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Megyénkbe láto-

gatott Hunyadi At-

tila, a neves szak-

író, aki a Holt-Sza-

mosokkal ismer-

kedett!

Ellátogatott a szö-

vetségi kezelésben

lévő un. tunyogma-

tolcsi holt-Szamos-

ra, valamint az

egyesületi kezelés-

ben lévő szamossá-

lyi, és szamosújlaki

holtágakra.

A 2008. április 19-i küldöttköz-
gyûlés öt évre megválasztotta a
Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Szövetségének elnökségét.

Megyei elnök: dr. Maleczky Imre. Alel-
nök: Virág Imre. Verseny Szakbiz.
vez.: Turkó Sándor (Tiszaparti HE.,
Gávavencsellõ). Ifjúság-Oktatás Szak-
biz. vez.: Oláh Károly (Tiszavirág HE.,
Tiszadob). Víz-Környezetvéd. Szak-
biz.vez.: Rádi László (Réti Csík HE.,
Kocsord). Halgazdálkodási Szak-
biz.vez.: Gura Mihály (Sport HE.,
Nagykálló)./folytatás a 3. oldalon Az új elnökségAz új elnökségAz új elnökség

Megyei 

versenyekrõl

6–7. oldal

Gyermeknapi horgászverseny
Egy országos kezde-

ményezéshez csatla-

kozva a Laguna 2D.

Kft. szponzorálása jó-

voltából a Horgász-

egyesületek Szabolcs-

Szatmár-Bereg-Megyei

Szövetsége, és a

tiszadobi „Tiszavirág“

Horgászegyesület első

ízben rendezte meg

nagy sikerrel a

Tiszadobon a Gyermek-

napi horgászversenyt,

2008. május 25-én.

Folyt. a 2. oldalon

„Horgászsportért“ emlékpla-

kettet kapott: Szanyi Lászlóné, a

leveleki Önkormányzati HE. elnö-

ke és Banu László, a kisvárdai

Dolgozók HE. elnöke. 

„Horgászegyesületért“ kitün-

tetésben részesült: Gellér Győző,

a mátészalkai Szatmárvidéki HE.

tagja, megyei versenyző, Komári
Géza, a nyírteleki HE. titkára,

Rády László, a kocsordi Réti Csík

HE. elnöke, Vágó Ádám, a

nagykállói Sport HE. gazdaságve-

zetője.

Kitüntetések, elismerésekVendégünk Hunyadi Attila

VízpartonVízparton
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Folytatás az 1. oldalról

Gyönyörű, szép napos időben

gyülekezett a közel félszáz ne-

vező versenyző, óvodás, és álta-

lános iskolás alsós és felsős ver-

senyző, akiket szüleik, ismerő-

seik kísértek el Tiszadobra. Már

reggel fél hétkor folyamatosan

érkeztek a gyerekek a helyszín-

re, akiket Doránt Vilmos a

Laguna. 2D Kft. ügyvezetője,

Turkó Sándor, a Sporthorgász

Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei

Verseny Szakbizottságának el-

nöke és Oláh Károly, az Ifjúsági

és Oktatási Szakbizottságának

vezetője, egyben a „Tiszavirág“

He. elnöke, és Dopita György, a

„Tiszavirág He. Ell. Biz. elnöke

fogadott. 

Még a megnyitó előtt azon iz-

gulhattak a rendezők, hogy va-

jon elférnek-e a versenyre je-

lentkezők a Holt-Tisza kereszt-

gátján? Végül is kicsit összehú-

zódva, de egymást nem zavarva

sikerült a pályát kijelölni. A

megnyitó után következett az

első kellemes meglepetés, ami-

kor Doránt Vilmos bejelentette,

hogy a versenyen szeretné, ha

mindenki félretenné a saját hor-

gászfelszerelését, mert minden,

a horgászversenyen való ered-

ményes részvételhez szükséges

horgászeszközt a Laguna 2D

Kft. biztosít a versenyzőknek.

Így horgászbotot teljesen fel-

szerelve, csalit, etetőanyagot,

etetőanyagtartó-vedret, és hal-

tartót is kapott minden gyerek a

rajthelyek elfoglalása előtt. 

A verseny két óra hosszáig, ti-

zenegy óráig tartott. Nem volt

olyan résztvevő, aki legalább fél

kiló halat ne fogott volna. Ter-

mészetesen a kisebbek, az óvo-

dások még kis szülői segítséggel

hódoltak e nemes szenvedély-

nek, de az idősek már önállóan

bizonyították rátermettségüket,

bár több versenyző életében elő-

ször vett részt ilyen megméret-

tetésen. Az eredményhirdetést

követően dr. Maleczky Imre, a

megyei horgász szövetség elnö-

ke ünnepi beszédében hangsú-

lyozta, hogy a horgász szövet-

ség kiemelt jelentőséget és fon-

tosságot tulajdonít annak, hogy

a jövő horgásznemzedékét, a

gyerekeket, természetvédő, azt

szerető, óvó felnőtté nevelje, és

ennek érdekében sokat tesz, és

szeretne tenni az elkövetkező

időben. A már évtizedek óta

megrendezésre kerülő megyei

horgásztáborokon, horgászver-

senyeken túl – az Ifjúsági és Ok-

tatási valamint a Verseny Szak-

bizottság segítségével –, célkitű-

zése, hogy a jövőben kiemelten

a természetvédelemre helyezve

a hangsúlyt, az ez irányú igé-

nyeket feltérképezve, és figye-

lembe véve tervezze és bonyo-

lítsa rendezvényeit, megmozdu-

lásait.

Újabb kellemes meglepetés

érte a fiatalokat, mikor a díjak

átadása előtt Doránt Vilmos el-

mondta, hogy minden verseny-

ző ajándékba hazaviheti a ver-

senyzésre átvett horgászeszkö-

zöket. Jó volt látni az örömtől

sugárzó arcokat, mikor a helye-

zettek átvették az érmeket és az

őket megillető kupákat, de a

verseny szakbizottság vezetőjé-

nek jóvoltából egy megyei hor-

gásztérképet is kapott minden

résztvevő.

Zárszóként együttesen fel-

hangzott a „Sok boldog gyerek-

napot“, és megállapodtunk ab-

ban, hogy jövőre ismét találko-

zunk itt. Köszönet a szponzorá-

lónak és a rendezésben és lebo-

nyolításban résztvevő egyesüle-

teknek és személyeknek. 

dr. Maleczky Imre

Gyermeknapi horgászverseny
Hazavihették a felszerelést

A Máriapócsi Horgász

Egyesület 2008. június

27-től egyhóna-

pos harcsafogó

horgász ver-

seny hirdet a

tagjai részére.

Minden péntek és

szombat este 18 órától reggel

6 óráig tart a küzdelem. Ered-

ményhirdetés július 20-án

lesz. Értékes díjak kerül-

nek kiosztásra,

valamint, aki

15 kg-ot meg-

haladót fog, az

2009-re ingyen

engedélyt kap.

Tóth Árpád, 

HE. elnöke

Az Országos Választmány, a

jelölőbizottság javaslata alapján

a MOHOSZ Felügyelő Bizott-

ság tagjának választották Virág

Imrét. 

Ezzel a megyei horgászmoz-

galmat, s Virág

Imre több mint

40 éves hor-

gászmúltját

ismerte el a

testület.

A MOHOSZ Felügyelõ Bizottság 
tagjának választották meg Virág Imrét, 
a megyei szövetség alelnökét

Harcsafogóverseny

A KM által szervezett sóstói

lakossági fórumon az „illeté-

kesek“, Giba Tamás alpolgár-

mester, és a terület önkor-

mányzati képviselője megígér-

ték a nagyobb hatósági jelen-

létet a Sóstói-tavak környékén.

Sajnos, eddig nem tapasztal-

tunk ilyet! Mi, horgászok, hiá-

ba takarítunk, szépítjük a ta-

vak környékét, ha a csatolt fo-

tón látható dolgok megtörtén-

hetnek. Ez felháborító!

Váli Csaba, az egyik halőr

Rendbontók Sóstón

Hunyadi
Attila
Fehérgyarmaton,

a művelődési

házban tartott

előadást június

13-án a süllőfo-

gás fortélyairól
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A Sporthorgász Egyesületek

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei Szövetségének április 19-

én tartotta, küldöttközgyűlését

Nyíregyházán a Start Vállalat-

nál. A 78 fő küldöttből 53-an

jelentek meg.

Elsőként dr. Maleczky Imre el-

nök köszöntötte a megjelent küldött

horgásztársakat, vendégeket. Megál-

lapíttotta, hogy a küldöttközgyűlés

határozatképes.

Napirendi pontok voltak:

1. A küldöttközgyűlés munkabizottsá-
gainak megválasztása
2. Megyei szövetség elnökségének
beszámolója a 2007. évi küldöttköz-
gyűlés óta végzett munkáról, rövid
ismertető a 2003-2008. évi ciklus
főbb eseményeiről, eredményeiről
3. A megyei szövetség 2007. évi zár-
számadásának, vagyonmérlegének
és a 2008. évi költségvetésének, és
munkatervének ismertetése, elfoga-
dása
4. Felügyelő bizottság beszámolója
5. Megyei versenyszabályzat elfoga-
dása
6. Hozzászólások, válaszadások
7. Megyei elnökség, felügyelő bizott-
ság és az országos küldöttek, tiszt-
ségviselők megválasztása
8. Alapszabály módosítása
9. Megyei szövetség ingatlanjainak
hasznosítása
10. Különfélék, konzultáció

A hozzászólók közül Kis Lajos

kritikával illette az ügyvezető igaz-

gató beszámolóját, több ponton bí-

rálta a szövetség elnöksége által ho-

zott határozatokat. Dr. Bihari Károly

az írásbeli beszámolót alaposnak, jó-

nak tartotta, de kritikával is illette.

Méhes Ernő Javasolta, hogy az írás-

beli beszámolóban egyértelműbbek

legyenek a táblázatok, különösen a

terv és a tény vonatkozásában.

A felvetésekre dr. Maleczky Imre

és Fesztóry Sándor válaszolt, felol-

vasták a MOHOSZ Elnökségi hatá-

rozatát, mi szerint feloldja az iroda-

ház elidegenítési és terhelési tilal-

mát, azzal, hogy az értékesítésből

származó összeg teljes egészében

horgászcélú ingatlan vásárlásra ke-

rülhet befektetésre, továbbá illeté-

kességből Tiszadob kapcsán Oláh

Károly, – aki egyben Tiszadobon ön-

kormányzati képviselő – részletesen

ismertetette a tiszadobi holtágrend-

szer kezelői sorsát, az önkormányzat

álláspontját, mely szerint a megyei

szövetség a tiszadobi horgászegyesü-

let és a tiszadobi önkormányzat egy

konzorciumot alkotva megpályázta a

tiszadobi holtágrendszer halászati jo-

gát. (Korábban a tiszadobi önkor-

mányzat kezelte, de nem tudta kellő-

en hatékony módon, ezért minisztéri-

umi állásfoglalás után beadtunk a pá-

lyázatunkat, amire a Szabolcsi Halá-

szati Kft. is pályázott.)

Elbírálás után a minisztérium ve-

lük kötötte meg a haszonbérleti szer-

ződést, amibe nem tudunk bele nyu-

godni. Nem értjük, hogy a helyiekkel

szemben, hogy adhatták egy profit

orientált vállalkozásnak azt a termé-

szetvédelmi területet. Továbbá a pá-

lyázat benyújtásával kapcsolatban is

felmerültek kétségeink, annak tisztá-

zatlan körülményei miatt. 

Ezt követően dr. Maleczky Imre

bejelenti, hogy az elnökség mandá-

tuma lejárt. Vita alakult ki arról,

hogy az idő közben megválasztott

tisztségviselők mandátuma automa-

tikusan megszűnik-e a ciklus végé-

vel, vagy sem. Ezek után a küldött-

közgyűlés egyhangúlag megválasz-

totta levezető elnöknek Farkas Sán-

dort, a mátészalkai Szatmárvidéki

HE. elnökét. Györvári Lajos tájé-

koztatta a küldötteket a bizottság

munkájáról, és a Jelölő Bizottság ne-

vében megtette javaslatát. A küldöt-

tközgyülés ezután titkos szavazással

(két fő esetében a második forduló-

ban) megválasztotta az elnökséget

és a tisztségviselőket.

Ezt követően dr. Maleczky Imre a

horgászmozgalom és a horgászkö-

zösség érdekében kifejtett eredmé-

nyes munkájukért ünnepélyes kere-

tek között kitüntetést adott át. 

Ezt követte az alapszabály mó-

dosítás.

A küldöttek kétféle alapszabály

módosítást kaptak. Az egyik a 2007.

évi közgyűlésen megválasztott alap-

szabály előkészítő bizottság javasla-

ta alapján készült, ún. IV. változat,

melyhez magyarázatokat, történeti

áttekintést is a küldöttek elé tártunk.

A másik az Elnökség Alapszabály

tervezete volt. Majd az elnök felol-

vassa szó szerint az ügyész levelét. 

Hosszas megbeszélés és vita után

Heiner Ferenc ügyrendi javaslatára,

hogy melyik alapszabályt tárgyalják,

az alábbi döntést hozták. A küldött-

közgyűlés döntött arról, hogy az el-

nökség által előterjesztett alapsza-

bályt kívánja tárgyalni, az előkészítő

bizottságéval szemben, melyben fog-

lalt javaslatokat a jelenlegi alapsza-

bály módosításánál kívánja figye-

lembe venni. A küldöttközgyűlés ezt

követően megtárgyalta az alapsza-

bályt pontonként .

Fesztóry Sándor elmondta: Kö-

vetkező kiemelt napirendi pont a

megyei szövetség ingatlanjainak

hasznosítása volt.

Az elnökség által is támogatott ál-

láspont, hogy az ingatlanokat vala-

milyen formában mindenképpen

hasznosítani kell. „Nem elkölteni

akarjuk, hanem értelmesen befektet-

ni. A pénzt elkülönítetten kezelnénk,

egyik javaslatom, hogy a jelenlegi

MOHOSZ tulajdonban lévő irodahe-

lyiséget vásároljuk meg belőle. 

Kiválthatnánk ezzel a bérleti díj fi-

zetését, létesülhetne egy kisebb bázi-

sunk a Keleti-főcsatorna és a tiszado-

bi holtágrendszer környezetében is,

ahol eddig nem volt. 

Javasolom tehát, hogy Császár-

szállást 12 millió forintért a jelenlegi

ajánlattévő részére, a régi irodát pe-

dig, mivel jelenleg nincs érvényes

ajánlatunk, egy tisztességes, az aktu-

ális ingatlan-piaci értékének megfe-

lelő áron eladhassuk, ami a mostani

viszonyok mellett 48 m
2

-ről van szó,

8,5–10 millió forint. 

Győrtelekkel kapcsolatban kb.

két éve hirdetjük, a Magyar Hor-

gászban is, jelenleg nincs érvényes

ajánlat. A győrteleki önkormányzat

is érdeklődik, egy lehetséges közös

hasznosítás ügyében keresett meg

bennünket.“

Dr. Maleczky Imre az ingatlanok

hasznosítását külön-külön bocsátja

szavazásra.

A küldöttközgyűlés felhatalmazza

az ügyvezetőt a szükséges lépések

megtételére.

Különfélék napirendben Pataki

Zsolt kérte, hogy a császsárszállási

évet más egyesület tagja is válthassa-

nak? Fesztóry Sándor válaszában el-

mondta, ha átveszik a fegyelmi sza-

bályzatot, ebben az esetben áruljon a

Vasutas HE-is. 

Új elnökség és alapszabály

Folytatás az 1. oldalról

Elnökségi tagok: Banu László

(Dolgozók HE., Kisvárda),

Dankó Mihály (Nyírteleki HE,

Nyírtelek), Orosz Sándor (Rétkö-

zi HE., Nagyhalász), Farkas Sán-

dor (Szatmárvidéki Horgász és

Természetvédő Egyesület, Máté-

szalka).Az elnökség tagja még az

ügyvezető igazgató: Fesztóry

Sándor. Megyei Felügyelő Biz.

elnöke: Tátrai András. Megyei

Felügyelő Biz.tagjai: Mandula

Károly, Jakab János. Országos

küldöttek: MOHOSZ Választ-

mányba és Jelölő Bizottságba: dr.

Maleczky Imre.  MOHOSZ Vá-

lasztmányba és Elnökségbe: Vi-

rág Imre. MOHOSZ Választ-

mányba: Fesztóry Sándor.

Új elnökség

Banu László Gellér Győző Komári Géza Rádi László
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I. Általános 
rendelkezések

E versenyszabályzat hatálya kiterjed a

Megyei Szövetség által szervezett alábbi

horgászversenyekre:

– Évadnyitó horgászverseny versenyhor-
gász szektor

– Megyei I. o. csapatbajnokság
– Megyei II. o. csapatbajnokság
– Megyei egyéni bajnokság ( felnőtt ffi.,

női, utánpótlás, ifjúsági )
– Megyei utánpótlás, ill. ifjúsági csapat-

bajnokság
Egyéb, e versenyeken kívül megren-

dezésre kerülő megyei horgászversenyek

ettől eltérő szabályait a versenykiírásban

kell szerepeltetni.

1.) A versenyszabályzat hatálya alá

tartozó versenyeken a versenyzők csak

abban a csapatban versenyezhetnek,

amely egyesületnek tagjai. A kettős tag-

sággal rendelkező horgászok, amennyi-

ben második egyesületükben kívánnak

versenyezni, ezt csak anyaegyesületük

írásos hozzájárulásával tehetik meg. A

hozzájárulás kiadásának ideje minden

tárgyév március 31-ig tartó időszak.

2.) A versenyeket folyókon, csatorná-

kon vagy állóvizeken kell megrendezni,

a vízterületnek egész szélességében hor-

gászhatónak kell lenni, a víz mélységé-

nek lehetőleg az egész pálya hosszában

azonosnak kell lennie. A versenypálya

partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a

kialakított horgászhelyek legyenek

egyenértékűek, és lehetőleg megszakítás

nélkül kövessék egymást.

3.) A kijelölt versenypályát elektro-

mos légvezeték csak úgy keresztezheti,

hogy azt versenyző legfeljebb 25 méter-

re közelítheti meg. A pálya sem a ver-

senyzők, sem a rendezők, nézők számára

nem jelenthet veszélyforrást.

4.) A versenypályát úgy kell kijelölni,

hogy a rajthelyek egymástól legalább 10

m.- re legyenek.

5.) A versenyzők számára kijelölt hor-

gászhelyére a versenybírón kívül csak és

kizárólag a megkülönböztető jelzéssel el-

látott csapatvezető léphet be. A csapatve-

zető belépési jogosultsága csak és kizá-

rólag a saját csapatának tagjai számára

kijelölt rajthelyre vonatkozik. A verseny-

zőnek semmilyen felszerelése nem nyúl-

hat túl a kijelölt horgászhelyén.

6.) Aki a versenykiírásokban meghatá-

rozott regisztrációs időig nem érkezik

meg, vagy a regisztráción nem jelenik

meg, nem indulhat a versenyen. Aki a

versenyzést a verseny befejezése előtt (az

önhibáján kívüli eseteket – pl. sérülés,

stb – ) abbahagyja, a versenyből ki kell

zárni.

7.) A versenyeken az egyes kategóri-

ákban, ha azt a versenyzők száma indo-

kolja, szektorokat kell kialakítani. A

szektorkialakításnál a fő szempont, hogy

az egyes szektorokban lévő versenyzők

száma 8 és 15 fő között legyen.

8.) A megyei I. osztályú csapatbajnok-

ságon 8 csapat indul. A csapatok összeté-

tele: 5 fő felnőtt (bármilyen korú és ne-

mű), 1 fő női (bármilyen korú), 1 fő után-

pótlás korú (utánpótlás korú az a verseny-

ző, aki a verseny évének december 31-éig

nem tölti be a 20. életévét, és bármilyen

nemű), és 1 fő ifjúsági (bármilyen nemű

és a verseny évének december 31-ig nem

tölti be a 16. életévét). A verseny 7. és 8.

helyezett csapata a következő évtől a me-

gyei II. osztály versenyein indulhat.

Egy egyesületből az első osztályban

csak egy csapat szerepelhet!

9.) A megyei II. osztályú csapatbaj-

nokságon az első osztályban nem szerep-

lő csapatok indulhatnak, azonban egy

egyesületből csak egy csapat nevezhető.

A csapatok összetétele (az egyes kategó-

riákban az I. osztállyal megegyező felté-

telekkel nevezhetők versenyzők): 4 fő

felnőtt,1 fő női,1 fő utánpótlás, és 1 fő if-

júsági versenyző. A győztes csapat, és a

2. helyezett csapat a következő évtől az I.

osztályban versenyezhet.

10.) Csapatversenyeken a sorsolást

megelőzően egy tartalék nevezhető. Ha a

csapat egy tagja látható sérülés miatt nem

tudja befejezni a fordulót, a versenybíró-

ság jóváhagyásával a benevezett tartalék-

versenyző ugyanazokkal az eszközökkel,

etetőanyaggal és csalival folytathatja a

versenyt, de csak abban a kategóriában,

amelyben kora és neme alapján jogosult

versenyezni.

11.) Az etetőanyag keveréséhez vízvé-

tel egy arra elkülönített, etetőanyaggal

nem érintkező edénnyel lehetséges, vagy

a versenyre nem kijelölt területről, vagy

a rajthelyen, az egyéb szabályok betartá-

sa mellett.

II. Technikai értekezlet,

sorsolás

1.) A csapatvezetők technikai értekez-

letének célja: tájékoztatás a verseny tech-

nikai részleteiről (az értekezlet a ver-

senyszabályzattól, és a kiírástól eltérő

rendelkezéseket nem hozhat) A technikai

értekezletet a verseny megrendezéséért

felelős vezeti, és a rajthelyek sorsolása

előtt meg kell tartani.

2.) A technikai értekezleten 3 tagú

zsűrit kell választani, az esetleges vitás

kérdések, óvás elbírálása céljából. A zsű-

ri a verseny rendezéséért felelősből, s a

csapatvezetők közül kisorsolt további 2

tagból áll.

3.) A technikai értekezletet követően,

a verseny kezdete előtt legalább 2 órával

meg kell tartani a rajthelyek sorsolását. A

sorsolás hagyományos módon történik,

és kiemelt sorsolást kell alkalmazni

(szélső helyek kiemelése, csapatbajnok-

ságon azonos csapatba tartozók egymás

mellé nem kerülhetnek, kétfordulós ver-

seny esetén a második fordulóra az előző

sorsolási sorrendet meg kell cserélni ). A

megyei egyéni bajnokság felnőtt szekto-

rában a megyei válogatott keret tagjait

kiemelt sorsolással kell elosztani az

egyes szektorok között.

4.) Csapatversenyeken a sorszám hú-

zása a csapatvezető feladata, egyéni ver-

senyeken a versenyzők saját maguk húz-

nak rajtszámot.

5.) Folyó vízen, az 1. sz. rajthelyet a

pálya vízfolyás szerinti alsó részén kell

kitűzni, a rajthelyek szektor-, és sorszá-

mai a folyásiránnyal ellenkező irányban

növekednek. Állóvízen az 1. sz. rajthe-

lyet a baloldalon kell kitűzni, s a rajthe-

lyek a vízzel szemben állva balról jobbra

emelkednek.

6.) Az egyes fordulók időtartama mi-

nimum 3 óra.

7.) Ha a verseny, vagy valamelyik for-

duló valamilyen ok miatt félbe szakad,

akkor az egy órát meghaladó horgászat

esetén szabályos fordulóként, vagy ver-

senyként kell értékelni. Egyéb esetekben

meg kell ismételni a versenyt, vagy for-

dulót.

8.) Vihar esetén a rendezők hangjelzé-

sére a versenyt azonnal félbe kell szakí-

tani, s a versenyzőket biztos helyre kell

juttatni. Amennyiben a légköri viszo-

nyok megjavulnak, hangjelzés után a

versenyzők visszatérnek horgászhelyeik-

re, s 5 perc múlva – hangjelzésre – foly-

tathatják a versenyt. Az ilyen esetekben a

fordulót, – versenyt – le lehet rövidíteni,

de ahhoz, hogy a forduló – verseny – ér-

vényes legyen, legalább 1 órás verseny-

zés szükséges.

9.) A verseny megszakításáról a meg-

választott zsűri dönt. Ilyen esetben a jel-

zés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III. A versenyek általános

szabályai

1.) A versenyen a nevezetes időponto-

kat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtá-

ra adni. A jelzés folyamatos, 3–4 mp.-es

idejű legyen.

2.) A verseny szabályszerűségét ver-

senybírók felügyelik. Ők kísérik figye-

lemmel a versenyzők horgászatát, ellen-

őrzik a versenyszabályok betartását. A

versenybíróság végzi az etetőanyag el-

lenőrzését is. Az etetőanyag ellenőrzése

beosztásos edénnyel, és/vagy mérleggel

történik. Az EGYÉNI BAJNOKSÁGON

a versenyzőknek az ellenőrzés során az

etetőanyagot beosztásos mérőedényben

kell bemutatni, a csalikat pedig hivatalos

mérődobozokban. Amennyiben a ver-

senyzőnek nincs hivatalos mérőedénye,

egy helyezési ponttal nagyobb helyezési

számot kap a fordulóban elért tényleges

eredményénél. A szektorban a többiek

helyezési számát ez nem érinti. 

A versenybírók feladata a versenyző-

ket figyelmezetni szabálytalanság esetén,

súlyos, vagy ismétlődő szabályszegés al-

kalmával pedig a zsűri elnökét értesíteni.

3.) Az etetőanyag és csali összetéte-

lének természetes eredetű agyagokból

kell állnia, semmilyen fémes eredetű

anyag nem használható. Egy fordulóban

maximum 17 liter etetőanyag (bekevert,

áttört, kész nedves állapotban, beleértve

a földet, agyagot, kukoricát, magvakat,

és egyéb, a vízi környezetre, és növény-

zetre ártalmatlan nem mérgező összete-

vőt), és 2,5 liter csali (valamennyit bele-

értve, és lazán, nem összenyomott álla-

potban) használható fel. A csaliból maxi-

mum 0,5 liter lehet vízilárva, (szúnyog-

lárva). Mind az edzések, mind pedig az

egyes fordulók befejeztével TILOS a fel

nem használt etetőanyagot, csalit a vízbe

dobni. A versenyző köteles rajthelyén a

hulladékot összegyűjteni, és elszállítani.

4.) Az első hangjelzés a felkészülési

idő kezdetét jelzi. A felkészülési idő 120

perc. A verseny helyszínére való megér-

kezéskor a versenyző felszerelését a szá-

mára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első

jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illet-

ve a felszerelés összeállítása tilos. Az

előkészületek során a versenyzők sem-

milyen segítséget nem fogadhatnak el.

Bármilyen felszerelés kizárólag az etetés

megkezdését jelző hangjelzés előtt, és ki-

zárólag a versenybíró közvetítésével jut-

tatható el a versenyzőhöz. Csali, és etető-

anyag a mennyiségi ellenőrzést követően

már nem vihető be a rajthelyre. Az etetést

megkezdődően semmilyen felszerelés

nem juttatható a rajthelyre, kivéve a bot-

törés esetét, amikor a törött tag a ver-

senybíró közvetítésével pótolható. A ver-

senybíró ilyen esetekben segíthet a bot-

elem kicsomagolásában is.

5.) Az etetőanyag ellenőrzését az ete-

tés megkezdése előtt 1 órával el kell vé-

gezni. Az ezt követően történő etető-

anyag, és csali bevitel kizárást von maga

után. Eddig az időpontig akár a verseny-

ző, akár harmadik személy a rajthelyen

kívül előkészítheti az etetőanyagot.

6.) A felkészülési idő alatt a versenyző

felszereléseit, etetőanyagát előkészítheti,

a vizet bemérheti, haltartó hálóját a vízbe

elhelyezheti, de ehhez semmilyen segít-

séget nem vehet igénybe. A keverőedé-

nyek mosása a rajthelyeken tilos. Az ete-

tőgombócokat csakis a rajthelyen, felké-

szülési idő alatt, és az etetőanyag ellenőr-

zését követően szabad elkészíteni.

7.) A második jelzés az etetés kezdetét

jelenti. Az etetés időtartama 5 perc. Ez

alatt az idő alatt a versenyző tetszése sze-

rint beetethet, de etetőkosarat, vagy ete-

tőkosárként használható eszközöket nem

vehet igénybe. Kétkezes etető csúzli és

etetőcsésze használható. A ráetető gom-

bócok a verseny kezdete előtt nem ké-

szíthetőek el. Tilos a víz felszínén úszó

etetőanyag használata.

8.) A harmadik jelzés a verseny kezde-

tét jelenti. A verseny alatt etetni a ver-

senyidő teljes ideje alatt legfeljebb egy

kézzel, mindennemű segítőeszköz igény-

be vétele nélkül készített un. félkezes

gombóccal lehet. A kétkezes csúzli, és az

etetőcsésze a verseny alatt is használha-

tó. Az etetőanyag bedobásához más se-

gédeszköz ( pl. hajítófa ,etetőkosár, víz-

ben oldódó tasak, stb. ) nem használható.

9.) A versenyző csak úszós felszere-

léssel horgászhat, egy db. egyágú horog-

gal. Korlátlan számú felszerelése lehet

előkészítve, de egyszerre csak egy hasz-

nálható. Az úszó kisúlyozására használt

nehezék tömege nem lehet több az úszó

teherbírásánál. Tilos a fenekezés, a per-

getés, a műlegyezés, valamint az úszóval

ellátott, vagy úszó nélküli ólom, az oldalt

szerelt előke, kanalak, élő, vagy élettelen

csalihalak, ikra alkalmazása. A horogra a

csali csak felfűzve használható, ragaszta-

ni a csalit a horogra tilos. Főszabály,

hogy a főólom nem érheti a mederfene-

ket, de a teljes súlyozás legfeljebb 10%-

a mederfenéken lehet, ha nem akadá-

lyozza az úszó, ill. a szerelék természetes

mozgását. Ha gyanú merül fel ezzel kap-

csolatban, a zsűri a szereléket verseny

közben is ellenőrizheti. 

10.) A versenyen használható maxi-

mális bothosszak:

Ifjúsági kategória: 10.00 m

Utánpótlás: 11.50 m

Női: 11.50 m

Felnőtt férfi: 13.50 m

Veterán: 11.50 m

Mozgássérült: 11.50 m

11.) A fogás akkor is érvényes, ha a

Megyei Sporthorgász Versenyszabályzat



A táborozással kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Csak egészségesen érkezhetsz
a táborba, amiről orvosi igazolást
kell hoznod, és érkezéskor a tábor-
vezetőnek, Oláh Karcsi Bácsinak
át kell adni. Hozd magaddal a Be-
tegbiztosítási Kártyádat, vagy má-
solatát is, reméljük nem lesz rá
szükséged.

A tábor összköltsége az elmúlt
évhez hasonlóan 30.000 Ft hét/fő,
melynek 50%-át a megyei szövet-
ség fizeti. A beköltözéskor a tábor-
vezetőnek a táborozás önrészét, 

15.000 Ft-ot kell befizetni, mely
összeget, vagy annak egy részét
természetesen az egyesület is átvál-
lalhatja, az elmúlt évekhez hason-
lóan.

2. A 15 éven aluliak nem dohá-
nyozhatnak, az ennél idősebbek is
csak írásos szülői engedéllyel, és
csak a kijelölt dohányzóhelyen!

3. A tábor idején mindenféle sze-
szesital fogyasztása táboron belül
és kívül egyaránt tilos! Aki e tilal-
mat megszegi, a táborozásból ön-
magát kizárja. Ezt a szülőkkel és az
illetékes egyesület vezetőivel a tá-
borvezető táviratban közli.

4. Értékes magnót, rádiót, fény-
képezőgépet, ékszert csak saját fe-
lelősségedre hozhatsz. Zsebpénzed
mennyisége a szüleid belátására
van bízva. Ruházatodat úgy állítsd
össze, hogy gondolj a kedvezőtlen
időjárásra is. Esőkabátot, gumi-

csizmát mindenképp hozz magad-
dal!

5. Tisztálkodási szerek is szere-
peljenek a csomagodban. (fog-
krém, fogkefe, törülköző, szappan,
wc-papír, stb.)

6. A horgászathoz szükséges fel-
szereléseidet, valamennyi okmá-
nyodat (személyi igazolvány, hor-
gászigazolvány, állami jegy, terüle-
ti engedély, fogási napló) se fe-
lejtsd otthon! A Tiszán többször
horgászunk, szükség lesz területi
engedélyre.

7. Mivel a legtöbb horgászvíz,
amelyeken horgászni szándéko-
zunk, kicsit távolabb van, hozz ma-
gaddal kerékpárt is!

A horgásztábor programjai kö-
zött többek között szerepelnek ifjú-
sági és gyermek természetvédelmi
és horgász-vetélkedők, horgászver-
seny, evezéstanulás, barkácsolás.   

A tábor részletes programját a
helyszínen fogjuk ismertetni.

Etetőanyag és csali vásárlására
a táborozás ideje alatt igény sze-
rint lehetőség lesz, de mindenki
igénye szerint hozhat magával ete-
tőanyagot, csalit.

A csalik hűtőben való tárolását
biztosítjuk.

Kellemes táborozást és a vetél-
kedők során eredményes szereplést
kívánunk!

Dr Maleczky Imre elnök
Fesztóry Sándor ü. ig.

Oláh Károly táborvezető
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Kedves Ifjú 
Horgászbarátom!
A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei Szövetsége ré-

széről szeretettel meghívunk az általunk immár tizedik al-

kalommal ismételten megrendezésre kerülő Megyei Ifjúsá-

gi és Gyermek Horgásztáborba.

Helye: Tiszadob, Ady Endre u. 7 sz. alatti parasztház

A település megközelítése Nyíregyháza-Tiszavasvári- Ti-

szadob (40 km) A házat, ahol aludni fogsz, a posta mellet-

ti utcában, jobbra a Holt-Tisza partján találod meg.

Időpontja: 2008. július 06–július 12.

2008. július 20- július 26.

Érkezés: vasárnap 14.00–16.00 óra között.

Táborzárás: szombat, eredményhirdetés után

Naponta többszöri étkezés: reggeli, ebéd, vacsora, és

amikor megéheztél.

Elhelyezés: Az elmúlt évekhez hasonlóan a Holt-Tisza partján

lévő komfortos parasztházban, kényelmes fekhelyeken ágyne-

művel. A tábor lakói (12 fő) két fürdőszobát, és két konyhát ve-

hetnek igénybe.

Tapasztalatok szerint a legnagyobb nyáridőben is lehűlhet az

idő, ezért hozz magaddal meleg ruhaneműt is.

Jelentkezés: Oláh Károlynál a 06/30-394-84-81 telefonszá-

mon, vagy a tacsi.karika@freemail.hu e-mail címen

horog nem a hal szájába akadt, de tilos a

jellegzetes „gereblyézés“! Érvénytelen a

fogás akkor is, ha a hal kiment a fárasz-

tás során a szektorból. Amennyiben a

szervezők faj-, és méretkorlátozást írnak

elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de

legkésőbb a technikai értekezleten kö-

zölni kell, s ezt valamennyi versenyző-

nek be kell tartani.

12.) Merítőszák használható, de csak

a versenyző végezheti a szákolást, segít-

ség nélkül, és horgászhelyéről, partról.

13.) A versenyzők legfeljebb 1 méter

széles, és 1 méter hosszú stéget használ-

hatnak, úgy elhelyezve, hogy ez a víz fö-

lé nem nyúlhat.

14.) A versenyzők horgászat közben

nem állhatnak a vízben, és lábuk sem ér-

het bele ládájukon ülve sem.

15.) A versenyzők rajthelyüket nem

hagyhatják el. Amennyiben ez mégis el-

kerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a

versenybírónak jelezni. Visszatérésükkor

semmit nem vihetnek be a rajthelyükre.

16.) A versenyzők kötelesek a halak

élve tartásáról gondoskodni, ezért haltar-

tóként legalább 50 cm átmérőjű, és 3 mé-

ter hosszú aprólyukú varsaszákot kell

használniuk. A haltartót a lehetséges leg-

nagyobb hosszában kell a vízben elhe-

lyezni. A halakat kíméletesen kell a ho-

rogról leakasztani. Tilos az ún. „lerázás“.

A halak bármilyen megcsonkítását

szankcionálni kell.

17.) Tilos a szektoron kívül etetni. A

versenyző etetőanyagot csak a számára

kijelölt rajthelyhez tartozó területre dob-

hat be.

18.) Tilos a szektoron kívül horgászni

is. A szektoron kívül megfogott halak

nem számítanak, még abban az esetben

sem, ha a megakasztás, és a tényleges ki-

fogás a szektorban történt. Fárasztás

közben tehát a hal nem hagyhatja el a ki-

jelölt szektort, mert akkor a fogás ér-

vénytelen, és azonnal vissza kell dobni.

Abban az esetben, ha a versenyző az így,

szabálytalanul kifogott halat mégis a

szákba helyezi, a haltartó szákban lévő

legnagyobb halat (halakat) külön kell le-

mérlegelni, és súlyukat feljegyezni. A

zsűri joga, hogy az így megfogott halak

beszámíthatóságáról döntést hozzon, de

a minden kétséget kizáróan szektoron kí-

vül fogott, vagy fárasztás közben a szek-

tort elhagyó halakat a versenybe beszá-

mítani nem lehet.

19.) A negyedik hangjelzés arról tájé-

koztat, hogy a versenyből 5 perc van

hátra.

20.) Az ötödik jelzés a verseny végét

jelenti .A horgászkészséget a vízből

azonnal ki kell venni. Csak a verseny vé-

gét jelző hangjelzés kezdetéig megfogott

halakat lehet figyelembe venni. Kifo-

gottnak tehát az a hal tekinthető, amely a

jelzés megkezdésekor már nincs a víz-

ben. A később kifogott halak szákba téte-

le esetén úgy kell eljárni, mint a szekto-

ron kívüli fogás esetén ( a szákba lévő

legnagyobb halat kell időn túl fogottként

kezelni).

21.) A mérlegelést 3 tagú bizottság

végzi. Egyik bizottsági tag a mérlegelési

jegyzőkönyvet (mérlegelési lapot) veze-

ti. A mérlegelésig a versenyzőknek a ki-

fogott halakat vízben kell tartani, és a

haltartó szákban kell hozniuk a mérlege-

léshez. A mérlegelést követően a halakat

ismét szákba kell tenni, s mindaddig víz-

ben kell tartani, amíg a szektor mérlege-

lése tart. Amennyiben a szektor mérlege-

lése közben technikai hiba, vagy kifogás

következik be, a szektort újra kell mérle-

gelni. Ha ilyen eset nincs, a szektor teljes

mérlegelés után a bizottság elrendeli a

halak visszaengedését. Ezt követően a

súlyra vonatkozó semmilyen reklamáció

nem fogadható el.

22.) Mérlegeléskor kizárólag a halak

összsúlyát állapítják meg, ettől még kí-

vánságra sem lehet eltérni. Az eredményt

grammokban kifejezve, a mérleg pontos-

ságának megfelelően kell feljegyezni.

23.) A versenyzőnek a mérlegeléskor

jelen kell lenni, és ellenőriznie kell a

mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát

rögzítő dokumentumot aláírásával iga-

zolja.

24.) Az egy szektorba tartozók fogását

csak ugyanazzal a mérleggel szabad

mérni.

IV. A verseny értékelése

1.) A verseny értékelése a versenybí-

róság feladata. A versenybíróság leg-

alább 3 főből áll, vezetője a verseny

rendezéséért felelős személy ,aki egy-

ben a zsűri elnöke is,  tagjai a verseny

szakbizottság tagjai.

2.) A verseny befejezését követően is

lehet reklamációt, vagy óvást bejelenteni,

akár szóban, akár 1 órán belül írásban is

a versenybíróságnál. Az óvást a csapat-

versenyeken a csapatvezető, egyéni ver-

senyeken a versenyző teheti. Az óvások

elbírálása a megválasztott zsűri hatáskö-

re. Az óvások, illetve reklamációk elbírá-

lásánál, illetve az esetleges szankcioná-

lásnál a MOHOSZ érvényben lévő ver-

senyszabályzatának megfelelően kell el-

járni, ezért e versenyszabályzatnak a

helyszínen rendelkezésre kell állnia.

3.) A versenyeken fordulónkénti rangso-

rolt értékelést kell készíteni. Az egy szekto-

ron belüli fogási eredményt elérők olyan

helyezési számot kapnak, amely az így el-

érhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó

versenyzők valamennyien a szektorban he-

lyezési szám nélkül maradt helyezések át-

lagával azonos helyezési számot kapnak.

(pl. 12 fős szektorban 8 helyezett mellett 4

fő nullázott, akkor az ő helyezési számuk /

9 + 12 = 21, / 2 = 10,5 helyezési szám). A

hiányzó versenyző a szektor legmagasabb

helyezési számát kapja.

4.) Csapatértékeléskor a fordulók leg-

kisebb helyezési szám összegével rendel-

kező csapat a győztes. Egyenlőség esetén

az össz fogási súly dönt. Amennyiben ez

is egyenlő, a legjobb egyéni súly ered-

mény a döntő.

5.) Az egyéni versenyek értékelésekor

a legkisebb helyezési számmal rendelke-

ző versenyző győz. Azonos helyezési

szám esetén az összességében fogott ha-

lak össz súlya a döntő, ha ez is egyenlő, a

fordulónként fogott nagyobb súly dönti el

a versenyt. Ennek egyezősége esetén az a

győztes, aki a fordulók összesített rajt-

helyszámainak nagyobb összegével ren-

delkezik.

V. Záró rendelkezések

1.) Ezt a szabályzatot a Sporthorgász

Egyesületek Szabolcs- Szatmár- Bereg

Megyei Szövetség Küldöttközgyűlése

2008. számú határozatával elfogadta, és

hatályba helyezte.

2.) Jelen szabályzatban nem érintett

kérdésekben az OVHB szabályzata, és

állásfoglalásai az irányadóak.

Dr. Maleczky Imre, Turkó Sándor

Egy földünk van,
vigyázz rá!
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A Kraszna Kocsord Horgász

Egyesület nagy szeretettel vár-

ta az évadnyitóra érkező ver-

senyzőket, mi sem bizonyítja

ezt jobban, mint a nagyon szé-

pen előkészített tópart, hor-

gászhelyek, és a technikai épü-

letek. 

A nagyszámú versenyzők

között az ifjúsági kategóriában

indulók számának megduplá-

zódása jelentett örömteli pilla-

natokat, mivel ez évben a ver-

seny szakbizottság különösen

odafigyel az ifjúsági horgá-

szokra, versenyzőkre. 

Kellemes időjárás közepette,

verseny elején gyenge fogás-

sal, de a végére nagyon jó fo-

gás kialakulásával a verseny-

zők megelégedéssel távoztak

egy igazi jóízű ebéd elfogyasz-

tása után. Megtisztelte a ver-

senyt Jakab Zsigmond, Ko-

csord polgármestere, Fesztóry

Sándor, a megyei horgász szö-

vetség ügyvezetője. 

Ez a verseny bizonyította,

hogy a horgászok nagyon vár-

ják és szívesen jönnek el azok-

ra a versenyekre, amelyek biz-

tosítják a horgásztársadalom

egybekovácsolódását, és a kel-

lemes kikapcsolódást.

Évadnyitó horgászverseny

2008. május 18., Leveleki víz-

tározó. A versenyzés területén új

szakasz kezdődött. A verseny

szakbizottság a megyére vonatko-

zó új versenyszabályzatot készí-

tett, mely figyelembe vette az or-

szágos és nemzetközi előírásokat

és a megyei szabályzatba egyér-

telművé tette és konkretizálta a

megyei versenyeket. Ehhez meg-

teremtette azt a szabályozást, ami

minőségi javulást mutat a ver-

senyzés területén.

Az I. osztályra a csapatok rend-

ben megérkeztek, a Nyírségi HSE

és a Rétközi HE. Nagyhalász ki-

vételével. 

A Leveleki víztározó kőgátján

a helyi horgászegyesület halőrei

és képviselői szépen lekaszálták

és jól előkészítették a pályát és

így mutatós és minőségében jó

verseny zajlott. Jellemzőek voltak

az apró halak, de a verseny vége

felé több ponty és busa is került a

szákba. Megtört egy hagyomány,

a Vasutas STE nagyon összekapta

magát és komoly ráfordítással

hosszú idő után első tudott lenni.

A versenyt megtisztelte a megyei

horgász szövetség ügyvezető

igazgatója, Fesztóry Sándor is. 

Jövőre a II. osztályban folytat-

hatja a versenyzést a : nyíregyházi

Nyírségi HSE, és a nagyhalászi

Rétközi HE. csapata. 

Megyei I. osztályú
csapatbajnokság

Verseny kategóriában:

ifjúsági kategória:

I. hely: Bojer Balázs, Kis Sügér HE., Mátészalka 

II. hely: Macsi Roland, Postás HE., Vásárosnamény

III. hely: Szilágyi Márk, Postás HE., Vásárosnamény

utánpótlás kategória:

I. hely: Jakab Gábor, Kraszna HE., Kocsord

II. hely: Baré Norbert, Vasutas HE., Nyíregyháza

III. hely: Pócsi Gábor, Dolgozók HE., Kisvárda

női kategória:

I. hely: Szabó Kinga, Szatmárvidéki HE., Mátészalka

II. hely: Szabó Anikó, Postás HE., Vásárosnamény

III. hely: Brennerné Tóth Gabriella, Vasas HE., Nyírbátor

felnőtt kategória:

I. hely: Gellér Győző, Szatmárvidéki HE., Mátészalka,

II. hely Bartha Sándor, Kis Sügér HE., Mátészalka

III. hely Pataki Zsolt, Vasutas HE., Nyíregyháza

IV.hely Magos Tibor, Szatmárvidéki HE., Mátészalka

V. hely Antal János, Vasas HE., Nyírbátor

Eredmények fenekező kategóriában:

I. helyezett: Herman András, Ecsedi Láp HE., Nagyecsed

II. helyezett: Molnár Szabolcs, Kis Sügér HE., Mátészalka

III. helyezett: Molnár Bálint, Kis Sügér HE., Mátészalka

IV. helyezett: Kozma Tamás, Vasas HE., Nyírbátor

V. helyezett: Szabó Nándor, Tisza-Szamosháti HE., 

Tunyogmaolcs

Eredmények

I. Nyíregyházi Vasutas STE, mely csapat egyben elnyerte az

újonnan alapított Laguna 2 D. Kft vándorserlegét, mivel az elő-

zőt végleg elnyerte a Szatmárvidéki HE csapata, 2007-ben.

Csapatvezető: Lipcsei József, versenyzők: női: Turcsánné

Leskó Ibolya, ifi: Hornyák Bence, utánpótlás: Kovács Gábor,

felnőtt: ifj. Kovács József, ifj. Kovács György, Luzsinszky Ta-

más, Pataki Zsolt, és Polyák Csaba. II. Szatmárvidéki HE. Má-

tészalka. III. Új Élet HE. Tiszalök

Eredmények
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Juhász Géza elnök úr meghí-

vására, 2006–2007-ben tettem

kirándulásokat ezen a vízen.

Ez a horgászvíz a Tisza- Sza-

mosközi HE kezelésében van

és 20,6 ha területű. Az egye-

sületnek 118 tagja van, ebből

8 ifi, 11 gyerek és 4 női hor-

gász. 

A holtág maga 4 km hosszú és el-

képesztően változatos. Bedőlt fák,

nádas, gyékényes, egyszóval min-

den, amit egy horgász kívánhat. Az

átlag vízmélység 1,5–2,5 m körüli,

de a legmélyebb része a 4 métert is

meghaladja. A harcsa állománya ki-

váló, de ki tudja, miért, kevesen

horgásznak rá. Jó magam tanúja

voltam egy 40 kg körüli példány

megakasztásának és fárasztásának,

de sajnos nem sikerült megfogni. 

A süllő állomány jelentős és igen

nagyokat lehet fogni. A tórekorder

9,56 kg volt. A vízutánpótlása ter-

mészetes úton (belvíz) történik. A

napijegy 3000 Ft-ba kerül, ezért

napkeltétől-napnyugtáig lehet hor-

gászni, de lehet csónakot bérelni,

plusz 300 Ft-ért. A tagok egész év-

ben horgászhatnak éjszaka.

A szállás 4 fő részére megoldott,

500 Ft/fő/nap áron, mindez zárt he-

lyen és parkolóval ellátva.

A telepítési adatok a következők:

kétnyaras ponty 38q, 40 000 db sü-

lő ivadék, 16 000 db compó ivadék

(fogási tilalom van rá!), 25 000 db

csuka ivadék. A tórekorder halak

fajtánként: csuka 16,8 kg, harcsa 42

kg, süllő 9,56 kg, ponty 21,7 kg,

amur 26 kg

Az ajánlott horgászmódsze: ke-

mény, úszós felszerelés, a bedőlt

fák és a nádfal mellett, házi főzésű

kukoricával, annál jobb, hogyha

büdös is. Ragadozó halakra a hal-

szelet javallott, különösen a sügére-

zés kedvelőinek, hiszen itt „embe-

res“ példányok akadnak. A kárász

állománya, pedig egyszerűen me-

sés, mind mennyiségre, mind pedig

nagyságra. 

A vízre az országos horgászrend

a mérvadó, de a méretkorlátozások

eltérnek. A nyurga ponty 35 cm, a

csuka 45 cm felett fogható, a com-

póra pedig általános tilalom van

egyelőre. Telepítés után a tagoknak

5 napig, a napijegyeseknek 14 na-

pig tilos horgászni. Pergetni, kuty-

tyogatni és lékről horgászni lehet,

sőt aki idelátogat, annak kell is! 

Ott voltam a 2006-os vezetőségi

versenyen, ahol mondanom sem

kell, remek volt a hangulat és kivá-

ló az ellátás. Ezúton szeretném

megköszönni a szíves vendéglátást

és a remek horgászatokat. Remél-

hetőleg még találkozunk és egy-

szer-kétszer még hajlik itt a botom,

valamint kívánok minden ideláto-

gatónak eredményes és kellemes

horgászatot.

Katona Zoltán, Mátészalka

Bemutatkozik a
Szamosújlaki- holtág

Régen nem látott szép kör-

nyezetben került sor a II. osztá-

lyú csapatbajnokságra. A nyír-

bátori Vasas HE vezetősége és

horgászai megérezték a jelen-

tőségét a versenynek és maxi-

málisan segítették annak ered-

ményes lebonyolítását. Ezt a

törekvést mintha megérezték

volna a versenyhorgászaink,

mert 8 csapat nevezett, ami re-

kordnak mondható az utóbbi

időkhöz viszonyítva. Egy ke-

véske kis magyarázatot kellett

adni a megyei új versenysza-

bályzat értelmezéséről, melyet

jó néven vettek a horgászok a

tekintetben, hogy kijelöli a jö-

vő útját. 

Kevésbé apró halas még a tó,

de elég jó eredmények szület-

tek, mi sem bizonyítja jobban,

hogy az ifjúsági és utánpótlás

kategóriában versenyzők vitték

el a pálmát. Akik nem kerültek

dobogóra, azok is megígérték,

hogy ilyen színvonalas ver-

senyre máskor is szívesen el-

jönnek. 

Ez alkalommal is bizonyítást

nyert, hogy az I. osztályú csa-

patbajnokság mellett más ver-

senyekre is szüksége van a me-

gyének. 

Dicséret illeti a jó szervezé-

sért dr. Bihari Károly elnök

urat és csapatát. Ballai Jánosné

Nyírbátor polgármestere kü-

löndíjat adott át Turkó Sándor-

nak, a megyei verseny szakbi-

zottság elnökének Nyírbátor-

nak nyújtott segítségéért. 

Az első és a második helye-

zett csapat jogot szerzett a jövő

évi I. osztályú csapatbajnoksá-

gon való részvételre. 

Megyei II. osztályú 
ssapatbajnokság
2008. június 1., Nyírbátor, Szénaréti tó

I. Postás HE. Vásáros-

namény., II. Kis Sügér HE.

Mátészalka., III. Apagy HE

Eredmények

Ifjúsági:

I. Kis Sügér HE., Mátészalka,

csapatvezető: Varga Albert,

versenyzők: Varga Eszter, Var-

ga Viktória, Bójer Balázs

II. Új Élet HE., Tiszalök

III. Kraszna HE., Kocsord

Utánpótlás:

I. Új Élet HE., Tiszalök, csapat-

vezető: Beke Péter, verseny-

zők: Munkácsi Attila, Juhász

Gyula, Kuki Sándor, 

II. Vasutas STE Nyíregyháza

III. Kraszna HE., Kocsord

Eredmények

A tiszalöki Új Élet Horgász

Egyesület horgászai nagyon

szép pályát készítettek elő a fia-

tal horgászoknak, akik bizonyí-

tották nemes küzdelemben,

hogy a velük való törődés min-

dent megér. A szépszámú után-

pótlás és ifjúsági korú verseny-

zők a reggeli frissítő zápor után

lázas tevékenységbe fogtak. Új-

szerűnek tűnt a nemrég elfoga-

dott megyei versenyszabályzat

alapján a bot hosszúság ellenőr-

zése, a csali ellenőrzése, a segí-

tők tevékenysége. De megfogal-

mazásra került a részükről,

hogy a versenyszellem erősítése

érdekében ezekre szükség van.

Az ifjúsági korcsoportban feltű-

nően sok volt a fiatal, a 8–10

éves, ami azt jelenti, hogy gye-

rekeink érdeklődnek a horgászat

iránt. 

Jó időben, jó fogási eredmé-

nyekkel végződött az igen han-

gulatosos, ifjúsági- és utánpót-

lás bajnokság.

Az eredményhirdetésen részt

vett Fesztóry Sándor, a megyei

szövetség ügyvezetője, és Jáger

Ferenc, az Új Élet HE. elnöke.

Utánpótlás és Ifjúsági
csapatbajnokság

2007. június 8. vasárnap, Tiszalök, Kenyérgyári-holtág
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Hozzávalók 4 személyre:

– halakkal jól fűszerezett víz
– négy mindenre elszánt, 

pergetőhorgász
– két darab csónak, lehetőleg

megbízható, stabil
– minimum 4, de akár több bot
– könnyű, precíz orsó
– erős, vékony fonott zsinór
– változatos szín és ízvilágú 

wobblerek

Első lépésként hasznos, ha a

meghorgászni kívánt vízről min-

den hasznos információt begyűj-

tünk. Ezt leghatékonyabban akkor

tudjuk megoldani, ha a horgásza-

tunk előtt már napokkal bepácol-

juk a helyi pecásokat, érdeklő-

dünk, mit is fogtak az elmúlt idők-

ben. Miután ezzel megvagyunk,

készítsük elő a hozzávalókat. Az

előkészületek során telefonon

vagy e-mailon keresztül pároljuk

meg barátainkat egy ígéretes hal-

fogás reményében. Pankotai Gel-

lértet és Schlottgauer Lászlót invi-

táltuk meg egy baráti horgászatra,

mely során az új Capture Lures

botcsalád tesztelését is megejtet-

tük. Ha ezzel megvolnánk, követ-

kező lépésben jelöljük ki a peca

napját. Fontos szempont a megfe-

lelő időjárás beszerzése és egyben

a pihenésre, kelesztésre használt

helyiség biztosítása. 

Következő lépésben töltsük

meg a csónakokat a töltelékkel.

Ehhez először is csomagoljuk ki a

csónakot. A PORTA- BOTE ösz-

szecsukható, könnyen kezelhető,

4.3 méter hosszú, 43 kg-os válto-

zatára van szükségünk. 

A csónakot pillanatok alatt ösz-

szeszereltük, ami két embernek is

kb. 15 percébe került. Első ráné-

zésre, tiszai ladikhoz szokott sze-

münk idegenkedve vizsgálta az el-

készült jövevényt. Elektromos

motor, akkumulátor, botok, táskák

és a két horgász, hogy fog ez a ví-

zen maradni. Miután útjára bocsá-

tottuk a csónakot, egyáltalán nem

keltett bennünk emlékeket a haj-

dani Titanik katasztrófája iránt.

Egy stabil, megbízható, jól sikló

csónak indult útjára a partszéli ná-

dasok tövében meglapuló ragado-

zók becserkészésére. Pali és én a

holtág vízén mindig bevetésre ké-

szen álló, kölcsön facsónakunkat

töltöttük meg újdonsült botjaink-

kal. Pali egy REEVES Spin 2.40-

es, 15–40 gr-os botot választott,

Én egy SPECTRA szintén 2.40-es,

de valamivel finomabb 10–30 gr-

os pálcát szereltem össze. Mind-

ketten a VIVA Attract Spin 30-as

orsóját csévéltük fel 0.14–0.16-os

Formax Ironline fonottal.

Laciék már javában csapkodták

a vizet, amikor mi is a közelükbe

értünk. Ekkor már két kis süllőif-

jonc és egy csuka fogásáról szá-

molhattak be. Érdekes, hogy a sül-

lők is a csukáknak szánt villantó-

nak estek áldozatául. Úgy gondol-

tuk, ha ilyen szépen eszik a vasat a

vizek kékfarkúi, itt az alkalom a

nekik szánt wobblerek kipróbálá-

sára. Pali egy Warden 070-est

akasztott a fonott végére, én egy

Silent Killerrel kezdtem el dobál-

ni. Mivel fáziskésésben voltunk,

így volt mit behozni a másik csa-

pattal szemben. Mi is a nádfal

előtti sekélyebb vízben kutattuk a

halakat. A csónakot úgy állítottuk

meg, hogy a holtág törését is meg

tudjuk horgászni. 

A nádfal elé becsapódó wobb-

lereink nem hozzák meg a halak

étvágyát, ezért a medertörést kez-

dem el vallatni. Második dobásom

bevontatása közben erőtlen, de ha-

tározott koppintást éreztem bo-

tomban. Ké-három bólintás a bot-

ban és már mereszti is a csónak

mellett a tüskéit, mintha ezzel

megrémisztene engem. Ne félj!

Fotó után ismét kergetheted a víz-

ben cikkázó sneciket. 

Tovább szűrjük a vizet, és ami-

kor Pali is ott vezeti el a csaliját,

ahonnan az első halunkat fogtam,

neki is elmarja Wardenét egy sül-

lőcske. Mivel ez sem nevezhető

méreténél fogva fogasnak, hamar

nyakon csípi Pali az éhes kis raga-

dozót. Megpróbálok újból oda-

dobni és ekkor rájövünk a titok

nyitjára. Mivel a ránehezülés nem

megy át heves védekezésbe, így

megállapítom, hogy nem halat, ha-

nem akadót kezdtem el fárasztani.

Miután kirángattam a wobblerem

a fából, több kapást már nem csi-

kartunk ki. Laciék is üresen dobál-

tak, ezért a holtág túlsó vége felé

vettük az irányt.

A kezdeti csepergős idő szeles,

kissé viharos arcát mutatta felénk.

Ha már ide motoroztunk, dobáljuk

meg ezt a nádfalat is –gondoltuk –.

Nehezen boldogultunk a csónak ol-

dalát egyre erősebben csapkodó

hullámokban, de Wardenre cserélt

műcsalimat itt is elcsípte egy tüs-

késhátú kamasz. Egy óra üres peca

után feladtuk a természet elleni csa-

tánkat, ismét győzött. Egy kisebb

pihenő után visszatértünk a holtág

szélvédettebb részébe és folytattuk

a halak kergetését. A szomszéd csó-

nakban Gellért kezdte ismét szede-

getni a süllőket. Wobblereinkre

nem volt érdeklődés és hogy Tóth

Laci barátunkat, aki egyszer úgy

jellemzett, hogy „Misi egy kicsit

Oklafüggő“ ne hagyjam cserben,

elővettem kedvencemet. Ettől

kezdve szinte már nem is számol-

tam a süsüket. Úgy ették a finoman

táncoltatott vasat, mintha az egész

holtágban ez az egy kishal ficán-

kolt volna. Sokadik süllőm után Pa-

li is engedett a csábításnak és egy

gippóval folytatta a vízrétegek átfé-

sülését. Nem sokat kellett várnia,

egy öbölbe dobva talán a harmadi-

kat tekerte orsóján, amikor ráron-

tott csalijára a süllő. 

Ekkor már javában benne vol-

tunk az esti szürkületben és megint

csak eszünk parancsolt megálljt a

pecának. Nem könnyű ilyenkor bú-

csúzni, de a reggeltől tartó horgá-

szatot már jócskán éreztük csontja-

inkban. Kikötöttünk és pakolás

közben beszéltük meg a nap törté-

néseit. Kiderült, Laciék is közel

annyi halat fogtak, mint mi. Beug-

rott egy-két másfeles forma is, de a

nagyok a mai napon nem produkál-

ták magukat. Talán az ő idejük csak

az este folyamán jön el, nem tu-

dom.  Eszembe jutottak a februári,

tél végi vizek démonjainak irdatlan

erejű fejrázásai, ahogyan szabadul-

ni próbáltak a szájukat átütött ho-

rog fogságából. Ezek az aprócska

kölyöksüllők persze nyomukba se

érhetnek a téli óriásoknak, de ettől

soha rosszabb horgászatot nem kí-

vánok horgásztársaimnak. 

Tarsoly Mihály, Magyar 
Pergetőhorgászok Egyesülete

Süllõparádé szabolcsi módra
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Gyakorlott harcsavadá-

szok folyton az óriás har-

csákra való felkészülésre

hívják fel a figyelmünket. 

Nem elég a gondosan kivá-

lasztott, nagy teherbírású, ellen-

ben viszonylag könnyűnek

mondható botot beszerezni.

Kellő figyelmet fordítva teker-

getik, majd tanulmányozzák a

pergetésre használatba vett or-

sót és annak minden porcikáját.

Az orsók dobját csak a jól be-

vált fonott zsinórokkal töltik fel,

itt is a vastag, erős, körszövött a

nyerő. 

A wobblerek és a zsinór kö-

zötti összeköttetést sem bízzák

a véletlenre, sokszor ismerősök

révén orvosi acélból komponált

tuti kapcsokat készítenek.

Wobblereiket szigorú minőség-

ellenőrzés alá vetik. A gyári

horgokat és karikákat az általuk

használt és már bizonyított spé-

ci holmikra cserélik le. Igen ám,

de mit tegyünk, ha ezekkel

mind megvagyunk és egy kétré-

szes wobblerünk, ami persze

ígéretes harcsacsemege, leg-

gyengébb pontja a két rész talál-

kozása. A hazai piacon kevés az

olyan kétrészes wobbler amire

ne férne rá ez a megerősítés.

Nem egy 10 kg-os harcsa fogja

szétszedni műcsalinkat. Éle-

tünkben egyszer lesz alkalmunk

megfogni halunkat és akkor ne

adjunk esélyt a menekülésre.

Nincs más hátra, mint elővenni

egy-két dolgot a szerszámos lá-

dánkból és barkácsolnunk egy

kicsit. Sokszor már ennyi is elég

egy jól eltalált műcsali életre

keltéséhez. Lássuk képekben,

hogyan lesz a békából királyfi.

A Peacemaker 14 cm hosszú

és 16 gramm. Ígéretes darab a

harcsák léprecsalásához

Harcsára készülve

Sok kétrészes wobblerhez hasonlóan itt is a  két rész találko-

zásánál van a gyenge pontja

Ha minden meg van kezdődhet a barkácsolás

Első lépésként fúrjuk ki a kapocs helyét. Itt egy kb. 1.5 cm-es

tömör műanyagba ültethetjük a behelyezni kívánt képakasztó

kapcsát

Az akasztót fogóval kihajtva illeszthetjük a hátsó részhez.

Ajánlatos a horgoktól már az elején megszabadulni

Pillanatragasztó a beállításhoz, kétkomponensű epoxi a végle-

ges és erős kötés érdekében

A bevetésre kész, mindennel ékesített darab

Ezek után már csak egy gyenge láncszem maradt, és az nem

más, mint maga a horgász
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A település központjában

évtizedeken át csak a szúnyo-

gok és a békák örültek annak a

nádrengetegnek és kotyornak,

amely a falu közepén éktelen-

kedett. Akik régen jártak a

községben, rá sem ismernek a

gyönyörű környezetre, amely a

helybélieknek szolgál kikap-

csolódást, a horgászoknak él-

ményt. Nagy Miklós polgár-

mester ottjártamkor azzal di-

csekedett – nem alaptalanul –,

hogy másokkal együtt minden

nap megállnak nézelődni, be-

szélgetni. A napi fáradtságot is

kipiheni az, aki ide elsétál. Ha

szerencséje van, mint a króni-

kásnak, még a halfogás élmé-

nyeivel is gazdagabb lesz.

Zsoldos Barnabás

A tyukodi tó A Leveleki Víztározó

Nagy öröm számunkra,

hogy Levelek Önkormány-

zati Horgász Egyesület év-

ről évre nő, amely azt je-

lenti, hogy egyre kedve-

zőbb horgászfeltételeket

sikerült biztosítani a

Leveleki Víztározón.

2008-ben már 3 alkalommal

telepítettünk március és április

hónapban az alábbi megoszlás-

ban: kétnyaras válogatott pik-

kelyes ponty 15 q, 30 q horog-

érett ponty, 10 q horogérett har-

csa,  20 q kárász, valamint sül-

lő ivadék. 

A Leveleki Víztározón nincs

pontytilalom május 12-15-ig az

erre szóló engedélyt megkaptuk,

így ebben az időben is szeretet-

tel várták a horgászbarátokat.

Április hónaptól lehetőség van

az éjszakai horgászatra. Minden

héten csütörtök, péntek és szom-

bat éjszaka. Az egyesület márci-

us 29-én és 30-án tartotta a már

hagyományos „Köztisztasági

Hétvégéjét“. Nagyon nagy öröm

volt számunkra, hogy gyönyörű

időben nagyon jó hangulatban

és nagyon sok horgásztárs jelen-

létében zajlott le ez a program.

A horgásztársak összefogásával

megszépült, megtisztult a Leve-

leki Víztározó. Halban gazdag a

Leveleki Víztározó évről évre

intenzív haltelepítést sikerült

végrehajtani. Szeretettel várjuk

a horgászokat!

Szanyi Lászlóné, elnök

A kocsordi Kirva lapos tó
A tavat néhány évvel ezelőtt

a horgászok a településsel ösz-

szefogva iszaptalanították, a

környezetét rendbe tették és ma

már a megye egyik legszebb

horgászvize. Ezt igazolja az a

tény is, hogy a megyei horgász-

verseny szezonnyitója mindig

ezen a vizen zajlik. Ebben az

évben Gellér Győző vitte el a

pálmát. A szép fekvésű és jó fo-

gási eredményeket mutató víz

híre az ország más részébe is

eljutott, rendszeresen érkeznek

vendéghorgászok Budapestről,

Szolnokról, Debrecenből, és a

megye más területéről. A felvé-

tel egy részét mutatja a tónak,

természetesen a horgászok az

esős idő ellenére kitartóan pe-

cáztak. Zs. B.

Verseny. Az Új Élet Horgász És Környezetvédelmi

Egyesület a hagyományoknak megfelelően a Fleischer Zol-

tán-emlékversenyt 2008. július 27-én 07.30 órai kezdettel

rendezi a helyi Kenyérgyári Holtágon. Minden sporttársat

szeretettel vár a HE vezetősége.

Csicseri horgász
Kiss Árpád a szlovákiai Csi-

cser községben él, ha teheti,

mindig eljön gulácsra hor-

gászcimboráival a Holt-Tiszá-

ra halat fogni. A gulácsi és a

csicseri horgászok között már

évek óta nagyon jó a kapcso-

lat, kölcsönösen pecáznak

egymás horgászvizein.

Kép és szöveg: Berki Károly

Nádvágó Tiszalökön

A tiszalöki Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület meg-

kezdte a helyi Kenyérgyári-holtágon, a Környezetvédelmi Felügyelő-

ség engedélyével és a Hortobágyi Nemzeti Park szakmai útmutatásai

alapján a vízfelület növényzetének gyérítését. A munkát és a vágógép

üzembehelyezését támogatták: a Tiszalöki Vízlépcső, Nyírség Hasso

Kft., Almási András, vállalkozók és a horgász egyesület tagjai.
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Már hetek óta tart az áradás,

aminek nagyon örültünk.

Félre téve minden más halra

való horgászatot, hajtott

minket a hazai vizeinkben

legnagyobbra növő halunk

megfogásának érzése. Szor-

galmasan kutattuk, kerestük

ezt a titokzatos ragadozót,

de valahogy sokáig nem is

hallatott magáról.

Sejtelmesen csendes, üres éjsza-

kákat dobáltunk át, de ismervén a

szokásait nem voltunk elkeseredve

a hangtalanság miatt. Sokszor elő-

fordult már, hogy a nagy ürességet,

hirtelen a rávágás izgalmában fel-

hördülő társunk adrenalinnal fel-

töltött hangja töri meg. „Megvan!

Rávágott!“ Olyan estéket is töltöt-

tünk már el, amikor egymás után

csattantak fel azok az össze nem

téveszthető buffanások. Ez persze

nem azt jelenti, hogy ilyenkor ga-

rantáltan harcsát fog az ember.

Előttünk, mögöttünk, a túl oldalon

pukkanásaik jelzik jelenlétüket és

nem utolsó sorban éhes mivoltu-

kat, még sem tudjuk horogvégre

csalni a bajuszosokat. Gyanakvó-

an, félszegen követik eléjük vetett

wobblereinket, ha még is táplálé-

kot vélnek felfedezni műanyag

kütyüinkben, tévesztve csapnak

oda neki. Így teltek a kora nyári

horgászataink, több folyószaka-

szon is próbát tettünk. A vízállásje-

lentést figyelve, a tisztuló vizet lát-

ván már nem sok napunk maradt a

tipikus áradásban való harcsázásra.

Egy kisebb helyi esőzés viszont

újabb, sárral, hordalékkal megku-

tyult vizet hozott. Úgy gondoltuk,

most vagy soha. A szokásos, már

rutinná vált csónak vízre engedése

közben beszéltük meg, hogy a mai

este még feljebb motorozunk.

Amire bepakoltunk és elindultunk,

már majdnem besötétedett, így

nem sikerült világosban szemügy-

re venni a majd meghorgászni kí-

vánt folyószakaszt. Csak a korábbi

kirándulásának emlékeiből merí-

tett Pali, hogy kb. milyen partsza-

kasszal van dolgunk. Nem volt ne-

héz még az éjszaka sötétjében sem

kitalálni, mivel egy 180 fokos, ha-

talmas kanyar külső íve felett áll-

tunk meg. A part és a víz találkozá-

sát óriási fák törzsei őrizték, vi-

gyázva hogy a folyó ne törjön utat

magának a mezők felé. Persze, he-

lyenként a csatát el-elvesztették,

ami pusztulásukat okozta, de ezzel

rejteket biztosítottak megannyi

halnak. Ezeket a limányos, sodrá-

sos, húzós vizektől mentes langó-

kat kerestük. Mindketten a Trabuc-

co tesztelésre kapott Capture Rod,

Cat Fish 50–100g botját szereltük

fel. Pali a 2,70-est Én a rövidebb,

2,40-est, valahogy ez jobban a ke-

zemre állt. A távolból a várva várt

tompa buffanások zaja jött felénk.

Bizakodva kezdtünk hozzá a hor-

gászathoz, talán ma este megtörik

a haltalanság szériája. 

Dobáltuk a jobbnál jobb helye-

ket, néhol kishalak hada rebbent

szét a beeső wobblereink vízbe

érésekor. A partszéli vizeket ki-

sebb- nagyobb visszaforgók övez-

ték, melyek ideálisak a harcsák

lesben álló vadásztechnikájához.

Igen ám, de nem csak ők, hanem

mi is vadászunk és éppen rájuk.

Óvatosan, nesztelenül csorgott

csónakunk, kutatva a márványos

testűek után. Sokadik alkalommal

esett be újdonsült, megerősített

Peacemaker-em, amikor Pali is kí-

váncsi volt rá, hogyan is mozog.

Mivel csak egy megerősített csa-

link volt, így wobblerem neki ad-

tam, próbálja ki. Ez egy kétrészes,

nagy terelőlappal rendelkező műc-

sali, ami a beesés utáni vontatásra

a mélybe tör.  Ismét egy bedőlt fá-

hoz érkezünk, ami hordalékával

együtt tekintélyes limányt hozott

létre. Én dobok elsőként, de akció

nélkül tekerem ki wobblerem. Pa-

linak a fa legsarkába, éppen a víz-

be érő levelei elé sikerül beejteni a

Peacemakert. Talán a másodi körét

kezdte el megtenni az orsó dobja,

amikor tompa ütést érzett a botban.

Az azonnali bevágásra ütemes,

lüktető farok csapásával válaszolt

a hal. A csónakot kissé a mederbe

kezdtem el csalni, nem tudván

mekkora harcsáról van szó. Nem

árt az elővigyázatosság, mivel a

harcsák otthonosan mozognak az

akadók, a bedőlt fák tengerében.

Következő lépésem a fényképező

gép felé történt és lőni kezdtem a

fárasztás minden pillanatát.

Addigra kiderült, hogy nem egy

kapitális halról van szó, így Pali

egyedül is boldogult. Két- három

kör és némi fröcskölés után szelí-

dülni látszott az éjszaka fantomja.

Hátra volt még a kiemelés, ami

előtt a szokásos buksi simogatás,

mely jelzi, hogy van-e még erőtar-

talék a bajuszosban. Ha már nem

reagál heves fejrázással, bátran

nyúlhatunk akár kézzel is a szájá-

ba. Nem árt ilyen alkalmakra egy

egyszerű munkáskesztyűt a csó-

nakba készíteni. Akkor nem lesz az

ujjainkon több száz tűnyom, amit a

gerebenfogak szorítása okozott.

Ellenben barátainknak mutogat-

hatjuk, hogy milyen élőlénnyel ta-

lálkoztunk az este folyamán. Már a

vízben is látszott, hogy a wobbler

mindkét horga fogta a halat. Ki-

emelés után jobban szemügyre

vettük és az egyik a szája felső ré-

szébe, míg a másik a szája sarkába

ült. Fogóval is elég nehéz művelet

volt a horogszabadítás. Bár csak

minden nagy harcsának így akadna

a horog. Saccolgattuk, Pali 7 én 5

kg-osra tippeltem. Persze, az ő ere-

iben még jócskán tombolt az adre-

nalin. Mérlegelés után, hogy egyi-

künknek se legyen igaza, 6,2 kg-ot

mutatott a mérleg. Örültünk az idei

év első tiszai harcsájának és dobál-

tunk további kapásokat, halakat re-

mélve. 

Már nem hallottuk a távoli buff-

fanásokat sem, az est csendjét csak

a busák akrobatikus mutatványai-

nak loccsanásai zavarták csak meg.

Hajnali 2 órakor, amikor már a nap

is nyújtózkodni kezdett a távoli ho-

rizonton, befejeztük a horgászatot.

A kikötőig még 10 folyamkilomé-

tert kell motoroznunk és a csónak

trélerre való munkálatai is előttünk

voltak még. Indultunk tehát kicsit

álmosan és fáradtan a kikötő felé,

de magunk mögött hagyva egy fá-

rasztás kellemes emlékeit. 

Tarsoly Mihály
Magyar Pergetőhorgászok 

Egyesülete

„Peacemaker“-es 
harcsa

Bevetésre készen a Peacemaker Ahogy megmutatta magát, azonnal igye-

kezett a mélybe

A kiemeléssel azért óvatosan kell bánni

Legyőzötten 
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Ragyogó napsütés, „díjeső“, jó

fogások, remek hangulat és finom

ételek a VI.Városháza horgászku-

pán. Több mint 70 résztvevővel

rendezték meg júniusban a VI. Vá-

rosháza horgászkupát a szépen ki-

alakított környezetben lévő széke-

lyi Őze-tanyai víztározón. A szer-

vezők a verseny eddigi szponzora-

it is meghívták, így rekord lét-

számban, 16 három fős csapat ,

köztük 7 hölgy- és 10 ifjúsági- il-

letve gyermek versenyző vetette

be a készségeit az eredményes hor-

gászat reményében a horgászmód-

szerek számos vállfaját kipróbál-

va. (Rendőrkapitányság, APEH,

Start Főiskola Étterem, Vela Pék-

ség, Reptéri Pecások I-II., Város-

háza, Goldfm-VTV, Kelet-Ma-

gyarország, Sunshine Rádió,

Nyházi Városváza HE., KE-VÍZ

21 Zrt., Kölcsey TV, Megyei

Könyvtár, Közterületfelügyelet és

a Thermo-Market Kft).  A „csen-

des őrültek“ próbálkoztak etetőko-

saras, végólmos szereléssel, busa-

fával és  az úszós szerelések leír-

hatatlan változataival is , amelyek

végül is többségnek sikert hoztak,

de Szoboszlai Gyula bizonyítva

ügyességét pl. ritka, de nem szo-

katlan módon egy „kantáros“ busát

fogott ki.

Ifi: 1. Ifj. Kormány Zoltán 2,68 kg (Kelet-Magyarország). Női: 1.

Zsadányi Zsuzsa 1,5 kg (Thermo-Market Kft.). Felnőtt férfi: 1.

Molnár Ádám 5,74 kg (Reptéri Pecások). Csapat: 1. Reptéri

Pecások (Molnár Ádám, Molnár Tibor, ifj Molnár Tibor) 5,94 kg,

2. Rendőrkapitányság 5,24 kg, 3. KE-VÍZ 21 Zrt. 5,14 kg

Eredmények

VI. Városháza horgászkupa

Halak a Holt-Szamosból
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Immár hagyományosan meg-

rendezte horgászversenyét a Pe-

dagógusok Szakszervezete (PSZ)

Megyei Bizottsága az ibrányi

Nagyerdesi tavon. Népes hor-

gászcsapat gyűlt össze a verseny

napjára, megyénken kívül érkez-

tek versenyzők Borsod megyéből

is. A 9 órától délig tartó verseny

lebonyolításában Turkó Sándor

bíráskodott. A fogási eredménye-

ket feledtette a versenyzőkkel a

kellemes idő, a jó hangulat, no

meg az ízletes gulyás, melyről –

vendéglátóként – Márkus Ferenc

gondoskodott. A mérlegelést kö-

vetően az eredményhirdetésre,

valamint a díjak átadására került

sor, melyeket Miklósi István me-

gyei titkár adott át a helyezettek-

nek. A legméretesebb halat Cse-

repes Sándor (4,8 kg – Lónyai,

Vásárosnamény) fogta, mellyel

sikerült egyben a versenyt is

megnyernie. A második helyen

Német Balázs (3,2 kg – Éltes,

Nyírbátor) végzett. A harmadik

helyezést sikerült elérnie Tóth

Péternek (Inczédi, Nyíregyháza),

aki 2,8 kg-os fogási eredménnyel

büszkélkedhetett. A rendezvény

baráti beszélgetéssel, eszmecse-

rével zárult.

Miklósi István, megyei titkár

Pedagógusok horgászversenye

Nagy Béla és Szegedi Zoltán Nyirtasson élnek, de már a

megye horgászvizein nagy részben szerencsét próbáltak, több-

ször lapunkbol olvassák, hogy hol lesz verseny vagy melyik tájon

időszerű a halfogás. A közelmúltban a gulácsi Holt-Tiszán próbál-

koztak halfogással. Kép és szöveg: Berki Károly

Milotai
süllõ
Ezt a 5,8 kg-

os süllőt

Török Pál

milotai lakos

fogta a

milotai süllős

bányatavon

fenekezős

készséggel

Már megint nem!
A Nyírteleki Horgász Egyesü-

let június 8-án tartotta évad-

nyitó horgászversenyét az

ibrányi Nagyerdesi tavon.

A tó tulajdonosa az egész tavat a

rendelkezésünkre bocsátotta. Az

eddigi versenyeink során az volt

mindig a kifogás, hogy a halak át-

menekültek előlünk a túlsó oldalra.

Most körülültük a vizet, nem mene-

külhettek.

Az esőrehajló, borongós idő elle-

nére 94-en neveztek a különböző

kategóriákban. A tó adottságai miatt

(nem lehet kocsival a víz mellé áll-

ni) a reggeli sorsolást követően ha-

talmas cipekedés kezdődött, hogy

kezdésre minden a helyére kerüljön.

A verseny kezdetét jelző dudaszóra

mindenki reményekkel telve vetette

be horgászkészségét. Aztán hatal-

mas és hosszú csend következett.

Az ugyanis hamar kiderült, hogy ma

sem fogunk rekordmennyiségű ha-

lat fogni, az egyébként igen jól tele-

pített, karbantartott vízen. A felhők

elvonultak, a nap kisütött, de a halak

nem jelentkeztek. A déli lefújást kö-

vető mérlegelésen szembesülhet-

tünk a lesújtó eredményekkel. Volt

olyan kategória, ahol a második he-

lyezett egy darab egy dekás halacs-

kát fogott, míg az első kettőt.

Gyerek kategória: 1. Svéda László 190 gr, 2. Tóth Barna 160

gr, 3. Tóth Péter 150 gr

Ifjúsági kategória: 1. Dankó Dávid 1300 gr, 2. Csernák Tamás

360 gr, 3. Kovács Nikoletta 190 gr

Női kategória: 1. Huczman Edina 30 g, 2. Kövesdi Antallné 10 gr

Felnőtt (úszós) kategória: 1. Olesnyovics Tamás 1500 gr, 2.

Komári Péter 1360 gr, 3. Szalanics Csaba 780 gr, 4. Magyar

Sándor 320 gr, 5. Tarsoly József 300 gr

Felnőtt (fenekező) kategória: 1. Csizmarik Attila 2040 gr, 2. Ka-

rácsony Sándor 1870 gr, 3. Lipusz Viktor 680 gr, 4. Goda István

600gr, 5. Pertuska Attila 260 gr, 6. Olesnyovics Mihály 130 gr

Családi kategória: 1. Szabóná Valkó Anna és Tarsoly Józsefné

Mára úgy tűnik az ebéd az egyetlen biztos pont a versenyein-

ken. A Ladányi Gyula által készített babgulyással mindenki elé-

gedett volt. A megyei szövetségnek köszönhetően mindenkinek

ajándékoztunk egy megyei horgásztérképet. Reméljük, a hét-
köznapi horgászat során több szerencsével járunk.

Az alábbi eredmények születtek

Kövesdi Antallné Karácsony Sándor

Megdölt a tórekord
Máriapócsi Horgász Egyesü-

let kezelésében lévő Mári-

apócsi Horgásztóban június

16-án megdőlt a felnőtt kate-

góriában a tórekord. 

Listván László és felesége fogott

egy 9,6 kg-os tőpontyot. A horgász

egy 25 perces fárasztás után a fele-

sége segítségével merítette meg a

halat. A Nagykállóból érkezett hor-

gászok másodszor látogattak ki a

Máriapócsra. Külön öröm, hogy az-

nap még egy 6 kg pontyot is fogtak.

A nagy 9,6 kg-os pontyot a mérle-

gelés után a horgász visszaengedte

az életet adó horgásztóba. Az egye-

sület vezetőségének nevében ez-

úton is gratulálunk!

Tóth Árpád



24,56 kg-os rekord
amur a Holt-
Szamosból
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„Pünkösd szombaton“ rendezte

meg a Nyíregyházi Városháza

Horgász és Szabadidő Egyesülete

a hagyományos idénynyitó hor-

gászversenyét egy városközeli,

szép környezetű, barátságos han-

gulatot árasztó horgászvízen, a

Durbincs tavon. A kissé szeles, de

napos időben közel húszan vetet-

ték be készségeiket a jó fogás re-

ményében, melyet a hivatalos ver-

senyidőben és az azt követő „sza-

badpecázás“ során megakasztott

halak  igazoltak is. Aki nem fogott

halat, az a vízen fürdő vadkacsa

családra foghatta eredménytelen-

ségét, de ők is vigasztalódhattak

később a Zsadányi Gyuri által kre-

ált fenséges puszta- pincepörkölt-

ben, melyet az eredményhirdetés

után fogyasztottak el a verseny-

zők és a meghívott vendégek.

Eredmények: 1. Bartha Péter 3,98

kg, 2. Forgács Ferenc 2,06 kg, 3.

Molnár Ádám 1,16 kg Iglai János

III. Durbincs horgászkupa

Horgászverseny Gulácson
Május 25-én, vasárnap tartotta

horgászversenyét a gulácsi Tiszavi-

rág Horgászegyesület. A jó idő és a

vadvirágok illata fokozta a hangula-

tot. A mérlegelésnél az apró halak

sulya döntött. 

Helyezések: Felnőtt: I. Csonka

József, II. Gerzsenyi Béla, III. Mé-

száros Miklós. Ifjúsági: I. Fekete

Pál, II. Fekete Atilla, III. File Ló-

ránt. Gyermek: I. Tóth Anita, II.

Szász Dominik, III. Kósa Livia.

Különdijak: Ingyenes engedély:

Nagy Ferenc. Legidősebb horgász:

Kiss János. 

A különdíjakat Nagy Miklós fe-

hérgyarmati horgászboltos ajánlotta

fel. Emellett minden gyermek ka-

pott egy-egy ajándékot, természete-

sen horgászeszközöket.

Szabó Miklós tunyogmatolc-

si lakos fenekezős készséggel 1

szem technopu-

fi, közepes midi

méretű csalival

fogta, a 24,56 kg,

105 cm hosszú

amurt, a Holt Sza-

mosból, Tunyogmatolcs terüle-

tén. Máté József segédkezett a fo-

gásban, aki szintén tunyogma-

tolcsi lakos.

Balla Ferenc fiával, Norbi-

val horgászott egy helyen

(Kép és szöveg: Berki Károly)

A vásáros-
naményi
Kovács Nikolett

szabadidejében

szívesen kirán-

dul a termé-

szetben, idő-

ként horgászik

is. A közelmúlt-

ban a tóparti

mocsári nőszi-

rom sárga virá-

gokban gyö-

nyörködött

Borsos 
Ferenc
számára is jól in-

dult ez az időszak,

hiszen az idén már

a harmadik 10 kiló

fölötti harcsáját

fogja Tiszadobon.

Ezúttal egy 12,5 ki-

lós harcsa képé-

ben mosolygott rá

a szerencse.

Tar
Zsolt
április13-án, a

tiszadobi Falusi

Tiszán a hajnali

órákban egy 5

és egy 7 kg-os

harcsát fogott
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Vadregényes tájak, az alko-

nyat sejtelmes fényei, mint fáty-

las tündér táncolnak a víz felett.

„Kérészjárás a Tisza virága.“

Ritka szerencse tanúja len-

ni világ e fogyatko-

zó csodájának. 

Éjjel pedig

ígéretes cup-

pogás, csatto-

gás ingerli a

horgászkedvet,

mely reménykeltő

útravaló a horgász számára.

Van hal, s jövőre is marad! Nem

csak a természete kell félteni az

embertő, hanem az embert a

másik társától.

A horgászbot mellett üldögél-

ve, szemlélői és csodálói lehe-

tünk az előttünk nyüzsgő vízi

világnak. 

Szépség: suhogó szárnyakkal

csapatnyi érkezik, és

nagy toccsanással

ereszkednek le

a vízre. 

A riadt „tő-

kések“ és a

botot markoló

horgász egy pil-

lanatig farkassze-

met néznek. Aztán a récék

megnyugszanak, nem repülnek

el, hiszen a parton üldögélő, ter-

mészetet szerető horgász, nem

látszik veszélyesnek.

O.S.

Víz és más emlékek

Igaz mondások, vagy hét jó tanács
● Ha öregen horgászni mész, előbb indulni, későbben érsz!

● Amelyik hal rohan vadul, tudni illik, az az amur!

● Mafla horgász mindig úgy él, keveset hoz, sokat ígér!

● Mikor a fűz barkás, bolyhos, látogass a domolykóhoz!

● Ha a gyomrod este korogott, gyúrd a darát, fend a horgot!

● Ha keresztbe dobnak neked, ne dobj vissza kereszteket!

● Hallgasd józan eszed szavát, vízen minden horgász barát!

A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsé-

gének megbízásából 

kiadja a Fego Plusz Bt.

Szerkeszti:

a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:

Dankó Mihály

Felelős kiadó:

Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 

4400 Nyíregyháza, Dózsa

Gy. u. 23. sz. földszint 10. 

Telefon: (42)411-372.

ISSN 1785-8607

www.villantomagazin.com

villanto@villantomagazin.com

Nyomás:

Tóth Imre, Nyírtelek

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.

Viccek
További viccek: www.villantomagazin.com

A horgász kifog egy aranyha-
lat. A halacska kérlelni kezdi:
– Dobj vissza és lehet három

kívánságod!
– Rendben, szeretnék egy

Mercedest!
– Tessék! És milyen hitelt

szeretnél hozzá?

A horgász elgondolkodva nézi
a halat.

– És te min szeretnél sülni,
zsíron vagy olajon?

* * *
Egy pasas begipszelt lábbal

horgászik a vízparton. 
Arra megy egy másik horgász,

kérdi: 
– Harapnak a halak? 
– Nem, csak elestem.

Felajánlás. Dr. Maleczky Imre, a szövetség elnöke tájékoz-

tatta lapunkat, hogy 2007. évi, éves jóváhagyott 150 ezer forin-

tos jutalomkeretének nagyobbik részét az ifjúsági tábor működ-

tetésére ajánlotta fel. Az összeg kisebbik hányadával, az „arra

érdemesek“ között kiosztott minimális jutalmakat egészítette ki.

● Hírek ● Hírek ● Hírek ● Hírek ● Hírek ● Hírek ●

Horgásztábor
A Vasutas Sporthorgász és Természetvédõ Egyesület 

2008. július 20.–július 26. között Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye 8–18 év közötti fiataljai részére 

horgásztábort szervez a

Leveleki-víztározón

Hangulatos környezetben, a Nyírségre igazán jellemző 

homokdombok között, egy igen jól telepített és vadregényes

helyszínen, feledhetetlen 7 napban lesz részed

Fogható halak: ponty, amur, süllő, busa, 

millió keszeg, törpeharcsa

Részvételi díj: 15 000 Ft/7 nap

Ellátás: napi 5x

Szállás: A vízparton megtalálható egykori Dunapack üdülő,

illetve annak udvarán katonai sátorban.

Utazás: egyénileg

Jelentkezés: Lipcsei József, 20/584-8307, 30/579-5352;

lipcsei.j@gmail.com

Vagy a Végállomás horgászboltban Nyíregyházán 

az állomással szemben, illetve a Megyei Szövetség irodájában,

az adatok megadásával, és a részvételi költség 

a megadott számlaszámra történő befizetésével.

Legkésőbb 2008. július 15-ig!

További információ: www.vste.hu www.villantomagazin.com



Rekordfogások megyénkben

Papp Nor-
bert 6 kg-
os pontyot
fogott a
nagyhalá-
szi Florex-
im tavon.
A halat
mérlege-
lés után
visszaen-
gedte a
tóba

Fájó Roland,
május 2-án
este 10 óra
körül 10.5

kg-os pon-
tyot fogott,

Tiszadobon,
a Malmosi

Tiszán. A ha-
lat mérlege-

lés után
visszaenged-

te a vízbe

Tarr Mihály harcsái. Kedve-
zett az esõs május elejei

idõjárás a Tiszadobon hor-
gászók számára. Tarr Mi-

hály több mint négy évtize-
de horgászik különféle vi-

zeken megyeszerte. Széles-
körû tapasztalata, türelme,
ezúttal is eredményre veze-

tet. Május elsején, reggel
fél hétkor 32,5 kg-os har-
csát fogott. Másnap pedig
egy 25 kg-os akadt a ho-

rogra Tiszadobon, 
a Falusi Tiszán.

Dalanics
Mihály

március
31-én a

Császár-
szállási tó-

ban  egy
57 cm

hosszú, 62
cm kerüle-

tû, 7,35
kg-os pon-
tyot fogott

Csuka Csaba
május 23-án
éjszaka Csá-
szárszállá-
son fogta
ezt a 15,4
kg-os
amurt. Mel-
lette még 2
db pontyot
is fogott 12
kg és egy 4
kg-osat.

Székelyi harcsák. A Székely Õzetanyai Víztározón a napokban a kisvár-
dai Csucska Attila 50-es damillal, keszeg csalival, félórai fárasztás után fogott
egy 48 kg-os harcsát. A másik kettõt – egy 20 és egy 5 kg-ost, kárász csalival –

a pátrohai Aradi Sándor zsákmányolta. További képek: www.villantomagazin.com

Stefán János április 19-
én kifogta élete eddigi
legnagyobb harcsáját.
A tiszadobi Falusi Ti-
szán.  A zsákmány,
170cm és 30,2 kg-ot

nyomott.

Auxi Zsolt 11,7 kg 
pontyát április 12-én

Császsárszálláson fogta
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