 15 perce

csak az egykezes gombócokat gyúr-

tam két kézzel párhuzamosan, alig

volt erőm szabályos, összeálló gom-

bócokat gyúrni.

Szerelni kell

Ugyanilyen furcsán éreztem ma-

gam akkor is, amikor az alapozó ete-

tést megkezdtük. A rendelkezésre ál-

ló 5 percből mi 10-et használtunk

fel, azaz amikor a szomszédaink már

javában horgásztak, mi még mindig

lövöldöztünk. Ugyan megnyugtatott

az a tudat, hogy ez idő alatt halfo-

gást nem láttunk.

Nem is gondoltuk volna, hogy

majd 1 óra fog eltelni addig, amíg az

első halat megfogjuk. Tamásnak ju-

tott a bravúr. Kis idő múlva nekem is

sikerült egy 80 dkg körüli dévért a

szákba terelni. Ekkor még nem is

gondoltam volna, hogy az elkövet-

kező 1,5 óra nem a halfogásról fog

szólni, legalábbis nekem.

Elkövettem ugyanis egy baklö-

vést. Az addig jól működő szerelé-

kemet egy balul sikerült dobással si-

került teljesen leamortizálnom, így

kézbe kellet venni egy másik szere-

lést. Sajnos, ez kisebb (12 g) úszóval

volt ellátva, így az erős oldalsodrás a

kelleténél jobban vitte. Gondoltam

egy kis ólmot még leteszek fenékre,

így talán lassíthatom a szerelék sod-

ródását. Próbáltam az eresztéken is

állítani, hogy hosszabb legyen a fe-

néken fekvő zsinór mennyisége is. A

zsinórütkőző feljebb húzásakor vi-

szont elszakadt a főzsinór. Na még

csak ez kellett. Már idegesen vettem

kézbe a harmadik szerelést is, amit

szintén sikerült perceken belül le-

amortizálni. Ezzel elindult egy olyan

kapkodási roham, ami nem eredmé-

nyezett halat az előttem álló másfél

órában. Tamás javasolta, hogy a ná-

la levő sebkötöző cérnából készítsek

ütközőt, mert ő ezt használja. El is

készítettem egy újabb szerelést ez-

zel, és csak az első dobásnál szem-

besültem azzal, hogy az én botom

gyűrűi apróbbak, mint az övé, így

dobáskor rendre magam előtt csapó-

dott be a szerelés. Szóval kezdtem

úgy kinézni, mint egy abszolút kez-

dő. Mire normalizálódott a helyze-

tem, a versenyből már csak másfél

óra maradt hátra. Közben azért Ta-

más meg-megcsípett egy-egy dévért,

de nem mondhattuk el, hogy tépjük,

mint atom. 

Közben a közeli szomszédaink

közül 2–3 páros össze is pakolt, és

elkezdett felcuccolni. A balra mellet-

tünk horgászó Szlovák Sensas csa-

pat pedig ekkor kezdte el fogni na-

gyon a halat. Gyakran egyszerre

húzták. Láttuk, hogy nagyon elhúz-

nak tőlünk. Nem bajlódtak csúszó

úszós technikával, 5,1 m-es botjaik-

kal fixen rögzített szereléssel hor-

gásztak. Utólag Csabió adta meg si-

kerüknek a magyarázatát. A siravai

dévérek alapvetően éheznek ebben a

vízben. Erről árulkodik a nyúlánk és

lapos test, és az aránylag nagy fej.

Emiatt, ha sikerül pontosan meghor-

gászni az etetést, azt olyan tömeg-

ben lepik el az éhes dévérek, hogy

még a gyanúsan gyorsan sodródó

csalit is felveszik. A fixen rögzített

cucc miatt jóval kevesebbet guban-

coltak szomszédaink, folyamatosab-

ban tudtak etetni, így jobban rájuk

állt a hal. Mivel sokszor a szerelés-

sel voltunk elfoglalva, az etetésünk

folyamatossága is zavart szenvedett.

Nem csoda, hogy nem is volt akkora

mennyiség előttünk.

Becsülettel helytálltunk

Ennek ellenére a végéig még jó

pár dévért sikerült összevadászni,

ami a mérlegelésnél Tamásnak 5,84

kg-ot nekem pedig 5,80 kg-ot ered-

ményezett. Szomszédaink 26 kg-ot

mérlegeltek összesen. Szektorunk-

ban Csabió és Kondráth Balázs pá-

rosa fogott 20 kg-ot, és ezzel lettek

szektor 2.-ok, mi pedig a mi eredmé-

nyünkkel 3.-ok. Az első szektorban

70 kg körüli eredménnyel nyertek.

Mivel 3 szektor volt, így a helyezé-

seket a szektoreredmények alapján

döntötték el. Végelszámolásnál Csa-

bióék az abszolút 5. helyezést sze-

rezték meg, míg mi a 8–9. helyen

végeztünk a 33 párosból.

A nap végén azért elmondhattuk

magunkról, hogy becsülettel végig-

szenvedtük a 6 órás versenyt ezen a

gyönyörű vizen, és rengeteget tanul-

tunk kitartásról, sliderezésről,

Siraváról.

Köszönetünket kell kifejeznünk

Polyák Csabának és Kondráth Ba-

lázsnak, akik segítségével megadat-

hatott az élmény, hogy itt lehettünk.

Reméljük jövőre is eljutunk e cso-

dás vízre, tapasztaltabban, felkészül-

tebben.
Írta: Pataki Zsolt

Azért én is fogtam halat

Luzsinszky Tamás szép

dévért szákol

Polyák Csabi kedvenc 

módszerét űzi a „Nagy-vízen“

Fotók: Nagy Gyula,

Googleearth
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Hol volt, hol nem volt… A

cím alapján így is kezdőd-

hetne ez a történet, de ami-

ről mesélek, egy valóban

megtörtént horgásznap ese-

ményeit tárja az olvasó elé.

Történt egyszer, hogy a heted

hét határon túl, még az üveghe-

gyen is túl, na talán az üveghegyen

nem is, de a Tokaji hegyen már

igen, a király horgászpróbát hirde-

tett. Annak adja fele királyságát,

aki a legnagyobb süllőt emelé la-

dikja fenekére. A jelentkezők dol-

gát megnehezítvén az északi sze-

lek urának megparancsolá, hogy

úgy fújjon, mint a háborodás, a

napkirálynak, hogy ezernyi csillá-

mot vessen a víz tükrére. Három

legény érkezett a próbára, ki ladik-

kal, ki pedig hintóval. Indulás előtt

mindenki elővette elemózsiáját,

volt, aki hamuban sült pogácsát,

volt, aki szalonnát lilahagymával

fogyasztott. Ezután elfoglalták la-

dikjaikat, László úrfi egymaga, Pál

úrfi és Mihály úrfi közösen próbál-

tak szerencsét. Elindultak hát a

hosszú úton, dacolva, fittyet hány-

va az elemek megpróbáltatásainak.

Ahogy haladtak a horgászállás

felé, egyszer csak megbokrosodik

a paripájuk. Zörögve, kattogva pa-

rancsoltak neki megállást. Ó hogy

azt a rézfán fütyölő réz angyalát

neki! Mi a guta üthetett ebbe a ma-

kacs masinába?! Mivel nagyobb

kárt nem szerettek garanciás pari-

pájukban tenni, innen már össze-

kötve, László úrfi segítségével ha-

ladtak tovább. Útközben László

úrfit faggatá a két messziről jött le-

gény, hogy árulja el nekik a titkos

csalit, mivel fogták a kékvérű fo-

gasokat a napokban. Nagy, 10 cm-

től nagyobb gumihalakkal dobál-

nak a helybéli legények hangzott a

válasz. Miután csizmájuk sarkát

megveték a folyó iszapjában,

egyet gondolt Mihály úrfi, Ő biz a

nagy, fehér twiszterrel fog próbál-

kozni, amit az óperenciás tengeren

túlról kapott Csaba vitéztől. Ha az

itteni kékvérűek a gumihalhoz

vannak szokatva, hátha csodát tesz

velük az újdonsült praktika. Pali

úrfi egy 10 cm-es zöld, csillámos

gumihalat tűzött a horogra. Ahogy

érkeztek, egymáshoz kötve dobál-

tak, ki oldalra, ki pedig a folyásnak

lefele táncoltatta műcsaliját. Ne-

héz dolguk volt a legényeknek,

mivel a zordon Kárpátok hegyei-

ből letóduló esővíz erős sodrása is

nehezítette a dolgukat. Még a

twiszterekkel boldogultak is a 30

grammos fejekkel, de a gumik tes-

tét nem tudták alámeríteni a fene-

ketlen mélységbe. Aztán egy kis

idő elteltével szétváltak a legé-

nyek, ment ki-ki a maga útjára. La-

ci úrfi a mederbe húzódott paripá-

ja segítségével, a másik két vitéz a

kanyar belső oldalának vonalában

haladt lefelé. Egyszer csak, mint

derült égből a villámcsapás Mihály

úrfi kezében megelevenedett a bot.

Dolgozz, dolgozz botocskám!

Mondogatta, miközben pumpálta a

halat a mélyből. Rázta a fejét ren-

desen a fogas, testével belefeküdt

az áramlatba nehezítvén dolgát a

vitéznek. Meg is tréfálta elejtőjét,

míg a víz között produkálta magát,

sokkal nagyobbra saccolták. Jó

másfeles forma került a bilincs

fogságába.

Úgy látszik, a halak ma is étvá-

gyuknál vannak. Közel fél óra el-

teltével Pál úrfi gumijának koppint

oda az idegen. Tovább vontatva

csaliját ismét ráront valaki, de en-

nek már ül a horog a csontos pofá-

jában. Ismételten ez is eljátssza

génjeibe ivódott minden trükkjét a

szabadulás érdekében. Ez már bő-

ven bátyja az előzőnek, 2,80-at

mutat a mázsa. Mihály úrfi, mivel

fogott a fehér twinyóval, lecseréli

egy még nagyobb piros-zöldes

színben pompázóra. Pál úrfi fur-

csállja a dolgot, hogy miért nem

azzal dobál, amivel fogott. „Ezzel

még nem fogtam!” – hangzott a

válasz. Ismét arrébb sodortatják

magukat a folyóval és egyre seké-

lyebb részhez érnek. A kezdeti 6-

os víz már csak 4–5 méter között

van alattuk.

Mihály úrfi ismét újabb süllőt

húz a ladik mellé, mely már üté a

kettes méretet. Már csak László úr-

fi van lemaradva, ekkor viszont

cselhez folyamodván, Ő is lecseré-

li gumihalát egy zöld, dupla farkú

twiszterre. Ahogy telék az idő, ne-

ki is meghozza a vizek sárkányát a

twisztere. Bő kilós forma akad a

horgára, már nem marad hal nélkül

a mai nap. Így múlik az idő és ve-

le lassacskán gyűlnek a halaik is.

Pali úrfinak közben újabb süllő

akad horgára, de mivel nem a re-

kordlistások közé sorolandó, így

visszakerül éltető elemébe. Még

mindig az óriásokat keresik a vité-

zek, szeretnének egy igazi, hatal-

mas sárkányt elejteni. Minden do-

bás, emelés magában hordozza a

pillanatot, amikor irdatlan erővel

kapja be a „sárkány” az eléje vetett

falatot. Délután László úrfi erősí-

tésért megy a kikötőbe, az ifjabbik,

a legkisebb vitézt veszi ladikjába,

hívja segítségül. Az ifjabb Lackó

úrfi két nappal ezelőtt már elejtett

egy óriást. Talán újra sikerülhet le-

győzni a mélység urait. Így már

négyen szűrik a vizet, a két ladik

egymástól dobásnyi távolságra

araszol lefelé. A nap korongja fel-

adni készül a vitézek kínzását és

már csak egy röpke óra maradt

csupán a próba végéig. Ekkor Mi-

hály úrfi újabb és újabb sárkány-

gyerekeket emel a ladikba. A

szomszédok sem restek, ők is sze-

dik a vámot. László úrfit figyel-

vén, annak pálcaját gyanúsan gör-

bíté valami. Nagyokat bólogat az

50 grammos botja, mely tekinté-

lyes harcosra utalt. 

Előkerült a merítő is, aminek

már a fel sem tréfa, de ilyen távol-

ságból nem igazán látszott semmi.

Hej, de mikor aztán feladta magát

a sárkány, meresztvén a csontos

pofáját, tán még tüzet is okádott

szabadulásáért. Meresztgette a vi-

tézekre hátából kiálló hatalmas

tüskéit, farkával habot kavarva

próbálta elijeszteni elejtőit. A vitéz

uraknak sem kellett más, usgyi alá

a merítőt, amivel könnyedén be-

emelék a ladikba.

Horogszabadítás után meg-

mázsálék a jószágot, annak nyelve

9,8 kg-ot mutatott. Befejezvén a

horgászatot, a parton örömtáncot

jártak a vitézek. 

Meg lett a nap győztese és vele,

aki megnyerte a fele királyságot.

Ezután hazaindultak a legények, ki

ahogyan érkezett és otthon el-

mondhatták, hogy valóban az óriá-

sok birodalmában jártak!

Tarsoly Mihály

Magyar Pergetőhorgászok

Egyesülete

Óriások birodalma súlya 9.8 kg, 

hossza 85 cm,

kerülete 60 cm
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Bár már túl vagyunk a far-

sangon, de fánkot bármikor

süthetünk, akár sósan, akár

édesen!

A klasszikus és hagyományos:

forgácsfánk. 40 dkg lisztet össze-

dolgozunk ke-

vés sóval, 10

dkg vajjal és 2

dkg porcukor-

ral. Lassan hoz-

záadjuk 4 tojás

sárgáját és kb. 1

dl tejfölt. Köze-

pesen kemény

tésztát keve-

rünk belőle. Kb.

fél órát hideg helyen (kamrában,

hűtőszekrényben) hagyjuk pihenni.

Nyújtsuk vékonyra, derelyevágóval

kb. 15 centis téglalapokra vágjuk.

A kis téglalapokon két vágást ej-

tünk még, majd forró olajban süs-

sük ki. Vaníliás cukorral elkevert

porcukorral hintsük meg a tetejét. 

Sajtfánk előételnek, vagy desz-

szertnek. 2 dl tejet 5 dkg vajjal fel-

forralunk, majd levéve a tűzről

folytonos kevergetés mellett hozzá-

keverünk 15 dkg lisztet és kb. 8 dkg

reszelt sajtot (Ementálit, Goudát,

Trappistát). Kevés sóval és ízlés

szerint reszelt

szerecsendióval

ízesítsük. Főzé-

se kis ügyessé-

get, gyakorlott-

ságot igényel,

de aki először

készíti, az se

adja fel! Addig

főzzük, amíg a

tészta elválik a

fazék vagy lábas falától. 

Ezt követően várjuk meg, míg

kihűl, és dolgozzunk hozzá egyen-

ként 3 tojást. Ügyeljünk, hogy egy-

nemű tésztát kapjunk! Ne túl forró

olajban süssük ki az evőkanállal

formázott kis gombócokat. Lassan

süssük pirosra. 

Farsangi fánk receptek

Húsvét talán a legvidámabb

ünnepünk. Bár hajlamosak

vagyunk csupán a hús-

vétre, tehát a hús újbóli ma-

gunkhoz vételére, a böjt vé-

gére gondolni, és elfelejteni

mindazt, amiről ez az ünnep

hagyományosan szól.

A húsvét ünnepi előkészületei,

a hagyomány szerint már hamva-

zószerdával megkezdődnek (ami

az idén február 6-ra esett), innen-

től kezdve 40

napig lemon-

dunk az ételről -

úgy, ahogy Jé-

zus lemondott értünk életéről. Ez

a fajta lemondás tulajdonképpen

közösségvállalás, amely a vallá-

sos embereknek alkalmat ad a hit-

ben való elmélyülésre és kien-

gesztelődésre. Ezáltal méltókép-

pen felkészülhetnek Krisztus fel-

támadásának, a húsvétnak a meg-

ünneplésére.

A negyvennapos böjt utolsó he-

te, a nagyhét, virágvasárnappal

kezdődik. A nagyhét napjai Jézus

jeruzsálemi eseményeihez kap-

csolódnak, illetve a népszokások

ezeket elevenítik fel. 

Virágvasárnap a bevonulás

napja. Ekkor az emberek pálma-

ágakkal, vagy barkákkal mennek

a templomba. Nagycsütörtök, az

utolsó vacsora és a tanítványok

lábának megmosásának napja

(ma ez a vendégszeretet jelképe).

Nagypéntek, pedig Jézus kereszt-

re-feszítésének napja, a gyászün-

nep. Nagyszombat azonban már a

feltámadás jegyében zajlik. Elin-

dulnak a körmenetek, a templo-

mokban gyertyát gyújtanak és le-

zárul a böjt is.

Tulajdonképpen nagyszombat-

hoz tartoznak a jellegzetes ételek

is, mint például a tojás, a bárány

és a kalács. Húsvét vasárnap ma-

ga a feltámadás

napja. Ekkor

sokan megné-

zik a napfelkel-

tét, majd a hagyomány szerint bá-

rányt fogyasztanak. A bárányevés

az „áldozati bárányságot“, azaz

Jézus halálát szimbolizálja. Ezért

is nevezik őt a mai napig Isten bá-

rányának.

A húsvét tehát – kinek ezért, ki-

nek azért – ünnep. Ekkor minden

lakásban son-

ka, kalács,

tojás és tor-

ma kerül az

a s z t a l r a .

N é z z ü k ,

hogy ké-

szíthetjük el

saját kalá-

csunkat!

Forrás:

internet

A HÚSVÉT

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
LLaakkoossssáággnnaakk,,  vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,
eeggyyeessüülleetteekknneekk::

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
– egyéb pénzügyi szolgáltatások, 

gyors, rugalmas ügyintézés.
4320 Nagykálló, Zrinyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053

4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560

Nyíregyháza, Ív utca 27.

Telefon: 20/444-78-61

e-mail: zelei@chello.hu

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az egyesületek

és horgászvízkezelők rendelkezésére:

Éves és napi területi engedélyek, horgászigazolványok, 
igazolványtokok, színes prospektusok, ismertető kiadványok, 

szórólapok, plakátok, képeslapok, tájékoztató táblák készítése.
Horgászatlasz és horgásztérkép kiadványunk adatbázi-
sának aktualizálásához folyamatosan várjuk új egyesü-

letek és horgászvizek jelentkezését, valamint a régiek
adatváltozásait.

ZÉTA Sport Bt.

Folyami rák
Ázsia nyugati részétől egész

Európáig a lassú folyású folyók-

ban, tisztavizű patakokban él.

Csak éjszaka hagyja el rejtek-

helyét. Kisebb állatokkal, növé-

nyi részekkel, elpusztult állatok

húsával táplálkoznak. Petékkel

szaporodnak, amelyeket a pot-

rohán hordoz. A kikelt kis rá-

kok, ahogy felélték szikzacskó-

jukat, leválnak az anyjukról és

önálló életet kezde-

nek. Életkoruk

a 20 évet is el-

éri. 

H a z á n k -

ban gyakori a

k e c s k e r á k

(Astacus Lep-

todactylus) és

a kövirák

(Astacus Torrentium). 

A folyami rákok, hogy növe-

kedhessenek, életük során,

évente 1–2 szer levetik páncél-

jukat. A vedlés nagyon igénybe

veszi a rákokat, mivel a páncélt

először megrepeszti, majd egész

testének mozgásával kibújik a

páncéljából. A kibújt rák bőre

puha, ezért sok veszély leselke-

dik rá. A rákok előkészítése előtt

meg kell győződni arról, hogy

élők legyenek, mivel húsának

nagy a víztartalma és magas a

fehérje tartalma, ezért gyorsan

bomlik. Bő vízben körömkefe

segítségével egyenként jól meg-

sikáljuk, úgy hogy ollóit ke-

zünkkel összefogjuk. A jól meg-

mosott rákokat tiszta, hideg víz-

ben főzés előtt leöblítjük. A rá-

kokat az előbb leírtak szerint

kézbe vesszük és a farok végző-

désénél lévő középső pikkelyt

megfogjuk, majd csavaró moz-

dulattal meghúzzuk, így kitép-

jük a rák

egyszál be-

lét. A ráko-

kat petre-

z s e l y e m

zölddel, kömény-

maggal ízesített for-

ró vízbe dobjuk, ahol

főzés közben vörös színt

kapnak. 

Főzés után lehűtjük, majd az

ollókból a vékonyabb szárat be-

felé törjük. Oldalát éles késsel

levágjuk, páncélját letörjük és

kiemeljük az ollókból a húst. A

farok húsát kés segítségével ki-

emeljük, a farokgyűrű élle-

mezeit egyik oldalt levágjuk,

ügyelve arra, hogy a hús ne sé-

rüljön meg. A farok hús belsejét

behasítjuk, és az esetlegesen

benne maradt egyszál belet eltá-

volítjuk. Az apró rákokat leves-

ráknak, a közepes méretűeket

ragúráknak, míg a kiemelkedő-

en szép példányokat szólórák-

nak nevezzük. 

Latin neve: Astacus Astacus 

Mérete: 20–25 cm. 



Rekordfogások megyénkben

Halak a Holt-Szamosból

A képeken 
Kiss Lajos látható
egy amurral vala-
mint egy csukával

A legszebb ajándék ifj. Tóth László életében a kö-
zel 10 kilogrammos (91 cm hosszú és 60 cm legna-
gyobb átmérõjû) fogas, nem tudott ellenállni a gu-
mihalas pergetésnek 2008. február 5-én, a Tiszán.

A Kabaréti Horgász-
tavon ilyen gyönyörû
2,48 kg-os dévért is

lehet fogni, Drávai Pál
szerencséjére, aki a

Nyírbátori Vasas
Horgászegyesületi tagja

További képek: 
www.villantomagazin.com

Pataki Attila testvére
segítségével egy 11,4

kg-os pikkelyes pontyot
zsákmányolt az apagyi
Kenderáztató tavon. A
hal kifogásában a fia-
tal horgásznak testvére

segített.

További képek:
www.villanto-
magazin.com

Erdős Dániel

bedobás közben 

a Székelyi tavon

A jég rabságában 

a Szamos
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