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Köszönet az 1%-értEzúton köszönjük 
meg azoknak a horgásztársaknak, akik adójuk 1%-át a Megyei 

horgász szövetség számára ajánlották fel. A befolyt 62 587 Ft-tal 
a Villantó magazin horgászújság kiadási költségét egészítettük ki. 
1%-os felajánlásukat a jövőben is szívesen vesszük:  

Adószámunk: 19207119-1-15.

2012. évi megyei taglétszám alakulása
A megyei horgászlétszám 2012. évben sajnos csökkent a 2011. évihez  
viszonyítva, összesen 647 fővel, ezt évek óta nem tapasztaltuk. 
Megyei horgászlétszám:
 Tag 2011. év 2012. év Változás
felnőtt 12.071 fő 11.512 fő – 559 fő
ifjúsági 416 fő 366 fő – 50 fő
Gyermek 1.428 fő 1.390 fő – 38 fő
Összesen: 13.915 fő 13.268 fő – 647 fő
2012. évben 73 horgászegyesület működött, köztük 1 új  
egyesület is alakult, az év elején, a beregsurányi Folyam Horgász  
Egyesület, mely nem rendelkezik saját vízzel. Négy egyesület megszűnt  
az év folyamán, a Csokaji Aranyhorog, a mezőladányi, az újkenézi Rákóczi HE.  
és a baktalórántházi Városi HE. Jelenleg 69 HE tagja a megyei szövetségnek.

Tovább szépül. A gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület 
az elmúlt évhez hasonlóan tovább folytatja a kezelésében lévő víz-
terület környezetének rendberakását./2.

Telepítés.
A Nagykállói Sporthor-
gász Egyesület február 
12-én a kezelésében 
lévő Nagykállói Vad-
kert Tápcsatornába 3,5 
mázsa (2–5 kg súlyú, 
nagyon szép és egész-
séges) amurt, március 
14-én pedig 3,5 q (2–3 
kg-os) pontyot tele-
pített.
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Rekordfogások, események

A parlamenti nyílt nap megyei 
résztvevői beszélgetnek  

a szünetben

Megyei átlag egy leadott  
fogási naplóra 

2011-ben 18,42 kg
2012-ben 18,27 kg

Országos átlag egy  
leadott fogási naplóra:

2011-ben 20,25 kg
2012-ben 19,31 kg

2012. évben országosan az egy 
leadott fogási naplóra eső fogás 
(201.753 fő felnőtt és 7.454 fő if-
júsági egyesületi tag fogási naplója 
alapján) 19,31 kg volt, ez csökkent 
a 2011. évihez (20,25 kg/fő) ké-
pest. A fogási naplók leadásának 

fegyelme a MOHOSZ kimutatása 
szerint: a felnőtteknél 87%, az if-
júságiaknál 85%, együttesen 86% 
növekvő tendenciát mutat. 

A korábbi évekhez képest egyre 
nő a fogási napló leadásának fe-
gyelme, mind megyei, mind orszá-
gos szinten.

Csökkenő fogási átlag

Konzultáció
2013. február 2-án ismét megtar-
totta a horgász szövetség a szo-
kásos év eleji egyesületi vezetők 
konzultációját a Start Vállalatnál 
90 fő részvételével./3

Móricz Csaba fotói  
Kótajról és környékéről

Balogh Attila 12 kg-os amur-
ja, melyet júniusban fogott 
Mi lo tán

Komári Géza március eleji 
pontya

Kapitális harcsa Tiszalöknél!
Hatalmas méretű harcsát 

fogott ki január 5-én 
szombaton két horgász Ti-
szalökön a Tiszából.

A közel másfél méter hosszú, 
39 kilós kapitális harcsát az erőmű 
felső szakaszán a Keleti-főcsatorna 
torkolatánál fogták ki – számolt 
be a tion.hu, a helyszínen tartóz-
kodókra szemtanúkra hivatkozva. 
A vélhetően gumihalas vagy twis-
teres technikával kifogott hatal-
mas méretű harcsát húsz perces 
fárasztás után sikerült többszöri 
próbálkozásra beemelni a csónak-
ba majd onnan a partra juttatni. A 

fogás azért is különleges hiszen a 
harcsák télen csapatokba verőd-
nek, mélyebb, csendesebb részeket 
keresnek maguknak. A nagyobbak 
inkább magányosan „vermelnek”.

Sokan azt hiszik, hogy télen 
nincs értelme harcsázni mivel a 
lelassult anyagcseréjük miatt csak 
ritkán táplálkoznak a téli, 1-2 fo-
kos vízben. Sok bizonyíték látott 
már napvilágot arról, hogy a har-
csa nem költözik el a madarakkal 
délre. Egy újabb bizonyíték, hogy 
a Tisza télen is tartogat meglepe-
téseket.

Balogh Tamás  
KeletPress Hírügynökség

Nyári emlék. A görögszállási Rózsa Sándor és fia a tisza nagy fa lui 
morotván akasztotta még tavaly ezt a két szép pontyot

Tóth Imre tavasz elején fogott 
apagyi harcsája

Téli fények
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Felvarrták a Kacsató ráncait
Folytatás az 1. oldalról

A Tiszaparti Horgász Egye-
sület 2012. évben elvég-

zett munkája eredményeként 
egyre szebb arcát mutatja a 
Kacsató, mely a vezetőség 
kezdeményezésére a tagság 
összefogásával újabb „ránc-
felvarráson” esik keresztül. 

A hideg időt és horgászatmen-
tes napokat kihasználva a vízte-
rület vencsellői részén található, 
mintegy 300 méteres partszakaszt 
takarította ki egy kb. 20-25 fős, 
tenni akaró társaság. A kissé zord 
idő ellenére megjelent horgászok 
szorgos keze nyomán az elbur-
jánzott növényzettől, hajtásoktól 
megtisztult terület várhatóan még 
több horgászt, kikapcsolódni vá-
gyót vonz majd a jövőben. 

A fáradságos munkát követően 
a kissé átfázott csapat az egyik 
horgásztárs, Molnár Antal által fel-

ajánlott és elkészített finom vad-
disznó pörkölt elfogyasztása mel-
lett pihent meg és tervezte a kö-
vetkező heti munkát a vízterület 
gávai részén.

A terület megtisztítása mellett 
a tagság mintegy 20 zsák szeme-
tet is összegyűjtött a parton és a 
környező ártéri erdőterületen, an-
nak érdekében, hogy a kulturált 
kikapcsolódás megfelelő feltételeit 
megteremtse és példát mutasson a 
többi civil szervezet és a lakosság 
részére a környezetünk védelme 
érdekében.

A takarítással egy időben a ter-
mészet is segítségünkre volt, hi-
szen az elmúlt év aszályos idősza-
kát követő apadás után a Tisza ára-
dásának következtében mintegy 50 
cm-el sikerült a holtág vízszintjét 
megemelni, ami a tavaszi horgá-
szat szempontjából nagy örömhír a 
tagság részére.

Tiszaparti HE.  
vezetősége

IMPRESSZUM

Országos adatok: több 
lett a gyerekhorgász

Halas receptek

Befektető társat keresünk!

Nem alszik a menyhal

2012. évben összesen 
311 717 fő horgászt re-

gisztrált a Magyar Országos 
Horgász Szövetség. 

Ezen belül a felnőtt horgászok 
száma 264 876 fő, az ifjúsági hor-
gászok 9 530 fő, míg a gyermek 
horgászok létszáma 37 311 fő volt. 
A felnőtt horgászok száma 2011. 
évhez képest 5 623 fővel csökkent, 
az ifjúsági horgászoké 809 fővel 
csökkent, míg a gyermek horgá-
szok száma 1 729 fővel nőtt. 

A regisztrált horgászlétszámon 
belül a felnőtt horgászok aránya 
85%, az ifjúsági horgászok 3%-os, 
a gyermek horgászok 12%-os 
arányban vannak képviselve. 

Sült keszeg
Hozzávalók: 70 dkg keszeg, 1 kis fej vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, fél 
citrom leve, só, bors, pirospaprika.
n  A halat megtisztítjuk, megmossuk, szeletekre vágjuk. Egy fél citrom le-

vével megöntözzük és egy tálba tesszük. Olajat öntünk rá, megszórjuk 
apróra vágott hagymával, megfűszerezzük és 500 W-on 15 percig, süt-
jük. Citromkarikával, krumplipürével tálaljuk.

Szalonnás harcsaszeletek
Hozzávalók: 70 dkg harcsa, fél citrom leve, 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej 
vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, só, bors, pirospaprika.
n  Egy edénybe olajat teszünk és 2 percig 500 W-on melegítjük. A vörös-

hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, a szalonnát felkockázzuk és az 
olajba téve 5 percig 500 W-on pároljuk. A harcsaszeleteket citromlével 
meglocsoljuk, sóval bedörzsöljük, fűszerezzük. A hagymás szalonnás 
alapra tesszük és letakarva 15 percig 500 W-on megsütjük. Párolt riz-
zsel vagy pirított burgonyával tálaljuk.

Nyíregyházához 30 km-re, közel 
a Tiszához, 2002-ben egy gyö-
nyörű horgásztavat alakítottunk ki 
pályázati segítséggel. 

A vízutánpótlást megoldottuk, 
a tavat kellően halasítottuk, a te-
rületet rendbe tettük, bekerítettük, 
vizet, áramot odavezettük. Sajnos 
a társunk három éve meghalt. Ő 
végezte az adminisztrációt, min-
den papírmunkát. A halála után 
magunkra maradtunk! Sikeresen 

elszámoltunk ugyan, de a pályázati 
támogatás utolsó összegét már nem 
kaptuk meg. 

Két éve a tavat lezártuk. Most 
szeretnénk újra beüzemelni, de 
ehhez tőkére lenne szükségünk. 
Ehhez keresünk társat. A terület 
lehetőséget biztosít további tavak 
(pl. nevelő) táborok, vendéglátó 
helyiségek kialakítására. Érdeklőd-
ni a 06-20/4660-824-es telefon-
számon!

Tiszta legyen
A Bújtosi Sporthorgász és Táj-

védelmi Egyesület 2013. április 
13-án 8-tól 14 óráig Környezet-

védelmi Napot tart. Az esemény-
re, a szervezők – a tagok mellett 
– várják a város lakóit is. A részt-
vevők szeretnék a Bujtosi tavat 
és környékét, valamint az ottani 
parkot megtisztítani a szeméttől!

Szemétszedés
Tunyogmatolcs Önkormányzata 

(melyhez a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetsége is 
csatlakozott) a Holt Szamos part-

jának és vízfelületének a szeméttől 
való megtisztítására 2013. április 
24-én szemétszedési napot tart. Az 
összegyűjtött szemét elszállításáról 
az önkormányzat gondoskodik. Az 
akcióban résztvevőket egy ebéddel 
jutalmazzuk!

Soltész Bertalan, polgármester

Egyebek közt ezek is el-
hangzottak a Magyar 

Haltani Társaság által most 
ötödik alkalommal megren-
dezett Magyar Haltani Konfe-
rencián. 

A korábbi feltevésekkel szem-
ben kiderült, hogy az Év Hala 
címet viselő menyhal nem alszik 
nyári álmot, a védett törpecsík élet-
tartama pedig a duplája annak, 
mint ahogyan eddig gondolták.

A debreceni agráregyetemen 
tartott tanácskozáson különösen a 
horgászok számára volt érdekes 
Hegedűs Gábor előadása, amely 
a Tisza-tavi halgazdálkodás jele-
nét és jövőbeli terveit ismertette. 
Szepesi Zsolt a védett, mindössze 
8–10 centis testhosszt elérő törpe-
csíkok egyedi testmintázat alapján 
történő fényképes azonosításának 
módszerét mutatta be, illetve vis-
szafogott példányok alapján bi-
zonyította, hogy a faj maximális 
élettartama – az eddig elfogadott 
5 évvel szemben – akár 10 év 

is lehet. Szendőfi Balázs újabb 
fogási adatokkal és gyomortarta-
lom-vizsgálatokkal igazolta, hogy 
az a közkeletű vélekedés, miszerint 
a menyhal nyári álmot alszik, nem 
állja meg a helyét. Nagy érdeklő-
dés kísérte Sallai Zoltán előadását 
is, amely arról számolt be, hogy a 
mellékpatakoknak köszönhetően jó 
ütemben halad a 2010. évi vörös-
iszap-katasztrófa által sújtott Torna 
patak és Marcal halközösségének a 
regenerálódása. 

Harka Ákos, a társaság elnöke 
a résztvevők körét és a bemutatók 
tartalmát tekintve is igen pozitívan 
értékelte a konferenciát, amely-
nek anyaga hamarosan elérhetővé 
válik az egyesület kiadványában. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
társaságuk számára az ismeretter-
jesztés is fontos feladat. Ennek ér-
dekében az idén rejtvénysorozatot 
indítottak a honlapjukon, amely-
nek szerkesztői továbbra is várják 
a halbarátok leveleit. Bővebb in-
formációk a társaság honlapján: 
http://haltanitarsasag.hu.

Érdeklődni a 06-30/62-72-882-es  
telefonszámon 

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége 
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

A Korzó Üzletházzal szemben,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

Továbbá a Dózsa György u. 9. szám alatt  
(KIOSZ székház) I. emeleti  

48 m2-es irodahelyiség eladó!

Hallopás
A Fehérgyarmati Rendőrkapi-

tányság lopás elkövetése miatt in-
dított eljárást T. Miklós 22 éves tu-
nyogmatolcsi lakos ellen, aki 2013. 
január 27-én reggel a Holt-Szamos 
tunyogmatolcsi szakaszából több 
féle, nagy mennyiségű halat enge-

dély nélkül fogott ki és tulajdoní-
tott el, melyet aztán értékesített E. 
Jenő 43 éves szintén helybeli la-
kosnak, akinek tudomása volt róla, 
hogy az általa megvásárolt hal lo-
pásból származik. A rendőrség a 
tolvajt tulajdon elleni szabálysértés 
miatt, míg a felvásárlót orgazdaság 
elkövetése miatt őrizetbe vette.

Versenynaptár 2013
Idő Megnevezés Helyszín Nevezési díj
04. 21. Évadnyitó Tiszalök Kenyérgyári holtág fn: 3 e, U-14, U-18, 

U-23, nő 2 e

04. 28. Feeder Kupa I. forduló Kocsord, Kirva lapos 4 000 Ft

05. 12. II. osztályú Csapatbajnokság Rakamazi Nagy Morotva nincs

05. 25. XI. Városháza-Kupa később közöljük meghívásos

05. 26. I. osztályú Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök nincs

06. 02. Feeder Kupa II. forduló Tiszavasvári, Kacsás tó 4 000 Ft

06. 09. Egyéni Bajnokság Mezőladányi Pasku tó fn: 3 e, U-14, U-18, 
U-23, nő 2 e,  
2 fordulós

07. 13-14. OHCSB I.o Szeged Matyér

07. 21. Feeder Kupa III. forduló Vásárosnaményi Keskeny 
Holt Tisza 4 000 Ft

07-08. hó Horgásztáborok Később közöljük

egyeztet. 
alatt

Dr. Maleczky Imre  
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató nevezéses

08. 09-10 XVIII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Sóstói tavak –

09. 01. Tisztségviselői Horg. verseny Kocsord Kirva lapos 13 e Ft/csapat

09. 08. Szűcs Attila Emlékverseny Timári Tiszapart nevezéses

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és az 
adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintettekkel közli.

Mielőtt a vadkacsák fészkelni kezdenek
Elkezdődött a Bujtosi tó kotrása. 

A munkálatok során a víz város-
központ felőli két kisebb tórészletét 
tisztítja meg a NYÍRVV Nonprofit 
Kft. A kotrás során a part mentén 
mintegy 200 m hosszú és 
4-6 m széles sávban fel-
gyülemlett bomló szerves 
anyagot (nád), valamint a 
tóba dobált hulladékot ta-
karítja el társaságunk. A 
munkálatokat az indokol-
ja, hogy a tó különösen a 
melegedést követően rossz 
szagot áraszt. A kotrás so-
rán keletkező megköze-

lítően 1000 tonna bomló szerves 
anyagot a hulladéklerakóba szállítja 
társaságunk. A kotrást márciusra, a 
vadkacsák fészkelése előtt befejez-
zük – adta hírül a NYÍRVV Kft.

A Magyar Pergetőhorgá-
szok Egyesületének 

nevében Varga Pál és Tar-
soly Mihály személyesen 
köszönték meg a Maritime 
Kft. Vezetőjének, Beregszá-
szi Katalinnak az egyesület 
versenyeinek támogatását. 

Az emlékplakettet és a hajó 
alakú virágot örömmel vette át 
Katalin, amit boldogan tett ki az 
üzlet polcára. Ezután körbeveze-
tett bennünket a birodalmában. 
Büszkén mutatta meg nekünk a 
roskadozó polcokon a szem elé 
kirakott hajótartozékokat, védő-
felszereléseket, kiegészítőket. 
Nem csak, mint hajóval közle-
kedő ember, hanem horgászként 
is volt látnivaló. A bolt óriási 
kínálata mellett főleg a halrada-
rok választékán időztünk sokáig 

és faggattuk Katalint a legújabb 
lowrancekről. Első kézből hall-
hattunk a legújabb kütyük műkö-
déséről, hiszen Katalin személye-
sen működött közre a halradarok 
nyelvi útmutatóinak lefordítá-
sában. Végezetül még egyszer 
szeretnénk köszönetet mondani 
Katalinnak, hogy a pártfogása alá 
vette a pergető horgászokat.

Magyar Pergetőhorgászok  
Egyesülete

Köszönet a támogatásért
Telepítés a szövetségi vizekbe!
2013. március 14-én és 19-én horogérett pontyokat telepített a megyei 
horgász szövetség a kezelésében lévő vízterületeibe! Szeretettel várjuk a 
horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Két horgász beszélget. Az egyik 
azzal dicsekszik, hogy a tóban 
milyen sok halat fogott már. A 
másik megkérdezi:
–  És mondd, mikor érdemes hor-

gászni?
–  Egy és kettő között.
–  És miért pont akkor?
–  Mert akkor ebédel a halőr. 

Horgászhumor

Valaki vicces kedvében volt
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Az idén 20. alkalommal 
került megrendezésre a 

Hungexpo területén a Fegy-
ver, horgászat, vadászat 
nemzetközi kiállítás.

A kiállítást 
2013. febru-
ár 14-én dr. 
Semjén Zsolt 
minisz tere l -
nök-helyettes, 
az Országos 
Magyar Va-
dászati Védegylet elnöke nyitotta 
meg. Beszédében részletesen ele-
mezte a vadászat helyzetét, szólt 
az elért eredményekről, a meg-

oldandó feladatokról. Horgászati 
kérdésekről, a horgászat jövőjéről 
is igen fontos célokat vázolt. 
A beszéd horgászattal kapcsola-
tos részét az alábbi kivonatban, 
olvashatjuk: 

„Ezért fontos, hogy egy szak-
mai együttműködést követően 
olyan jogszabályváltozások legye-
nek, amelyek kölcsönös érdekeken 
nyugszanak, a természet érdekének 
védelmét jelentik és a józan észnek 
megfelelőek. A természetvédőkkel 
kötött nagy átfogó megállapodás 
ezt alapozta meg, és most ehhez 
kapcsolódik két nagyon fontos 
megállapodásnak a megkötése itt a 
FeHoVa-n, az egyik horgász bará-

tainkkal. Azt gondolom, hogy eljött 
az ideje annak, hogy a több mint 
300 ezer horgász, a 60 ezres lét-
számú magyar vadásztársadalom 
együttműködjön és ez mind a ket-
tőnknek, értékeinek és érdekeinek a 
megjelenítését és hatékonyabb kép-
viseletét teszi lehetővé, nem beszél-
ve arról, hogy nagyon sok vadász 
horgászik, és sok horgász vadászik. 
Megjegyzem, hogy ez már család-
tagokkal együtt közöl kétmilliós tá-
bort jelent, amit nyilván nem hagy-
hat figyelmen kívül senki. Anélkül, 
hogy horgászvizekre kalózkodnék, 
fontosnak érzem azt, hogy készül 
az új – mondjuk úgy, hogy – hor-
gászati törvény. És itt is szembe 

kell nézni azzal – amit én lelkesen 
támogatok –, hogy a természe-
tes vizeknek alapvetően horgász-
kezelésben kell lenniük. Fontosak 
a magyar halászati hagyományok, 
de a természetes vizeknek, a priori-
tásának a horgászatnak kell, hogy 
legyen, ami több százezer ember-
nek a kikapcsolódása, pihenését 
jelenti. A halászat olyan típusú 
lehet, ami a horgász szempontok 
érvényesítését jelenti, tehát egy-
fajta szelektív halászat, nem pe-
dig egy ipari jellegű tevékenység. 
Nyilvánvaló, hogy az élet változása 
következtében a haltermelésnek a 
haltermelő halastavakra kell he-
lyeződnie. A természetes vizeken 
pedig a horgászok szempontjának 
kell érvényesülni, első, másod és 
harmadsorban.”

Több mint kétmilliárd fo-
rintot költenek a jövőben 

Sóstógyógyfürdő fejleszté-
sére. 

A fenntartható, komplex szol-
gáltatásfejlesztés és funkcióbőví-
tő pályázati beruházás keretében 
többek között megújul a tó körüli 
sétány.

Gazdagodik a fürdő gyógyásza-
ti palettája és új attrakció születik 
a Nyíregyházi Állatparkban. Dr. 
Isaák László, a Nyíregyháza-Sós-
tógyógyfürdői Horgászegyesület 
elnöke azt mondta, a sóstói fej-

lesztési irányairól folyamatosan 
kaptak és kapnak tájékoztatást, a 
szóban forgó pályázat részleteit 
is ismerik.

– A Blaha Lujza sétányon ed-
dig is nagy volt a forgalom: a 
biciklisek és a gyalogosok koráb-
ban is szerették ezt a városrészt 
és minden bizonnyal a tervek 
megvalósulása után ez még in-
kább így lesz. 

Ám ez bennünket, horgászo-
kat nem fog zavarni, és annak is 
örülünk, hogy nagyobb hely jut 
majd a sétálóknak, sportolóknak 
– mondta az egyesület elnöke.

Rekortán a tó körül

2013. április 20-ára tervezi 
megtartani soron következő köz-
gyűlését a Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség, mely egyben 
tisztújító közgyűlés lesz, ugyanis 
a választott tisztségviselőknek le-

jár az 5 éves megbízatásuk. A vá-
lasztás gördülékenysége és alapos 
előkészítése miatt az előző köz-
gyűlés megválasztotta a Jelölő 
Bizottságot, akihez fordulhatnak 
a horgásztársak javaslataikkal. 

Jelölő Bizottság
A Jelölő Bizottság elnöke:
 Orosz Sándor (Rétközi HE. Nagyhalász) Tel.: 30/2700-244
Tagjai: Banu László (Dolgozók HE. Kisvárda)  Tel.: 70/6238-415
 Bauer János Róbert (Vasas HE. Nyírbátor)  Tel.: 30/8642-310
 Dr. Mezősi Pál (Önkormányzati HE. Levelek)  Tel.: 20/566-3326
 Balla Károly (Dolgozók HE. Kisvárda) Tel.: 30/8561-733

Tisztújító közgyűlés

Horgászbörze tanácsadással

Nőttek az egyesület tartalékai

Február 23-án szombaton, 
a Nyíregyházi Vasutas 

Sporthorgász és Természet-
védő Egyesülete megrendez-
te az 5. horgászbörzéjét.

A helyszín ezúttal is a Toldi ut-
cai a Vasutas Művelődési Házban 
volt. Az árusok most hátul a közép-
ső teremben kaptak helyet. A börze 
9-órakor kezdődött és ekkor már 

szép számmal kipakolták a por-
tékáikat a horgászok. A kínálatot 
nemcsak horgászeszközök, hanem 
újságok és horgász könyvek is szí-
nesítették. A sok színes úszó, wob-
ler és egyéb apró kincs vonzotta a 
szemeket. De, nemcsak vásárolni 
lehetett, hanem öreg (iszapszemű) 
tapasztalt horgászoktól tanácsot 
kérni, és érdekes beszélgetéseket 
elcsípni. Egy-egy ilyen rendezvény 
a bizonyítéka annak, hogy mai ro-
hanó anyagias világban is szükség 
van az ilyen közösség kovácsoló 
rendezvényekre.

A délig tartó rendezvény hamar 
elszaladt, volt, akinek sikerült vá-
sárolni, illetve eladni, de talán azok 
a horgászok, akiknek nem, azok-
nak megmarad az élmény, amiről a 
horgászat is szól.

Február 15-én tartotta szo-
kásos évértékelő, feladat 

meghatározó közgyűlését a 
Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület a 
helyi közösségi házban. 

A közgyűlésen több mint negy-
ven horgász vett részt. Megtisztelte 
jelenlétével rendezvényünket Virág 
Imre, a megyei szövetség elnöke.

– A szokásokhoz hűen három 
versenyt szervezett az egyesület, 
melyen, mintegy négyszáz fő vett 
részt. Ezek a versenyek jó han-
gulatban, nem csak a halfogásról 
szóltak. A három verseny eredmé-
nyeinek összesítése alapján 2012 
halfogó bajnoka Szalanics Csaba 
lett.   A versenycsapatunk meg-
kapaszkodott az első osztályban, 
így reméljük ezen a területen az 
idén sikerül előbbre lépnünk. A 
gyerekversenyünk első két helye-
zettje egyhetes horgásztáborban 
vett részt Máriapócson a megyei 
szövetség és az egyesület hathatós 
támogatásával – tájékoztatta a je-
lenlévőket Komári Géza titkár.

Kovács Gábor gazdasági vezető 
részletesen beszámolt az egyesület 

elmúlt évi pénzügyi gazdálkodásá-
ról, melynek sommázata, tovább 
nőtt az egyesület tartaléka. Dan-
kó Mihály elnök az idei tervekkel 
kapcsolatosan ismertette a vezető-
ség elképzeléseit, melyek az előző 
évek eredményeivel összhangban 
próbálják megújítani az egyesület 
életét.

A beszámolókat a tagság egy-
hangúan elfogadta.

A közgyűlés folyamán a tagság 
részéről sok észrevétel, tapaszta-
lat, tanács hangzott el a jobbítás 
szándékával. Összességében el-
mondhatjuk, hogy eredményes, jó 
hangulatú péntek délutánt töltöt-
tünk együtt.

Komári Géza

III. Kálló Kupa Jótékony-
sági Horgászverseny
Április 7-én, vasárnap 

megrendezésre kerül a 
Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület rendezésében a III. 
Kálló kupa jótékonysági hor-
gászverseny Nagykállóban, a 
Vadkert-tápcsatornán.

A versenyen bevételét és az ös-
szegyűjtött kupakokat egy beteg 
gyermek gyógyíttatására ajánljuk 
fel. Kérünk minden sporttársat, 
hogy lehetőleg minél többen ve-
gyünk részt rajta! Gyűjtsünk minél 
több műanyag kupakot, amelyeket 
a verseny színhelyén a szervezők 
átvesznek. (Nevezés a helyszínen.)

Helyszín: 
Vadkert-tápcsatorna (Nagykálló)

Programtervezet:
6.00–6.30 gyülekező, regisztráció, 
sorsolás,
6.30–8.25 helyek elfoglalása,  
felkészülés
8.25–8.30 etetés
8.30–12.30 verseny
12.30 verseny vége, mérlegelés
13.00 ebéd, eredményhirdetés

Szabályok az Országos Ver-
senyszabályzatnak megfele-
lően. A nevezés magában foglal-
ja az ebédet is. Jelentkezni lehet 
2013.04.05-ig: Sándor Zoltánnál a 
06-20/3420-147 és Sebők Zsoltnál 
a 06-30/6843-451 telefonszámon. 
A segítségeteket előre is köszön-
jük! Mindenkit szeretettel várunk.

Nagykállói Sport HE.

Országos környezetvé-
delmi nap 2013. április 13.

Kérjük a horgászegyesületeket, 
hogy erre a napra szervezzék a 
környezetvédelmi munkálatokat a 
vízpartokon. 

Közös munkával rendezzük vi-

zeink környezetét, a horgászhelye-
ket, tevékenységünkkel óvjuk a víz 
minőségét. Mindannyiunk érdeke 
a vizek és vízpartok tisztasága és 
rendje. 

A 2012-es év 120-as törvé-
nye szabályozza most 

már azoknak a személyek a 
jogait, akik valamilyen for-
mában az őrzéssel foglalkoz-
nak. 

Ilyenek a halászati őrök (hal-
őrök), a vadászati őrök, erdészeti 
szakszemélyzet, a természetvédel-
mi őrök, a közterület felügyelők, 
a hegyőrök és a mezőőrök. A jog-
alkotó célja az volt, hogy egységes 
jogi környezetet biztosítson az őr-
zést végző szakszemélyzet részére, 
hisz ezt korábban más-más jogsza-
bály szabályozta. A megyénkben 
több mint száz személy van, akik 
korábban halászati őr vizsgát és es-
küt tettek a halászati hatóság előtt. 
Most ez azt jelenti, hogy a törvény 
erejénél fogva, ezeknek a szemé-
lyeknek újra rendészeti vizsgát kell 
majd tenni.

Vizsgát kell tenni 
A régi szolgálati igazolványok 

május 1-től hatályukat vesztik. 
Ezért fontos az, hogy az új iga-
zolványokat és a szolgálati jel-
vényeket a halőr megbízója, vagy 
a foglalkoztatója minél hamarabb 
kérvényezze a megyei rendőrkapi-
tányság igazgatási rendészeti osz-

tályán (földszint 6-os ajtó). Ehhez 
a szükséges nyomtatványokat a po-
lice.hu oldalról lehet letölteni. (Ez 
egy kérelem és egy nyilatkozat.) 
A nyilatkozatban a foglalkoztató 
nyilatkozik, hogy az általa foglal-
koztatott személy megfelel a tör-
vény által előírt feltételeknek. Az 
eljárás díja 6100 forint. Az ügy 
átfutási ideje körülbelül egy hónap. 
Ezért javasoljuk, hogy az érintet-
tek minél előbb intézkedjenek. A 
szükséges rendészeti-vizsgát az ezt 
követő egy éven belül kell letenni 
a jelöltnek. (Akik ez alatt tovább 
képzésen vesznek részt.) A vizs-
gáról, a képzésről annyit tudunk 
egyelőre: előreláthatólag 5 napos 
képzésen kell majd részt vennie 
a foglalkoztatott és megbízással 
rendelkező halászati őröknek. Vár-
hatóan ez 5 napos továbbképzéssel 
jár majd, ebből otthon, vagy céges 
környezetben 3 napon keresztül a 
számítógépről kell anyagokat le-
tölteni és megtanulni, majd 2 napos 
személyes gyakorlati továbbkép-
zésre kerül sor rendőrségi oktatási 
központokban (ezek az ország hét 
térségében találhatók) és itt a má-
sodik napon kerül sor a teszt jelle-
gű vizsgáztatásra is. A vizsga díjai: 
várhatóan a képzés 9 663 Ft-ba, a 
vizsga 1963 Ft-ba kerül majd.

Az új jogszabály előírja az egyes 
területeken dolgozók a formaruha 
viselését, amelynek beszerzése, il-
letve a költségei a foglalkoztatót 
terheli. A rendészeti vizsga bir-
tokában a halőrök akár kézi lő-
fegyverrel, szolgálati kutyával, 
rendőrbottal, könnygázszóró pa-
lackkal rendelkezhetnek a mun-
kájuk végzése során. Amennyiben 
a témával kapcsolatban bárkinek 
kérdése van, forduljon – tudtuk 
meg Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgatótól. 

A Rakamazi Cormorán Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

2013-as versenynaptára
 2013. április 27 (szombat) Kárá-●●

szozni tudni kell! Az egyesület 
évadnyitó versenye (csak tagok-
nak). Helyszín: Nagymorotva
 2013. június 22. (szombat) 3. ●●

Kistérségi horgászverseny Ra-
kamaz (meghívásos). Helyszín: 
Aranyos árok
 2013. augusztus 10.(szombat) 20 ●●

Éves a CORMORAN! Jubileu-
mi háziverseny (csak tagoknak). 
Helyszín: Nagymorotva
 2013. szeptember 6. (péntek) ●●

Gyermek és ifjúsági verseny az 
Erzsébet Királyné Oktatási és 
Nevelési Intézmény tanulóinak. 
Helyszín: Nagymorotva, idő: 
13-óra
 2013. október 20. (vasárnap) Jo-●●

nagold kupa (nevezéses)

 2013. november 2. (szombat) ●●

CORMORAN Pergető verseny 
(nevezéses). Helyszín: Nagy-
morotva
 2013. november 10. (vasárnap) ●●

Országos csónakos pergető ver-
seny (nevezéses). Helyszín: 
Nagymorotva

A versenyek reggel 7-órától 
kezdődnek

A versenyek időpontjainak meg-
változtatási jogát a Verseny Bizott-
ság fenntartja, és azt az érintet-
tekkel közli. További információ 
a www.sporthorgaszvizrakamazi-
nagymorotva.hu honlapon találha-
tó. A versenyek az Országos hor-
gászrendben leírtak alapján kerül-
nek megrendezésre.

Borbély Mihály, elnök

Május 1-től új halőrzési rend

Konzultáció rekord részvétellel
A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Szövetsége 2013. 
február 2-án – az ügyészségi 
felhívás alapján – megtartot-
ta megismételt küldöttköz-
gyűlését. A határozati pon-
tokat (külön-külön, egyhan-
gúlag) 56 igen szavazattal, 
a megyei küldöttközgyűlés 
elfogadta. 

Az ezt követő megbeszélést 
(konzultációt) a szövetség elnö-
ke, Virág Imre nyitotta meg, majd 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató számolt be a 2013. évet érin-
tő változásokról. Kovács László 
könyvelő az adó és TB változások-
ról, valamint pályázati lehetőségről 

és az új egye-
sülési törvény 
vál tozásairól 
tartott előadást. 
Az új rendésze-
ti törvényből 
fakadó szövet-
ségi és egyesü-

leti feladatokról adott tájékoztatást 
Toldiné dr. Hepp Éva, a városi 
rendőrkapitányság munkatársa. 

Szintén új feladat és plusz teher 
hárult az egyesületekre a Föld-
művelésügyi Minisztérium által el-
indított SZÁK fantázianevű prog-
ram használatával, mely az állami 
horgász jegyek nyilvántartását és a 
szabálytalankodók kiszűrését hiva-
tott szolgálni. A programot a szö-
vetség dolgozói ismertették.

FeHoVa 2013. – Horgászat jövője

Újra vizsgázni kell a halőröknek
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Vita a „horgászsport és a 
horgászturizmus fejlesz-

tésének elősegítéséről az új 
halgazdálkodási szabályo-
zásról”.

Az Országgyűlés Sport és Tu-
risztikai bizottságának a kezdemé-
nyezésére az új horgászati halá-
szati törvény megjelenésének az 
előkészítése céljából parlamenti 
nyílt napot tartottak a szakma kép-
viselőinek. 

A megyei horgász szövetség a 
téma fontosságára való tekintettel a 
minél nagyobb nyilvánosság bizto-
sítása céljából autóbuszt indított az 
eseményre, melyre több egyesüle-
tünktől is bejelentkeztek, de végül 
feltehetően a rossz időjárás miatt 
„csak” 24 fővel vettünk részt. 

Nagyon megtisztelő gesztusként 
értékelhették a részvevők, hogy 
a Parlament Felsőházi termében 
megtartott ülést Áder János köz-
társasági elnök úr nyitotta meg. 
Elmondta, hogy a 24. órában, de 
a lehetőségek kapujában vagyunk. 
Külön kiemelte a horgászturizmus 
fontosságát, mely adott esetben az 
esetlegesen elmaradt vidék felzár-
kóztatásában játszhat nagy szere-
pet.

Bánki Erik európai parlamenti 
képviselő köszöntötte a tanácsko-
zás résztvevőit. Kihangsúlyozta: a 
munka még csak most kezdődött. 
A törvényjavaslat elkészült, de a 
parlamenti vita még hátra van. Tra-
gikusnak tartja, hogy Európa élővi-
zeinek 75%-a túlhalászott. Nálunk 
is el kell érni, hogy az élővizekben 
nőjön a halállomány, ezzel a víz 
értéke is megnő. Szigorú határok 
közé kell vonni a halászatot és a 
horgászatot

Ezt követően Bardócz Tamás 
úr, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
halászati osztály vezetője bemu-
tatta a törvényjavaslatot. Néhány 
pontját kiemelte. Így többek között 
szólt arról, hogy a halállomány 

nemzeti kincs, természeti érték 
és gazdasági erőforrás. A törvény 
eredményeként szeretnék jó hely-
zetbe hozni a horgászatot és a 
horgászturizmust. Fontos a halállo-
mány növelése, az őrzés hatékony-
ságának fokozása, az illegális hal-
fogások visszaszorítása. Kiemelte, 
hogy a törvény hatálya valamennyi 
vízre (a legkisebb csatornától a bá-
nyagödörig) kiterjed. A halászatot 
újra kell szabályozni, a terv szerint 
pl. bevezetik a halászati engedélyt

Dr. Urbányi Béla tanszékvezető 
Halgazdálkodási Tanszék SZIE Az 
új halgazdálkodási törvény a mo-
dern kor tükrében tartott előadást
Ezt követően a különböző szer-
vezetek képviselői az alábbi sor-
rendben véleményezhették a tör-
vénytervezetet:

340 ezer horgász nevében
Elsőként Fűrész György, a MO-

HOSZ ügyvezető elnöke mondhat-
ta el véleményét a törvénytervezet-
ről, melynek lényegesebb pontjai 
az alábbiakban foglalhatóak össze:

10 perc hozzászólási időt kap-
tak az érdekvédelmi szervezetek, 

így csak a legfontosabbnak ítélt 
témákra térhettek ki a megkapott 
törvénytervezettel kapcsolatosan.

„Nehéz helyzetben vagyok, mert 
felkért hozzászólóként tükröznöm 
kellene egy 340 ezer fős horgász-
társadalom és közel 1200 szerve-
zete gondolatait, a hazai mintegy 
140 ezer hektár horgászható víz 
sorsáról és horgászati szabályo-
zásáról.

Szép számmal vannak olyan hor-
gászegyesületek, akik nem rendel-
keznek saját hasznosítású vízzel, 
de tagságuk markáns, hatékony 
érdekvédelmet vár el szervezetük-
től annak érdekében, hogy hazai 
vizeink halban gazdagabbak le-
gyenek, ott ne a profitorientáltság, 
hanem a vizek halállományának 
gyarapításán és a halvédelmen le-
gyen a hangsúly. 

A civilszervezetek, horgász-
egyesületek egy jelentős része 630 
egyesület, 20 szövetség saját hasz-
nosítású vizekkel rendelkezik. A 
vízhasznosító horgászszervezetek 
bizonyították, hogy az elmúlt év-
tizedekben, így az utolsó 13 évben, 
haszonbérleti időszakban is jó gaz-
dái voltak vizeiknek. Az Országos 
Halászati Adattár szerint például 
a 2011. évben a horgászható 141 
ezer hektár vízterület 22,5%-át 
hasznosítottak horgászszervezetek. 
Ezekre, a horgászkezelésű vizekre 
esik a horgászok által fogott tel-

jes halmennyiségnek a több mint 
80%-a. Mindezt szervezeteink je-
lentős halgazdálkodási és egyéb 
anyagi ráfordítással érték el, bi-
zonyítva, ha lehetőséget kapnának 
további vízterületek hasznosításá-
ra, akkor minden társadalmi és 
anyagi erejüket arra fordítanák, 
hogy vizeik halban gazdagok le-
gyenek, jó horgászati lehetőséget 
nyújtsanak és a halvédelem, a víz- 
és környezetvédelem területén is 
példamutatással szolgáljanak. 

A MOHOSZ országos testületei 
a tavalyi évben egy felhívás kere-
tében összefoglalták a horgászat 
meghatározó kérdéseit és a hor-
gászat fejlődésének várható hatá-
sát, társadalmi, gazdasági előnyeit 
és kérték ennek szervezeteik általi 
támogatását. A „Horgászati felhí-
vást” közel 1000 horgászegyesület 
aláírásával is támogatta és mindez 
egy kiadványban került összege-
zésre, melyet szeretnénk most elnök 
úrnak átadni.

A vidékstratégia program ter-
vezete is hangsúlyozta, idézem: 
„a természetes vizeken jelenleg a 
halászati hasznosítás jelentősége 
csökken, és a horgászhasznosítás 
kerül előtérbe, e folyamat társa-
dalmi, gazdasági és fenntartható-
ság szempontjából is kívánatos”

Végül Dr. Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes úr az idei FeHo-
Va-t megnyitó beszédéből érdemes 
kiemelni a következőket, idézem: 

„Én lelkesen támogatom azt, 
hogy a természetes vizeknek alap-
vetően horgászkezelésben kell len-
niük. Fontosak a magyar halászati 
hagyományok, de a természetes vi-
zeknek a prioritása a horgászat kell, 
legyen, ami többszázezer embernek 
a kikapcsolódását, pihenését jelenti. 
A halászat olyan típusú lehet, ami a 

Parlamenti nyílt nap 2013. március 26. Több új arc a közgyűlésen
Február 24-én tartotta éves 

közgyűlését a Milotai Ti-
szavirág Horgászegyesület 
45 fő részvételével. 

A régi megszokott arcokon kívül 
több új is volt, akik az elmúlt év-
ben léptek be egyesületünkbe, és 
örvendetes módon ők is – nagyon 
helyesen – kötelességüknek érzik, 
hogy tájékozódjanak az elmúlt év 

tapasztalatairól, vegyenek részt an-
nak értékelésében, és ezek alapján 
hozzanak döntést a 2013-as felada-

tairól. Több változás lépett életbe 
a horgászrenddel kapcsolatban, de 
ezek nem érintették a fő szabá-
lyokat, nálunk tulajdonképpen az 
Országos Horgászrend szabályai 
alapján lehet horgászni. A most 
elfogadott szabályokkal kibővített 
horgászrendünket valamennyi ta-
gunk aláírás ellenében személye-
sen fogja kézhez kapni.

Nagy nehézséget okoz – nem 
csak nekünk – a halőrök új rend-
szerű képzése, mely kettős: a rend-
őrségnél történő rendészeti, vala-
mint a halászati hatóságnál történő 
vizsgával zárul, és ezt követően 
2013.május 1-től működne ez a 
rendszer. Ezután lenne egy jogos 
elvárás a halőrökkel szemben, vi-
szont nincs mellé megfelelő pénz-
ügyi forrás, mivel egy fő foglal-
koztatása minimálbérrel is évente 
több, mint egymillió Ft-ba kerülne, 
ami több, mint fele a tagdíjakból 
és területi engedélyekből befolyt 
összbevételünknek.

Tekintettel arra, hogy egy jól 
működő horgásztó nagyon fontos 

mind a település, mind a térség éle-
tében, úgy ítéljük meg, hogy ezért 
fontos a jól képzett, és jó munkát is 
végző halőr foglalkoztatása, amely 
igaz értékmegőrző és értékteremtő 
munka. Viszont ahogy a mondás 
tartja: egy halőr nem halőr, így 
kettőt is kellene alkalmaznunk, de 
erre még a teljes bevételünkből 
sem futná.

Ezért szeretnénk, ha valamilyen 
módon, pl. közhasznú foglalkoz-
tatásként pályázati úton lehetőség 
nyílna akár egyesületünk, akár a 
Megyei Közhasznú Sporthorgász 
Szövetség, akár a területileg ille-
tékes önkormányzat részére – az 
egyesület jelölése alapján – a halőr 
munkabérének biztosítására.

Így a halőrök még lelkiisme-
retesebben végeznék munkájukat, 
és nem mellékesen, ha sikerülne 
ezt országos szinten elérni, nagyon 
sok család megélhetését segítené.

A másik dolog, ami felmerült, 
hogy a jelenlegi működést segí-
tő pályázatok álláspontunk szerint 
nem annyira horgászcentrikusak, 

mint a korábban rendszerben lévő, 
de  utoljára 2007-ben kiírt halasítá-
si pályázatok. Úgy tudjuk, ezt egy 
olyan jogi aggály szüntette meg, 
ami a horgászegyesületek vonatko-
zásában fent sem állt. 

A jelenlegi működési pályázat-
ban elnyerhető költségeket egyéb-
ként is meg szoktuk takarítani, 
vagy csak igen minimális költséget 
fordítunk működésre az egyesü-
let bevételeiből annak érdekében, 
hogy minél több halat tudjunk 
telepíteni, és mindenki számára 
vonzóvá tegyük horgászvizünket, 
melyről honlapunkon (mlotahorg.
hupont.hu) kaphatnak az érdeklő-
dők tájékoztatást.

Wachteinheim József elnök

A rossz időjárás ellenére népes 
mezőny jött össze a rakamazi Mo-
rotván, a Cormorán Természetvé-
dő és Sporthorgász Egyesület évi 
páros csukafogó versenyén tavaly 
novemberben. Érkeztek verseny-

zők Miskolcról, a Dunántúlról, de 
még Romániából is. Tizenkilenc 
csuka – közel 14 kg – bánta fa-
lánkságát. Csónakokból, a partról, 
pergetve, fenekezve, de úszóval is 
horgászhattak a vendégek. A jó 

hangulatban zajló versenyhez hoz-
zájárult a szervezők rugalmassága, 
a forró tea, a forralt bor és finom 
ebéd is. A gyönyörű környezetben 
a verseny végére az időjárás is a 
kegyeibe fogata a csapatokat, így 
azok is jól érezhették magukat aki-
ket aznap nem fogadott kegyeibe 
a szerencse. A verseny első négy 

csapata értékes ajándékokkal térhe-
tett haza, de a legboldogabb mégis 
a győztes Deák Zoltán és Skarbik 
József alkotta páros lehetett, akik 
a legnagyobb, közel 2 kg-ős csukát 
is fogták. A hatalmas rablók mégis 
a vízben maradtak, amiről a „meg-
tépett” horgászok mesélhetnének.

Biri Imre sportbizottság vezető

Négy országot érinthetnek
A közös kockázatokra csak 

közös erőfeszítéssel lehet 
hatékony megoldást találni – 
derült ki az ukrán–magyar ár-
vízfejlesztési tanácskozáson 
március elején. 

A Felső-Tisza-vidék Európa és 
a Duna régió árvizeknek egyik 
legjobban kitett területe, ahol az 
elmúlt 15 év eseményei visszaiga-
zolták, hogy az év bármely részé-
ben kialakulhat árvíz. Az elöntések 
akár négy országot is érinthetnek, 
a megelőzés és védekezés tehát kö-
zös érdek. Az ukrán–magyar víz-
gazdálkodási együttműködés egyik 
kiemelt célkitűzése egy közös ár-

vízvédelmi koncepció létrehozása. 
Ezt indokolja, hogy az elmúlt évek 
jelentős árvízvédelmi fejlesztései 
ellenére sem csökkent kellően a 
térségben az árvízi veszélyeztetett-
ség, és hatékony megoldást csak a 
határon túli vízgyűjtőre kiterjedő 
nemzetközi együttműködés kereté-
ben lehet elérni. 

Közismert, hogy magyar oldalon 
már épül a Szamos–Kraszna-közi 
tározó, ukrán oldalon pedig négy 
hegyvidéki és négy síkvidéki ár-
apasztó tározót terveznek a bereg-
szászi, a huszti és a técsői járásban. 
Ez utóbbiak 100 millió köbméter 
víz visszatartására lesznek alkal-
masak.

Rakamazi csukafogó

A tagság végig érdeklődéssel 
hallgatta a beszámolót

Többen elmondták véleményü-
ket, javaslatukat

Török Pali bácsi alapító tagként 
soha nem marad ki semmiből

Az új tagok számára fontos volt, 
hogy itt legyenek a közgyűlésen

Most is nehéz, de eredményes 
évet kellett értékelni

Az utolsó simítások a közgyűlés 
megkezdése előtt Tamás Géza 
örökös tiszteletbeli elnökkel és 
Nagy Sándor titkárral

Vasutas 
Sporthorgász  és 

Természetvédő 
Egyesület 
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Évadnyitó horgászverseny  
2012. 04. 22. Kocsord, Kirva lapos

Eredmények Verseny kategóriában:
U-14:
I. hely:  Költő Zoltán Fekete István HE. Csengersima
II. hely: ifj. Molnár Bálint Kis Sügér HE. Mátészalka
III. hely: ifj. Bak József Réti Csík HE. Kocsord
U-18:
I. hely: Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
II. hely Szűcs Péter Vasas HE. Nyírbátor
Női kategória: 
I. hely: Bíró Beáta Szatmárvidéki HE. Mátészalka
II. hely:  Sajtosné Horváth Mariann Felsőtiszai  

Vasutas HE. Mándok
III. hely: Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE. Nyháza
Felnőtt kategória:
I. hely: Jakab Cs. László Kraszna HE. Kocsord
II. hely: Jakab T. László Kraszna HE. Kocsord
III. hely: Gellér Győző Réti Csík HE. Kocsord
IV. hely: Sárközi László Kraszna HE. Kocsord
V. hely: Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka
Eredmények fenekező kategóriában:
I. hely: Bónis Dominik Réti Csík HE. Kocsord 
II. hely: Bak József Réti Csík HE. Kocsord
III. hely:  Horváth István Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok
IV. hely: Kósa Bertalan Tiszavirág HE. Gulács
V. hely: Papp Géza Kraszna HE. Kocsord

Megyei I. osztályú Csapatbajnokság 
2012. 05. 13. Kocsord, Kirva lapos

I.  Nagykállói Sport Horgász Egyesület: Csapatvezető: 

Valent József, versenyzők: Női: Bajkó Tamásné, U-14 
Tóth Imre, U-18: Nagy Róbert, U-23: Seres Dániel  
Felnőtt: Sándor Zoltán, Sebők Zsolt, Tóth György, 
Mészáros Csaba

II. Új Élet Horgász Egyesület
III. Vasutas STE. Nyíregyháza
Jövőre a II. osztályban folytathatja a versenyzést a: 
mátészalkai Szatmárvidéki HE, és a szintén máté-
szalkai Kis Sügér HE. csapata. 

Megyei II. osztályú  
csapatbajnokság 2012. 05. 20.  

Nyírbátor, Széna rét
Eredmények:
I.  Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vásárosnamény: Csa-

patvezető: Jakab László, Női: Mikita Zoltánné, U-14: 
Ádám Krisztián, U-23: Mikita Ádám, Felnőtt: Kiss 
Csaba, Gergely István, Varga Dávid, Vass Sándor

II. Postás HE. Vásárosnamény
III.  Téglagyár Üzemi HE. Fehérgyarmat. 
Az I. és II. helyezett csapat jövőre az I. osztályban ver-
senyezhet. 

Egyéni bajnokság 2012. 06. 17. Nagy-
kálló, Vadkerti tápcsatorna

Eredmények: 
U-14 korosztály:
1. Tóth Imre Nagykállói Sport HE. 
U-18 korosztály:
1. Juhos Árpád Réti Csík HE. Kocsord
2. Szabó Márton Réti Csík HE. Kocsord 
3. Költő Zoltán Vasutas STE. Nyíregyháza

U-23 korosztály:
1. ifj. Szabó Csaba Réti Csík HE. Kocsord
Női kategória:
1. Szűcs Éva Réti Csík HE. Kocsord
2. Bíró Beáta Szatmárvidéki HE.
3. Bajkó Tamásné Nagykállói Sport HE.
Felnőtt kategória
1. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök
2. Mészáros Csaba Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
3. Horváth Tibor Réti Csík HE. Kocsord
4. Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény
5. Tóth György Nagykállói Sporthorgász Egyesület

Egyesületi tisztségviselői  
versenyről 2012. 09 16. Tiszalök,  

Kenyérgyári holtág
1. Kraszna HE. Kocsord
2. Nyírteleki HE.
3. Tiszavirág HE. Tiszadob
Az I. helyezett Kraszna HE elnyerte a 2013. évi verseny 
rendezési jogát is.

2012. évi megyei felnőtt rangsor 
háromfordulós verseny alapján

Hely Név Pont Súly (g) 
1.  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 4 11140 

2.  Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény  5 5620 

3.  Mészáros Csaba Nagykállói SHE. 5 3460 

4.  Horváth Tibor Réti Csík HE. Kocsord 5 1300 

5.  Tóth György Nagykállói SHE. 7 3120 

6.  Sebők Zsolt Nagykállói SHE. 10 8220 

7.  Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 1840 

8.  Sándor Zoltán Nagykállói SHE. 11 3520 

9.  Szabó Csaba Réti Csík HE. Kocsord 11,5 6260 

10.  ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza 11,5 1860 

11.  Magos Tibor Réti Csík HE. Kocsord 12 4480 

12.  Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka 12 2100 

13.  Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza 12 720 

14.  Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza 12,5 4120 

15.  Szilágyi Imre Kraszna HE. Kocsord 13 340 

16.  Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 17 500 

17.  Vass Sándor Bereg Tiszavirág HE. Vásárosnamény 18 2020 

A megyei taglétszám alakulása

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

horgászszempontok érvényesítését 
jelenti, tehát egyfajta szelektív ha-
lászat, nem pedig egy kereskedel-
mi tevékenység. Nyilvánvaló, hogy 
az élet változása következtében a 
haltermelésnek a haltermelő tavak-
ra kell helyeződnie. A természetes 
vizeken pedig a horgászat szem-
pontjainak kell érvényesülnie első, 
másod és harmadsorban”.

Gondolom, a jelenlévő horgász 
vendégek, és a teljes horgásztársa-
dalom mindezzel teljes mértékben 
egyetértenek.

Ezeket a megfogalmazott célokat 
még nem igazán látjuk a törvény-
tervezetben érvényesülni.  

A horgásztársadalom egésze ér-
deklődéssel, fokozott figyelemmel 
fogja figyelni, nyomon követni az 
elkövetkező hetek, hónapok törté-
néseit és bízik abban, hogy az új 
törvényben a társadalmi súlyának, 
gazdasági szerepének szempontjai 
és a horgászattal kapcsolatos kor-
mányzati megnyilatkozások való-
ban érvényesülni fognak.”
(A beszédet természetesen teljes 
terjedelmében elérhetővé tes-
szük a www.villantomagazin.
com oldalon! )

Döntés nyár előtt
Véleményt nyilvánított Csoma 

Gábor, a MAHAL (Magyar Halter-
melők és Halászati vízterület Hasz-
nosítók) elnökhelyettese. Füstös 
Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. kissé fellengzősre 
sikerült előadása hangzott el. Pél-
daként hozta fel a balatoni hely-
zetet. Az ő tapasztalataik szerint 
szükséges a természetes vizeken 
a halászat. Az ilyen fontos kérdé-
sek megvitatása ne érzelmekről, 
hanem szakmai kérdésekről kell, 
hogy szóljon.  Ezután Hegedűs 
Gábor, a Tiszatavi Sporthorgász 
Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyve-
zetője hozzászólásában kiemelte, 
hogy a vizek hasznosításánál fon-
tos lenne a határvonalak felülvizs-
gálata. Majd Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, a Pest megyei 
önkormányzat elnöke adhatott 
hangot véleményének. Ő a törvény 
végrehajtási utasítására hívta fel a 
figyelmet, s elmondta várhatón egy 
hónap mulva kerül a parlament elé 
a törvény, és még a nyári szünet 
előtt döntés születik.

Legyenek Megyei Halgaz-
dálkodási Tanácsok!

A szünet után konzultációra, 
hozzászólásokra és észrevételekre 
került sor, amihez is előre bejelen-
tett hozzászólóként Fesztóry Sán-
dor, a megyei horgász szövetség 
ügyvezető igazgatója is kifejtette 
véleményét, amit az alábbiakban 
közlünk:

„Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Kép-
viselő Urak, Tisztelt Tanácskozás!

Minden embernek az életében 
vannak olyan fontos pillanatok, 
melyek meghatározóak, döntő fon-
tosságúak, így van ez a horgászok 
esetében is. Azt gondolom, egy új 
halászati törvény születése éppen 

ilyen pillanat, hiszen hosszú időre 
meghatározza majd, hogy kik fog-
hatnak halat Magyarországon és 
mindezt milyen formában tehetik 
meg, illetve meghatározza annak 
a kereteit is, hogy kik gazdálkod-
hatnak majd a természetes vizeken. 
Előnyben részesül-e a régi gya-
korlat, vagy felismerve annak hi-
báit egyfajta változás itt is kezdetét 
veszi, és ezzel együtt megváltozik 
a gazdálkodás iránya, ami nem 
csak a horgásztársadalom igénye, 
hanem ezzel együtt a társadalom 
többségének az igénye is! 

Nem véletlenül vetettem fel ezt 
a kérdést! Aktualitását az is adja, 
hogy idén 50 éve annak, hogy szű-
kebb hazámban Sz. Sz. B. megyé-
ben a természetes vizek mintegy 
75%-nak a halászati-horgászati 
jogát annak a két halászati cégnek 
(illetve jogelődjeik) adták, akik ma 
is gyakorolják ezt a jogot, szin-
te változatlan formában, mint 50 
évvel ezelőtt, időközben családi 
vállalkozássá kinőve magukat. Saj-
nos, a hasznosítás szempontjából 
legjelentősebb rétegnek, a horgász 
társadalomnak, de maguknak, a 

halászoknak sem, semmilyen bele-
szólása nincsen ezeknek a vizeknek 
a sorsába.

Ezért úgy gondolom, hogy ma 
minden eddiginél aktuálisabb az 
a kérdés, amit már sokan feltet-
tek, hogy szükséges-e beiktatni egy 
harmadik személyt (pl. gazdasági 
társaságot) a horgász és a víz-
part közé? Miért nem gyakorolhat-
ják a halászati – horgászati jogot 
közvetlenül a horgász szervezetek, 
mint önszerveződő közösségek? 
Véleményem szerint a megyében 
élő 16 000 horgász többet érdemel 
annál, hogy a megye horgászható 
vizeinek csak 10 egynéhány %-ban 
legyen joguk gazdálkodni, a koráb-
ban említett 75%-al szemben, ezért 
szükséges lenne ennek a területnek 
az átstrukturálása, újragondolása!

Ha már a halászati-horgászati 
jognál tartunk, engedjenek meg 
néhány gondolatot az Országos 
Halászati Tanács működéséről is: 
A halgazdálkodási pályázatokkal 
kapcsolatos döntés és a döntés 
előkészítés, az un. Országos Halá-
szati Tanács feladata, ami jelenlegi 
formájában és összetételében nem 
biztos, hogy követni tudja a vidék-
fejlesztési koncepcióban megfogal-
mazott irányelveket!

2015-öt követően országosan 
több mint 1000 halászati vízterület 
sorsáról kell majd dönteni a most 
felállítandó szabályozás alapján. 
Véleményem szerint a legnagyobb 
szorgalom és jóindulat mellett is 
fizikális képtelenség, hogy a Ta-
nács tagjai végigolvassanak, majd 
elbíráljanak több, mint 1000 pá-
lyázatot (amikor egy-egy pályázat 
10-15 oldal) és megfelelő szakmai 
döntést hozzanak, ami véletlenül 
sem a bizottsági tagok hozzá nem 
értését tükrözi, hanem pusztán egy 
nagyon lényeges szempont, a hely-
ismeret hiányát! 

Talán szerencsésebb lenne ezért 
ehhez a nagy és felelősségteljes 
munkához pl. a megyei kormányhi-
vatalokon belül megyei halgazdál-
kodási tanácsok létrehozása, így az 
országos tanácsnak csak a kiemelt, 
országos jelentőségű, vizekkel kel-
lene foglalkoznia! 

Köszönöm a figyelmet!”

Nagyon sok észrevétel
Egyébként nagyon sok észrevétel, 

javaslat hangzott el még. Így többek 
között, hogy legyen a víz a helyben 
lakóké, vagy nincs halász nélkül 
vízterület. Sokan égetőnek látják a 
kormoránok elszaporodását hazánk-
ban. Többen kifogásolták az ún. 
„turista horgászjegy” kiadását. Má-
sok a horgászvizsgáztatást szeretnék 
megreformálni. A tilalmi idők mó-
dosításának bevezetését is bírálták. 
Gondot jelent a gyerekjegy. Példa-
ként többen elmondták a külföldi 
tapasztalataikat. Elhangzott, hogy 
egységesen kell fellépni a törvény 
ellen vétőkkel szemben, legyen az 
horgász vagy halász. A hozzászó-
lások és kérdések után az elhang-
zottakra Bardócz Tamás válaszolt, 
aki úgy tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy sok olyan kérdés rendezésé-
re, amire a törvény nem ad választ 
a végrehajtási rendeletben fognak 
sort keríteni. Ezt követően Szalay 
Ferenc, az ülésen elnöklő ország-
gyűlési képviselő az ülést bezárta.

A Megyei I. osztályú Csapatbajnokság I. 
helyezettje, a Nagykállói csapat

Akikre büszkék vagyunk
2012. ÉVI MEGYEI VERSENYEK EREDMÉNYEI
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Ssz. Horgász Egyesület neve Vízterület megnevezése Címe, Telefon
ÁRA

felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE.
Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zs. u. 4. 

Tel.: 06-30/413-2426
tagoknak: 8.500 Ft (10 kg nemes hal) 1.200 Ft sporthorgjegy büfé, bográ-

csozás, sátorozás, éjszakai horgászat

2. APAGY HE.
Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi u. 27. 

Tel.: 06-20/555-6664
Csak tagoknak: 52.600 Ft  
Ifi: 26.200 Ft, Gyerek: 8.000 Ft 

3.200 Ft /büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci HE.
Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 27. 

Tel.: 06-70/339-4872
25.000 Ft Ifi: 12.500 Ft Új belépő: 
15.000 Ft halasítás

2.500 Ft Ifi: 1.300 Ft 

4. Beregi Tiszahát HE.
Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Ady E. u. 29. 

Tel.: 06-70/425-9964
Csak tagoknak: 27.000 Ft  
új tagoknak: 37.000 Ft 

nincs

5. Bujtos Sport HE.
Bujtosi tavak Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11. 

Tel.: 06-20/800-6178
csak tagoknak: 34.000 Ft (40 kg ne-
mes hal) 20.000 Ft (15 kg nemes hal)
Idegen tag: 48.000 Ft (40 kg n. halra)

2.500 Ft ifi: 1.250 Ft halasítási ked-
vezmény 50%sátorozási lehetőség 
van

6. Bezdéd HE.
a) Fecskefarok horgásztób)  
Kerek Holt Tisza

4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 28/b. 
Tel.: 06-70/319-8044

a) jelenleg nem horgászhatób) 
20.000 Ft Ifi: 10 e Ft Gyerek: 5 e Ft

2.000 Ft 

7. Cormorán Horgász Egyesület
Rakamazi Nagy Morotva  
és a Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István u. 174. 
Tel.: 06-30/7094-916

Saját tag: 11.000 Ft más tag: 15 e 
FtNyugd: 8.000 Ft

1.500 Ft 

8. Dolgozók HE.
Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Pf. 55. 

Tel.: 06-30/248-6646
38.000 Ft csak tagoknak 3.000 Ft Ifi: 1.500 Ft

9. HO-HO 2004 HE.
Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss u. 41. 

Tel.: 06-30/9342-521
új belépő tyukodiaknak 50.000 Ft 
más egyesületi tagoknak: 70.000 Ft 

Csak hétvégére: 3.000 Ft büfé, sáto-
rozási lehetőség

10. Holt- Szamos HE.
Holt-Szamos Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58. 

Tel.: 06-30/418-9860
Csak tagoknak

11. Holt Tisza HE.
Gyürei Vidiszegi holtág 4812 Gyüre, Árpád u. 82. 

Tel.: 06-70/311-8895
20.000 Ft Ifi: 10.000 Ft  
Gyerek: 3.500 Ft

2.000 Ft ifi: 1.000 Ft 

12. KEMÉV HE.
Császárszállási-tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10. 

Tel.: 06-30/3268-222
Csak tagoknak nincs

13. Kurucz HE.
Tarpai Kisjánosné és  
Vargaszegi holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 24. 
Tel.: 06-30/354-1999

Csak tagoknak 20.500 Ft 2.500 Ft tarpai benzinkúton és Toldi 
Miklós gazd.vezetőnél váltható, Tar-
pa, Posta u. 2/b.

14. Kraszna HE.
Kocsordi Kirva-lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14. 

Tel.: 06-30/841-4886
32.000 Ft 3.000 Ft /főzési lehetőség

15. Máriapócsi HE.
Máriapócsi horgásztó 4326 Máriapócs, Bogáti út 25. 

Tel.: 06-70/387-2610, 30/664-1311
24.000 Ft Ifi: 10.000 Ft Gyerek: 5 e 
FtÚj tag: 15.000 Ft halasítás

szállás, sátorozási lehetőség 

16. Nagykállói Sport HE.
Nagykállói Vadkert tápcsatorna 4320 Nagykálló, Temető u. 5. 

Tel.: 06-30/647-4503
Csak tagoknak: 28.000 Ft Ifi: 14 e 
FtGyerek: 6.000 Ft 

2.500 Ft 3.000 Ft éjszakai

17. Nagyközségi HE.
Ökörítófülpösi horgásztó 4755 Ökörítófülpös, Petőfi u. 10. 

Tel.: 06-70/702-5692
Csak tagoknak: 35.000 Ft Új belépő-
nek: 105.000 Ft 

Egyelőre nincs, később várhatóan ki-
adásra kerül

18. NYPA-SENIOR HE.
Sényő Kovács-tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2. 

Tel.: 06-30/53-56-443
Csak tagoknak nincs

19. Olcsvai HE.
Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22. 

Tel.: 06-30/697-0928
36.000 Ft 3.000 Ft 

20. Önkormányzati HE. Levelek
Leveleki víztározó 4555 Levelek, Sport u. 17. 

Tel.: 06-20/389-4255
Csak tagoknak: 50.000 Ft 2.800 Ft / büfé, camping, strand le-

hetőség

21. Postás HE.
Vásárosnaményi  
Keskeny Holt-Tisza

4803 Vásrosnamény, Templom u. 19. 
Tel.: 06-30/254-6168

Csak tagoknak: 17.000 Ft 2.000 Ft 6–18 h-ig3.000 Ft 18–6-h-ig

21. Réti csík HE.
Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a.  

Tel.: 06-20/366-4214
Csak tagoknak: 25.000 Ft nincs

23. Sóstó Gyógyfürdő HE. 
Sóstói tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c. 

Tel.: 06-30/955-3776
Csak tagoknak: 15.000 Ft 2.500 Ft ifi: 1.000 Ft gyerek: 500 Ft 

24. SZÁÉV HE.
Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75. 

Tel.: 06-30/9814-364
40.000 Ft 20.000 Ft féléves 3.000 Ft /főzési, sátorozási lehetőség 

megbeszélés alapj.

25. Szabolcsi Földvár HE.
Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26. 

Tel.: 06-30/645-6184
Csak tagoknak: 12.000 Ft Ifi: 6 e 
FtGyerek: 1.000 Ft 

2.500 Ft Ifi: 1.250 Ft sátorozás, bog-
rácsozás

26. Szatmárvidéki HE.
Vajai víztározó 4700 Mátészalka, Ősz u. 7. 

Tel.: 06-30/629-5596
Csak tagoknak: 50.000 Ft 3.000 Ft 

27. Székelyi víztározó HE.
Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4. 

Tel.: 06-30/9452-254
Felújítás miatt nem kerül kiadásra

28. Szőke Tisza HE.
Tiszadadai Szűcs-Tisza 4455 Tiszadada, Ifjúság u. 26. 

Tel.: 06-42/240-606

29. Tiszanagyfalui HE.
Rakamazi Nagy-Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 13. 

Tel.: 06-20/315-7328
Tagoknak: 5.000 Ft Más egyesületi 
tagnak: 18.000 Ft 

1.500 Ft (24 órás jegy) /kiépített tűz-
rakó hely, csónakbérlés, sátorozás

30. Tiszaparti HE.
Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4. 

Tel.: 06-70/560-8061
Tagoknak: 18.000 Ft Ifi: 9.000 Ft 2.500 Ft 

31. Tisza-Szamosközi HE.
Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11. 

Tel.: 06-30/205-4263
Csak tagoknak: 38.000 Ft, Ifi: 22 e 
FtGyerek: 10 e Ft

3.500 Ft 

32. Tiszavirág HE.
Boroszlókerti Holt-Tisza 4842 Gulács, Tisza u. 52. 

Tel.: 06-30/690-5393
18.500 Ft csak tagoknak 2.000 Ft 

33. Milotai Tiszavirág HE
Milotai bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39. 

Tel.: 06-30/462-0613
Csak tagoknak: 19.000 Ft 2.500 Ft mlotahorg.hupont.hugyerek 

éves 8.000 Ft

34. Textiles HE.
Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi út 34. 

Tel.: 06-30/384-9365, 06-30/7490-172
Tagoknak: 14.000 Ft ifi éves: 10e más 
tagnak: 20.000 Ft 

1.500 Ft ifi napi: 1.000 Ft 

35. Téglagyár HE.
Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. 

Tel.: 06-30/576-3876
Csak tagoknak: 30.000 Ft 2.500 Ft kapható a vasúti átjáró előt-

ti boltban.

36. Timári HE.
Timári-tó 4466 Timár, Szabadság u. 112. 

Tel.: 06-20/621-0289
Csak tagoknak: 15.000 Ft Ifiknek: 
7.500 Ft

2.000 Ft, Ifi: 1.000 Ft

37. Tuzsér-Komoró HE.
Lencsés-Sulymos 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7. 

Tel.: 06-30/34-04-045
2.000 Ft 1.000 Ft Szabó László horgászbolt-

jában 

38. Új Élet HE.
Tiszalöki Kenyérgyári holtág 4450 Tiszalök, Kossuth u. 27. 

Tel.: 06-20/382-1716
16.000 Ft ifi, családi: 8.000 Ft Gyerek: 
2.800 Ft 

1.700 Ft vendéglő, szállás, csónakbér-
lés megoldható

39. Vasas HE.
Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91. 

Tel.: 06-30/864-2310
30 e Ft ifi: 15 e Ft gyerek: 7 e FtÉjsza-
kai horg. csak taggal

40. Zöld Nádszál HE.
Penyigei Szenke-tó 4941 Penyige, Kossuth u. 1. 

Tel.: 06-70/466-8625
33.000 Ft 2.500 Ft /büfé, horg.tanya, kemping, 

csónakbérlés, horg.verseny 

41. Cégénydányád  
Önkormányzat HE.

Jóléti-tó 4732 Cégénydányád, Rákóczi u. 65. 
Tel.: 06-20/9258-436

Csak tagoknak: 22.450 Ft Ifi: 11.225 Ft 
3.250 Ft gyerek

3.000 Ft ifi: 1.500 Ft

42. Fekete István HE.
4743 Csengersima, Árpád köz 1. 
Tel.: 06-70/3346-398

Csak tagoknak 3.000 FtSportjegy: 1.000 Ft
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Évadnyitó horgászverseny  
2012. 04. 22. Kocsord, Kirva lapos

Eredmények Verseny kategóriában:
U-14:
I. hely:  Költő Zoltán Fekete István HE. Csengersima
II. hely: ifj. Molnár Bálint Kis Sügér HE. Mátészalka
III. hely: ifj. Bak József Réti Csík HE. Kocsord
U-18:
I. hely: Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
II. hely Szűcs Péter Vasas HE. Nyírbátor
Női kategória: 
I. hely: Bíró Beáta Szatmárvidéki HE. Mátészalka
II. hely:  Sajtosné Horváth Mariann Felsőtiszai  

Vasutas HE. Mándok
III. hely: Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE. Nyháza
Felnőtt kategória:
I. hely: Jakab Cs. László Kraszna HE. Kocsord
II. hely: Jakab T. László Kraszna HE. Kocsord
III. hely: Gellér Győző Réti Csík HE. Kocsord
IV. hely: Sárközi László Kraszna HE. Kocsord
V. hely: Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka
Eredmények fenekező kategóriában:
I. hely: Bónis Dominik Réti Csík HE. Kocsord 
II. hely: Bak József Réti Csík HE. Kocsord
III. hely:  Horváth István Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok
IV. hely: Kósa Bertalan Tiszavirág HE. Gulács
V. hely: Papp Géza Kraszna HE. Kocsord

Megyei I. osztályú Csapatbajnokság 
2012. 05. 13. Kocsord, Kirva lapos

I.  Nagykállói Sport Horgász Egyesület: Csapatvezető: 

Valent József, versenyzők: Női: Bajkó Tamásné, U-14 
Tóth Imre, U-18: Nagy Róbert, U-23: Seres Dániel  
Felnőtt: Sándor Zoltán, Sebők Zsolt, Tóth György, 
Mészáros Csaba

II. Új Élet Horgász Egyesület
III. Vasutas STE. Nyíregyháza
Jövőre a II. osztályban folytathatja a versenyzést a: 
mátészalkai Szatmárvidéki HE, és a szintén máté-
szalkai Kis Sügér HE. csapata. 

Megyei II. osztályú  
csapatbajnokság 2012. 05. 20.  

Nyírbátor, Széna rét
Eredmények:
I.  Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vásárosnamény: Csa-

patvezető: Jakab László, Női: Mikita Zoltánné, U-14: 
Ádám Krisztián, U-23: Mikita Ádám, Felnőtt: Kiss 
Csaba, Gergely István, Varga Dávid, Vass Sándor

II. Postás HE. Vásárosnamény
III.  Téglagyár Üzemi HE. Fehérgyarmat. 
Az I. és II. helyezett csapat jövőre az I. osztályban ver-
senyezhet. 

Egyéni bajnokság 2012. 06. 17. Nagy-
kálló, Vadkerti tápcsatorna

Eredmények: 
U-14 korosztály:
1. Tóth Imre Nagykállói Sport HE. 
U-18 korosztály:
1. Juhos Árpád Réti Csík HE. Kocsord
2. Szabó Márton Réti Csík HE. Kocsord 
3. Költő Zoltán Vasutas STE. Nyíregyháza

U-23 korosztály:
1. ifj. Szabó Csaba Réti Csík HE. Kocsord
Női kategória:
1. Szűcs Éva Réti Csík HE. Kocsord
2. Bíró Beáta Szatmárvidéki HE.
3. Bajkó Tamásné Nagykállói Sport HE.
Felnőtt kategória
1. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök
2. Mészáros Csaba Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
3. Horváth Tibor Réti Csík HE. Kocsord
4. Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény
5. Tóth György Nagykállói Sporthorgász Egyesület

Egyesületi tisztségviselői  
versenyről 2012. 09 16. Tiszalök,  

Kenyérgyári holtág
1. Kraszna HE. Kocsord
2. Nyírteleki HE.
3. Tiszavirág HE. Tiszadob
Az I. helyezett Kraszna HE elnyerte a 2013. évi verseny 
rendezési jogát is.

2012. évi megyei felnőtt rangsor 
háromfordulós verseny alapján

Hely Név Pont Súly (g) 
1.  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 4 11140 

2.  Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény  5 5620 

3.  Mészáros Csaba Nagykállói SHE. 5 3460 

4.  Horváth Tibor Réti Csík HE. Kocsord 5 1300 

5.  Tóth György Nagykállói SHE. 7 3120 

6.  Sebők Zsolt Nagykállói SHE. 10 8220 

7.  Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 1840 

8.  Sándor Zoltán Nagykállói SHE. 11 3520 

9.  Szabó Csaba Réti Csík HE. Kocsord 11,5 6260 

10.  ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza 11,5 1860 

11.  Magos Tibor Réti Csík HE. Kocsord 12 4480 

12.  Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka 12 2100 

13.  Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza 12 720 

14.  Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza 12,5 4120 

15.  Szilágyi Imre Kraszna HE. Kocsord 13 340 

16.  Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 17 500 

17.  Vass Sándor Bereg Tiszavirág HE. Vásárosnamény 18 2020 

A megyei taglétszám alakulása

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

horgászszempontok érvényesítését 
jelenti, tehát egyfajta szelektív ha-
lászat, nem pedig egy kereskedel-
mi tevékenység. Nyilvánvaló, hogy 
az élet változása következtében a 
haltermelésnek a haltermelő tavak-
ra kell helyeződnie. A természetes 
vizeken pedig a horgászat szem-
pontjainak kell érvényesülnie első, 
másod és harmadsorban”.

Gondolom, a jelenlévő horgász 
vendégek, és a teljes horgásztársa-
dalom mindezzel teljes mértékben 
egyetértenek.

Ezeket a megfogalmazott célokat 
még nem igazán látjuk a törvény-
tervezetben érvényesülni.  

A horgásztársadalom egésze ér-
deklődéssel, fokozott figyelemmel 
fogja figyelni, nyomon követni az 
elkövetkező hetek, hónapok törté-
néseit és bízik abban, hogy az új 
törvényben a társadalmi súlyának, 
gazdasági szerepének szempontjai 
és a horgászattal kapcsolatos kor-
mányzati megnyilatkozások való-
ban érvényesülni fognak.”
(A beszédet természetesen teljes 
terjedelmében elérhetővé tes-
szük a www.villantomagazin.
com oldalon! )

Döntés nyár előtt
Véleményt nyilvánított Csoma 

Gábor, a MAHAL (Magyar Halter-
melők és Halászati vízterület Hasz-
nosítók) elnökhelyettese. Füstös 
Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. kissé fellengzősre 
sikerült előadása hangzott el. Pél-
daként hozta fel a balatoni hely-
zetet. Az ő tapasztalataik szerint 
szükséges a természetes vizeken 
a halászat. Az ilyen fontos kérdé-
sek megvitatása ne érzelmekről, 
hanem szakmai kérdésekről kell, 
hogy szóljon.  Ezután Hegedűs 
Gábor, a Tiszatavi Sporthorgász 
Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyve-
zetője hozzászólásában kiemelte, 
hogy a vizek hasznosításánál fon-
tos lenne a határvonalak felülvizs-
gálata. Majd Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, a Pest megyei 
önkormányzat elnöke adhatott 
hangot véleményének. Ő a törvény 
végrehajtási utasítására hívta fel a 
figyelmet, s elmondta várhatón egy 
hónap mulva kerül a parlament elé 
a törvény, és még a nyári szünet 
előtt döntés születik.

Legyenek Megyei Halgaz-
dálkodási Tanácsok!

A szünet után konzultációra, 
hozzászólásokra és észrevételekre 
került sor, amihez is előre bejelen-
tett hozzászólóként Fesztóry Sán-
dor, a megyei horgász szövetség 
ügyvezető igazgatója is kifejtette 
véleményét, amit az alábbiakban 
közlünk:

„Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Kép-
viselő Urak, Tisztelt Tanácskozás!

Minden embernek az életében 
vannak olyan fontos pillanatok, 
melyek meghatározóak, döntő fon-
tosságúak, így van ez a horgászok 
esetében is. Azt gondolom, egy új 
halászati törvény születése éppen 

ilyen pillanat, hiszen hosszú időre 
meghatározza majd, hogy kik fog-
hatnak halat Magyarországon és 
mindezt milyen formában tehetik 
meg, illetve meghatározza annak 
a kereteit is, hogy kik gazdálkod-
hatnak majd a természetes vizeken. 
Előnyben részesül-e a régi gya-
korlat, vagy felismerve annak hi-
báit egyfajta változás itt is kezdetét 
veszi, és ezzel együtt megváltozik 
a gazdálkodás iránya, ami nem 
csak a horgásztársadalom igénye, 
hanem ezzel együtt a társadalom 
többségének az igénye is! 

Nem véletlenül vetettem fel ezt 
a kérdést! Aktualitását az is adja, 
hogy idén 50 éve annak, hogy szű-
kebb hazámban Sz. Sz. B. megyé-
ben a természetes vizek mintegy 
75%-nak a halászati-horgászati 
jogát annak a két halászati cégnek 
(illetve jogelődjeik) adták, akik ma 
is gyakorolják ezt a jogot, szin-
te változatlan formában, mint 50 
évvel ezelőtt, időközben családi 
vállalkozássá kinőve magukat. Saj-
nos, a hasznosítás szempontjából 
legjelentősebb rétegnek, a horgász 
társadalomnak, de maguknak, a 

halászoknak sem, semmilyen bele-
szólása nincsen ezeknek a vizeknek 
a sorsába.

Ezért úgy gondolom, hogy ma 
minden eddiginél aktuálisabb az 
a kérdés, amit már sokan feltet-
tek, hogy szükséges-e beiktatni egy 
harmadik személyt (pl. gazdasági 
társaságot) a horgász és a víz-
part közé? Miért nem gyakorolhat-
ják a halászati – horgászati jogot 
közvetlenül a horgász szervezetek, 
mint önszerveződő közösségek? 
Véleményem szerint a megyében 
élő 16 000 horgász többet érdemel 
annál, hogy a megye horgászható 
vizeinek csak 10 egynéhány %-ban 
legyen joguk gazdálkodni, a koráb-
ban említett 75%-al szemben, ezért 
szükséges lenne ennek a területnek 
az átstrukturálása, újragondolása!

Ha már a halászati-horgászati 
jognál tartunk, engedjenek meg 
néhány gondolatot az Országos 
Halászati Tanács működéséről is: 
A halgazdálkodási pályázatokkal 
kapcsolatos döntés és a döntés 
előkészítés, az un. Országos Halá-
szati Tanács feladata, ami jelenlegi 
formájában és összetételében nem 
biztos, hogy követni tudja a vidék-
fejlesztési koncepcióban megfogal-
mazott irányelveket!

2015-öt követően országosan 
több mint 1000 halászati vízterület 
sorsáról kell majd dönteni a most 
felállítandó szabályozás alapján. 
Véleményem szerint a legnagyobb 
szorgalom és jóindulat mellett is 
fizikális képtelenség, hogy a Ta-
nács tagjai végigolvassanak, majd 
elbíráljanak több, mint 1000 pá-
lyázatot (amikor egy-egy pályázat 
10-15 oldal) és megfelelő szakmai 
döntést hozzanak, ami véletlenül 
sem a bizottsági tagok hozzá nem 
értését tükrözi, hanem pusztán egy 
nagyon lényeges szempont, a hely-
ismeret hiányát! 

Talán szerencsésebb lenne ezért 
ehhez a nagy és felelősségteljes 
munkához pl. a megyei kormányhi-
vatalokon belül megyei halgazdál-
kodási tanácsok létrehozása, így az 
országos tanácsnak csak a kiemelt, 
országos jelentőségű, vizekkel kel-
lene foglalkoznia! 

Köszönöm a figyelmet!”

Nagyon sok észrevétel
Egyébként nagyon sok észrevétel, 

javaslat hangzott el még. Így többek 
között, hogy legyen a víz a helyben 
lakóké, vagy nincs halász nélkül 
vízterület. Sokan égetőnek látják a 
kormoránok elszaporodását hazánk-
ban. Többen kifogásolták az ún. 
„turista horgászjegy” kiadását. Má-
sok a horgászvizsgáztatást szeretnék 
megreformálni. A tilalmi idők mó-
dosításának bevezetését is bírálták. 
Gondot jelent a gyerekjegy. Példa-
ként többen elmondták a külföldi 
tapasztalataikat. Elhangzott, hogy 
egységesen kell fellépni a törvény 
ellen vétőkkel szemben, legyen az 
horgász vagy halász. A hozzászó-
lások és kérdések után az elhang-
zottakra Bardócz Tamás válaszolt, 
aki úgy tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy sok olyan kérdés rendezésé-
re, amire a törvény nem ad választ 
a végrehajtási rendeletben fognak 
sort keríteni. Ezt követően Szalay 
Ferenc, az ülésen elnöklő ország-
gyűlési képviselő az ülést bezárta.

A Megyei I. osztályú Csapatbajnokság I. 
helyezettje, a Nagykállói csapat

Akikre büszkék vagyunk
2012. ÉVI MEGYEI VERSENYEK EREDMÉNYEI
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Vita a „horgászsport és a 
horgászturizmus fejlesz-

tésének elősegítéséről az új 
halgazdálkodási szabályo-
zásról”.

Az Országgyűlés Sport és Tu-
risztikai bizottságának a kezdemé-
nyezésére az új horgászati halá-
szati törvény megjelenésének az 
előkészítése céljából parlamenti 
nyílt napot tartottak a szakma kép-
viselőinek. 

A megyei horgász szövetség a 
téma fontosságára való tekintettel a 
minél nagyobb nyilvánosság bizto-
sítása céljából autóbuszt indított az 
eseményre, melyre több egyesüle-
tünktől is bejelentkeztek, de végül 
feltehetően a rossz időjárás miatt 
„csak” 24 fővel vettünk részt. 

Nagyon megtisztelő gesztusként 
értékelhették a részvevők, hogy 
a Parlament Felsőházi termében 
megtartott ülést Áder János köz-
társasági elnök úr nyitotta meg. 
Elmondta, hogy a 24. órában, de 
a lehetőségek kapujában vagyunk. 
Külön kiemelte a horgászturizmus 
fontosságát, mely adott esetben az 
esetlegesen elmaradt vidék felzár-
kóztatásában játszhat nagy szere-
pet.

Bánki Erik európai parlamenti 
képviselő köszöntötte a tanácsko-
zás résztvevőit. Kihangsúlyozta: a 
munka még csak most kezdődött. 
A törvényjavaslat elkészült, de a 
parlamenti vita még hátra van. Tra-
gikusnak tartja, hogy Európa élővi-
zeinek 75%-a túlhalászott. Nálunk 
is el kell érni, hogy az élővizekben 
nőjön a halállomány, ezzel a víz 
értéke is megnő. Szigorú határok 
közé kell vonni a halászatot és a 
horgászatot

Ezt követően Bardócz Tamás 
úr, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
halászati osztály vezetője bemu-
tatta a törvényjavaslatot. Néhány 
pontját kiemelte. Így többek között 
szólt arról, hogy a halállomány 

nemzeti kincs, természeti érték 
és gazdasági erőforrás. A törvény 
eredményeként szeretnék jó hely-
zetbe hozni a horgászatot és a 
horgászturizmust. Fontos a halállo-
mány növelése, az őrzés hatékony-
ságának fokozása, az illegális hal-
fogások visszaszorítása. Kiemelte, 
hogy a törvény hatálya valamennyi 
vízre (a legkisebb csatornától a bá-
nyagödörig) kiterjed. A halászatot 
újra kell szabályozni, a terv szerint 
pl. bevezetik a halászati engedélyt

Dr. Urbányi Béla tanszékvezető 
Halgazdálkodási Tanszék SZIE Az 
új halgazdálkodási törvény a mo-
dern kor tükrében tartott előadást
Ezt követően a különböző szer-
vezetek képviselői az alábbi sor-
rendben véleményezhették a tör-
vénytervezetet:

340 ezer horgász nevében
Elsőként Fűrész György, a MO-

HOSZ ügyvezető elnöke mondhat-
ta el véleményét a törvénytervezet-
ről, melynek lényegesebb pontjai 
az alábbiakban foglalhatóak össze:

10 perc hozzászólási időt kap-
tak az érdekvédelmi szervezetek, 

így csak a legfontosabbnak ítélt 
témákra térhettek ki a megkapott 
törvénytervezettel kapcsolatosan.

„Nehéz helyzetben vagyok, mert 
felkért hozzászólóként tükröznöm 
kellene egy 340 ezer fős horgász-
társadalom és közel 1200 szerve-
zete gondolatait, a hazai mintegy 
140 ezer hektár horgászható víz 
sorsáról és horgászati szabályo-
zásáról.

Szép számmal vannak olyan hor-
gászegyesületek, akik nem rendel-
keznek saját hasznosítású vízzel, 
de tagságuk markáns, hatékony 
érdekvédelmet vár el szervezetük-
től annak érdekében, hogy hazai 
vizeink halban gazdagabbak le-
gyenek, ott ne a profitorientáltság, 
hanem a vizek halállományának 
gyarapításán és a halvédelmen le-
gyen a hangsúly. 

A civilszervezetek, horgász-
egyesületek egy jelentős része 630 
egyesület, 20 szövetség saját hasz-
nosítású vizekkel rendelkezik. A 
vízhasznosító horgászszervezetek 
bizonyították, hogy az elmúlt év-
tizedekben, így az utolsó 13 évben, 
haszonbérleti időszakban is jó gaz-
dái voltak vizeiknek. Az Országos 
Halászati Adattár szerint például 
a 2011. évben a horgászható 141 
ezer hektár vízterület 22,5%-át 
hasznosítottak horgászszervezetek. 
Ezekre, a horgászkezelésű vizekre 
esik a horgászok által fogott tel-

jes halmennyiségnek a több mint 
80%-a. Mindezt szervezeteink je-
lentős halgazdálkodási és egyéb 
anyagi ráfordítással érték el, bi-
zonyítva, ha lehetőséget kapnának 
további vízterületek hasznosításá-
ra, akkor minden társadalmi és 
anyagi erejüket arra fordítanák, 
hogy vizeik halban gazdagok le-
gyenek, jó horgászati lehetőséget 
nyújtsanak és a halvédelem, a víz- 
és környezetvédelem területén is 
példamutatással szolgáljanak. 

A MOHOSZ országos testületei 
a tavalyi évben egy felhívás kere-
tében összefoglalták a horgászat 
meghatározó kérdéseit és a hor-
gászat fejlődésének várható hatá-
sát, társadalmi, gazdasági előnyeit 
és kérték ennek szervezeteik általi 
támogatását. A „Horgászati felhí-
vást” közel 1000 horgászegyesület 
aláírásával is támogatta és mindez 
egy kiadványban került összege-
zésre, melyet szeretnénk most elnök 
úrnak átadni.

A vidékstratégia program ter-
vezete is hangsúlyozta, idézem: 
„a természetes vizeken jelenleg a 
halászati hasznosítás jelentősége 
csökken, és a horgászhasznosítás 
kerül előtérbe, e folyamat társa-
dalmi, gazdasági és fenntartható-
ság szempontjából is kívánatos”

Végül Dr. Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes úr az idei FeHo-
Va-t megnyitó beszédéből érdemes 
kiemelni a következőket, idézem: 

„Én lelkesen támogatom azt, 
hogy a természetes vizeknek alap-
vetően horgászkezelésben kell len-
niük. Fontosak a magyar halászati 
hagyományok, de a természetes vi-
zeknek a prioritása a horgászat kell, 
legyen, ami többszázezer embernek 
a kikapcsolódását, pihenését jelenti. 
A halászat olyan típusú lehet, ami a 

Parlamenti nyílt nap 2013. március 26. Több új arc a közgyűlésen
Február 24-én tartotta éves 

közgyűlését a Milotai Ti-
szavirág Horgászegyesület 
45 fő részvételével. 

A régi megszokott arcokon kívül 
több új is volt, akik az elmúlt év-
ben léptek be egyesületünkbe, és 
örvendetes módon ők is – nagyon 
helyesen – kötelességüknek érzik, 
hogy tájékozódjanak az elmúlt év 

tapasztalatairól, vegyenek részt an-
nak értékelésében, és ezek alapján 
hozzanak döntést a 2013-as felada-

tairól. Több változás lépett életbe 
a horgászrenddel kapcsolatban, de 
ezek nem érintették a fő szabá-
lyokat, nálunk tulajdonképpen az 
Országos Horgászrend szabályai 
alapján lehet horgászni. A most 
elfogadott szabályokkal kibővített 
horgászrendünket valamennyi ta-
gunk aláírás ellenében személye-
sen fogja kézhez kapni.

Nagy nehézséget okoz – nem 
csak nekünk – a halőrök új rend-
szerű képzése, mely kettős: a rend-
őrségnél történő rendészeti, vala-
mint a halászati hatóságnál történő 
vizsgával zárul, és ezt követően 
2013.május 1-től működne ez a 
rendszer. Ezután lenne egy jogos 
elvárás a halőrökkel szemben, vi-
szont nincs mellé megfelelő pénz-
ügyi forrás, mivel egy fő foglal-
koztatása minimálbérrel is évente 
több, mint egymillió Ft-ba kerülne, 
ami több, mint fele a tagdíjakból 
és területi engedélyekből befolyt 
összbevételünknek.

Tekintettel arra, hogy egy jól 
működő horgásztó nagyon fontos 

mind a település, mind a térség éle-
tében, úgy ítéljük meg, hogy ezért 
fontos a jól képzett, és jó munkát is 
végző halőr foglalkoztatása, amely 
igaz értékmegőrző és értékteremtő 
munka. Viszont ahogy a mondás 
tartja: egy halőr nem halőr, így 
kettőt is kellene alkalmaznunk, de 
erre még a teljes bevételünkből 
sem futná.

Ezért szeretnénk, ha valamilyen 
módon, pl. közhasznú foglalkoz-
tatásként pályázati úton lehetőség 
nyílna akár egyesületünk, akár a 
Megyei Közhasznú Sporthorgász 
Szövetség, akár a területileg ille-
tékes önkormányzat részére – az 
egyesület jelölése alapján – a halőr 
munkabérének biztosítására.

Így a halőrök még lelkiisme-
retesebben végeznék munkájukat, 
és nem mellékesen, ha sikerülne 
ezt országos szinten elérni, nagyon 
sok család megélhetését segítené.

A másik dolog, ami felmerült, 
hogy a jelenlegi működést segí-
tő pályázatok álláspontunk szerint 
nem annyira horgászcentrikusak, 

mint a korábban rendszerben lévő, 
de  utoljára 2007-ben kiírt halasítá-
si pályázatok. Úgy tudjuk, ezt egy 
olyan jogi aggály szüntette meg, 
ami a horgászegyesületek vonatko-
zásában fent sem állt. 

A jelenlegi működési pályázat-
ban elnyerhető költségeket egyéb-
ként is meg szoktuk takarítani, 
vagy csak igen minimális költséget 
fordítunk működésre az egyesü-
let bevételeiből annak érdekében, 
hogy minél több halat tudjunk 
telepíteni, és mindenki számára 
vonzóvá tegyük horgászvizünket, 
melyről honlapunkon (mlotahorg.
hupont.hu) kaphatnak az érdeklő-
dők tájékoztatást.

Wachteinheim József elnök

A rossz időjárás ellenére népes 
mezőny jött össze a rakamazi Mo-
rotván, a Cormorán Természetvé-
dő és Sporthorgász Egyesület évi 
páros csukafogó versenyén tavaly 
novemberben. Érkeztek verseny-

zők Miskolcról, a Dunántúlról, de 
még Romániából is. Tizenkilenc 
csuka – közel 14 kg – bánta fa-
lánkságát. Csónakokból, a partról, 
pergetve, fenekezve, de úszóval is 
horgászhattak a vendégek. A jó 

hangulatban zajló versenyhez hoz-
zájárult a szervezők rugalmassága, 
a forró tea, a forralt bor és finom 
ebéd is. A gyönyörű környezetben 
a verseny végére az időjárás is a 
kegyeibe fogata a csapatokat, így 
azok is jól érezhették magukat aki-
ket aznap nem fogadott kegyeibe 
a szerencse. A verseny első négy 

csapata értékes ajándékokkal térhe-
tett haza, de a legboldogabb mégis 
a győztes Deák Zoltán és Skarbik 
József alkotta páros lehetett, akik 
a legnagyobb, közel 2 kg-ős csukát 
is fogták. A hatalmas rablók mégis 
a vízben maradtak, amiről a „meg-
tépett” horgászok mesélhetnének.

Biri Imre sportbizottság vezető

Négy országot érinthetnek
A közös kockázatokra csak 

közös erőfeszítéssel lehet 
hatékony megoldást találni – 
derült ki az ukrán–magyar ár-
vízfejlesztési tanácskozáson 
március elején. 

A Felső-Tisza-vidék Európa és 
a Duna régió árvizeknek egyik 
legjobban kitett területe, ahol az 
elmúlt 15 év eseményei visszaiga-
zolták, hogy az év bármely részé-
ben kialakulhat árvíz. Az elöntések 
akár négy országot is érinthetnek, 
a megelőzés és védekezés tehát kö-
zös érdek. Az ukrán–magyar víz-
gazdálkodási együttműködés egyik 
kiemelt célkitűzése egy közös ár-

vízvédelmi koncepció létrehozása. 
Ezt indokolja, hogy az elmúlt évek 
jelentős árvízvédelmi fejlesztései 
ellenére sem csökkent kellően a 
térségben az árvízi veszélyeztetett-
ség, és hatékony megoldást csak a 
határon túli vízgyűjtőre kiterjedő 
nemzetközi együttműködés kereté-
ben lehet elérni. 

Közismert, hogy magyar oldalon 
már épül a Szamos–Kraszna-közi 
tározó, ukrán oldalon pedig négy 
hegyvidéki és négy síkvidéki ár-
apasztó tározót terveznek a bereg-
szászi, a huszti és a técsői járásban. 
Ez utóbbiak 100 millió köbméter 
víz visszatartására lesznek alkal-
masak.

Rakamazi csukafogó

A tagság végig érdeklődéssel 
hallgatta a beszámolót

Többen elmondták véleményü-
ket, javaslatukat

Török Pali bácsi alapító tagként 
soha nem marad ki semmiből

Az új tagok számára fontos volt, 
hogy itt legyenek a közgyűlésen

Most is nehéz, de eredményes 
évet kellett értékelni

Az utolsó simítások a közgyűlés 
megkezdése előtt Tamás Géza 
örökös tiszteletbeli elnökkel és 
Nagy Sándor titkárral

Vasutas 
Sporthorgász  és 

Természetvédő 
Egyesület 
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Az idén 20. alkalommal 
került megrendezésre a 

Hungexpo területén a Fegy-
ver, horgászat, vadászat 
nemzetközi kiállítás.

A kiállítást 
2013. febru-
ár 14-én dr. 
Semjén Zsolt 
minisz tere l -
nök-helyettes, 
az Országos 
Magyar Va-
dászati Védegylet elnöke nyitotta 
meg. Beszédében részletesen ele-
mezte a vadászat helyzetét, szólt 
az elért eredményekről, a meg-

oldandó feladatokról. Horgászati 
kérdésekről, a horgászat jövőjéről 
is igen fontos célokat vázolt. 
A beszéd horgászattal kapcsola-
tos részét az alábbi kivonatban, 
olvashatjuk: 

„Ezért fontos, hogy egy szak-
mai együttműködést követően 
olyan jogszabályváltozások legye-
nek, amelyek kölcsönös érdekeken 
nyugszanak, a természet érdekének 
védelmét jelentik és a józan észnek 
megfelelőek. A természetvédőkkel 
kötött nagy átfogó megállapodás 
ezt alapozta meg, és most ehhez 
kapcsolódik két nagyon fontos 
megállapodásnak a megkötése itt a 
FeHoVa-n, az egyik horgász bará-

tainkkal. Azt gondolom, hogy eljött 
az ideje annak, hogy a több mint 
300 ezer horgász, a 60 ezres lét-
számú magyar vadásztársadalom 
együttműködjön és ez mind a ket-
tőnknek, értékeinek és érdekeinek a 
megjelenítését és hatékonyabb kép-
viseletét teszi lehetővé, nem beszél-
ve arról, hogy nagyon sok vadász 
horgászik, és sok horgász vadászik. 
Megjegyzem, hogy ez már család-
tagokkal együtt közöl kétmilliós tá-
bort jelent, amit nyilván nem hagy-
hat figyelmen kívül senki. Anélkül, 
hogy horgászvizekre kalózkodnék, 
fontosnak érzem azt, hogy készül 
az új – mondjuk úgy, hogy – hor-
gászati törvény. És itt is szembe 

kell nézni azzal – amit én lelkesen 
támogatok –, hogy a természe-
tes vizeknek alapvetően horgász-
kezelésben kell lenniük. Fontosak 
a magyar halászati hagyományok, 
de a természetes vizeknek, a priori-
tásának a horgászatnak kell, hogy 
legyen, ami több százezer ember-
nek a kikapcsolódása, pihenését 
jelenti. A halászat olyan típusú 
lehet, ami a horgász szempontok 
érvényesítését jelenti, tehát egy-
fajta szelektív halászat, nem pe-
dig egy ipari jellegű tevékenység. 
Nyilvánvaló, hogy az élet változása 
következtében a haltermelésnek a 
haltermelő halastavakra kell he-
lyeződnie. A természetes vizeken 
pedig a horgászok szempontjának 
kell érvényesülni, első, másod és 
harmadsorban.”

Több mint kétmilliárd fo-
rintot költenek a jövőben 

Sóstógyógyfürdő fejleszté-
sére. 

A fenntartható, komplex szol-
gáltatásfejlesztés és funkcióbőví-
tő pályázati beruházás keretében 
többek között megújul a tó körüli 
sétány.

Gazdagodik a fürdő gyógyásza-
ti palettája és új attrakció születik 
a Nyíregyházi Állatparkban. Dr. 
Isaák László, a Nyíregyháza-Sós-
tógyógyfürdői Horgászegyesület 
elnöke azt mondta, a sóstói fej-

lesztési irányairól folyamatosan 
kaptak és kapnak tájékoztatást, a 
szóban forgó pályázat részleteit 
is ismerik.

– A Blaha Lujza sétányon ed-
dig is nagy volt a forgalom: a 
biciklisek és a gyalogosok koráb-
ban is szerették ezt a városrészt 
és minden bizonnyal a tervek 
megvalósulása után ez még in-
kább így lesz. 

Ám ez bennünket, horgászo-
kat nem fog zavarni, és annak is 
örülünk, hogy nagyobb hely jut 
majd a sétálóknak, sportolóknak 
– mondta az egyesület elnöke.

Rekortán a tó körül

2013. április 20-ára tervezi 
megtartani soron következő köz-
gyűlését a Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség, mely egyben 
tisztújító közgyűlés lesz, ugyanis 
a választott tisztségviselőknek le-

jár az 5 éves megbízatásuk. A vá-
lasztás gördülékenysége és alapos 
előkészítése miatt az előző köz-
gyűlés megválasztotta a Jelölő 
Bizottságot, akihez fordulhatnak 
a horgásztársak javaslataikkal. 

Jelölő Bizottság
A Jelölő Bizottság elnöke:
 Orosz Sándor (Rétközi HE. Nagyhalász) Tel.: 30/2700-244
Tagjai: Banu László (Dolgozók HE. Kisvárda)  Tel.: 70/6238-415
 Bauer János Róbert (Vasas HE. Nyírbátor)  Tel.: 30/8642-310
 Dr. Mezősi Pál (Önkormányzati HE. Levelek)  Tel.: 20/566-3326
 Balla Károly (Dolgozók HE. Kisvárda) Tel.: 30/8561-733

Tisztújító közgyűlés

Horgászbörze tanácsadással

Nőttek az egyesület tartalékai

Február 23-án szombaton, 
a Nyíregyházi Vasutas 

Sporthorgász és Természet-
védő Egyesülete megrendez-
te az 5. horgászbörzéjét.

A helyszín ezúttal is a Toldi ut-
cai a Vasutas Művelődési Házban 
volt. Az árusok most hátul a közép-
ső teremben kaptak helyet. A börze 
9-órakor kezdődött és ekkor már 

szép számmal kipakolták a por-
tékáikat a horgászok. A kínálatot 
nemcsak horgászeszközök, hanem 
újságok és horgász könyvek is szí-
nesítették. A sok színes úszó, wob-
ler és egyéb apró kincs vonzotta a 
szemeket. De, nemcsak vásárolni 
lehetett, hanem öreg (iszapszemű) 
tapasztalt horgászoktól tanácsot 
kérni, és érdekes beszélgetéseket 
elcsípni. Egy-egy ilyen rendezvény 
a bizonyítéka annak, hogy mai ro-
hanó anyagias világban is szükség 
van az ilyen közösség kovácsoló 
rendezvényekre.

A délig tartó rendezvény hamar 
elszaladt, volt, akinek sikerült vá-
sárolni, illetve eladni, de talán azok 
a horgászok, akiknek nem, azok-
nak megmarad az élmény, amiről a 
horgászat is szól.

Február 15-én tartotta szo-
kásos évértékelő, feladat 

meghatározó közgyűlését a 
Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület a 
helyi közösségi házban. 

A közgyűlésen több mint negy-
ven horgász vett részt. Megtisztelte 
jelenlétével rendezvényünket Virág 
Imre, a megyei szövetség elnöke.

– A szokásokhoz hűen három 
versenyt szervezett az egyesület, 
melyen, mintegy négyszáz fő vett 
részt. Ezek a versenyek jó han-
gulatban, nem csak a halfogásról 
szóltak. A három verseny eredmé-
nyeinek összesítése alapján 2012 
halfogó bajnoka Szalanics Csaba 
lett.   A versenycsapatunk meg-
kapaszkodott az első osztályban, 
így reméljük ezen a területen az 
idén sikerül előbbre lépnünk. A 
gyerekversenyünk első két helye-
zettje egyhetes horgásztáborban 
vett részt Máriapócson a megyei 
szövetség és az egyesület hathatós 
támogatásával – tájékoztatta a je-
lenlévőket Komári Géza titkár.

Kovács Gábor gazdasági vezető 
részletesen beszámolt az egyesület 

elmúlt évi pénzügyi gazdálkodásá-
ról, melynek sommázata, tovább 
nőtt az egyesület tartaléka. Dan-
kó Mihály elnök az idei tervekkel 
kapcsolatosan ismertette a vezető-
ség elképzeléseit, melyek az előző 
évek eredményeivel összhangban 
próbálják megújítani az egyesület 
életét.

A beszámolókat a tagság egy-
hangúan elfogadta.

A közgyűlés folyamán a tagság 
részéről sok észrevétel, tapaszta-
lat, tanács hangzott el a jobbítás 
szándékával. Összességében el-
mondhatjuk, hogy eredményes, jó 
hangulatú péntek délutánt töltöt-
tünk együtt.

Komári Géza

III. Kálló Kupa Jótékony-
sági Horgászverseny
Április 7-én, vasárnap 

megrendezésre kerül a 
Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület rendezésében a III. 
Kálló kupa jótékonysági hor-
gászverseny Nagykállóban, a 
Vadkert-tápcsatornán.

A versenyen bevételét és az ös-
szegyűjtött kupakokat egy beteg 
gyermek gyógyíttatására ajánljuk 
fel. Kérünk minden sporttársat, 
hogy lehetőleg minél többen ve-
gyünk részt rajta! Gyűjtsünk minél 
több műanyag kupakot, amelyeket 
a verseny színhelyén a szervezők 
átvesznek. (Nevezés a helyszínen.)

Helyszín: 
Vadkert-tápcsatorna (Nagykálló)

Programtervezet:
6.00–6.30 gyülekező, regisztráció, 
sorsolás,
6.30–8.25 helyek elfoglalása,  
felkészülés
8.25–8.30 etetés
8.30–12.30 verseny
12.30 verseny vége, mérlegelés
13.00 ebéd, eredményhirdetés

Szabályok az Országos Ver-
senyszabályzatnak megfele-
lően. A nevezés magában foglal-
ja az ebédet is. Jelentkezni lehet 
2013.04.05-ig: Sándor Zoltánnál a 
06-20/3420-147 és Sebők Zsoltnál 
a 06-30/6843-451 telefonszámon. 
A segítségeteket előre is köszön-
jük! Mindenkit szeretettel várunk.

Nagykállói Sport HE.

Országos környezetvé-
delmi nap 2013. április 13.

Kérjük a horgászegyesületeket, 
hogy erre a napra szervezzék a 
környezetvédelmi munkálatokat a 
vízpartokon. 

Közös munkával rendezzük vi-

zeink környezetét, a horgászhelye-
ket, tevékenységünkkel óvjuk a víz 
minőségét. Mindannyiunk érdeke 
a vizek és vízpartok tisztasága és 
rendje. 

A 2012-es év 120-as törvé-
nye szabályozza most 

már azoknak a személyek a 
jogait, akik valamilyen for-
mában az őrzéssel foglalkoz-
nak. 

Ilyenek a halászati őrök (hal-
őrök), a vadászati őrök, erdészeti 
szakszemélyzet, a természetvédel-
mi őrök, a közterület felügyelők, 
a hegyőrök és a mezőőrök. A jog-
alkotó célja az volt, hogy egységes 
jogi környezetet biztosítson az őr-
zést végző szakszemélyzet részére, 
hisz ezt korábban más-más jogsza-
bály szabályozta. A megyénkben 
több mint száz személy van, akik 
korábban halászati őr vizsgát és es-
küt tettek a halászati hatóság előtt. 
Most ez azt jelenti, hogy a törvény 
erejénél fogva, ezeknek a szemé-
lyeknek újra rendészeti vizsgát kell 
majd tenni.

Vizsgát kell tenni 
A régi szolgálati igazolványok 

május 1-től hatályukat vesztik. 
Ezért fontos az, hogy az új iga-
zolványokat és a szolgálati jel-
vényeket a halőr megbízója, vagy 
a foglalkoztatója minél hamarabb 
kérvényezze a megyei rendőrkapi-
tányság igazgatási rendészeti osz-

tályán (földszint 6-os ajtó). Ehhez 
a szükséges nyomtatványokat a po-
lice.hu oldalról lehet letölteni. (Ez 
egy kérelem és egy nyilatkozat.) 
A nyilatkozatban a foglalkoztató 
nyilatkozik, hogy az általa foglal-
koztatott személy megfelel a tör-
vény által előírt feltételeknek. Az 
eljárás díja 6100 forint. Az ügy 
átfutási ideje körülbelül egy hónap. 
Ezért javasoljuk, hogy az érintet-
tek minél előbb intézkedjenek. A 
szükséges rendészeti-vizsgát az ezt 
követő egy éven belül kell letenni 
a jelöltnek. (Akik ez alatt tovább 
képzésen vesznek részt.) A vizs-
gáról, a képzésről annyit tudunk 
egyelőre: előreláthatólag 5 napos 
képzésen kell majd részt vennie 
a foglalkoztatott és megbízással 
rendelkező halászati őröknek. Vár-
hatóan ez 5 napos továbbképzéssel 
jár majd, ebből otthon, vagy céges 
környezetben 3 napon keresztül a 
számítógépről kell anyagokat le-
tölteni és megtanulni, majd 2 napos 
személyes gyakorlati továbbkép-
zésre kerül sor rendőrségi oktatási 
központokban (ezek az ország hét 
térségében találhatók) és itt a má-
sodik napon kerül sor a teszt jelle-
gű vizsgáztatásra is. A vizsga díjai: 
várhatóan a képzés 9 663 Ft-ba, a 
vizsga 1963 Ft-ba kerül majd.

Az új jogszabály előírja az egyes 
területeken dolgozók a formaruha 
viselését, amelynek beszerzése, il-
letve a költségei a foglalkoztatót 
terheli. A rendészeti vizsga bir-
tokában a halőrök akár kézi lő-
fegyverrel, szolgálati kutyával, 
rendőrbottal, könnygázszóró pa-
lackkal rendelkezhetnek a mun-
kájuk végzése során. Amennyiben 
a témával kapcsolatban bárkinek 
kérdése van, forduljon – tudtuk 
meg Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgatótól. 

A Rakamazi Cormorán Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

2013-as versenynaptára
 2013. április 27 (szombat) Kárá-●●

szozni tudni kell! Az egyesület 
évadnyitó versenye (csak tagok-
nak). Helyszín: Nagymorotva
 2013. június 22. (szombat) 3. ●●

Kistérségi horgászverseny Ra-
kamaz (meghívásos). Helyszín: 
Aranyos árok
 2013. augusztus 10.(szombat) 20 ●●

Éves a CORMORAN! Jubileu-
mi háziverseny (csak tagoknak). 
Helyszín: Nagymorotva
 2013. szeptember 6. (péntek) ●●

Gyermek és ifjúsági verseny az 
Erzsébet Királyné Oktatási és 
Nevelési Intézmény tanulóinak. 
Helyszín: Nagymorotva, idő: 
13-óra
 2013. október 20. (vasárnap) Jo-●●

nagold kupa (nevezéses)

 2013. november 2. (szombat) ●●

CORMORAN Pergető verseny 
(nevezéses). Helyszín: Nagy-
morotva
 2013. november 10. (vasárnap) ●●

Országos csónakos pergető ver-
seny (nevezéses). Helyszín: 
Nagymorotva

A versenyek reggel 7-órától 
kezdődnek

A versenyek időpontjainak meg-
változtatási jogát a Verseny Bizott-
ság fenntartja, és azt az érintet-
tekkel közli. További információ 
a www.sporthorgaszvizrakamazi-
nagymorotva.hu honlapon találha-
tó. A versenyek az Országos hor-
gászrendben leírtak alapján kerül-
nek megrendezésre.

Borbély Mihály, elnök

Május 1-től új halőrzési rend

Konzultáció rekord részvétellel
A Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Szövetsége 2013. 
február 2-án – az ügyészségi 
felhívás alapján – megtartot-
ta megismételt küldöttköz-
gyűlését. A határozati pon-
tokat (külön-külön, egyhan-
gúlag) 56 igen szavazattal, 
a megyei küldöttközgyűlés 
elfogadta. 

Az ezt követő megbeszélést 
(konzultációt) a szövetség elnö-
ke, Virág Imre nyitotta meg, majd 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató számolt be a 2013. évet érin-
tő változásokról. Kovács László 
könyvelő az adó és TB változások-
ról, valamint pályázati lehetőségről 

és az új egye-
sülési törvény 
vál tozásairól 
tartott előadást. 
Az új rendésze-
ti törvényből 
fakadó szövet-
ségi és egyesü-

leti feladatokról adott tájékoztatást 
Toldiné dr. Hepp Éva, a városi 
rendőrkapitányság munkatársa. 

Szintén új feladat és plusz teher 
hárult az egyesületekre a Föld-
művelésügyi Minisztérium által el-
indított SZÁK fantázianevű prog-
ram használatával, mely az állami 
horgász jegyek nyilvántartását és a 
szabálytalankodók kiszűrését hiva-
tott szolgálni. A programot a szö-
vetség dolgozói ismertették.

FeHoVa 2013. – Horgászat jövője

Újra vizsgázni kell a halőröknek
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Felvarrták a Kacsató ráncait
Folytatás az 1. oldalról

A Tiszaparti Horgász Egye-
sület 2012. évben elvég-

zett munkája eredményeként 
egyre szebb arcát mutatja a 
Kacsató, mely a vezetőség 
kezdeményezésére a tagság 
összefogásával újabb „ránc-
felvarráson” esik keresztül. 

A hideg időt és horgászatmen-
tes napokat kihasználva a vízte-
rület vencsellői részén található, 
mintegy 300 méteres partszakaszt 
takarította ki egy kb. 20-25 fős, 
tenni akaró társaság. A kissé zord 
idő ellenére megjelent horgászok 
szorgos keze nyomán az elbur-
jánzott növényzettől, hajtásoktól 
megtisztult terület várhatóan még 
több horgászt, kikapcsolódni vá-
gyót vonz majd a jövőben. 

A fáradságos munkát követően 
a kissé átfázott csapat az egyik 
horgásztárs, Molnár Antal által fel-

ajánlott és elkészített finom vad-
disznó pörkölt elfogyasztása mel-
lett pihent meg és tervezte a kö-
vetkező heti munkát a vízterület 
gávai részén.

A terület megtisztítása mellett 
a tagság mintegy 20 zsák szeme-
tet is összegyűjtött a parton és a 
környező ártéri erdőterületen, an-
nak érdekében, hogy a kulturált 
kikapcsolódás megfelelő feltételeit 
megteremtse és példát mutasson a 
többi civil szervezet és a lakosság 
részére a környezetünk védelme 
érdekében.

A takarítással egy időben a ter-
mészet is segítségünkre volt, hi-
szen az elmúlt év aszályos idősza-
kát követő apadás után a Tisza ára-
dásának következtében mintegy 50 
cm-el sikerült a holtág vízszintjét 
megemelni, ami a tavaszi horgá-
szat szempontjából nagy örömhír a 
tagság részére.

Tiszaparti HE.  
vezetősége

IMPRESSZUM

Országos adatok: több 
lett a gyerekhorgász

Halas receptek

Befektető társat keresünk!

Nem alszik a menyhal

2012. évben összesen 
311 717 fő horgászt re-

gisztrált a Magyar Országos 
Horgász Szövetség. 

Ezen belül a felnőtt horgászok 
száma 264 876 fő, az ifjúsági hor-
gászok 9 530 fő, míg a gyermek 
horgászok létszáma 37 311 fő volt. 
A felnőtt horgászok száma 2011. 
évhez képest 5 623 fővel csökkent, 
az ifjúsági horgászoké 809 fővel 
csökkent, míg a gyermek horgá-
szok száma 1 729 fővel nőtt. 

A regisztrált horgászlétszámon 
belül a felnőtt horgászok aránya 
85%, az ifjúsági horgászok 3%-os, 
a gyermek horgászok 12%-os 
arányban vannak képviselve. 

Sült keszeg
Hozzávalók: 70 dkg keszeg, 1 kis fej vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, fél 
citrom leve, só, bors, pirospaprika.
n  A halat megtisztítjuk, megmossuk, szeletekre vágjuk. Egy fél citrom le-

vével megöntözzük és egy tálba tesszük. Olajat öntünk rá, megszórjuk 
apróra vágott hagymával, megfűszerezzük és 500 W-on 15 percig, süt-
jük. Citromkarikával, krumplipürével tálaljuk.

Szalonnás harcsaszeletek
Hozzávalók: 70 dkg harcsa, fél citrom leve, 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej 
vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, só, bors, pirospaprika.
n  Egy edénybe olajat teszünk és 2 percig 500 W-on melegítjük. A vörös-

hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, a szalonnát felkockázzuk és az 
olajba téve 5 percig 500 W-on pároljuk. A harcsaszeleteket citromlével 
meglocsoljuk, sóval bedörzsöljük, fűszerezzük. A hagymás szalonnás 
alapra tesszük és letakarva 15 percig 500 W-on megsütjük. Párolt riz-
zsel vagy pirított burgonyával tálaljuk.

Nyíregyházához 30 km-re, közel 
a Tiszához, 2002-ben egy gyö-
nyörű horgásztavat alakítottunk ki 
pályázati segítséggel. 

A vízutánpótlást megoldottuk, 
a tavat kellően halasítottuk, a te-
rületet rendbe tettük, bekerítettük, 
vizet, áramot odavezettük. Sajnos 
a társunk három éve meghalt. Ő 
végezte az adminisztrációt, min-
den papírmunkát. A halála után 
magunkra maradtunk! Sikeresen 

elszámoltunk ugyan, de a pályázati 
támogatás utolsó összegét már nem 
kaptuk meg. 

Két éve a tavat lezártuk. Most 
szeretnénk újra beüzemelni, de 
ehhez tőkére lenne szükségünk. 
Ehhez keresünk társat. A terület 
lehetőséget biztosít további tavak 
(pl. nevelő) táborok, vendéglátó 
helyiségek kialakítására. Érdeklőd-
ni a 06-20/4660-824-es telefon-
számon!

Tiszta legyen
A Bújtosi Sporthorgász és Táj-

védelmi Egyesület 2013. április 
13-án 8-tól 14 óráig Környezet-

védelmi Napot tart. Az esemény-
re, a szervezők – a tagok mellett 
– várják a város lakóit is. A részt-
vevők szeretnék a Bujtosi tavat 
és környékét, valamint az ottani 
parkot megtisztítani a szeméttől!

Szemétszedés
Tunyogmatolcs Önkormányzata 

(melyhez a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetsége is 
csatlakozott) a Holt Szamos part-

jának és vízfelületének a szeméttől 
való megtisztítására 2013. április 
24-én szemétszedési napot tart. Az 
összegyűjtött szemét elszállításáról 
az önkormányzat gondoskodik. Az 
akcióban résztvevőket egy ebéddel 
jutalmazzuk!

Soltész Bertalan, polgármester

Egyebek közt ezek is el-
hangzottak a Magyar 

Haltani Társaság által most 
ötödik alkalommal megren-
dezett Magyar Haltani Konfe-
rencián. 

A korábbi feltevésekkel szem-
ben kiderült, hogy az Év Hala 
címet viselő menyhal nem alszik 
nyári álmot, a védett törpecsík élet-
tartama pedig a duplája annak, 
mint ahogyan eddig gondolták.

A debreceni agráregyetemen 
tartott tanácskozáson különösen a 
horgászok számára volt érdekes 
Hegedűs Gábor előadása, amely 
a Tisza-tavi halgazdálkodás jele-
nét és jövőbeli terveit ismertette. 
Szepesi Zsolt a védett, mindössze 
8–10 centis testhosszt elérő törpe-
csíkok egyedi testmintázat alapján 
történő fényképes azonosításának 
módszerét mutatta be, illetve vis-
szafogott példányok alapján bi-
zonyította, hogy a faj maximális 
élettartama – az eddig elfogadott 
5 évvel szemben – akár 10 év 

is lehet. Szendőfi Balázs újabb 
fogási adatokkal és gyomortarta-
lom-vizsgálatokkal igazolta, hogy 
az a közkeletű vélekedés, miszerint 
a menyhal nyári álmot alszik, nem 
állja meg a helyét. Nagy érdeklő-
dés kísérte Sallai Zoltán előadását 
is, amely arról számolt be, hogy a 
mellékpatakoknak köszönhetően jó 
ütemben halad a 2010. évi vörös-
iszap-katasztrófa által sújtott Torna 
patak és Marcal halközösségének a 
regenerálódása. 

Harka Ákos, a társaság elnöke 
a résztvevők körét és a bemutatók 
tartalmát tekintve is igen pozitívan 
értékelte a konferenciát, amely-
nek anyaga hamarosan elérhetővé 
válik az egyesület kiadványában. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
társaságuk számára az ismeretter-
jesztés is fontos feladat. Ennek ér-
dekében az idén rejtvénysorozatot 
indítottak a honlapjukon, amely-
nek szerkesztői továbbra is várják 
a halbarátok leveleit. Bővebb in-
formációk a társaság honlapján: 
http://haltanitarsasag.hu.

Érdeklődni a 06-30/62-72-882-es  
telefonszámon 

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége 
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

A Korzó Üzletházzal szemben,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

Továbbá a Dózsa György u. 9. szám alatt  
(KIOSZ székház) I. emeleti  

48 m2-es irodahelyiség eladó!

Hallopás
A Fehérgyarmati Rendőrkapi-

tányság lopás elkövetése miatt in-
dított eljárást T. Miklós 22 éves tu-
nyogmatolcsi lakos ellen, aki 2013. 
január 27-én reggel a Holt-Szamos 
tunyogmatolcsi szakaszából több 
féle, nagy mennyiségű halat enge-

dély nélkül fogott ki és tulajdoní-
tott el, melyet aztán értékesített E. 
Jenő 43 éves szintén helybeli la-
kosnak, akinek tudomása volt róla, 
hogy az általa megvásárolt hal lo-
pásból származik. A rendőrség a 
tolvajt tulajdon elleni szabálysértés 
miatt, míg a felvásárlót orgazdaság 
elkövetése miatt őrizetbe vette.

Versenynaptár 2013
Idő Megnevezés Helyszín Nevezési díj
04. 21. Évadnyitó Tiszalök Kenyérgyári holtág fn: 3 e, U-14, U-18, 

U-23, nő 2 e

04. 28. Feeder Kupa I. forduló Kocsord, Kirva lapos 4 000 Ft

05. 12. II. osztályú Csapatbajnokság Rakamazi Nagy Morotva nincs

05. 25. XI. Városháza-Kupa később közöljük meghívásos

05. 26. I. osztályú Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök nincs

06. 02. Feeder Kupa II. forduló Tiszavasvári, Kacsás tó 4 000 Ft

06. 09. Egyéni Bajnokság Mezőladányi Pasku tó fn: 3 e, U-14, U-18, 
U-23, nő 2 e,  
2 fordulós

07. 13-14. OHCSB I.o Szeged Matyér

07. 21. Feeder Kupa III. forduló Vásárosnaményi Keskeny 
Holt Tisza 4 000 Ft

07-08. hó Horgásztáborok Később közöljük

egyeztet. 
alatt

Dr. Maleczky Imre  
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató nevezéses

08. 09-10 XVIII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Sóstói tavak –

09. 01. Tisztségviselői Horg. verseny Kocsord Kirva lapos 13 e Ft/csapat

09. 08. Szűcs Attila Emlékverseny Timári Tiszapart nevezéses

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és az 
adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintettekkel közli.

Mielőtt a vadkacsák fészkelni kezdenek
Elkezdődött a Bujtosi tó kotrása. 

A munkálatok során a víz város-
központ felőli két kisebb tórészletét 
tisztítja meg a NYÍRVV Nonprofit 
Kft. A kotrás során a part mentén 
mintegy 200 m hosszú és 
4-6 m széles sávban fel-
gyülemlett bomló szerves 
anyagot (nád), valamint a 
tóba dobált hulladékot ta-
karítja el társaságunk. A 
munkálatokat az indokol-
ja, hogy a tó különösen a 
melegedést követően rossz 
szagot áraszt. A kotrás so-
rán keletkező megköze-

lítően 1000 tonna bomló szerves 
anyagot a hulladéklerakóba szállítja 
társaságunk. A kotrást márciusra, a 
vadkacsák fészkelése előtt befejez-
zük – adta hírül a NYÍRVV Kft.

A Magyar Pergetőhorgá-
szok Egyesületének 

nevében Varga Pál és Tar-
soly Mihály személyesen 
köszönték meg a Maritime 
Kft. Vezetőjének, Beregszá-
szi Katalinnak az egyesület 
versenyeinek támogatását. 

Az emlékplakettet és a hajó 
alakú virágot örömmel vette át 
Katalin, amit boldogan tett ki az 
üzlet polcára. Ezután körbeveze-
tett bennünket a birodalmában. 
Büszkén mutatta meg nekünk a 
roskadozó polcokon a szem elé 
kirakott hajótartozékokat, védő-
felszereléseket, kiegészítőket. 
Nem csak, mint hajóval közle-
kedő ember, hanem horgászként 
is volt látnivaló. A bolt óriási 
kínálata mellett főleg a halrada-
rok választékán időztünk sokáig 

és faggattuk Katalint a legújabb 
lowrancekről. Első kézből hall-
hattunk a legújabb kütyük műkö-
déséről, hiszen Katalin személye-
sen működött közre a halradarok 
nyelvi útmutatóinak lefordítá-
sában. Végezetül még egyszer 
szeretnénk köszönetet mondani 
Katalinnak, hogy a pártfogása alá 
vette a pergető horgászokat.

Magyar Pergetőhorgászok  
Egyesülete

Köszönet a támogatásért
Telepítés a szövetségi vizekbe!
2013. március 14-én és 19-én horogérett pontyokat telepített a megyei 
horgász szövetség a kezelésében lévő vízterületeibe! Szeretettel várjuk a 
horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Két horgász beszélget. Az egyik 
azzal dicsekszik, hogy a tóban 
milyen sok halat fogott már. A 
másik megkérdezi:
–  És mondd, mikor érdemes hor-

gászni?
–  Egy és kettő között.
–  És miért pont akkor?
–  Mert akkor ebédel a halőr. 

Horgászhumor

Valaki vicces kedvében volt



A Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö-
vetségének kiadványa

2013. március | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Köszönet az 1%-értEzúton köszönjük 
meg azoknak a horgásztársaknak, akik adójuk 1%-át a Megyei 

horgász szövetség számára ajánlották fel. A befolyt 62 587 Ft-tal 
a Villantó magazin horgászújság kiadási költségét egészítettük ki. 
1%-os felajánlásukat a jövőben is szívesen vesszük:  

Adószámunk: 19207119-1-15.

2012. évi megyei taglétszám alakulása
A megyei horgászlétszám 2012. évben sajnos csökkent a 2011. évihez  
viszonyítva, összesen 647 fővel, ezt évek óta nem tapasztaltuk. 
Megyei horgászlétszám:
 Tag 2011. év 2012. év Változás
felnőtt 12.071 fő 11.512 fő – 559 fő
ifjúsági 416 fő 366 fő – 50 fő
Gyermek 1.428 fő 1.390 fő – 38 fő
Összesen: 13.915 fő 13.268 fő – 647 fő
2012. évben 73 horgászegyesület működött, köztük 1 új  
egyesület is alakult, az év elején, a beregsurányi Folyam Horgász  
Egyesület, mely nem rendelkezik saját vízzel. Négy egyesület megszűnt  
az év folyamán, a Csokaji Aranyhorog, a mezőladányi, az újkenézi Rákóczi HE.  
és a baktalórántházi Városi HE. Jelenleg 69 HE tagja a megyei szövetségnek.

Tovább szépül. A gávavencsellői Tiszaparti Horgász Egyesület 
az elmúlt évhez hasonlóan tovább folytatja a kezelésében lévő víz-
terület környezetének rendberakását./2.

Telepítés.
A Nagykállói Sporthor-
gász Egyesület február 
12-én a kezelésében 
lévő Nagykállói Vad-
kert Tápcsatornába 3,5 
mázsa (2–5 kg súlyú, 
nagyon szép és egész-
séges) amurt, március 
14-én pedig 3,5 q (2–3 
kg-os) pontyot tele-
pített.

MAGAZIN
Villantówww.villantomagazin.com

Rekordfogások, események

A parlamenti nyílt nap megyei 
résztvevői beszélgetnek  

a szünetben

Megyei átlag egy leadott  
fogási naplóra 

2011-ben 18,42 kg
2012-ben 18,27 kg

Országos átlag egy  
leadott fogási naplóra:

2011-ben 20,25 kg
2012-ben 19,31 kg

2012. évben országosan az egy 
leadott fogási naplóra eső fogás 
(201.753 fő felnőtt és 7.454 fő if-
júsági egyesületi tag fogási naplója 
alapján) 19,31 kg volt, ez csökkent 
a 2011. évihez (20,25 kg/fő) ké-
pest. A fogási naplók leadásának 

fegyelme a MOHOSZ kimutatása 
szerint: a felnőtteknél 87%, az if-
júságiaknál 85%, együttesen 86% 
növekvő tendenciát mutat. 

A korábbi évekhez képest egyre 
nő a fogási napló leadásának fe-
gyelme, mind megyei, mind orszá-
gos szinten.

Csökkenő fogási átlag

Konzultáció
2013. február 2-án ismét megtar-
totta a horgász szövetség a szo-
kásos év eleji egyesületi vezetők 
konzultációját a Start Vállalatnál 
90 fő részvételével./3

Móricz Csaba fotói  
Kótajról és környékéről

Balogh Attila 12 kg-os amur-
ja, melyet júniusban fogott 
Mi lo tán

Komári Géza március eleji 
pontya

Kapitális harcsa Tiszalöknél!
Hatalmas méretű harcsát 

fogott ki január 5-én 
szombaton két horgász Ti-
szalökön a Tiszából.

A közel másfél méter hosszú, 
39 kilós kapitális harcsát az erőmű 
felső szakaszán a Keleti-főcsatorna 
torkolatánál fogták ki – számolt 
be a tion.hu, a helyszínen tartóz-
kodókra szemtanúkra hivatkozva. 
A vélhetően gumihalas vagy twis-
teres technikával kifogott hatal-
mas méretű harcsát húsz perces 
fárasztás után sikerült többszöri 
próbálkozásra beemelni a csónak-
ba majd onnan a partra juttatni. A 

fogás azért is különleges hiszen a 
harcsák télen csapatokba verőd-
nek, mélyebb, csendesebb részeket 
keresnek maguknak. A nagyobbak 
inkább magányosan „vermelnek”.

Sokan azt hiszik, hogy télen 
nincs értelme harcsázni mivel a 
lelassult anyagcseréjük miatt csak 
ritkán táplálkoznak a téli, 1-2 fo-
kos vízben. Sok bizonyíték látott 
már napvilágot arról, hogy a har-
csa nem költözik el a madarakkal 
délre. Egy újabb bizonyíték, hogy 
a Tisza télen is tartogat meglepe-
téseket.

Balogh Tamás  
KeletPress Hírügynökség

Nyári emlék. A görögszállási Rózsa Sándor és fia a tisza nagy fa lui 
morotván akasztotta még tavaly ezt a két szép pontyot

Tóth Imre tavasz elején fogott 
apagyi harcsája

Téli fények


