
A Sporthorgász Egyesületek  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2014. június | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

MAGAZIN
Villantówww.villantomagazin.com

Rekordfogások, események

Székelyi halak

Így kell ezt csinálni

18 kg-os 
amur. Var-
ga Sándor 
és segítői 
kemény ten-
gerivel (az 
etetőanyag 
erjesztett 
kukorica) 25 
perces fárasz-
tás után június 
14-én Csá-
szárszálláson 
fogta ezt a 18 
kg-os amurt.

Elismerő kitűntetések. A közgyűlésen Virág Imre elnök, a megye hor-
gászmozgalma és horgászközössége érdekében kifejtett eredményes munkájá-
ért kitüntetést adott át. „Horgászsportért” emlékplakett kapott Jakab János, a 
kocsordi Kraszna HE. elnöke, a Megyei Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja, 
valamint Tóth Árpád, a Máriapócsi HE. Elnöke, a Megyei Szövetség Ifjúság-Oktatás 
Szakbizottságának tagja.

Jubileumi emlékverseny. Május 18-án tartotta a Milotai Tiszavirág Hor-
gászegyesület megalakulásának 25. éves jubileumi és egyben Vass Endre emlék 
horgászversenyét.

Viszakerült a tóba. Május 25-én Fibi Márk 11 
esztendős horgász egy 12,5 kg-os tőpontyot fogott a 
máriapócsi horgásztóban! A képen az apukájával.

Marcsek Balázs a tiszalöki erőmű alatti május 
elsejei zsákmánya.Lukács Barnabás penészleki harcsája

Három szem 
kukoricával. 
Május 29-én délelőtt 
10-kor Pankotai 
Ernő nyírmeggyesi 
horgász fogta ezt a 
gyönyörű 22,4 kg-os 
amurt 3 szem fűzött 
kukoricával pop-up-
pal meglebegtetve 
a tó 3-as számú hor-
gászhelyén.

24,1 kg-os 
ponty a 7-es 
stégről!
2014. június 16-án 
Horváth Dávid 
Nagyrozvágyról 
egy 24,1 kg-os 
pikkelyes pon-
tyot fogott a 7-es 
számú horgász-
helyen 15.20-kor 
robin red bojlival.

Dankó Mihály az orosi tavon 
fogta ezt a gyönyörű kis tükröst. 
Csali csontkukac és egy szem 
csemege kukorica volt.

Kovács Gáborné a ti sza-
vasvári Kacsás-tavon fog-
ta ezt a szép pontyot.A jó fogást követi a jó vacsora.

Húsvét előtti telepítés a nagy kállói 
Vadkert Tápcsatornába.

Küldöttközgyűlés.
A Sporthorgász Egyesü-
letek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége 
éves küldöttközgyűlését 
április 26-án tartotta Nyír-
egyházán a Start Rehabi-
litációs Vállalat ebédlőjé-
ben. Elsőnek az elnökség 
számolt be a 2013. évi kül-
döttközgyűlés óta végzett 
munkáról, majd a szövet-
ség 2013. évi eredményét, 
vagyonmérlegét, a 2014. 
évi költségvetését és mun-
katervét ismertették. A 
felügyelő bizottság beszá-
molóját hozzászólások és 
válaszadások követték./3.

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAFTEr alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

Nemes Levente és Márk 2014. 
június 5-én Kolozsvárról érkeztek 
horgásztavunkra a pünkösdi 
hosszú hétvégére. 

A szigeten található 23-as szá-
mú horgászhelyen 90 órát töl-

töttek el, és összesen 1.103 kg 
pontyot sikerült fogniuk. 

A legnagyobb haluk egy 16 
kg-os gyönyörű pikkelyes volt. 
A 169 db kifogott hal átlagsúlya 
6,53 kg.

1103 kg ponty 90 óra alatt

8 csapat 
adta le 

nevezését
Sorozatban már harmadszor 

adtak otthont a megyei csa pat-
baj nok ságnak a kisvárdai Bágeri 
tavak. Ebben az évben nem volt 
külön első és másodosztályú csa-
patbajnokság, mert a másodosz-
tályban kevés nevezés érkezett. A 
megszokottól eltérően így kieső 
csapat sem volt.
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A halászati alapból biztosítható a 
magyar haltenyésztés fejlesztése

Glattfelder Béla sajtóközleménye

Az Európai Parlament áprilisi, 
strasbourgi ülésén elfogadta az új 
uniós halászati alapról szóló jog-
szabály-tervezetet. Jelentős magyar 
siker született a Parlamentben, 
hiszen Glattfelder Béla fideszes 
európai parlamenti képviselő 
módosító javaslatainak köszönhe-
tően az akvakultúra ágazatot támo-
gató és a magyar halászat fejlő-
dését ösztönző szabályozás került 
elfogadásra. A világ tengereinek 
30%-a túlhalászott, a tengeri halál-
lományok fennmaradása veszélybe 
kerülhet. Ezért folyamatosan és 
jelentősen csökken a kihalászott 
tengeri halmennyiség. Az új közös 
halászati politikának jóval nagyobb 
figyelmet kell fordítania a fenn-
tartható haltenyésztésre, vagyis az 
akvakultúrára, kiemelten pedig az 
édesvízi haltenyésztésre.

Ezért az édesvízi akvakultúra 
előtérbe helyezéséért egy köny-
nyen végrehajtható és indokolat-
lan korlátozásokat nem tartalmazó 
szabályozás megalkotásáért küz-
döttünk – emelte ki Glattfelder 
Béla. Sikerült megakadályozni 
az akvakultúra fejlődését, jövőjét 
veszélyeztető módosító javaslatok 
elfogadását.

Az eredeti parlamenti jelen-
tés-tervezet szerint ugyanis – a 
magyar halászat érdekeit veszé-
lyeztető módon –, nem lehetett 
volna uniós támogatást adni az ún. 
egzotikus halfajokkal kapcsolatos, 
ill. Natura 2000 területen végre-
hajtandó beruházásokra. A néppárti 

politikus szerint ezek a javaslatok 
szakmailag hibásak és tudományo-
san megalapozatlanok voltak.

A nem őshonos halfajok (pl. 
afrikai harcsa) tenyésztése feltétle-
nül szükséges a magyar haltenyé-
szés versenyképességének növe-
léséhez, hiszen pont ezeknek a 
fajoknak a tenyésztése növekedett 
a legnagyobb mértékben az utóbbi 
években. A belőlük készült halter-
mékek iránti kereslet jelentősen 
növekedett Magyarországon és az 
EU-ban is. Ráadásul az intenzí-
ven tenyészthető halfajokat zárt 
rendszerekben tartják, és így nem 
jelentenek veszélyt a hazai környe-
zetre és élővilágra. Halastavaink 
jelentős része Natura 2000 terüle-
ten fekszik. Ezek a halgazdaságok 
azonban semmilyen veszélyt nem 
jelentenek e területek természe-
ti értékeire. Éppen ellenkezőleg: 
sok esetben éppen a halastavaknak 
köszönhetőek az általuk létreho-
zott, illetve megőrzött egyedi vizes 
élőhelyi társulások – emelte ki az 
EP-képviselő.

Glattfelder Béla leszögezte: Az 
édesvízi akvakultúrát meg kell 
szabadítani az indokolatlanul szi-
gorú és felesleges fenntarthatósági 
előírásoktól. Ezek csak a tengeri 
halászat és akvakultúra esetében 
indokoltak. Törekedni kell arra, 
hogy a jövőben világosan ketté-
válasszák a tengeri és az édesvízi 
akvakultúra fogalmát, majd sza-
bályozását – mondta a fideszes 
EP-képviselő. 2014. április 17.

„Négy tusa” és tábor
A MOHOSZ elnökségének meg-

bízásából az Ifjúsági Szakbizottság 
az országos ifjúsági „négy tusa” 
horgászvetélkedő döntőjeként is 
megrendezi, az Országos Ifjúsági 
Horgásztábort. Szövetségük részéről 
várjuk táborunkba a megyei, területi 
versenyeken legeredményesebb 1-1 
fő gyermek és ifi horgászt.
Korosztályok a 2014. évi kiírás 
szerint:
–  gyermek: az 2001. január 1.  

és 2004. december 31. között 
született 10–13 évesek.

–  ifjúsági: az 1998. január 1.  
és 2000. december 31. között 
született 14–16 évesek.
A rendezvény, a táborozás to-

vábbi célja, a horgászat értékeivel, 
a természet és környezetünk vé-
delmének fontosságával is megis-
mertetni a résztvevő táborozókat, 
a sportszerű, etikus horgászat felé 
fordítani a fiatalok figyelmét. Ezért 
kiemelt fontossággal kérjük a T. 
Szövetségek vezetőit, ifjúsági fe-
lelőseit, hogy a táborozó fiatalokat 
a fenti célok iránt érdeklődő, jó 
magaviseletű, gyermek és ifjúsági 
horgászok közül válasszák.

A tábor időpontja: 2014. au-
gusztus 10-16. Érkezés vasárnap 
délután 15–17 óráig. Táborzárás, 
eredmény hirdetés szombaton 10 
óra, hazautazás 13 óráig.

Helye: Velencei-tó, MOHOSZ 
Agárdi Horgásztanya, Üdülő 
(Agárd-Dinnyési Csónakkikötő 
mellett)

Elhelyezés az Agárdi Horgász-
tanya, Üdülő szobáiban és 5 fős, 
tábori ágyakkal felszerelt sátrak-
ban, napi háromszori étkezést, és a 
horgászathoz kb. 5 kg etetőanyagot 
biztosít a MOHOSZ.

A tábor programjában a négy-
tusa vetélkedő korosztályonkénti 
fordulóinak lebonyolítása mellett 
az előző évekhez hasonlóan sze-
repel majd többféle szabadidős 
program, kirándulás és tematikus 
előadások is.

A jelentkezésekkel és a táboro-
zással összefüggő technikai kérdé-
sekben a szakbizottság titkárával 
egyeztethetnek: Zellei Ágnes Tel: 
06-1-248 2685 vagy 30-748 8326.

Horgásztársi üdvözlettel:
Bokor Károly sk.

szakbiz. elnök

Május 17-én 10 órától tartot-
ta szokásos éves közgyűlését a 
Császárszállás Horgász Egyesü-
let a Vasutas Művelődési házban. 
Az egyesület 10 éves fennállása 
alkalmából Fesztóry Sándor, az 
egyesület elnöke a kezdetekről 
is beszélt, felidézve a megala-
kulás célját, jelentőségét és az 
elért eredményeket. Ezt követően 
a közgyűlés elfogadta a 2013. évi 
beszámolót, valamint a 2014. évi 
költségvetést. Mivel az egyesület 

vezetőségének 5 éves mandátu-
ma lejárt, ezért a tisztségviselők 
megválasztására is sor került. A 
közgyűlés egyhangúan titkos sza-
vazással megválasztotta az alábbi 
vezetőségi tagokat:
Az egyesület elnöke: Fesztóry Sándor
Titkár: Orosz Sándor
Gazdasági vezető: Kriston Lászlóné
Fegyelmi Bizottság elnöke:

Gura Mihály
Fegyelmi Bizottság tagja: rácz Miklós
Fegyelmi Bizottság tagja:

Szabóné Szilágyi Szilvia

IMPRESSZUM

Tízéves a Császárszállás HE. 

A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Ibrányi Rendőrőrse orv-
halászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott nyomozást L. Norbert 20 
éves buji lakos ellen. A rendel-
kezésre álló adatok szerint a férfi 
2014. május 18-án a Lónyay-
főcsatornából engedély nélkül 
emelőhálóval halakat kísérelt 
meg eltulajdonítani. A rendőrök 
a férfit elfogták, a rendőrőrsre 
előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták.

A Nyíregyházi Rendőrkapi-

tányság orvhalászat vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást L. 
László 28 éves paszabi lakos és 
D. Pál 58 éves gávavencsellői 
lakos ellen. A rendelkezés-
re álló adatok szerint a férfiak 
2014. május 19-én Tiszabercel 
és Gávavencsellő külterületén, a 
Lónyay-főcsatornából engedély 
nélkül emelőhálóval halat akar-
tak ellopni. A rendőrök a férfiakat 
elfogták, a rendőrkapitányságra 
előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták.  

Emelőhálós orvhalászok
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Mivel csaljuk a halat a horogra?
A csalik már évszázadok óta 

fontos szerepet töltenek be a hor-
gászatban, illetve a horgásziroda-
lomban. A horgász felcsalizza a 
horgot, annak érdekében, hogy a 
táplálkozó halnak szabad prédát, 
könnyen megszerezhető élelemfor-
rást nyújtson. A csalikat két nagy 
csoportra lehet osztani, az egyik 
a természetes, a másik pedig a 
műcsalik. 

Természetes eredetű csalik

A természetes csalik állati vagy 
növényi eredetűek. A következők-
ben a legfontosabb és legkönnyeb-
ben beszerezhető, illetve kezelhető 
természetes csalikkal foglalko-
zunk.

Állati eredetű csalik

Giliszta:●●  többféle gilisztát hasz-
nálnak a horgászok, attól függően, 
hogy milyen halfajra horgásznak. 
Régen az emberek nem a boltban 
vásárolták meg a horogra vagy 
az etetőanyagba szánt gilisztát, 
hanem egyszerűen kimentek a 
kertbe és ástak maguknak. Mára 
a földigilisztát már felváltotta a 
keszegfélék, elsősorban a dévérke-
szeg horgászatához nélkülözhetet-
len fürge trágyagiliszta, amely bár-
ki számára könnyen hozzáférhető, 
hiszen bármelyik horgászbolt pol-
cain megtalálható. A trágyagilisztát 
nagyon sokféleképpen felkínálhat-
juk, de az egyik legegyszerűbb 
módja, amikor középen kettésza-
kítjuk és a szakításnál egy helyen 
szúrjuk át rajta a horgot. A fürgén 
mozgó gilisztadarab azonnal fel-
kelti majd a környéken tartózkodó 
halak figyelmét. 

Csontkukac vagy csonti:●●  a 
modern horgászat és a versenyhor-
gászat nélkülözhetetlen csalija. Uni-
verzális csalinak is mondható, hiszen 
a legtöbb halfaj egyedeit horogra 
csalhatjuk a segítségével. Legyen 
szó dévér, bodorka, ponty, márna 
vagy akár ragadozóhalak, mint pél-
dául a sügér horgászatáról. A csonti 
és a pinki is légylárva. A horgász-
boltokban kapható csonti elsősor-
ban Angliából származik, ahol nagy 
tenyésztelepeken állítják őket elő. A 
csontit tűzhetjük magában is horogra 
vagy más csalikkal kombinálva, 
szendvicscsaliként. A friss 
csonti és pinki eleven 
és látható rajta a 
véknyabb, feji 
vége felől 
egy sötét 
pötty, a 
táplálék-
folt.

Árvaszúnyog lárva:●●  talán túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy a szúnyog-
lárva a versenyhorgászat egyik nél-
külözhetetlen csalija. Két formáját 
különböztetjük meg, a nagyobb 
méretű (kb. 3 cm hosszú) tűző- és 
a sokkal kisebb (1 cm-es) és vék-
nyabb etetőszúnyogot. Ahogyan a 
nevük is mutatja, a tűzőszúnyogot 
a szerelékünk horgán kínáljuk fel. 
Egyszerre több szálat is horog-
ra tűzhetünk. A horgunk minden-
képpen nagyon vékony anyagból 
készüljön, hogy ne pukkantsa ki a 
lárvát. Az etetőszúnyogot az ete-
tőanyagba keverjük bele, de előtte 
fel kell porozni a csomagolásként 
szolgáló újságpapír felületéről. 
Erre speciális anyagot, a porzószert 
használjuk. Ettől a hajszálvékony 
szálú szúnyogok szálakra válnak 
szét. Eltartásuk nagyon nehéz és 
csak néhány napig oldható meg a 
hűtőszekrényben, nedves újságpa-
pírba csomagolva. 

Csalihalak:●●  a ragadozóhalak 
horgászatának ma is egyik leg-
gyakrabban alkalmazott csalija az 
élő kishal. A kárász, vörösszárnyú, 
bodorka, küsz illetve néhány hor-
gász szerint a sügér kisebb pél-
dányai is kiváló csalik a süllő, a 
harcsa és a csuka horgászatához. 
A csalihalakat 1x1 méteres kishá-
lóval vagy spiccbotos szerelékkel 
foghatjuk meg. Könnyen élve tart-
ható egy nagyobb méretű víztároló 
edényben, különösen, ha levegőz-
tetőt is szerelünk az edényhez. A 
csalihal felkínálásához egy vagy 
három ágú horgot is használha-
tunk, a horgot a hátúszó mögött 
szúrjuk a csaliba, így tovább élet-
ben marad, és intenzív mozgásával 
felkelti a ragadozó figyelmét. 

Pióca és nadály: ●● a harcsahor-
gászat két legjelentősebb csalija. 
Általában kuttyogató felszerelésen 
kínáljuk fel. A piócát és a nadályt is 
iszapos tavacskákban találjuk meg, 
ahol egy hosszabb nyelű merítővel 
az iszapot felkavarva meríthetünk 
belőlük néhány darabot, ha szeren-
csénk van.

Egyéb állati eredetű csalik: ●●

olyan kevésbé gyakori csalik 
következnek itt, amelyet ritkán 

tűzünk horogra, egyrészt, 
mert nehezen besze-
rezhetőek vagy már a 

feledés homá-
lyába vesz-
tek. Ilye-

nek a 
külön-
f é l e 
mezei 

r o v a -

rok, a lisztkukac, cserebogár illetve 
a „hangyatojás”.

Növényi eredetű csalik

Kukorica: ●● talán az egyik legis-
mertebb és legtöbbféle formában 
a horgászok rendelkezésére álló 
csali. Könnyű kezelhetősége, táro-
lása és beszerzése miatt a békéshal 
horgászok, különösen a pontyozók 
nagyra becsülik. A konzervkukori-
ca szinte minden sarki boltban 
kapható és azonnal horog-
ra is tűzhető, amint a 
dobozt kinyitottuk. 
Természetesen a 
horgászcikk gyár-
tók vaníliás, mézes, 
pálinkás, ánizsos és 
még nagyon sokféle 
ízű kukoricát kínál-
nak és ezek színezett 
változatait is. Ezt álta-
lában bodorkázáshoz illetve 
dévér horgászatához használjuk. A 
kemény átfúrt kukoricát pontyhor-
gászatra használjuk horogcsaliként. 
A kukoricát mi magunk is befőz-
hetjük és tetszés szerint ízesíthet-
jük, így hosszú időre önellátóak 
leszünk csali tekintetében. 

Kenyér:●●  egyike a legrégebben 
használt és legkönnyebben hoz-
záférhető és felhasználható csali-
féleségeknek.  Rendkívül sokféle 
formában kínálhatjuk fel a horgon. 
A vízben áztatott majd kinyomko-
dott kenyérbélből és valamilyen 
ízesítőből kiváló horoggyurmát 
készíthetünk, amely a keszegek 
egyik csemegéje. A dévér külö-
nösen rajong érte. Az a felszínen 
cirkáló halak megfogásához régeb-
ben úszó kenyérhéjat használtak. 
A héjból 1x1 cm-es négyzetet vág-
tak és azt tűzték a horogra.  A 
kenyérrózsa a friss kenyér beléből 
kicsípett és a horogra nyomott csa-
li, amellyel nagyon sokféle halat 
foghatunk elsősorban a pontyfélék 
közül. A horogra nyomott kenyér 
vizet szív magába, ezáltal szétnyí-
lik és az eredeti méret 2-3-szorosá-
ra nő meg, amit a halak könnyen 
felszippanthatnak.  

Főtt tészták:●●  az emberi fogyasz-
tásra alkalmas tészták, mint pl. a 
tarhonya, spagetti vagy csőtészta 
mind alkalmasak a békés halak 
horgászatához.

Burgonya: ●● a főtt burgonyát tet-
szés szerinti vastagságú szeletek-
re vágjuk fel, amelyekből apró 
kockákat vágunk vagy a manap-
ság kapható csali kiszúrókkal apró 
hengereket szúrhatunk ki belőlük. 
A kifejezetten nagyobb pontyokra 
horgászók apró méretű burgonyá-

kat (1-2 cm átmérőjű) főznek meg 
és hámozás után egészben tűzik fel 
a köríves öblű pontyozó horogra.

Kendermag:●●  a bodorkák egyik, 
ha nem a legkedvesebb csemegéje. 
Elkészítése nem igényel különö-
sebb utánajárást vagy eszközöket. 
A kendermagokat öblítsük le víz-
zel, áztassuk be egy éjszakára és 
tegyük bele egy termoszba. Ügyel-
jünk arra, hogy a magvak duplájuk-

ra duzzadnak, így annyival keve-
sebb lobogó, forró vizet 

töltsünk a termoszba, 
helyet hagyva a tágu-
lásnak. Zárjuk be a 
termoszt és 20-25 
perc elteltével önt-
sük ki a tartalmát 
hideg folyóvízzel 

leöblítve. A mag-
vak héjának többsége 

kinyílt, ezek alkalmasak 
a horogratűzésre. Köríves, 

bronzszínű horgot használjunk 
hozzá. 

Egyéb természetes csalik

Bojli vagy boilie:●●  a bojlis módszer 
hazánkban is egyre nagyobb teret 
hódít azon horgászok között, akik 
a kifejezetten nagyobb testű (10-
30 kg közötti) pontyokat szeretnék 
megfogni. A bojli masszát alapke-
verékekhez adott ízfokozó anya-
gokkal és tojással keverik össze. A 
masszából kinyomópisztollyal hur-
kákat formálnak és az ún. bojli rol-
ler segítségével a hurkákat golyók-
ká alakítják. Aztán a golyókat lobo-
gó forró vízben néhány perc alatt 
készre főzik. Aztán következik a 
szárítás. A szép, szabályos golyókat 
csalizásra, a kevésbé jól sikerülte-
ket etetésre használják. 

Löncshús vagy luncheon meat: ●●

az étkezési uzsonnahúsok és 
vagdalthúsok is alkalmasak a csa-
lizásra, de sokkal kevésbé horogál-
lóak, mint a kifejezetten horgászati 
célra gyártottak. Ez utóbbiak között 
találunk epres, halas ízesítésűeket 
is. Bármelyiket is választjuk, fel 
kell szeletelnünk a húst és apró koc-
kákat kell vágnunk. A kenyérhez 
hasonlóan, a löncshúshoz is gyárta-
nak csali kiszúrót, amely kör vagy 
négyzet alakú horogcsalik előállí-
tására alkalmas. Fogható halfajok: 
dévér, domolykó, márna, ponty.

Sajtok:●●  általában azt mondhat-
juk, hogy a folyóvízi horgászat 
csalija. Elsősorban a márna hor-
gászatához alkalmazzuk. A sajtot 
szeletekre vágjuk és a szeletből 
kiszúróval vagy késsel apró dara-
bokat készítünk, ezt tűzzük fel a 
horogra. Fogható halfaj: márna.

1 bot, 90 nap, 2000 Ft – már 
kiváltható a turista állami 

horgászjegy. 

2014. május 1-jétől elérhető a 
turista állami horgászjegy a NÉBIH 
új, online rendszerében, a TUHIR-
ban. A jegy – a váltás időpontjá-
tól számítva – 90 napig érvényes 
és egy darab horgászbottal való 
horgászásra jogosít fel. Az első 
vásárlás előtt a hobbi pecásoknak 
számot kell adniuk az alapvető 
szabály- és fajismeretről is.

A tavaszias idő beköszöntével 
egyre többen tervezik szabadtéri 
programjaikat vízpartra, s előke-
rülnek a pecabotok is. Azoknak, 
akiket eddig elriasztottak a horgá-
szati szabályok, jelentős könnyí-
tést jelent a turista állami horgász-
jegy bevezetése, amely online, 
bankkártyás fizetéssel bárhonnan 
megvásárolható és kiváltásához 
nem szükséges horgászegyesületi 
tagság.

Az újfajta okmányt mind a 
magyar, mind a tagállami és kül-

földi állampolgárok kizárólag a 
NÉBIH informatikai rendszerén 
(https://tuhir.nebih.gov.hu/) keresz-
tül válthatják meg 2.000 Ft-ért. 
A vásárlás előfeltétele egy online 
teszt sikeres kitöltése. A vizsgához 
szükséges tananyag szintén elérhe-
tő a TUHIR oldalán. 

Fontos, hogy a turistajegy a vál-
tás időpontjától számítva 90 napig 
érvényes és kizárólag a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületen 
érvényes területi jeggyel együtt 
használható. Utóbbi tartalmazza 
azokat a helyi horgászati szabá-
lyokat, amelyek eltérnek a jogsza-
bályokban meghatározott országos 
rendtől.

A turista állami horgászjegy 
kiváltásával kapcsolatos panaszok 
kezelésére a NÉBIH külön ügy-
félszolgálatot működtet, mely az 
alábbi elérhetőségeken áll az ügy-
felek rendelkezésére: 

e-mail: tuhir@nebih.gov.hu 
telefon: +36/70/436-0415

Földművelésügyi Igazgatóság

Turista horgászjegy

Küldöttközgyűlés: pályázati összefogás

Folytatás az 1. oldalról
Fesztóry Sándor több aktuális 

kérdésre is felhívta jelenlévők 
figyelmét az új törvénnyel kap-
csolatban.  Kitért a fogási napló 
vezetésében bekövetkezett válto-
zásra, a horgászvizsgára. Örömmel 
tájékoztatta a küldötteket, hogy 
minden egyesülettel e-mail kap-
csolatot alakított ki a szövetség 
irodája. Így sokkal könnyebben 
eljuttathatók az információk egy-
máshoz. A SZÁK-program beve-
zetése komoly problémát jelentett, 
de minden egyesület „megbirkó-
zott” vele. Az előrejelzések sze-
rint aszályos év elé nézünk, így a 
természetes vízutánpótlással nem 
rendelkező vízkezelő közösségek 
komoly probléma elé nézhetnek. 

Fel kell készülni erre. A jelen-
lévők kérdései (melyek a SZÁK-
programmal, az adózással, a 
következő években nagy felada-
tával: a vizek újra pályáztatásával 
voltak kapcsolatosak) és az erre 
adott válaszok után, a kitüntetések 
átadására került sor.

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
hasznú Szövetsége 2014. április 26-i Küldöttközgyűlésének

H A T Á R O Z A T A I:
1/2014. A Küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
�a�megyei�szövetség�jelentését�a�2013.�évi�küldöttközgyűlés�óta�vég-●●

zett�munkáról,
a�megyei�szövetség�szakbizottságainak�munkájáról,●●

a�megyei�horgászlétszám�és�egyesületek�számának�alakulásáról,●●

��fogási�eredmények,�megyei,�szövetségi,�egyesületi�vizek�halasításá-●●

ról,�és�a�halvédelem�alakulásáról�szóló�beszámolókat,
a kérdésekre adott válaszokat. ●●

2/2014. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség vagyon-
mérlegének alakulását, a 2013. évi eredmény-levezetését, költségve-
tését, valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
Eredmény-levezetés:
Bevétel: irányításon: 23 399 965 Ft Kiadás: irányításon: 26 719 725 Ft
 vízterületen: 40 747 456 Ft vízterületen: 41 028 270 Ft
 Ö s s z e s e n: 64 147 421 Ft Ö s s z e s e n: 67 747 995 Ft
  Eredmény: –3 600 574forint
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 19 865 598 forint
2014. évi költségvetés:
Irányításon: 29 612 000
Vízterületen: 35 708 000
Ö s s z e s e n: 65 320 000 forint

3/2014. A felügyelő bizottság beszámolóját a 2013. évben végzett 
megyei Szövetségi ellenőrzésről elfogadta.

4/2014. A küldöttközgyűlés a halgazdálkodási vízterületek pályáz-
tatásával kapcsolatban hallott tájékoztatást tudomásul vette. Utasítja a 
szövetség ügyvezető igazgatóját, hogy a lehetőségek szerint töreked-
jen a Tisza-menti szövetségek bevonásával konzorcium létrehozására 
a halgazdálkodási vízterületek pályáztatásánál, és a szövetség, vagy 
a Konzorcium nevében az alábbi vízterületek vonatkozásában gon-
doskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról: minden 100 ha 
feletti vízterület, illetve az elnökség által meghatározott vízterületek. 
Ezen túlmenően a szövetség koordinálja az egyesületek pályázati 
munkáját.

Április 28-án horogérett ponty-
telepítés volt a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztáro-
zóba, a Keleti-főcsatornába és 
a tunyogmatolcsi Holt-Szamos-

ba. Június 3-án ismét horogérett 
pontyok kerültek a megyei hor-
gász szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztáro-
zóba, a Keleti-főcsatornába, és a 
tunyogmatolcsi Holt-Szamosba.

Folyamatos a pontytelepítés
a szövetségi vizekbe!

Pecásbosszantó balinrablások. A sporttársak orra előtt per-
cenként hatalmas burványok törték meg a sima víztükröt a szemet 
gyönyörködtető géberjéni Szamos-holtágban. Fotó: Galambos béla
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Kellemes nap, babgyulyással
Május 18-án tartotta házi hor-

gászversenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület a Császárszállá-
si tápcsatornán. A versenyzők szép 
számban megjelentek, 42 felnőtt, 4 
női és 5 gyerekversenyző állt rajt-
hoz. A 3 órás versenyen közel 10 
kg halat fogtak összesen.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában
I. helyezett Hosszú János  1.460 g.

II. helyzett Kecskeméti János 1.340 g.
III. helyezett ifj. Bajkó Tamás 940 g.

Női kategóriában
I. helyezett Velicskó Györgyné 860 g.
II. helyezett Bajkó Tamásné 360 g.
III. helyezett Bajkó Judit 200 g.

Gyermek kategóriában
I. helyezett Pradlik Martin 840 g.
(Martin tavaly is az első helyen végzett)
II. helyezett Ladik József 4 g.
III. helyezett Jakucska Szabolcs 3 g.

A helyezettek értékes horgász-
felszereléseket kaptak. A verseny 
végén az egyesület mindenkit ven-
dégül látott a császárszállási hor-
gásztanyán egy babgulyással, amit 
Jakucska József készített el. 

A résztvevők kellemes napot töl-
töttek el, jól érezték magukat, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

Horgászvizsgát az tehet, 
aki már elmúlt 12 éves, 

és szeretne 2 db horgász-
készséggel horgászni.

2013 decemberében napvilá-
got látott, és az idén január 1-jével 
hatályba lépett, a halgazdálkodás és a 

halvédelem egyes 
szabályainak meg-
állapításáról szóló 
rendeletet sokan 
más nagyon várták, 
mert ez szabályoz-
za többek között 
a területi jegyen 

kötelezően feltüntetendő előírásokat, 
melyek hiányában nem tudták a víz-
kezelők a nyomdának leadni a területi 
jegyek megrendelését.

Meghosszabbított határidő
– Éppen a fentiek miatt is született 

több vízkezelőnél az a döntés, hogy 
az állami jeggyel összhangban a terü-
leti jegyek érvényességét is meghosz-
szabbítja január 31-éig – erősítette 
meg Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének ügyvezető 
igazgatója. – A fogási naplók leadási 
idejét is meghosszabbította a rende-
let február 28-áig. Bár a 2013. évi 
naplókat nem az állam adta ki, de a 
hosszabbítás a vízhasznosítóknak és a 
horgászoknak is kedvezett.

– Január közepétől általában már 
mindenhol rendelkezésre álltak az ez 
évi állami horgászjegyek és az új álla-
mi fogási napló is, így már nem volt 
akadálya a tavalyi fogási napló leadá-
sa után a horgászati okmányok teljes 
körű kiváltásának, rendezésének. Arra 
mindenkinek ügyelnie kellett, hogy a 
fogási napló végleges – február 28-i 
– dátumát betartsák, mivel, ha ezt 
követően és hibásan kerül leadásra a 
napló, akkor a rendelet már dupla áron 
(4000 Ft-on) teszi lehetővé az állami 
horgászjegy megváltását. Az alapárat, 
azaz: kettőezer forintot meg kell fizet-
niük azoknak a késedelmeskedőknek 
is, akiknek egyébként ez díjmentes 
lenne.

Fontos vezetni
– Arra is figyelni kell, hogy egyes 

vízhasznosítók a vizükhöz kapcso-
lódóan is kiadhatnak az adott vízre 
szóló egyedi fogási naplót is. En-
nek vezetése a vízhasznosító részéről 
alapelvárás, de nem szabad elfeled-
kezni arról, hogy ettől függetlenül 
az állami fogási naplót feltétlenül az 
előírások szerint kell vezetni, mert 
ellenkező esetben halvédelmi szabály-
sértési eljárást, esetleg bírságot, vagy 
a horgászjegyváltástól való eltiltást 
eredményezhet az állami fogási napló 
nem vezetése.

– Az említett rendelet újra szabá-
lyozta a fogási napló vezetését, amit 

a nyomában kialakult széles körű elé-
gedetlenség miatt április 14-étől már 
módosítottak is az életszerűbb veze-
tés érdekében. A módosításban az áll, 
hogy legkésőbb a kifogott hal tömegé-
nek feljegyzésekor kell a fogási nap-
ló táblázatába feltüntetni a vízterület 
megnevezését. Hiszen eredetileg és a 
fogási napló kitöltési útmutatójában 
is az szerepel, hogy a horgászat meg-
kezdése előtt fel kell tüntetni a víz-
terület nevét és víztérkódját. Tehát ez 
lett módosítva, és ennek hála már csak 
akkor kell beírni a vízterület nevét, ha 
fogás is van.

– Azért tértem ki egy kicsit részlete-
sebben a fogási napló vezetésére, mert 
sokan telefonáltak, kerestek minket 
ez ügyben. Szintén „népszerű” téma 
mostanában a horgászvizsga kérdése 

is. Biztosan sokan tudják már, hogy a 
megyei kormányhivatal halgazdálko-
dási hatósága először a Megyei Köz-
hasznú Horgász Szövetséggel kötött 
szerződést a horgászvizsgáztatásra, 
mely díjköteles, és 3500 Ft-ba kerül. 
Horgászvizsgát az a személy tehet, 
aki már elmúlt 12 éves, és szeretne a 
felnőttekkel megegyező módon 2 db 
horgászkészséggel horgászni.

Egyebekben 14 éves kor alatt Álla-
mi Gyermek horgászjegy vizsga nélkül 
is kiadható, de ebben az esetben csak 
1 db horgászkészséggel horgászhat a 
horgászjelölt. Maga a vizsga egy teszt-
lap kitöltését jelenti, ami 32 kérdésből 
áll. A sikeres vizsgához 26 jó vá-
lasznak kell lennie, azaz el kell érni 
a 81%-ot – tette hozzá az ügyvezető 
igazgató.

2014. május 18-án tartottuk 
közösségünk, a Milotai 

Tiszavirág Horgászegyesület 
megalakulásának 25. éves 
jubileumi és egyben Vass 
Endre emlék horgászverse-
nyét.

A horgászverseny előtt közel 5 
mázsa 1-2 kg közti pontyot telepí-
tettünk. Versenyünket megtisztelte 
jelenlétével a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Sporthorgász Szö-
vetség elnöke Virág Imre úr is.

Már a megnyitókor is nagy 
számban jelentek meg saját egye-
sületi és más egyesületi tagok, de 
határon túli magyarok is részt vet-
tek a versenyünkön. Versenyzett 
Jakab János, a Kocsordi Kraszna 
HE elnöke is, aki már egyesüle-
tünk megalakulásakor is horgászott 
vizünkön. Az eredményhirdetéskor  
két meglepetéssel szolgált: az egyik 
az, hogy külön díjat ajánlott fel, a 
másik pedig, hogy az általa fogott 

4 db pontyot és 20 db keszegfélét 
mérés nélkül visszaengedte, hogy 
lemondjon a III. díjról egy helyi 
horgász javára. 

Összesen 78 induló versenyzőnk 
volt gyermek, ifjúsági és felnőtt 
kategóriában.

A megnyitókor már értékelni is 
tudtunk: 25 év alatt egy kapitális 
halakat termő, halban gazdag hor-
gászvizet hozott létre egyesületünk 
tagsága egy kavicsbányatóból. Ezt 
a 25 év során a halállomány meg-
felelő őrzésével és a folyamatos 
haltelepítésekkel sikerült megóvni, 
illetve fenntartani. Megemlékez-
tünk a munkánkat segítő, de saj-
nos már eltávozott megyei horgász 
vezetőkről valamint azon alapító 
tagjainkról, akik már szintén nem 
lehetnek köztünk.

Valamennyien sokat tettek egye-
sületünkért. Kiemeltem Vass End-
rét, aki az alapítás óta 3 cikluson 
keresztül vezetőségi tag volt, a 
versenyeken mindig szervezte a 

főzést, irányította a főzőcsapatot, 
és papírra soha le nem írt, szinte 
senki által nem ismert tréfás ver-
seket tudott, melyek nagy részét ő 
költötte. A 3. ciklus után betegsége 
miatt nem vállalta ugyan a veze-
tőségi munkát, de az egyesület 
valamennyi tevékenységében, így 
a versenyek előkészítésében, és 
a főzés szervezésében, irányítá-
sában is az utolsó percig ugyan-
olyan elánnal vett részt, mint fiatal 
korában. Munkássága példa lehet 
minden horgász számára.

A versenyszabályok ismertetése 
és a versenyhelyek kisorsolása után 

mindenki elfoglalta horgászhelyét. 
Nem volt kötelező, de mindenki 
kitöltötte azt a tesztlapot, amellyel 
értékes pontokat lehetett szerezni, 
és amely elsősorban az új hal-
gazdálkodási törvényből adódó, a 
horgászatra vonatkozó változások-
kal kapcsolatos kérdéseket tartal-
mazott. A verseny értékelése előtt 
Virág Imre elnök örömét fejezte ki, 
hogy jó, összetartó társaságot lát, 
és kiemelte, hogy tudomása szerint 
nincs a környéken olyan civil szer-
vezet, amely ekkora tömeget meg 
tud mozgatni. Ezután a megyei 
szövetség serlegét adományozta 
egyesületünknek 25 éves jubileu-
munk alkalmából. 

Ezt követően Virág Imre és Tamás 
Géza tiszteletbeli elnök segítségé-
vel kiosztottuk a díjakat, ahol a 
díjak mellett oklevelek, a felnőtt I. 
helyezettnek pedig vándorserleg, az 
ifjúsági I. helyezettnek pedig ván-
dor kupa is járt a díjhoz.

Wachteinheim József elnök

Fogási napló és horgászvizsga 25. jubileumi és egyben Vass Endre Emlékverseny

Az új jogszabályok részletesen 
rögzítik a tilalmi időket. A tilalmi 
idők kezdete és vége a korábbi sza-
bályokhoz hasonlóan változik, ha 
a tilalom kezdete vagy záró napja 
pihenőnapra, ünnepre vagy hétvé-
gére esik. Ennek figyelembe véte-
lével a 2014. évre aktualizált hal-
fajonkénti fogási tilalmi időszakok 
a következők: Csukát február 3-tól 
március 31-ig; süllőt, balint, sügért 
március 3-tól április 30-ig; kősüllőt 
március 3-tól június 30-ig; márnát, 
jászkeszeget, domolykót, szilvaor-
rú keszeget, paducot, gardát április 

15-től május 30-ig; pontyot május 
5-től május 30-ig; compót és a 100 
cm-nél kisebb harcsát május 5-től 
június 13-ig; sebes pisztrángot 
2014. március 31-ig, illetve 2014. 
október 1-től 2015. március 31-ig 
tilos kifogni.

Külön érdemes arra fokozatosan 
ügyelni, hogy három halfajt – a 
kecsegét, a széles kárászt és vágó 
durbincsot – egész éven át nem 
fogható halfajjá nyilvánította az új 
rendelet. Ezek a fajok ugyan még 
nem tartoznak a természetvédelmi 
oltalom alá, a védett és fokozottan 

védett halfajok közé, de ugyanúgy, 
mint azokat, egész évben nem lehet 
kifogni. A méretkorlátozások ala-
kulása: a jászkeszeg, a szilvaorrú 
keszeg, a paduc, a garda 20 cm-től 
fogható. A sebes pisztráng 22 cm-s 
mérete változatlan. A kősüllőnek, 
a domolykónak, a compónak és 
menyhalnak a kifogható mérete 25 
cm. A ponty és fogassüllő mérete 
30 cm maradt. A csuka, a balin és 
a márna továbbra is 40 cm-től fog-
ható. A harcsa tilalmi időn kívüli 
fogható mérete 50 cm-ről 60 cm-re 
emelkedett.

A csuka, a balin, a fogassüllő, 
kősüllő, a márna, a ponty, a com-
pó, a harcsa, a sebes pisztráng, 
valamint a menyhal naponkénti 
fajonkénti fogható mennyisége 
maximum 3 db, de ezekből a fajok-
ból naponta összesen 5 db fogható 
(megjegyzés: ott ahol a vízhasz-
nosító nem korlátozza a naponta, 
vagy egy időperiódusra vonatkozó 
fogási kvótát). A többi darabszám 
korlátozással nem védett őshonos 
halfajból naponta összesen 10 kg 
fogható. 

Forrás: www.mohosz.hu

Tilalmi idők 2014-ben és a méretkorlátozások

Kategória Név Pontszám

Felnőtt I. Ifj. Sankó András 19850+51=20001

Felnőtt II. Simon István 13250+53=13303

Felnőtt III. Danó Mihály 4965+34= 4999

Ifjúsági I. Sankó András József 7450+46=7496

Ifjúsági II. Ifj. Kálló András 3209+59=3259

Ifjúsági III. rétfalvi Bence 60

Gyermek I. Ifj. Lukács Pál 6300+45=6345

Gyermek II. Nyilas Kristóf 3980+60=4040

Gyermek III. Szabó Gusztáv 60
Ifj. Sankó András nyerte 

a verseny fődíját

Simon István 10 hala 
közül éppen az egyiket  

szákolja

Virág Imre díjat ad át

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Május 26-án a tiszavasvári 
Kacsás tavon szervezte meg a 
Nyírteleki Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület a nyitó háziver-
senyét. Az időjárás igen változatos 
volt, 10 sze-
rencsés hor-
g á s z n a k 
s i k e r ü l t 
p o n t y o t 
akasztania 
a 34 neve-
ző közül. A 
győzelmet 
m e g s z e r -

ző Csizmarik Tamás magasan a 
mezőny fölé nőtt, hisz a máso-
dik helyezettre több mint 10 kg-ot 
„vert rá”. Míg a 3. és a 4. helyet 
mindössze 10 gramm döntötte el. 
Köszönjük a házigazdánknak, Ricz 
Lászlónak a lehetőséget. A veze-
tőség döntése értelmében az egye-
sület nagy horgászversenye július 
6-án, vasárnap lesz. Szervezés alatt 
áll egy éjszakai páros verseny is.
Pontyfogó versenyünk végeredménye: 
1. Csizmarik Tamás 15.960 g (képünkön), 2. 
Szalanics József 5.290 g, 3. Ifj. Dankó Mihály 
3.340 g, 4. Hajnal Norbert 3.330 g. 

Tíz kiló és tíz gramm
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„Adjunk, ha adhatunk”
Kálló-„fém” Kupa Jótékonysági Horgászverseny

Immáron 4 éve töretlen lendület-
tel és egyre nagyobb lelkesedéssel 
rendezzük meg a hagyományos 
jótékonysági versenyünket, mely-
nek a bevételét az éppen az adott 
évben a legjobban rászoruló csa-
ládnak ajánlunk föl. 

Az idei verseny bevételét a saj-
nálatos autóbalesetet szenvedett, és 
azóta éber kómában fekvő Kucskár 
Renátának és gondoskodó családjá-
nak ajánlottuk föl. A korábbi évhez 
hasonlóan sikerült pontosan elta-
lálni egy hidegfront átvonulását, 
mely sem a halak kapókedvének, 
sem a megjelent horgászoknak 
nem kedvezett. Az eső és a szél 
sem tudott bennünket eltántorítani 
a kitűzött célunk elérésében, így a 
lelkes indulók kitartóan végighor-
gászták a 4 órás versenyt. Külön 
kiemelendő a három gyerekver-
senyzőnk, akik felnőtteket megszé-
gyenítő módon fogták a halakat, 
és mintha őket nem érte volna a 
szél, nem esett volna rájuk az eső, 
boldogan, mosolyogva horgász-
ták végig a megmérettetésre szánt 
időt. A pálya első része halasabb 
volt, míg a hátsó sekélyebb részére 
nem merészkedett ki annyi hal, 
így ott kevesebb volt a fogás. A 
versenyre szánt 4 óra a rossz idő 
ellenére gyorsan lepergett, a szer-
vezők kávéval, üdítővel és szív-
melegítővel kínálták az átfázott 
versenyzőket. A verseny végéhez 

közeledve a parton egyre jobban 
érezhető volt a finom vaddisznó-
pörkölt illata, mellyel a szervezők 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
illetve a támogatóknak. A finom 
ebéd elfogyasztása után követke-
zett az eredményhirdetés a gyerek 
és felnőtt kategóriában. Minden 
kategóriában az első három helye-
zett került díjazásra 1-1 kupával, 
melyet névadó főtámogatónk aján-
lott fel. Emellett a gyerekek még 
horgásznaptárt is kaptak. 

Díjazottak: Gyerekek: I. Ifj. 
Tóth� Imre,� II.� Bartha� Inez,� III.�
Kékesi Amanda. Felnőttek: I. Szil-
ágyi� Imre,� II.� Sebők� Zsolt,� III.�
Varga Albert

A versenyt követően Sándor Zol-
tán barátom és jómagam a verseny-
ből befolyt teljes összeget átadtuk 
a családnak bízva abban, hogy 
ezzel a bevétellel tudjuk segíteni 
Renáta gyógykezelését. Az átadás 
pillanatát leírni nem lehet, ezt átél-
ni kell, a köszönet legnagyszerűbb 
formáját kaptuk, a könnyes szemek 
mindent megköszöntek nekünk, 
és csak erősít bennünket, hogy jó 
úton járunk.

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik a versenyünket 
mind részvételükkel, mind támo-
gatásukkal vagy bármely módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen 
segítséget tudtunk nyújtani Rená-
tának.  Sebők Zsolt

Az Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület  
megyei horgásztábort szervez gyermekek részére 
a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár- 
Bereg�megyei�Szövetsége�támogatásával.

Helyszín: Tiszavasvári – Kacsás tó (Polgári út eleje)
Elhelyezés: Gólyahír Gyermekek és Ifjúsági Táborban  

(Tv.,�Nyárfa�u.�2.) a tábor weboldala: www.golyahirtabor.hu
Étkezés: napi 3x      Korosztály: 8-tól 15 éves korig

Részvételi díj: 15 000 Ft/fő, helyi lakosoknak szállás nélkül: 13 000 Ft/fő.
Programok:

Délelőtt horgászat, délután horgászfoglalkozások, környezet- és ter-
mészetvédelmi kiselőadások, szabadidős foglalkozások, versenyhor-

gász bemutató, stb., késő délutánonként zárásig strandolás! 
(a�részvételi�díj�a�strandbelépőt�is�tartalmazza!)

A hét második felében a 12 évesnél idősebb gyerekek hivatalos hor-
gászvizsgát tehetnek, melynek illetéke 3970 Ft. Amennyiben szeret-

nék igénybe venni ezt a lehetőséget, beiratkozáskor jelezzék.
Pénteken, egy horgászversenyen mérhetik össze a tudásukat a részt-

vevők.
Jelentkezés: elnok@tv-horgasz.info e-mail címen  

vagy a 06-30/413-2426 telefonszámon
Jelentkezési határidő: 2014. július 1.

Érkezés, részvételi díj, vizsgadíj befizetése:
Július 7-én 8 órakor a táborban.

Távozás:
Július 12-én 9 órára várjuk a kedves szülőket, hozzátartozókat,  

mely időpontban ünnepélyes keretek között kapják meg a jutalmukat 
a kis horgászok.

Megyei Gyermek Horgásztábor 
Tiszavasváriban
2014. július 7-től 12-ig

A szél sem zavarta meg. A házi horgászversenyét május 31-én rendezte meg 
a Bujtosi Horgász Egyesület az Arany Horog Horgászbolt támogatásával. Bár 
erős szél fújt, ez nem zavarta sem a versenyzőkat, sem a halak étvágyát, hiszen 
akadtak horogra pontyok. Eredmények: felnőttek: 1. Pócsik József (2600 g), 2. 
Papp László (2050 g), 3. Kócsis András (1400 g). Gyermekek: 1. Henrich István 
(1100 g), 2. Precsi Márton (500 g). A legnagyobb halat fogott horgász díját 
Pócsik József vehette át.

A több tavon is problémát 
okozó alacsony vízállás 

miatt a megyei versenynap-
tártól eltérően Mezőladány 
helyett Rakamazon, a Nagy-
Morotván rendeztük meg a 
megyei egyéni horgászbaj-
nokságot.

Igaz, félő volt, hogy itt a horgá-
szatban gondot okozhat a felnövő 
vízi növényzet. A helyi horgász-
egyesület viszont mindent megtett 
annak érdekében, hogy a résztve-
vők gondtalanul versenyezhesse-
nek. A vízben lévő növényzetet 
hínárvágó géppel – a lehetőségek-
hez képest kivágták –, a parton 
pedig szépen rendezett környezetet 
hoztak létre.

Sajnos, 
a résztve-
vők száma 
évről évre 
z s u g o r o -
dik, erre a 
versenyre 
is csak 30 
fő adta le 
a nevezé-
sét. Reggel 
rövid név-

soregyeztetés után a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke, Szilágyi 
Imre szólt néhány szót a megje-
lentekhez és ismertette a progra-
mot. Ezt követően a Rakamazi 
Cormorán HE. elnöke, Borbély 
Mihály rövid tájékoztatót tartott a 
tóról: a víz mélységéről, a fogható 
halak fajtájáról, méretéről.

Az első órákban szektoronként 
változóak voltak a fogások. Volt, 
aki machbottal fogta a keszegeket, 
de volt, ahol csak a rövid spiccbo-
tokkal lehetett eredményes fogáso-
kat elérni, azaz aprítani a sneciket. 
Hamar eltelt az első három óra.

A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 
korábban kezdeni. Az első forduló 
hibáiból tanulva többen új taktikát 
dolgoztak ki. Hogy ez kinek hozott 
több halat, azt sajnos a második 
fordulóban felerősödő szél és a 
folyamatosan változó szélirány is 
erősen befolyásolta.

A fel-fel erősödő szél nemcsak 
a versenyzőknek, hanem a mér-
legelőknek a munkáját is megne-
hezítette. A fordulók gyors össze-
sítése után következett az ered-
ményhirdetés. A díjakat Fesztóry 
Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Horgász Szövetség Ügy-
vezető igazgatója és Szűcs Sán-
dor a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Ezúton 
is gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Szeretném még egyszer megkö-
szönni a megyei horgász szövet-

ség, a megyei versenyszakbizottság 
és minden résztvevő nevében a 
Rakamazi Cormorán HE. elnöké-
nek és az egyesületnek, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották a csodás 
tavukat. Remélem, ezután még töb-
ben kedvet kapnak és kilátogatnak 
majd erre a vízre egy jó kis pecára. 
Köszönjük! Szilágyi Imre 

Az eredményhirdetés után Szil-
ágyi Imre, a megyei válogatott csa-
pat vezetője kihirdette a válogatott 
keret tagjainak névsorát:

U-14: Bakó Péter, U-18: Tóth 
Imre, U-23: ifj. Szabó Csaba, nő: 
Szűcs Éva. Felnőtt: Krausz Zol-
tán, Pataki Zsolt, Vass Sándor, 
Beke Péter.

A Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület június 08-án tartotta házi 
horgászversenyét. (Ezt megelőző-
en június 03-án 3 mázsa pontyot 
helyezett ki a vízkezelő egyesület 
a nagykállói Vadkert Tápcsatorná-
ba.) A versenyre 55 fő egyesületi 
tag nevezett, felnőtt, ifjúsági, gye-
rek, és női kategóriában. Az időjá-
rás ezúttal kedvezett a horgászok-
nak. De lehetséges, hogy ez a 30 
fokos hőség már elég rosszul hatott 
a halak étvágyára. Kiemelkedő fo-
gások nem születtek, azonban egy 
jó hangulatú versenyen töltöttünk 
egy szép vasárnap délelőttöt.

Eredmények:
Felnőtt: I. Tóth Imre,  
II. Kulcsár László, III. Kántor Mihály. 
Ifjúsági: I. Ifj. Tóth Imre,  
II. Sveda Tamás, III. Stekler Gergő. 
Gyerek: I. Marinka Ádám,  
II. Aradványi Sándor. 
Női: I. Bajkó Tamásné, II. Bajkó  
Judit, III. Csákiné Tóth Ildikó. 
Legnagyobb hal: Id. Kulcsár László.

A verseny végeztével az egyesü-
let mindenkit megvendégelt egy tál 
finom babgulyással, amiért köszö-
net Marinka Istvánnak és család-
jának.

Egyéni bajnokság csökkenő létszámmal

Hőségben nem ettek a halak

A Bujtos Sporthorgász és Táj-
védelmi Egyesület a kezelésében 
álló Bujtos-tóba április 24-én 2.5 
mázsa csukát telepített, április 
29-én pedig 5 mázsa horogérett 
pontyot helyezett ki. A SZÁÉV 
Horgász Egyesület június 05-én 
horogérett pontyotkat telepített 
a kezelésében lévő nyírturai hor-
gásztóba. Ezt követően június 
7-én horgászversenyt rendeztek.

Újabb jelentős mennyiségű halat 
helyezett ki a Sóstóhgyógyfürdő 
Horgász Egyesület a kezelésében 
lévő Sóstói-tavakba április 30-án. 
(Több mázsa 2 kg-os átlagsú-
lyú pontyok várták a horgászni 
vágyókat, hogy kifogják.)

Június 3-án a reggeli órákba 
3 mázsa ponty kerül telepítésre 
a nagykállói Vadkert Tápcsator-
nába.

Telepítések horgászvizekbe
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Csípős hideg fogadta a megyei 
évadnyitó horgászverseny résztvevőit a 
tiszalöki Kenyérgyári-holtágon. A bősé-
ges keszegállományáról híres tó már 

régóta nem adott 
otthont megyei 
versenynek. Itt 
volt az ideje az 
éles helyzetben 
való tesztelés-
nek fenekező és 
úszós kategóriá-
ban egyaránt. A 
korábbi évekhez 
képest kissé meg-
fogyatkozott, de 

annál lelkesebb mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szilágyi 
Imre, a megyei versenyszakbizottság 

elnöke és Fekete Imre, az Új Élet H.E. 
titkára köszöntötte és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket. 
A sorsolás után mindenki elfoglalta 
a rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
az esélyek kiegyenlítésé érdekében 
három szektora lett osztva a pálya. A 
résztvevők többféle horgászmódszer-
rel készültek és a verseny alatt hamar 
kiderült, kinek mennyire vált be az 
elképzelése.

A mach és a rakós botok váltogatá-
sával a nagyobb testű halak megfogása 
volt a cél. A kapásmentes időszakok-
ban azonban az apróbb halak horogra 
csalása is kellett a jó eredmény eléré-
séhez. Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektorlapok 
gyors összesítése után került sor az 
eredményhirdetésre, a díjak átadására. 

A díjakat Sági István, az Új Élet H.E. 
elnöke adta át. Az úszós kategóriá-
ban az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban az első helyezett, 
továbbá a nőknél az első három helye-
zett kapott kupát. A fenekező kategó-
riában a díjazottak horgászbotot, orsót 
kaptak ajándékba.

Az évadnyitón legjobban szereplő 
versenyzőknek kategóriánként egy-
egy vándorkupát ajánlott fel 2013-ban 
Varga Albert, az Albi Csali horgász-
bolt tulajdonosa. Ezeket a serlegeket 
tavalyi nyertesek és Sági István adták 
át az első helyezetteknek. A nap zárá-
saként a résztvevők a megyei horgász 
szövetség és a házigazdák jóvoltából 
a Tisza étteremben egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattak el.

Szilágyi Imre

Évadnyitó a régi pályán Versenyszektor
Név Fogott tömeg (g)
Luzsinszky Tamás 2010
Sebők Zsolt 1675
Szalanics Csaba 955
Krausz Zoltán 1360
Horváth Tibor 1255
Pataki Zsolt 850

U-14
Tasi Tamás 315
Bartha Inez 280
Király Bence 165

U-18
ifj. Tóth Imre 1325

U-23
ifj. Varga Albert 1555

Női
Varga Viktória 3130
Bajkó Tamásné 985
Turcsánné reskó 
Ibolya

860

Fenekező
Gellér  Győző 260
Jakab János 75

Újra a kocsordi Kirva 
Lapos horgásztó adott 

otthont a három fordulóra 
tervezett feeder bajnokság 
első összecsapásának.

A versenyre szép számban 
jelentkeztek a lelkes horgászok, 
akik a regisztrálás után – a házi-
gazdák jóvoltából – egy kis finom 
szalonnás tojást fogyaszthattak. 
Ezek után következett a megnyi-

tó, a feeder horgászat szabályainak 
rövid ismertetése, a sorsolás és a 
rajthelyek elfoglalása. A 18 hor-
gász két szektorban versenyzett. A 
felszerelések egyszerűsége miatt a 
felkészülés nem vett igénybe sok 
időt, így a kiírásnak megfelelően 
kezdődhetett az öt órás verseny.

Az első órában nehezen indultak 
meg a halak, egy-egy keszegen és 
kárászon kívül nem nagyon volt 
más fogás. A meg-megerősödő 

széltől a kapá-
sok megélén-
külését remél-
tük, ami sajnos 
elmaradt. A 
végeredmény 
k ia lakulásá t 
nagyban befo-
lyásolta, hogy 
kinek sikerült 
nagyobb pon-
tyot zsákmá-
nyolnia. Jó 
érzéssel töltött 
el, hogy a ver-
seny végére 
minden részt-

vevőnek került 
hal a szákjába.

A megnyi-
tón elhangzot-
tak szerint, az 
elmúlt héten is 
több mint 30 
mázsa halat 
telepítettek a 
tóba. A fogási 
e r e d m é n y e k 
azonban nem 
tükrözték a 
halbőséget. A 
sikertelenség 
okát a helyiek 
sem tudták, talán az alacsony víz-
szint, vagy a frontos időjárás lehe-
tett a hibás. Bízunk benne, hogy a 
további fordulókban több hal kerül 
majd a versenyzők haltartójába. 
A szektorlapok összesítése után 
került sor az eredményhirdetésre, 
majd a díjak átadására.

Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át a Kraszna H.E. 
elnökétől, Jakab G. Jánostól. Gra-
tulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz! 

Hagyomány már Má ria pó-
cson a május elsejei hor-

gászverseny.

Mozgalmas időszakon van túl 
a Máriapócsi Horgász Egyesü-
let, hiszen az elmúlt időszakban 
több programot is rendezett a hor-
gásztavak területén. Mint Tóth 
Árpád egyesületi elnök lapunknak 
elmondta, az idei esztendőben több 
alkalommal szerveztek környezet-
védelmi napot, két alkalommal tar-
tottak közgyűlést és több, mint 1 
tonna halat telepítettek a tavakba. 

Május elsején immár hagyomány 
a horgászverseny, amely iránt az 
idén is nagy volt az érdeklődés, 
hiszen 42 horgász indult.

Megyei feeder-bajnokság Kocsordon (I. forduló)

Takarítás után horgászás
Ebben az évben a Szuper Kupa 

elnyeréséhez minimum két for-
dulón kell részt venni, mivel a 
versenyzőknek csak a két legjobb 
helyezését számítjuk be a végered-
ménybe. Szilágyi Imre

A május elsejei sorrend:
Felnőtt: 1. Tóth Zoltán (6340 g), 
2. Sarkadi Mihály (4820 g), 
3. Zsigó László (4800 g).
Utánpótlás: 1. Vadon Dániel (1640 
g), 2. Pradlik Martin (1540 g), 
3. Golenya Krisztián (1520 g).
Legnagyobb hal: 
Sarkadi Mihály (3220 g)

Vicc

Sorozatban már harmad-
szor adtak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak 
a kisvárdai Bágeri-tavak. 
Ebben az évben nem rendez-
tünk külön első és másod-
osztályú csapatbajnokságot, 
mert a másodosztályban 
induló csapatok kis száma 
miatt a két osztály összevo-
násra került. A megszokottól 
eltérően így kieső csapat 
sem volt.

Nyolc csapat adta le nevezését. 

A versenyzők szabályos elhelye-
zése miatt két tavon kellett elosz-
tani a mezőnyt. A kisebbik tóra 
az U-14-es, U-18-as szektort és 
a nőket, a nagyobbikra az U-23-
asokat és a négy felnőtt szektort 
helyeztük el. A pálya négy külön-
álló részre lett felosztva. A reggeli 
megnyitó és a csapatvezetők rövid 
tájékoztatása után következett a 
sorsolás, ami nem volt egyszerű 
feladat. A keletkező nyolc szél-

ső hely és az egyik nevező csa-
pat hiányzó versenyzői okozták a 
bonyodalmat. Az idén az országos 
versenyekhez igazítva négy órá-
ra emeltük a verseny időtartamát, 
kivéve az U-14, U-18-as korosz-
tálynál, ők továbbra is csak három 
órát horgászhattak.

A borús időnek nem soká-
ig örülhettek a résztvevők, mert 
ha Kisvárdán csapatverseny van, 
akkor menetrend szerint megér-
kezik az eső is. Eszembe jutot-
tak Banu László, a helyi horgász 
egyesület elnökének szavai: „Ha 
Kisvárdán szárazság van, akkor 
hívjuk meg a megyei versenyzőket 
egy jó kis pecára, mert akkor rög-
tön elered az eső!”. 

Milyen igaza van!

A verseny időben megkezdődött 
minden csapat próbálta a az álta-
luk elképzelt taktikát megvalósí-
tani, sajnos, ez nem mindenkinek 
sikerült zökkenőmentesen. Most 
is, mint általában, az apróbb halak 

megfogása bizonyult a legjobb 
megoldásnak. Voltak azért, akik 
egy-egy nagyobb hal is fogtak. A 
nehézségek ellenére mindenki jól 

érezte magát. A snecikből szép 
fogásokat értek el és ez jó gyakor-
lási lehetőség volt az országos baj-
nokságra is. Az idei országos csa-
patbajnokság helyszíne a Velencei 
tó, ahol szintén ezek a kistermetű 
halak megfogása is cél.

Három óra elteltével az U-14, 
U-18 szektorok mérlegelése követ-
kezett. A mérlegelőket és a mérle-
get sem kímélte az eső, a legna-
gyobb problémát azonban a mérle-
gelési lapok szárazon tartása okoz-
ta. A gyerekszektorok mérlegelése 
után már kezdődhetett a felnőtt 
szektorok mérlegélése, miközben 
a csapatvezetők kis papírjaikkal 
felszerelve már számolgattatták 
esélyeiket, pontszámaik alapján.

Pontegyenlőség alakult ki

A végeredmény kiszámolása egy 
kicsit tovább tartott, mert az első 
helyen pontegyenlőség alakult ki, 
ilyen esetben a kifogott a halak 
összsúlya dönt. Természetesen az 
eredményhirdetés idejére az eső 
is elállt.

A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke és Szűcs 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség elnökségének tagja adta át.

Az első három helyezettet díjaz-
ták. Csapatonként egy-egy kupát 
és oklevelet kaptak, valamint sze-
mélyenként egy-egy érmet.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Nincs kieső csapat 
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Csípős hideg fogadta a megyei 
évadnyitó horgászverseny résztvevőit a 
tiszalöki Kenyérgyári-holtágon. A bősé-
ges keszegállományáról híres tó már 

régóta nem adott 
otthont megyei 
versenynek. Itt 
volt az ideje az 
éles helyzetben 
való tesztelés-
nek fenekező és 
úszós kategóriá-
ban egyaránt. A 
korábbi évekhez 
képest kissé meg-
fogyatkozott, de 

annál lelkesebb mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szilágyi 
Imre, a megyei versenyszakbizottság 

elnöke és Fekete Imre, az Új Élet H.E. 
titkára köszöntötte és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket. 
A sorsolás után mindenki elfoglalta 
a rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
az esélyek kiegyenlítésé érdekében 
három szektora lett osztva a pálya. A 
résztvevők többféle horgászmódszer-
rel készültek és a verseny alatt hamar 
kiderült, kinek mennyire vált be az 
elképzelése.

A mach és a rakós botok váltogatá-
sával a nagyobb testű halak megfogása 
volt a cél. A kapásmentes időszakok-
ban azonban az apróbb halak horogra 
csalása is kellett a jó eredmény eléré-
séhez. Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektorlapok 
gyors összesítése után került sor az 
eredményhirdetésre, a díjak átadására. 

A díjakat Sági István, az Új Élet H.E. 
elnöke adta át. Az úszós kategóriá-
ban az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban az első helyezett, 
továbbá a nőknél az első három helye-
zett kapott kupát. A fenekező kategó-
riában a díjazottak horgászbotot, orsót 
kaptak ajándékba.

Az évadnyitón legjobban szereplő 
versenyzőknek kategóriánként egy-
egy vándorkupát ajánlott fel 2013-ban 
Varga Albert, az Albi Csali horgász-
bolt tulajdonosa. Ezeket a serlegeket 
tavalyi nyertesek és Sági István adták 
át az első helyezetteknek. A nap zárá-
saként a résztvevők a megyei horgász 
szövetség és a házigazdák jóvoltából 
a Tisza étteremben egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattak el.

Szilágyi Imre

Évadnyitó a régi pályán Versenyszektor
Név Fogott tömeg (g)
Luzsinszky Tamás 2010
Sebők Zsolt 1675
Szalanics Csaba 955
Krausz Zoltán 1360
Horváth Tibor 1255
Pataki Zsolt 850

U-14
Tasi Tamás 315
Bartha Inez 280
Király Bence 165

U-18
ifj. Tóth Imre 1325

U-23
ifj. Varga Albert 1555

Női
Varga Viktória 3130
Bajkó Tamásné 985
Turcsánné reskó 
Ibolya

860

Fenekező
Gellér  Győző 260
Jakab János 75

Újra a kocsordi Kirva 
Lapos horgásztó adott 

otthont a három fordulóra 
tervezett feeder bajnokság 
első összecsapásának.

A versenyre szép számban 
jelentkeztek a lelkes horgászok, 
akik a regisztrálás után – a házi-
gazdák jóvoltából – egy kis finom 
szalonnás tojást fogyaszthattak. 
Ezek után következett a megnyi-

tó, a feeder horgászat szabályainak 
rövid ismertetése, a sorsolás és a 
rajthelyek elfoglalása. A 18 hor-
gász két szektorban versenyzett. A 
felszerelések egyszerűsége miatt a 
felkészülés nem vett igénybe sok 
időt, így a kiírásnak megfelelően 
kezdődhetett az öt órás verseny.

Az első órában nehezen indultak 
meg a halak, egy-egy keszegen és 
kárászon kívül nem nagyon volt 
más fogás. A meg-megerősödő 

széltől a kapá-
sok megélén-
külését remél-
tük, ami sajnos 
elmaradt. A 
végeredmény 
k ia lakulásá t 
nagyban befo-
lyásolta, hogy 
kinek sikerült 
nagyobb pon-
tyot zsákmá-
nyolnia. Jó 
érzéssel töltött 
el, hogy a ver-
seny végére 
minden részt-

vevőnek került 
hal a szákjába.

A megnyi-
tón elhangzot-
tak szerint, az 
elmúlt héten is 
több mint 30 
mázsa halat 
telepítettek a 
tóba. A fogási 
e r e d m é n y e k 
azonban nem 
tükrözték a 
halbőséget. A 
sikertelenség 
okát a helyiek 
sem tudták, talán az alacsony víz-
szint, vagy a frontos időjárás lehe-
tett a hibás. Bízunk benne, hogy a 
további fordulókban több hal kerül 
majd a versenyzők haltartójába. 
A szektorlapok összesítése után 
került sor az eredményhirdetésre, 
majd a díjak átadására.

Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át a Kraszna H.E. 
elnökétől, Jakab G. Jánostól. Gra-
tulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz! 

Hagyomány már Má ria pó-
cson a május elsejei hor-

gászverseny.

Mozgalmas időszakon van túl 
a Máriapócsi Horgász Egyesü-
let, hiszen az elmúlt időszakban 
több programot is rendezett a hor-
gásztavak területén. Mint Tóth 
Árpád egyesületi elnök lapunknak 
elmondta, az idei esztendőben több 
alkalommal szerveztek környezet-
védelmi napot, két alkalommal tar-
tottak közgyűlést és több, mint 1 
tonna halat telepítettek a tavakba. 

Május elsején immár hagyomány 
a horgászverseny, amely iránt az 
idén is nagy volt az érdeklődés, 
hiszen 42 horgász indult.

Megyei feeder-bajnokság Kocsordon (I. forduló)

Takarítás után horgászás
Ebben az évben a Szuper Kupa 

elnyeréséhez minimum két for-
dulón kell részt venni, mivel a 
versenyzőknek csak a két legjobb 
helyezését számítjuk be a végered-
ménybe. Szilágyi Imre

A május elsejei sorrend:
Felnőtt: 1. Tóth Zoltán (6340 g), 
2. Sarkadi Mihály (4820 g), 
3. Zsigó László (4800 g).
Utánpótlás: 1. Vadon Dániel (1640 
g), 2. Pradlik Martin (1540 g), 
3. Golenya Krisztián (1520 g).
Legnagyobb hal: 
Sarkadi Mihály (3220 g)

Vicc

Sorozatban már harmad-
szor adtak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak 
a kisvárdai Bágeri-tavak. 
Ebben az évben nem rendez-
tünk külön első és másod-
osztályú csapatbajnokságot, 
mert a másodosztályban 
induló csapatok kis száma 
miatt a két osztály összevo-
násra került. A megszokottól 
eltérően így kieső csapat 
sem volt.

Nyolc csapat adta le nevezését. 

A versenyzők szabályos elhelye-
zése miatt két tavon kellett elosz-
tani a mezőnyt. A kisebbik tóra 
az U-14-es, U-18-as szektort és 
a nőket, a nagyobbikra az U-23-
asokat és a négy felnőtt szektort 
helyeztük el. A pálya négy külön-
álló részre lett felosztva. A reggeli 
megnyitó és a csapatvezetők rövid 
tájékoztatása után következett a 
sorsolás, ami nem volt egyszerű 
feladat. A keletkező nyolc szél-

ső hely és az egyik nevező csa-
pat hiányzó versenyzői okozták a 
bonyodalmat. Az idén az országos 
versenyekhez igazítva négy órá-
ra emeltük a verseny időtartamát, 
kivéve az U-14, U-18-as korosz-
tálynál, ők továbbra is csak három 
órát horgászhattak.

A borús időnek nem soká-
ig örülhettek a résztvevők, mert 
ha Kisvárdán csapatverseny van, 
akkor menetrend szerint megér-
kezik az eső is. Eszembe jutot-
tak Banu László, a helyi horgász 
egyesület elnökének szavai: „Ha 
Kisvárdán szárazság van, akkor 
hívjuk meg a megyei versenyzőket 
egy jó kis pecára, mert akkor rög-
tön elered az eső!”. 

Milyen igaza van!

A verseny időben megkezdődött 
minden csapat próbálta a az álta-
luk elképzelt taktikát megvalósí-
tani, sajnos, ez nem mindenkinek 
sikerült zökkenőmentesen. Most 
is, mint általában, az apróbb halak 

megfogása bizonyult a legjobb 
megoldásnak. Voltak azért, akik 
egy-egy nagyobb hal is fogtak. A 
nehézségek ellenére mindenki jól 

érezte magát. A snecikből szép 
fogásokat értek el és ez jó gyakor-
lási lehetőség volt az országos baj-
nokságra is. Az idei országos csa-
patbajnokság helyszíne a Velencei 
tó, ahol szintén ezek a kistermetű 
halak megfogása is cél.

Három óra elteltével az U-14, 
U-18 szektorok mérlegelése követ-
kezett. A mérlegelőket és a mérle-
get sem kímélte az eső, a legna-
gyobb problémát azonban a mérle-
gelési lapok szárazon tartása okoz-
ta. A gyerekszektorok mérlegelése 
után már kezdődhetett a felnőtt 
szektorok mérlegélése, miközben 
a csapatvezetők kis papírjaikkal 
felszerelve már számolgattatták 
esélyeiket, pontszámaik alapján.

Pontegyenlőség alakult ki

A végeredmény kiszámolása egy 
kicsit tovább tartott, mert az első 
helyen pontegyenlőség alakult ki, 
ilyen esetben a kifogott a halak 
összsúlya dönt. Természetesen az 
eredményhirdetés idejére az eső 
is elállt.

A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke és Szűcs 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség elnökségének tagja adta át.

Az első három helyezettet díjaz-
ták. Csapatonként egy-egy kupát 
és oklevelet kaptak, valamint sze-
mélyenként egy-egy érmet.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Nincs kieső csapat 
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„Adjunk, ha adhatunk”
Kálló-„fém” Kupa Jótékonysági Horgászverseny

Immáron 4 éve töretlen lendület-
tel és egyre nagyobb lelkesedéssel 
rendezzük meg a hagyományos 
jótékonysági versenyünket, mely-
nek a bevételét az éppen az adott 
évben a legjobban rászoruló csa-
ládnak ajánlunk föl. 

Az idei verseny bevételét a saj-
nálatos autóbalesetet szenvedett, és 
azóta éber kómában fekvő Kucskár 
Renátának és gondoskodó családjá-
nak ajánlottuk föl. A korábbi évhez 
hasonlóan sikerült pontosan elta-
lálni egy hidegfront átvonulását, 
mely sem a halak kapókedvének, 
sem a megjelent horgászoknak 
nem kedvezett. Az eső és a szél 
sem tudott bennünket eltántorítani 
a kitűzött célunk elérésében, így a 
lelkes indulók kitartóan végighor-
gászták a 4 órás versenyt. Külön 
kiemelendő a három gyerekver-
senyzőnk, akik felnőtteket megszé-
gyenítő módon fogták a halakat, 
és mintha őket nem érte volna a 
szél, nem esett volna rájuk az eső, 
boldogan, mosolyogva horgász-
ták végig a megmérettetésre szánt 
időt. A pálya első része halasabb 
volt, míg a hátsó sekélyebb részére 
nem merészkedett ki annyi hal, 
így ott kevesebb volt a fogás. A 
versenyre szánt 4 óra a rossz idő 
ellenére gyorsan lepergett, a szer-
vezők kávéval, üdítővel és szív-
melegítővel kínálták az átfázott 
versenyzőket. A verseny végéhez 

közeledve a parton egyre jobban 
érezhető volt a finom vaddisznó-
pörkölt illata, mellyel a szervezők 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
illetve a támogatóknak. A finom 
ebéd elfogyasztása után követke-
zett az eredményhirdetés a gyerek 
és felnőtt kategóriában. Minden 
kategóriában az első három helye-
zett került díjazásra 1-1 kupával, 
melyet névadó főtámogatónk aján-
lott fel. Emellett a gyerekek még 
horgásznaptárt is kaptak. 

Díjazottak: Gyerekek: I. Ifj. 
Tóth� Imre,� II.� Bartha� Inez,� III.�
Kékesi Amanda. Felnőttek: I. Szil-
ágyi� Imre,� II.� Sebők� Zsolt,� III.�
Varga Albert

A versenyt követően Sándor Zol-
tán barátom és jómagam a verseny-
ből befolyt teljes összeget átadtuk 
a családnak bízva abban, hogy 
ezzel a bevétellel tudjuk segíteni 
Renáta gyógykezelését. Az átadás 
pillanatát leírni nem lehet, ezt átél-
ni kell, a köszönet legnagyszerűbb 
formáját kaptuk, a könnyes szemek 
mindent megköszöntek nekünk, 
és csak erősít bennünket, hogy jó 
úton járunk.

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik a versenyünket 
mind részvételükkel, mind támo-
gatásukkal vagy bármely módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen 
segítséget tudtunk nyújtani Rená-
tának.  Sebők Zsolt

Az Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület  
megyei horgásztábort szervez gyermekek részére 
a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár- 
Bereg�megyei�Szövetsége�támogatásával.

Helyszín: Tiszavasvári – Kacsás tó (Polgári út eleje)
Elhelyezés: Gólyahír Gyermekek és Ifjúsági Táborban  

(Tv.,�Nyárfa�u.�2.) a tábor weboldala: www.golyahirtabor.hu
Étkezés: napi 3x      Korosztály: 8-tól 15 éves korig

Részvételi díj: 15 000 Ft/fő, helyi lakosoknak szállás nélkül: 13 000 Ft/fő.
Programok:

Délelőtt horgászat, délután horgászfoglalkozások, környezet- és ter-
mészetvédelmi kiselőadások, szabadidős foglalkozások, versenyhor-

gász bemutató, stb., késő délutánonként zárásig strandolás! 
(a�részvételi�díj�a�strandbelépőt�is�tartalmazza!)

A hét második felében a 12 évesnél idősebb gyerekek hivatalos hor-
gászvizsgát tehetnek, melynek illetéke 3970 Ft. Amennyiben szeret-

nék igénybe venni ezt a lehetőséget, beiratkozáskor jelezzék.
Pénteken, egy horgászversenyen mérhetik össze a tudásukat a részt-

vevők.
Jelentkezés: elnok@tv-horgasz.info e-mail címen  

vagy a 06-30/413-2426 telefonszámon
Jelentkezési határidő: 2014. július 1.

Érkezés, részvételi díj, vizsgadíj befizetése:
Július 7-én 8 órakor a táborban.

Távozás:
Július 12-én 9 órára várjuk a kedves szülőket, hozzátartozókat,  

mely időpontban ünnepélyes keretek között kapják meg a jutalmukat 
a kis horgászok.

Megyei Gyermek Horgásztábor 
Tiszavasváriban
2014. július 7-től 12-ig

A szél sem zavarta meg. A házi horgászversenyét május 31-én rendezte meg 
a Bujtosi Horgász Egyesület az Arany Horog Horgászbolt támogatásával. Bár 
erős szél fújt, ez nem zavarta sem a versenyzőkat, sem a halak étvágyát, hiszen 
akadtak horogra pontyok. Eredmények: felnőttek: 1. Pócsik József (2600 g), 2. 
Papp László (2050 g), 3. Kócsis András (1400 g). Gyermekek: 1. Henrich István 
(1100 g), 2. Precsi Márton (500 g). A legnagyobb halat fogott horgász díját 
Pócsik József vehette át.

A több tavon is problémát 
okozó alacsony vízállás 

miatt a megyei versenynap-
tártól eltérően Mezőladány 
helyett Rakamazon, a Nagy-
Morotván rendeztük meg a 
megyei egyéni horgászbaj-
nokságot.

Igaz, félő volt, hogy itt a horgá-
szatban gondot okozhat a felnövő 
vízi növényzet. A helyi horgász-
egyesület viszont mindent megtett 
annak érdekében, hogy a résztve-
vők gondtalanul versenyezhesse-
nek. A vízben lévő növényzetet 
hínárvágó géppel – a lehetőségek-
hez képest kivágták –, a parton 
pedig szépen rendezett környezetet 
hoztak létre.

Sajnos, 
a résztve-
vők száma 
évről évre 
z s u g o r o -
dik, erre a 
versenyre 
is csak 30 
fő adta le 
a nevezé-
sét. Reggel 
rövid név-

soregyeztetés után a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke, Szilágyi 
Imre szólt néhány szót a megje-
lentekhez és ismertette a progra-
mot. Ezt követően a Rakamazi 
Cormorán HE. elnöke, Borbély 
Mihály rövid tájékoztatót tartott a 
tóról: a víz mélységéről, a fogható 
halak fajtájáról, méretéről.

Az első órákban szektoronként 
változóak voltak a fogások. Volt, 
aki machbottal fogta a keszegeket, 
de volt, ahol csak a rövid spiccbo-
tokkal lehetett eredményes fogáso-
kat elérni, azaz aprítani a sneciket. 
Hamar eltelt az első három óra.

A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 
korábban kezdeni. Az első forduló 
hibáiból tanulva többen új taktikát 
dolgoztak ki. Hogy ez kinek hozott 
több halat, azt sajnos a második 
fordulóban felerősödő szél és a 
folyamatosan változó szélirány is 
erősen befolyásolta.

A fel-fel erősödő szél nemcsak 
a versenyzőknek, hanem a mér-
legelőknek a munkáját is megne-
hezítette. A fordulók gyors össze-
sítése után következett az ered-
ményhirdetés. A díjakat Fesztóry 
Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Horgász Szövetség Ügy-
vezető igazgatója és Szűcs Sán-
dor a megyei horgász szövetség 
elnökségének tagja adta át. Ezúton 
is gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Szeretném még egyszer megkö-
szönni a megyei horgász szövet-

ség, a megyei versenyszakbizottság 
és minden résztvevő nevében a 
Rakamazi Cormorán HE. elnöké-
nek és az egyesületnek, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották a csodás 
tavukat. Remélem, ezután még töb-
ben kedvet kapnak és kilátogatnak 
majd erre a vízre egy jó kis pecára. 
Köszönjük! Szilágyi Imre 

Az eredményhirdetés után Szil-
ágyi Imre, a megyei válogatott csa-
pat vezetője kihirdette a válogatott 
keret tagjainak névsorát:

U-14: Bakó Péter, U-18: Tóth 
Imre, U-23: ifj. Szabó Csaba, nő: 
Szűcs Éva. Felnőtt: Krausz Zol-
tán, Pataki Zsolt, Vass Sándor, 
Beke Péter.

A Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület június 08-án tartotta házi 
horgászversenyét. (Ezt megelőző-
en június 03-án 3 mázsa pontyot 
helyezett ki a vízkezelő egyesület 
a nagykállói Vadkert Tápcsatorná-
ba.) A versenyre 55 fő egyesületi 
tag nevezett, felnőtt, ifjúsági, gye-
rek, és női kategóriában. Az időjá-
rás ezúttal kedvezett a horgászok-
nak. De lehetséges, hogy ez a 30 
fokos hőség már elég rosszul hatott 
a halak étvágyára. Kiemelkedő fo-
gások nem születtek, azonban egy 
jó hangulatú versenyen töltöttünk 
egy szép vasárnap délelőttöt.

Eredmények:
Felnőtt: I. Tóth Imre,  
II. Kulcsár László, III. Kántor Mihály. 
Ifjúsági: I. Ifj. Tóth Imre,  
II. Sveda Tamás, III. Stekler Gergő. 
Gyerek: I. Marinka Ádám,  
II. Aradványi Sándor. 
Női: I. Bajkó Tamásné, II. Bajkó  
Judit, III. Csákiné Tóth Ildikó. 
Legnagyobb hal: Id. Kulcsár László.

A verseny végeztével az egyesü-
let mindenkit megvendégelt egy tál 
finom babgulyással, amiért köszö-
net Marinka Istvánnak és család-
jának.

Egyéni bajnokság csökkenő létszámmal

Hőségben nem ettek a halak

A Bujtos Sporthorgász és Táj-
védelmi Egyesület a kezelésében 
álló Bujtos-tóba április 24-én 2.5 
mázsa csukát telepített, április 
29-én pedig 5 mázsa horogérett 
pontyot helyezett ki. A SZÁÉV 
Horgász Egyesület június 05-én 
horogérett pontyotkat telepített 
a kezelésében lévő nyírturai hor-
gásztóba. Ezt követően június 
7-én horgászversenyt rendeztek.

Újabb jelentős mennyiségű halat 
helyezett ki a Sóstóhgyógyfürdő 
Horgász Egyesület a kezelésében 
lévő Sóstói-tavakba április 30-án. 
(Több mázsa 2 kg-os átlagsú-
lyú pontyok várták a horgászni 
vágyókat, hogy kifogják.)

Június 3-án a reggeli órákba 
3 mázsa ponty kerül telepítésre 
a nagykállói Vadkert Tápcsator-
nába.

Telepítések horgászvizekbe
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Kellemes nap, babgyulyással
Május 18-án tartotta házi hor-

gászversenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület a Császárszállá-
si tápcsatornán. A versenyzők szép 
számban megjelentek, 42 felnőtt, 4 
női és 5 gyerekversenyző állt rajt-
hoz. A 3 órás versenyen közel 10 
kg halat fogtak összesen.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában
I. helyezett Hosszú János  1.460 g.

II. helyzett Kecskeméti János 1.340 g.
III. helyezett ifj. Bajkó Tamás 940 g.

Női kategóriában
I. helyezett Velicskó Györgyné 860 g.
II. helyezett Bajkó Tamásné 360 g.
III. helyezett Bajkó Judit 200 g.

Gyermek kategóriában
I. helyezett Pradlik Martin 840 g.
(Martin tavaly is az első helyen végzett)
II. helyezett Ladik József 4 g.
III. helyezett Jakucska Szabolcs 3 g.

A helyezettek értékes horgász-
felszereléseket kaptak. A verseny 
végén az egyesület mindenkit ven-
dégül látott a császárszállási hor-
gásztanyán egy babgulyással, amit 
Jakucska József készített el. 

A résztvevők kellemes napot töl-
töttek el, jól érezték magukat, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

Horgászvizsgát az tehet, 
aki már elmúlt 12 éves, 

és szeretne 2 db horgász-
készséggel horgászni.

2013 decemberében napvilá-
got látott, és az idén január 1-jével 
hatályba lépett, a halgazdálkodás és a 

halvédelem egyes 
szabályainak meg-
állapításáról szóló 
rendeletet sokan 
más nagyon várták, 
mert ez szabályoz-
za többek között 
a területi jegyen 

kötelezően feltüntetendő előírásokat, 
melyek hiányában nem tudták a víz-
kezelők a nyomdának leadni a területi 
jegyek megrendelését.

Meghosszabbított határidő
– Éppen a fentiek miatt is született 

több vízkezelőnél az a döntés, hogy 
az állami jeggyel összhangban a terü-
leti jegyek érvényességét is meghosz-
szabbítja január 31-éig – erősítette 
meg Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének ügyvezető 
igazgatója. – A fogási naplók leadási 
idejét is meghosszabbította a rende-
let február 28-áig. Bár a 2013. évi 
naplókat nem az állam adta ki, de a 
hosszabbítás a vízhasznosítóknak és a 
horgászoknak is kedvezett.

– Január közepétől általában már 
mindenhol rendelkezésre álltak az ez 
évi állami horgászjegyek és az új álla-
mi fogási napló is, így már nem volt 
akadálya a tavalyi fogási napló leadá-
sa után a horgászati okmányok teljes 
körű kiváltásának, rendezésének. Arra 
mindenkinek ügyelnie kellett, hogy a 
fogási napló végleges – február 28-i 
– dátumát betartsák, mivel, ha ezt 
követően és hibásan kerül leadásra a 
napló, akkor a rendelet már dupla áron 
(4000 Ft-on) teszi lehetővé az állami 
horgászjegy megváltását. Az alapárat, 
azaz: kettőezer forintot meg kell fizet-
niük azoknak a késedelmeskedőknek 
is, akiknek egyébként ez díjmentes 
lenne.

Fontos vezetni
– Arra is figyelni kell, hogy egyes 

vízhasznosítók a vizükhöz kapcso-
lódóan is kiadhatnak az adott vízre 
szóló egyedi fogási naplót is. En-
nek vezetése a vízhasznosító részéről 
alapelvárás, de nem szabad elfeled-
kezni arról, hogy ettől függetlenül 
az állami fogási naplót feltétlenül az 
előírások szerint kell vezetni, mert 
ellenkező esetben halvédelmi szabály-
sértési eljárást, esetleg bírságot, vagy 
a horgászjegyváltástól való eltiltást 
eredményezhet az állami fogási napló 
nem vezetése.

– Az említett rendelet újra szabá-
lyozta a fogási napló vezetését, amit 

a nyomában kialakult széles körű elé-
gedetlenség miatt április 14-étől már 
módosítottak is az életszerűbb veze-
tés érdekében. A módosításban az áll, 
hogy legkésőbb a kifogott hal tömegé-
nek feljegyzésekor kell a fogási nap-
ló táblázatába feltüntetni a vízterület 
megnevezését. Hiszen eredetileg és a 
fogási napló kitöltési útmutatójában 
is az szerepel, hogy a horgászat meg-
kezdése előtt fel kell tüntetni a víz-
terület nevét és víztérkódját. Tehát ez 
lett módosítva, és ennek hála már csak 
akkor kell beírni a vízterület nevét, ha 
fogás is van.

– Azért tértem ki egy kicsit részlete-
sebben a fogási napló vezetésére, mert 
sokan telefonáltak, kerestek minket 
ez ügyben. Szintén „népszerű” téma 
mostanában a horgászvizsga kérdése 

is. Biztosan sokan tudják már, hogy a 
megyei kormányhivatal halgazdálko-
dási hatósága először a Megyei Köz-
hasznú Horgász Szövetséggel kötött 
szerződést a horgászvizsgáztatásra, 
mely díjköteles, és 3500 Ft-ba kerül. 
Horgászvizsgát az a személy tehet, 
aki már elmúlt 12 éves, és szeretne a 
felnőttekkel megegyező módon 2 db 
horgászkészséggel horgászni.

Egyebekben 14 éves kor alatt Álla-
mi Gyermek horgászjegy vizsga nélkül 
is kiadható, de ebben az esetben csak 
1 db horgászkészséggel horgászhat a 
horgászjelölt. Maga a vizsga egy teszt-
lap kitöltését jelenti, ami 32 kérdésből 
áll. A sikeres vizsgához 26 jó vá-
lasznak kell lennie, azaz el kell érni 
a 81%-ot – tette hozzá az ügyvezető 
igazgató.

2014. május 18-án tartottuk 
közösségünk, a Milotai 

Tiszavirág Horgászegyesület 
megalakulásának 25. éves 
jubileumi és egyben Vass 
Endre emlék horgászverse-
nyét.

A horgászverseny előtt közel 5 
mázsa 1-2 kg közti pontyot telepí-
tettünk. Versenyünket megtisztelte 
jelenlétével a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Sporthorgász Szö-
vetség elnöke Virág Imre úr is.

Már a megnyitókor is nagy 
számban jelentek meg saját egye-
sületi és más egyesületi tagok, de 
határon túli magyarok is részt vet-
tek a versenyünkön. Versenyzett 
Jakab János, a Kocsordi Kraszna 
HE elnöke is, aki már egyesüle-
tünk megalakulásakor is horgászott 
vizünkön. Az eredményhirdetéskor  
két meglepetéssel szolgált: az egyik 
az, hogy külön díjat ajánlott fel, a 
másik pedig, hogy az általa fogott 

4 db pontyot és 20 db keszegfélét 
mérés nélkül visszaengedte, hogy 
lemondjon a III. díjról egy helyi 
horgász javára. 

Összesen 78 induló versenyzőnk 
volt gyermek, ifjúsági és felnőtt 
kategóriában.

A megnyitókor már értékelni is 
tudtunk: 25 év alatt egy kapitális 
halakat termő, halban gazdag hor-
gászvizet hozott létre egyesületünk 
tagsága egy kavicsbányatóból. Ezt 
a 25 év során a halállomány meg-
felelő őrzésével és a folyamatos 
haltelepítésekkel sikerült megóvni, 
illetve fenntartani. Megemlékez-
tünk a munkánkat segítő, de saj-
nos már eltávozott megyei horgász 
vezetőkről valamint azon alapító 
tagjainkról, akik már szintén nem 
lehetnek köztünk.

Valamennyien sokat tettek egye-
sületünkért. Kiemeltem Vass End-
rét, aki az alapítás óta 3 cikluson 
keresztül vezetőségi tag volt, a 
versenyeken mindig szervezte a 

főzést, irányította a főzőcsapatot, 
és papírra soha le nem írt, szinte 
senki által nem ismert tréfás ver-
seket tudott, melyek nagy részét ő 
költötte. A 3. ciklus után betegsége 
miatt nem vállalta ugyan a veze-
tőségi munkát, de az egyesület 
valamennyi tevékenységében, így 
a versenyek előkészítésében, és 
a főzés szervezésében, irányítá-
sában is az utolsó percig ugyan-
olyan elánnal vett részt, mint fiatal 
korában. Munkássága példa lehet 
minden horgász számára.

A versenyszabályok ismertetése 
és a versenyhelyek kisorsolása után 

mindenki elfoglalta horgászhelyét. 
Nem volt kötelező, de mindenki 
kitöltötte azt a tesztlapot, amellyel 
értékes pontokat lehetett szerezni, 
és amely elsősorban az új hal-
gazdálkodási törvényből adódó, a 
horgászatra vonatkozó változások-
kal kapcsolatos kérdéseket tartal-
mazott. A verseny értékelése előtt 
Virág Imre elnök örömét fejezte ki, 
hogy jó, összetartó társaságot lát, 
és kiemelte, hogy tudomása szerint 
nincs a környéken olyan civil szer-
vezet, amely ekkora tömeget meg 
tud mozgatni. Ezután a megyei 
szövetség serlegét adományozta 
egyesületünknek 25 éves jubileu-
munk alkalmából. 

Ezt követően Virág Imre és Tamás 
Géza tiszteletbeli elnök segítségé-
vel kiosztottuk a díjakat, ahol a 
díjak mellett oklevelek, a felnőtt I. 
helyezettnek pedig vándorserleg, az 
ifjúsági I. helyezettnek pedig ván-
dor kupa is járt a díjhoz.

Wachteinheim József elnök

Fogási napló és horgászvizsga 25. jubileumi és egyben Vass Endre Emlékverseny

Az új jogszabályok részletesen 
rögzítik a tilalmi időket. A tilalmi 
idők kezdete és vége a korábbi sza-
bályokhoz hasonlóan változik, ha 
a tilalom kezdete vagy záró napja 
pihenőnapra, ünnepre vagy hétvé-
gére esik. Ennek figyelembe véte-
lével a 2014. évre aktualizált hal-
fajonkénti fogási tilalmi időszakok 
a következők: Csukát február 3-tól 
március 31-ig; süllőt, balint, sügért 
március 3-tól április 30-ig; kősüllőt 
március 3-tól június 30-ig; márnát, 
jászkeszeget, domolykót, szilvaor-
rú keszeget, paducot, gardát április 

15-től május 30-ig; pontyot május 
5-től május 30-ig; compót és a 100 
cm-nél kisebb harcsát május 5-től 
június 13-ig; sebes pisztrángot 
2014. március 31-ig, illetve 2014. 
október 1-től 2015. március 31-ig 
tilos kifogni.

Külön érdemes arra fokozatosan 
ügyelni, hogy három halfajt – a 
kecsegét, a széles kárászt és vágó 
durbincsot – egész éven át nem 
fogható halfajjá nyilvánította az új 
rendelet. Ezek a fajok ugyan még 
nem tartoznak a természetvédelmi 
oltalom alá, a védett és fokozottan 

védett halfajok közé, de ugyanúgy, 
mint azokat, egész évben nem lehet 
kifogni. A méretkorlátozások ala-
kulása: a jászkeszeg, a szilvaorrú 
keszeg, a paduc, a garda 20 cm-től 
fogható. A sebes pisztráng 22 cm-s 
mérete változatlan. A kősüllőnek, 
a domolykónak, a compónak és 
menyhalnak a kifogható mérete 25 
cm. A ponty és fogassüllő mérete 
30 cm maradt. A csuka, a balin és 
a márna továbbra is 40 cm-től fog-
ható. A harcsa tilalmi időn kívüli 
fogható mérete 50 cm-ről 60 cm-re 
emelkedett.

A csuka, a balin, a fogassüllő, 
kősüllő, a márna, a ponty, a com-
pó, a harcsa, a sebes pisztráng, 
valamint a menyhal naponkénti 
fajonkénti fogható mennyisége 
maximum 3 db, de ezekből a fajok-
ból naponta összesen 5 db fogható 
(megjegyzés: ott ahol a vízhasz-
nosító nem korlátozza a naponta, 
vagy egy időperiódusra vonatkozó 
fogási kvótát). A többi darabszám 
korlátozással nem védett őshonos 
halfajból naponta összesen 10 kg 
fogható. 

Forrás: www.mohosz.hu

Tilalmi idők 2014-ben és a méretkorlátozások

Kategória Név Pontszám

Felnőtt I. Ifj. Sankó András 19850+51=20001

Felnőtt II. Simon István 13250+53=13303

Felnőtt III. Danó Mihály 4965+34= 4999

Ifjúsági I. Sankó András József 7450+46=7496

Ifjúsági II. Ifj. Kálló András 3209+59=3259

Ifjúsági III. rétfalvi Bence 60

Gyermek I. Ifj. Lukács Pál 6300+45=6345

Gyermek II. Nyilas Kristóf 3980+60=4040

Gyermek III. Szabó Gusztáv 60
Ifj. Sankó András nyerte 

a verseny fődíját

Simon István 10 hala 
közül éppen az egyiket  

szákolja

Virág Imre díjat ad át

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Május 26-án a tiszavasvári 
Kacsás tavon szervezte meg a 
Nyírteleki Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület a nyitó háziver-
senyét. Az időjárás igen változatos 
volt, 10 sze-
rencsés hor-
g á s z n a k 
s i k e r ü l t 
p o n t y o t 
akasztania 
a 34 neve-
ző közül. A 
győzelmet 
m e g s z e r -

ző Csizmarik Tamás magasan a 
mezőny fölé nőtt, hisz a máso-
dik helyezettre több mint 10 kg-ot 
„vert rá”. Míg a 3. és a 4. helyet 
mindössze 10 gramm döntötte el. 
Köszönjük a házigazdánknak, Ricz 
Lászlónak a lehetőséget. A veze-
tőség döntése értelmében az egye-
sület nagy horgászversenye július 
6-án, vasárnap lesz. Szervezés alatt 
áll egy éjszakai páros verseny is.
Pontyfogó versenyünk végeredménye: 
1. Csizmarik Tamás 15.960 g (képünkön), 2. 
Szalanics József 5.290 g, 3. Ifj. Dankó Mihály 
3.340 g, 4. Hajnal Norbert 3.330 g. 

Tíz kiló és tíz gramm
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Mivel csaljuk a halat a horogra?
A csalik már évszázadok óta 

fontos szerepet töltenek be a hor-
gászatban, illetve a horgásziroda-
lomban. A horgász felcsalizza a 
horgot, annak érdekében, hogy a 
táplálkozó halnak szabad prédát, 
könnyen megszerezhető élelemfor-
rást nyújtson. A csalikat két nagy 
csoportra lehet osztani, az egyik 
a természetes, a másik pedig a 
műcsalik. 

Természetes eredetű csalik

A természetes csalik állati vagy 
növényi eredetűek. A következők-
ben a legfontosabb és legkönnyeb-
ben beszerezhető, illetve kezelhető 
természetes csalikkal foglalko-
zunk.

Állati eredetű csalik

Giliszta:●●  többféle gilisztát hasz-
nálnak a horgászok, attól függően, 
hogy milyen halfajra horgásznak. 
Régen az emberek nem a boltban 
vásárolták meg a horogra vagy 
az etetőanyagba szánt gilisztát, 
hanem egyszerűen kimentek a 
kertbe és ástak maguknak. Mára 
a földigilisztát már felváltotta a 
keszegfélék, elsősorban a dévérke-
szeg horgászatához nélkülözhetet-
len fürge trágyagiliszta, amely bár-
ki számára könnyen hozzáférhető, 
hiszen bármelyik horgászbolt pol-
cain megtalálható. A trágyagilisztát 
nagyon sokféleképpen felkínálhat-
juk, de az egyik legegyszerűbb 
módja, amikor középen kettésza-
kítjuk és a szakításnál egy helyen 
szúrjuk át rajta a horgot. A fürgén 
mozgó gilisztadarab azonnal fel-
kelti majd a környéken tartózkodó 
halak figyelmét. 

Csontkukac vagy csonti:●●  a 
modern horgászat és a versenyhor-
gászat nélkülözhetetlen csalija. Uni-
verzális csalinak is mondható, hiszen 
a legtöbb halfaj egyedeit horogra 
csalhatjuk a segítségével. Legyen 
szó dévér, bodorka, ponty, márna 
vagy akár ragadozóhalak, mint pél-
dául a sügér horgászatáról. A csonti 
és a pinki is légylárva. A horgász-
boltokban kapható csonti elsősor-
ban Angliából származik, ahol nagy 
tenyésztelepeken állítják őket elő. A 
csontit tűzhetjük magában is horogra 
vagy más csalikkal kombinálva, 
szendvicscsaliként. A friss 
csonti és pinki eleven 
és látható rajta a 
véknyabb, feji 
vége felől 
egy sötét 
pötty, a 
táplálék-
folt.

Árvaszúnyog lárva:●●  talán túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy a szúnyog-
lárva a versenyhorgászat egyik nél-
külözhetetlen csalija. Két formáját 
különböztetjük meg, a nagyobb 
méretű (kb. 3 cm hosszú) tűző- és 
a sokkal kisebb (1 cm-es) és vék-
nyabb etetőszúnyogot. Ahogyan a 
nevük is mutatja, a tűzőszúnyogot 
a szerelékünk horgán kínáljuk fel. 
Egyszerre több szálat is horog-
ra tűzhetünk. A horgunk minden-
képpen nagyon vékony anyagból 
készüljön, hogy ne pukkantsa ki a 
lárvát. Az etetőszúnyogot az ete-
tőanyagba keverjük bele, de előtte 
fel kell porozni a csomagolásként 
szolgáló újságpapír felületéről. 
Erre speciális anyagot, a porzószert 
használjuk. Ettől a hajszálvékony 
szálú szúnyogok szálakra válnak 
szét. Eltartásuk nagyon nehéz és 
csak néhány napig oldható meg a 
hűtőszekrényben, nedves újságpa-
pírba csomagolva. 

Csalihalak:●●  a ragadozóhalak 
horgászatának ma is egyik leg-
gyakrabban alkalmazott csalija az 
élő kishal. A kárász, vörösszárnyú, 
bodorka, küsz illetve néhány hor-
gász szerint a sügér kisebb pél-
dányai is kiváló csalik a süllő, a 
harcsa és a csuka horgászatához. 
A csalihalakat 1x1 méteres kishá-
lóval vagy spiccbotos szerelékkel 
foghatjuk meg. Könnyen élve tart-
ható egy nagyobb méretű víztároló 
edényben, különösen, ha levegőz-
tetőt is szerelünk az edényhez. A 
csalihal felkínálásához egy vagy 
három ágú horgot is használha-
tunk, a horgot a hátúszó mögött 
szúrjuk a csaliba, így tovább élet-
ben marad, és intenzív mozgásával 
felkelti a ragadozó figyelmét. 

Pióca és nadály: ●● a harcsahor-
gászat két legjelentősebb csalija. 
Általában kuttyogató felszerelésen 
kínáljuk fel. A piócát és a nadályt is 
iszapos tavacskákban találjuk meg, 
ahol egy hosszabb nyelű merítővel 
az iszapot felkavarva meríthetünk 
belőlük néhány darabot, ha szeren-
csénk van.

Egyéb állati eredetű csalik: ●●

olyan kevésbé gyakori csalik 
következnek itt, amelyet ritkán 

tűzünk horogra, egyrészt, 
mert nehezen besze-
rezhetőek vagy már a 

feledés homá-
lyába vesz-
tek. Ilye-

nek a 
külön-
f é l e 
mezei 

r o v a -

rok, a lisztkukac, cserebogár illetve 
a „hangyatojás”.

Növényi eredetű csalik

Kukorica: ●● talán az egyik legis-
mertebb és legtöbbféle formában 
a horgászok rendelkezésére álló 
csali. Könnyű kezelhetősége, táro-
lása és beszerzése miatt a békéshal 
horgászok, különösen a pontyozók 
nagyra becsülik. A konzervkukori-
ca szinte minden sarki boltban 
kapható és azonnal horog-
ra is tűzhető, amint a 
dobozt kinyitottuk. 
Természetesen a 
horgászcikk gyár-
tók vaníliás, mézes, 
pálinkás, ánizsos és 
még nagyon sokféle 
ízű kukoricát kínál-
nak és ezek színezett 
változatait is. Ezt álta-
lában bodorkázáshoz illetve 
dévér horgászatához használjuk. A 
kemény átfúrt kukoricát pontyhor-
gászatra használjuk horogcsaliként. 
A kukoricát mi magunk is befőz-
hetjük és tetszés szerint ízesíthet-
jük, így hosszú időre önellátóak 
leszünk csali tekintetében. 

Kenyér:●●  egyike a legrégebben 
használt és legkönnyebben hoz-
záférhető és felhasználható csali-
féleségeknek.  Rendkívül sokféle 
formában kínálhatjuk fel a horgon. 
A vízben áztatott majd kinyomko-
dott kenyérbélből és valamilyen 
ízesítőből kiváló horoggyurmát 
készíthetünk, amely a keszegek 
egyik csemegéje. A dévér külö-
nösen rajong érte. Az a felszínen 
cirkáló halak megfogásához régeb-
ben úszó kenyérhéjat használtak. 
A héjból 1x1 cm-es négyzetet vág-
tak és azt tűzték a horogra.  A 
kenyérrózsa a friss kenyér beléből 
kicsípett és a horogra nyomott csa-
li, amellyel nagyon sokféle halat 
foghatunk elsősorban a pontyfélék 
közül. A horogra nyomott kenyér 
vizet szív magába, ezáltal szétnyí-
lik és az eredeti méret 2-3-szorosá-
ra nő meg, amit a halak könnyen 
felszippanthatnak.  

Főtt tészták:●●  az emberi fogyasz-
tásra alkalmas tészták, mint pl. a 
tarhonya, spagetti vagy csőtészta 
mind alkalmasak a békés halak 
horgászatához.

Burgonya: ●● a főtt burgonyát tet-
szés szerinti vastagságú szeletek-
re vágjuk fel, amelyekből apró 
kockákat vágunk vagy a manap-
ság kapható csali kiszúrókkal apró 
hengereket szúrhatunk ki belőlük. 
A kifejezetten nagyobb pontyokra 
horgászók apró méretű burgonyá-

kat (1-2 cm átmérőjű) főznek meg 
és hámozás után egészben tűzik fel 
a köríves öblű pontyozó horogra.

Kendermag:●●  a bodorkák egyik, 
ha nem a legkedvesebb csemegéje. 
Elkészítése nem igényel különö-
sebb utánajárást vagy eszközöket. 
A kendermagokat öblítsük le víz-
zel, áztassuk be egy éjszakára és 
tegyük bele egy termoszba. Ügyel-
jünk arra, hogy a magvak duplájuk-

ra duzzadnak, így annyival keve-
sebb lobogó, forró vizet 

töltsünk a termoszba, 
helyet hagyva a tágu-
lásnak. Zárjuk be a 
termoszt és 20-25 
perc elteltével önt-
sük ki a tartalmát 
hideg folyóvízzel 

leöblítve. A mag-
vak héjának többsége 

kinyílt, ezek alkalmasak 
a horogratűzésre. Köríves, 

bronzszínű horgot használjunk 
hozzá. 

Egyéb természetes csalik

Bojli vagy boilie:●●  a bojlis módszer 
hazánkban is egyre nagyobb teret 
hódít azon horgászok között, akik 
a kifejezetten nagyobb testű (10-
30 kg közötti) pontyokat szeretnék 
megfogni. A bojli masszát alapke-
verékekhez adott ízfokozó anya-
gokkal és tojással keverik össze. A 
masszából kinyomópisztollyal hur-
kákat formálnak és az ún. bojli rol-
ler segítségével a hurkákat golyók-
ká alakítják. Aztán a golyókat lobo-
gó forró vízben néhány perc alatt 
készre főzik. Aztán következik a 
szárítás. A szép, szabályos golyókat 
csalizásra, a kevésbé jól sikerülte-
ket etetésre használják. 

Löncshús vagy luncheon meat: ●●

az étkezési uzsonnahúsok és 
vagdalthúsok is alkalmasak a csa-
lizásra, de sokkal kevésbé horogál-
lóak, mint a kifejezetten horgászati 
célra gyártottak. Ez utóbbiak között 
találunk epres, halas ízesítésűeket 
is. Bármelyiket is választjuk, fel 
kell szeletelnünk a húst és apró koc-
kákat kell vágnunk. A kenyérhez 
hasonlóan, a löncshúshoz is gyárta-
nak csali kiszúrót, amely kör vagy 
négyzet alakú horogcsalik előállí-
tására alkalmas. Fogható halfajok: 
dévér, domolykó, márna, ponty.

Sajtok:●●  általában azt mondhat-
juk, hogy a folyóvízi horgászat 
csalija. Elsősorban a márna hor-
gászatához alkalmazzuk. A sajtot 
szeletekre vágjuk és a szeletből 
kiszúróval vagy késsel apró dara-
bokat készítünk, ezt tűzzük fel a 
horogra. Fogható halfaj: márna.

1 bot, 90 nap, 2000 Ft – már 
kiváltható a turista állami 

horgászjegy. 

2014. május 1-jétől elérhető a 
turista állami horgászjegy a NÉBIH 
új, online rendszerében, a TUHIR-
ban. A jegy – a váltás időpontjá-
tól számítva – 90 napig érvényes 
és egy darab horgászbottal való 
horgászásra jogosít fel. Az első 
vásárlás előtt a hobbi pecásoknak 
számot kell adniuk az alapvető 
szabály- és fajismeretről is.

A tavaszias idő beköszöntével 
egyre többen tervezik szabadtéri 
programjaikat vízpartra, s előke-
rülnek a pecabotok is. Azoknak, 
akiket eddig elriasztottak a horgá-
szati szabályok, jelentős könnyí-
tést jelent a turista állami horgász-
jegy bevezetése, amely online, 
bankkártyás fizetéssel bárhonnan 
megvásárolható és kiváltásához 
nem szükséges horgászegyesületi 
tagság.

Az újfajta okmányt mind a 
magyar, mind a tagállami és kül-

földi állampolgárok kizárólag a 
NÉBIH informatikai rendszerén 
(https://tuhir.nebih.gov.hu/) keresz-
tül válthatják meg 2.000 Ft-ért. 
A vásárlás előfeltétele egy online 
teszt sikeres kitöltése. A vizsgához 
szükséges tananyag szintén elérhe-
tő a TUHIR oldalán. 

Fontos, hogy a turistajegy a vál-
tás időpontjától számítva 90 napig 
érvényes és kizárólag a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületen 
érvényes területi jeggyel együtt 
használható. Utóbbi tartalmazza 
azokat a helyi horgászati szabá-
lyokat, amelyek eltérnek a jogsza-
bályokban meghatározott országos 
rendtől.

A turista állami horgászjegy 
kiváltásával kapcsolatos panaszok 
kezelésére a NÉBIH külön ügy-
félszolgálatot működtet, mely az 
alábbi elérhetőségeken áll az ügy-
felek rendelkezésére: 

e-mail: tuhir@nebih.gov.hu 
telefon: +36/70/436-0415

Földművelésügyi Igazgatóság

Turista horgászjegy

Küldöttközgyűlés: pályázati összefogás

Folytatás az 1. oldalról
Fesztóry Sándor több aktuális 

kérdésre is felhívta jelenlévők 
figyelmét az új törvénnyel kap-
csolatban.  Kitért a fogási napló 
vezetésében bekövetkezett válto-
zásra, a horgászvizsgára. Örömmel 
tájékoztatta a küldötteket, hogy 
minden egyesülettel e-mail kap-
csolatot alakított ki a szövetség 
irodája. Így sokkal könnyebben 
eljuttathatók az információk egy-
máshoz. A SZÁK-program beve-
zetése komoly problémát jelentett, 
de minden egyesület „megbirkó-
zott” vele. Az előrejelzések sze-
rint aszályos év elé nézünk, így a 
természetes vízutánpótlással nem 
rendelkező vízkezelő közösségek 
komoly probléma elé nézhetnek. 

Fel kell készülni erre. A jelen-
lévők kérdései (melyek a SZÁK-
programmal, az adózással, a 
következő években nagy felada-
tával: a vizek újra pályáztatásával 
voltak kapcsolatosak) és az erre 
adott válaszok után, a kitüntetések 
átadására került sor.

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
hasznú Szövetsége 2014. április 26-i Küldöttközgyűlésének

H A T Á R O Z A T A I:
1/2014. A Küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
�a�megyei�szövetség�jelentését�a�2013.�évi�küldöttközgyűlés�óta�vég-●●

zett�munkáról,
a�megyei�szövetség�szakbizottságainak�munkájáról,●●

a�megyei�horgászlétszám�és�egyesületek�számának�alakulásáról,●●

��fogási�eredmények,�megyei,�szövetségi,�egyesületi�vizek�halasításá-●●

ról,�és�a�halvédelem�alakulásáról�szóló�beszámolókat,
a kérdésekre adott válaszokat. ●●

2/2014. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség vagyon-
mérlegének alakulását, a 2013. évi eredmény-levezetését, költségve-
tését, valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
Eredmény-levezetés:
Bevétel: irányításon: 23 399 965 Ft Kiadás: irányításon: 26 719 725 Ft
 vízterületen: 40 747 456 Ft vízterületen: 41 028 270 Ft
 Ö s s z e s e n: 64 147 421 Ft Ö s s z e s e n: 67 747 995 Ft
  Eredmény: –3 600 574forint
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 19 865 598 forint
2014. évi költségvetés:
Irányításon: 29 612 000
Vízterületen: 35 708 000
Ö s s z e s e n: 65 320 000 forint

3/2014. A felügyelő bizottság beszámolóját a 2013. évben végzett 
megyei Szövetségi ellenőrzésről elfogadta.

4/2014. A küldöttközgyűlés a halgazdálkodási vízterületek pályáz-
tatásával kapcsolatban hallott tájékoztatást tudomásul vette. Utasítja a 
szövetség ügyvezető igazgatóját, hogy a lehetőségek szerint töreked-
jen a Tisza-menti szövetségek bevonásával konzorcium létrehozására 
a halgazdálkodási vízterületek pályáztatásánál, és a szövetség, vagy 
a Konzorcium nevében az alábbi vízterületek vonatkozásában gon-
doskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról: minden 100 ha 
feletti vízterület, illetve az elnökség által meghatározott vízterületek. 
Ezen túlmenően a szövetség koordinálja az egyesületek pályázati 
munkáját.

Április 28-án horogérett ponty-
telepítés volt a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztáro-
zóba, a Keleti-főcsatornába és 
a tunyogmatolcsi Holt-Szamos-

ba. Június 3-án ismét horogérett 
pontyok kerültek a megyei hor-
gász szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztáro-
zóba, a Keleti-főcsatornába, és a 
tunyogmatolcsi Holt-Szamosba.

Folyamatos a pontytelepítés
a szövetségi vizekbe!

Pecásbosszantó balinrablások. A sporttársak orra előtt per-
cenként hatalmas burványok törték meg a sima víztükröt a szemet 
gyönyörködtető géberjéni Szamos-holtágban. Fotó: Galambos béla
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A halászati alapból biztosítható a 
magyar haltenyésztés fejlesztése

Glattfelder Béla sajtóközleménye

Az Európai Parlament áprilisi, 
strasbourgi ülésén elfogadta az új 
uniós halászati alapról szóló jog-
szabály-tervezetet. Jelentős magyar 
siker született a Parlamentben, 
hiszen Glattfelder Béla fideszes 
európai parlamenti képviselő 
módosító javaslatainak köszönhe-
tően az akvakultúra ágazatot támo-
gató és a magyar halászat fejlő-
dését ösztönző szabályozás került 
elfogadásra. A világ tengereinek 
30%-a túlhalászott, a tengeri halál-
lományok fennmaradása veszélybe 
kerülhet. Ezért folyamatosan és 
jelentősen csökken a kihalászott 
tengeri halmennyiség. Az új közös 
halászati politikának jóval nagyobb 
figyelmet kell fordítania a fenn-
tartható haltenyésztésre, vagyis az 
akvakultúrára, kiemelten pedig az 
édesvízi haltenyésztésre.

Ezért az édesvízi akvakultúra 
előtérbe helyezéséért egy köny-
nyen végrehajtható és indokolat-
lan korlátozásokat nem tartalmazó 
szabályozás megalkotásáért küz-
döttünk – emelte ki Glattfelder 
Béla. Sikerült megakadályozni 
az akvakultúra fejlődését, jövőjét 
veszélyeztető módosító javaslatok 
elfogadását.

Az eredeti parlamenti jelen-
tés-tervezet szerint ugyanis – a 
magyar halászat érdekeit veszé-
lyeztető módon –, nem lehetett 
volna uniós támogatást adni az ún. 
egzotikus halfajokkal kapcsolatos, 
ill. Natura 2000 területen végre-
hajtandó beruházásokra. A néppárti 

politikus szerint ezek a javaslatok 
szakmailag hibásak és tudományo-
san megalapozatlanok voltak.

A nem őshonos halfajok (pl. 
afrikai harcsa) tenyésztése feltétle-
nül szükséges a magyar haltenyé-
szés versenyképességének növe-
léséhez, hiszen pont ezeknek a 
fajoknak a tenyésztése növekedett 
a legnagyobb mértékben az utóbbi 
években. A belőlük készült halter-
mékek iránti kereslet jelentősen 
növekedett Magyarországon és az 
EU-ban is. Ráadásul az intenzí-
ven tenyészthető halfajokat zárt 
rendszerekben tartják, és így nem 
jelentenek veszélyt a hazai környe-
zetre és élővilágra. Halastavaink 
jelentős része Natura 2000 terüle-
ten fekszik. Ezek a halgazdaságok 
azonban semmilyen veszélyt nem 
jelentenek e területek természe-
ti értékeire. Éppen ellenkezőleg: 
sok esetben éppen a halastavaknak 
köszönhetőek az általuk létreho-
zott, illetve megőrzött egyedi vizes 
élőhelyi társulások – emelte ki az 
EP-képviselő.

Glattfelder Béla leszögezte: Az 
édesvízi akvakultúrát meg kell 
szabadítani az indokolatlanul szi-
gorú és felesleges fenntarthatósági 
előírásoktól. Ezek csak a tengeri 
halászat és akvakultúra esetében 
indokoltak. Törekedni kell arra, 
hogy a jövőben világosan ketté-
válasszák a tengeri és az édesvízi 
akvakultúra fogalmát, majd sza-
bályozását – mondta a fideszes 
EP-képviselő. 2014. április 17.

„Négy tusa” és tábor
A MOHOSZ elnökségének meg-

bízásából az Ifjúsági Szakbizottság 
az országos ifjúsági „négy tusa” 
horgászvetélkedő döntőjeként is 
megrendezi, az Országos Ifjúsági 
Horgásztábort. Szövetségük részéről 
várjuk táborunkba a megyei, területi 
versenyeken legeredményesebb 1-1 
fő gyermek és ifi horgászt.
Korosztályok a 2014. évi kiírás 
szerint:
–  gyermek: az 2001. január 1.  

és 2004. december 31. között 
született 10–13 évesek.

–  ifjúsági: az 1998. január 1.  
és 2000. december 31. között 
született 14–16 évesek.
A rendezvény, a táborozás to-

vábbi célja, a horgászat értékeivel, 
a természet és környezetünk vé-
delmének fontosságával is megis-
mertetni a résztvevő táborozókat, 
a sportszerű, etikus horgászat felé 
fordítani a fiatalok figyelmét. Ezért 
kiemelt fontossággal kérjük a T. 
Szövetségek vezetőit, ifjúsági fe-
lelőseit, hogy a táborozó fiatalokat 
a fenti célok iránt érdeklődő, jó 
magaviseletű, gyermek és ifjúsági 
horgászok közül válasszák.

A tábor időpontja: 2014. au-
gusztus 10-16. Érkezés vasárnap 
délután 15–17 óráig. Táborzárás, 
eredmény hirdetés szombaton 10 
óra, hazautazás 13 óráig.

Helye: Velencei-tó, MOHOSZ 
Agárdi Horgásztanya, Üdülő 
(Agárd-Dinnyési Csónakkikötő 
mellett)

Elhelyezés az Agárdi Horgász-
tanya, Üdülő szobáiban és 5 fős, 
tábori ágyakkal felszerelt sátrak-
ban, napi háromszori étkezést, és a 
horgászathoz kb. 5 kg etetőanyagot 
biztosít a MOHOSZ.

A tábor programjában a négy-
tusa vetélkedő korosztályonkénti 
fordulóinak lebonyolítása mellett 
az előző évekhez hasonlóan sze-
repel majd többféle szabadidős 
program, kirándulás és tematikus 
előadások is.

A jelentkezésekkel és a táboro-
zással összefüggő technikai kérdé-
sekben a szakbizottság titkárával 
egyeztethetnek: Zellei Ágnes Tel: 
06-1-248 2685 vagy 30-748 8326.

Horgásztársi üdvözlettel:
Bokor Károly sk.

szakbiz. elnök

Május 17-én 10 órától tartot-
ta szokásos éves közgyűlését a 
Császárszállás Horgász Egyesü-
let a Vasutas Művelődési házban. 
Az egyesület 10 éves fennállása 
alkalmából Fesztóry Sándor, az 
egyesület elnöke a kezdetekről 
is beszélt, felidézve a megala-
kulás célját, jelentőségét és az 
elért eredményeket. Ezt követően 
a közgyűlés elfogadta a 2013. évi 
beszámolót, valamint a 2014. évi 
költségvetést. Mivel az egyesület 

vezetőségének 5 éves mandátu-
ma lejárt, ezért a tisztségviselők 
megválasztására is sor került. A 
közgyűlés egyhangúan titkos sza-
vazással megválasztotta az alábbi 
vezetőségi tagokat:
Az egyesület elnöke: Fesztóry Sándor
Titkár: Orosz Sándor
Gazdasági vezető: Kriston Lászlóné
Fegyelmi Bizottság elnöke:

Gura Mihály
Fegyelmi Bizottság tagja: rácz Miklós
Fegyelmi Bizottság tagja:

Szabóné Szilágyi Szilvia

IMPRESSZUM

Tízéves a Császárszállás HE. 

A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Ibrányi Rendőrőrse orv-
halászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott nyomozást L. Norbert 20 
éves buji lakos ellen. A rendel-
kezésre álló adatok szerint a férfi 
2014. május 18-án a Lónyay-
főcsatornából engedély nélkül 
emelőhálóval halakat kísérelt 
meg eltulajdonítani. A rendőrök 
a férfit elfogták, a rendőrőrsre 
előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták.

A Nyíregyházi Rendőrkapi-

tányság orvhalászat vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást L. 
László 28 éves paszabi lakos és 
D. Pál 58 éves gávavencsellői 
lakos ellen. A rendelkezés-
re álló adatok szerint a férfiak 
2014. május 19-én Tiszabercel 
és Gávavencsellő külterületén, a 
Lónyay-főcsatornából engedély 
nélkül emelőhálóval halat akar-
tak ellopni. A rendőrök a férfiakat 
elfogták, a rendőrkapitányságra 
előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták.  

Emelőhálós orvhalászok
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Rekordfogások, események

Székelyi halak

Így kell ezt csinálni

18 kg-os 
amur. Var-
ga Sándor 
és segítői 
kemény ten-
gerivel (az 
etetőanyag 
erjesztett 
kukorica) 25 
perces fárasz-
tás után június 
14-én Csá-
szárszálláson 
fogta ezt a 18 
kg-os amurt.

Elismerő kitűntetések. A közgyűlésen Virág Imre elnök, a megye hor-
gászmozgalma és horgászközössége érdekében kifejtett eredményes munkájá-
ért kitüntetést adott át. „Horgászsportért” emlékplakett kapott Jakab János, a 
kocsordi Kraszna HE. elnöke, a Megyei Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja, 
valamint Tóth Árpád, a Máriapócsi HE. Elnöke, a Megyei Szövetség Ifjúság-Oktatás 
Szakbizottságának tagja.

Jubileumi emlékverseny. Május 18-án tartotta a Milotai Tiszavirág Hor-
gászegyesület megalakulásának 25. éves jubileumi és egyben Vass Endre emlék 
horgászversenyét.

Viszakerült a tóba. Május 25-én Fibi Márk 11 
esztendős horgász egy 12,5 kg-os tőpontyot fogott a 
máriapócsi horgásztóban! A képen az apukájával.

Marcsek Balázs a tiszalöki erőmű alatti május 
elsejei zsákmánya.Lukács Barnabás penészleki harcsája

Három szem 
kukoricával. 
Május 29-én délelőtt 
10-kor Pankotai 
Ernő nyírmeggyesi 
horgász fogta ezt a 
gyönyörű 22,4 kg-os 
amurt 3 szem fűzött 
kukoricával pop-up-
pal meglebegtetve 
a tó 3-as számú hor-
gászhelyén.

24,1 kg-os 
ponty a 7-es 
stégről!
2014. június 16-án 
Horváth Dávid 
Nagyrozvágyról 
egy 24,1 kg-os 
pikkelyes pon-
tyot fogott a 7-es 
számú horgász-
helyen 15.20-kor 
robin red bojlival.

Dankó Mihály az orosi tavon 
fogta ezt a gyönyörű kis tükröst. 
Csali csontkukac és egy szem 
csemege kukorica volt.

Kovács Gáborné a ti sza-
vasvári Kacsás-tavon fog-
ta ezt a szép pontyot.A jó fogást követi a jó vacsora.

Húsvét előtti telepítés a nagy kállói 
Vadkert Tápcsatornába.

Küldöttközgyűlés.
A Sporthorgász Egyesü-
letek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége 
éves küldöttközgyűlését 
április 26-án tartotta Nyír-
egyházán a Start Rehabi-
litációs Vállalat ebédlőjé-
ben. Elsőnek az elnökség 
számolt be a 2013. évi kül-
döttközgyűlés óta végzett 
munkáról, majd a szövet-
ség 2013. évi eredményét, 
vagyonmérlegét, a 2014. 
évi költségvetését és mun-
katervét ismertették. A 
felügyelő bizottság beszá-
molóját hozzászólások és 
válaszadások követték./3.

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAFTEr alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

Nemes Levente és Márk 2014. 
június 5-én Kolozsvárról érkeztek 
horgásztavunkra a pünkösdi 
hosszú hétvégére. 

A szigeten található 23-as szá-
mú horgászhelyen 90 órát töl-

töttek el, és összesen 1.103 kg 
pontyot sikerült fogniuk. 

A legnagyobb haluk egy 16 
kg-os gyönyörű pikkelyes volt. 
A 169 db kifogott hal átlagsúlya 
6,53 kg.

1103 kg ponty 90 óra alatt

8 csapat 
adta le 

nevezését
Sorozatban már harmadszor 

adtak otthont a megyei csa pat-
baj nok ságnak a kisvárdai Bágeri 
tavak. Ebben az évben nem volt 
külön első és másodosztályú csa-
patbajnokság, mert a másodosz-
tályban kevés nevezés érkezett. A 
megszokottól eltérően így kieső 
csapat sem volt.


