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A Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szövetsége a január 22-
én tartotta szokásos év eleji
konzultációját a megyében
tevékenykedő horgászegye-
sületek elnökei, titkárai, gaz-
dasági vezetői részvételével.

A megbeszélésen először Mar-
kos András az APEH részéről
adott tájékoztatást. Fesztóry
Sándor ügyvezető igazgató az
egyesületeket érintő aktuális
feladatokat emelte ki.

Vizsgalehetõség. A megyei horgászszövetség is képvisel-
tette magát a március 4-én X. Vakáció Nemzetközi Idegen-
forgalmi, Utazási és Szabadidõ Kiállítás és Vásáron a Buj-
tosi Szabadidõ Csarnokban. A kilátogatók a standon
megtekinthették a szövetség kiadványait, tanácsot kaphat-
tak a horgászat ismereteibõl, s ami nagy dolog, a jól fel-
készült leendõ pecások vizsgát is tehettek a helyszínen.

Kozma Péter halászati főfel-
ügyelő a hatósági munkáról tar-
tott előadásában kitért a halvé-
delmi bírságokra, a pályázatok
elbírálására. 
A legtöbb felvetés a résztvevők
részéről éppen a víztározóhoz
kötődött. Szó esett például a ví-
zen használt etetőhajókról, a fe-
gyelemről. A Keleti Főcsatorna
töltésein uralkodó áldatlan álla-
potra utaltak néhányan.

Felelős gazdálkodás

Tavaszi telepítés (2. oldal)

Halébresztõ (5. oldal)

Pákászat... (6–7. oldal)

Esõ után... (7. oldal)

Görbüljön a bot (8. oldal)

Rengeteg halat (11. oldal)

A tél mindig hosszú a horgá-
szok számára, még akkor is, ha
valaki szereti és mûveli is a léki
horgászatot. Rengeteg dolog-
nak összhangban kell lenni ah-

hoz, hogy nyugodtan hódoljunk
a téli horgászat örömeinek.

Várnunk kell, amíg kellõ vastag-
ságúra hízik a jég ha az idõ me-
legebbre fordul, elkezd olvadni.

A folyóvizekkel közvetlen 
kapcsolatba lévõ vizek szintje 
a folyótól függ, mert apadás

esetén a jég alól kiszalad a víz,
így az összerepedezik 

és vége a téli örömnek. 

Szigorúbb ellenõrzés
(Cikkünk a 3. oldalon olvasható!)

Rekordfogások Wachteinheim-módra

Wachteinheim József, a milotai Tiszavirág” Horgász Egyesület
titkára (jobb oldali képen) bőséges zsákmányt tudhatott magáé-
nak 2004-ben. A kifogott halakkal együtt szívesen fényképezked-
nek mások is.

– Sokan kérdezik a helyiek közül is, hogyan horgászom. – Nekik
is szívesen elmondom, mégsem hiszik el, hogy milyen egyszerű a
módszerem. Talán az a gond, hogy az eredményességben nem csak a
szerelés számít, hanem sok apró dologra kell odafigyelni. Nagyon
sok mozzanatot – a bevágástól, a szákolásig – hibátlanul kell elvé-
gezni, mert elég egy kis gond és vesztett a horgász! Nem egyszer hal-
lottam a horgász imádkozást egy-egy hal leakadása, vagy szakítása
esetén. Ilyenkor a szerelés és a csali jó volt, de a többi...? Általános
vélemény, hogy egy-egy helyen a helyi horgászok lehetnek eredmé-
nyesebbek a vendégeknél, de erre is van cáfolat...

Kívánok mindenkinek eredményes horgászatot!

� Családi horgászat                   (Turcsán Zsófia rajza)

� Nádégetés a rakamazi Morotván

� Gereblyézett méreten aluli harcsák
� Tudod-e?
Mik a ruganyok?

vízterelő gátak
Van-e olyan folyam, ami
átszeli a sivatagot?

Igen, a Nílus Egyiptomban,
valamint a Coloradó 
Észak Amerikában.

Milyen színek láthatók 
a szivárványban?

Ibolyakék, kék, zöld, 
sárga, narancssárga, vörös. 

Ezeket a színeket 
spektrumszínekként is ismerjük.� Tél a folyón

Rekordfogások Wachteinheim-módra
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PPPPáááállllyyyyáááázzzzaaaattttiiii     ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássss
Pályázat célja:
Elősegítjük azoknak a nem kezdő, s nehezebb anyagi helyzet-
ben élő ifi horgászok további szakmai fejlődését.
Pályázatok köre:
Pályázhat minden 10-16 év közötti horgász, aki rendelkezik ál-
lami horgászjeggyel és valamelyik egyesület tagja.
„Hozza a fentőt“
E klasszikus Matula bácsis, harcsafogást bevezetős mondatával
szeretnénk minden olyan gyermek és ifjúsági horgászt arra
buzdítani, hogy ragadjon tollat, színes ceruzát, zsírkrétát, festé-
ket és örökítse meg számunkra azt az élményvilágot, amit a
horgászat, a természetjárás nyújt számára.
Tetszőlegesen készíthető egy rövid, maximum 2 gépelt oldalas
rövid esszé, vagy esetleg rajzolható, valamilyen grafikai tech-
nikával elkészíthető, a természettel, a halakkal, a horgászattal
kapcsolatos élmény. A rajzokat A/4-es méretben kérjük elkészí-
teni. Minden pályázónak törekedni kellene arra, hogy a műből
a természet és a horgászat összhangja, a környezetvédelem, a
természet szeretete sugározzon.
A legjobb pályamunkák a megyei Villantó című horgász folyó-
iratban jelennek meg.
Támogatás mértéke:
A beküldött pályázatokat a kiíró és a megyei sporthorgászokból
álló zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt 12 pályázó egyheti hor-
gásztáborozáson vesz részt költségtérítés-mentesen Tiszado-
bon. Emellett minden értékelhető pályázót a Laguna 2D Kft.
jutalomban részesít. A pályamunkákat kérjük a kiíró címére jut-
tassátok el, legkésőbb 2005. május 30.-ig.
Beküldési cím:
Laguna 2D Kft. Doránt Vilmos 4400 Nyíregyháza Debreceni
út. 195.
Sporthorgászok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége,
4400 Nyíregyháza Dózsa György út. 9.
A részletekről az alábbi telefonszámokon kérhető felvilágosí-
tás: Lipcsei József: 20/58-48-307

Halászjelöltek vizsgáznak
Ismét megrendezésre kerül az ál-
lami halászvizsga megyénkben,
így újra lehetősége nyílik az ér-
deklődőknek az állami halász-

vizsga megszerzésére.

Az FVM megyei FM hivatala –
mint megbízó – a beérkezett je-
lentkezések alapján döntött a vizs-
ga megszervezéséről. A bonyolí-
tás a megyei horgásszövetség
szervezésében történik, és a felké-
szüléshez nélkülözhetetlen tanfo-

lyam, illetve a halászjelöltek fel-
készítésnek, regisztrációjának a
helyszíne a gávavencsellői általá-
nos iskola volt, 2005. március 26-
án, 9. órakor. 

A vizsga időpontja 2005. április
2., helyszíne Nyíregyháza Dózsa
Gy. u. 9. I/109. III. emelet nagy-
terme. A felkészítés, a vizsga, a
vizsgáztatás költsége 22 000 Ft,
mely magában foglalja a tananya-
got tartalmazó Halászati alapis-
meretek c. könyvet is.

Fontos tudnivalók a 78/1997. évi FVM (XI.4) rendelet, 
a továbbiakban végrehajtási rendelet (vhr.) alapján:

Vhr. 9. § (1) Az állami halászjegy váltására feltételként előírt halászvizsga az
igénylő lakóhelye szerinti halászati hatóság által szervezett tanfolyam ered-
ményes elvégzésével szerezhető meg. 
(2) A tanfolyam szervezésének költségeit a résztvevők viselik, amelyhez a mi-

niszter támogatást nyújthat. 
(3) A halászvizsgán a jelöltnek a következő ismeretekről kell számot adnia: 

a) a halászati, horgászati jogszabályokról, 
b) a vízi életközösséggel kapcsolatos legfontosabb ökológiai ismeretekről, 
c) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, 
d) a méretkorlátozással és tilalmi időszakkal védett halfajok biológiájáról, 
e) a halászat eszközeiről és azok karbantartásáról, 
f) a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódról, 
g) a halak tartósításának módjairól, 
h) a halászati őrzés ismeretéről, továbbá 
i) a halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, természet- és kör-

nyezetvédelmi szabályokról. 
(4) A tanfolyam részletes szakmai anyagát a Földművelésügyi Minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) – az Országos Halászati Bizottság javas-
latának figyelembevételével – állapítja meg. 

(6) A halász vizsgabizonyítványok kiadásáról a minisztérium – a Tatai Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola útján – gondos-
kodik.

Közeledik a várva várt tavasz.
Megkezdődhetnek a telepítések
az egyesületi vizeken. Szövet-
ségünk megkereste a halter-
melőket, tőlük az alábbi tájé-

koztatást kaptuk.

A halárak az őszihez képest
nem változtak jelentősen. A hal-
termelőknél szép, egészséges
állomány áll az egyesületek ren-
delkezésére. Mivel a halárak az
egyéni igényektől, a rendelt
mennyiségtől, szállítási lehető-
ségektől is függenek, ezért a vá-
sárlóknak célszerű a termelők-
kel felvenni a kapcsolatot a fel-

tételek megbeszélése céljából. 
A Family Fish Bt. kínálata:

háromnyaras ponty, amúr, ká-
rász. A rendelt mennyiséget le is
szállítják. A kiadott halakról ál-
latorvosi igazolást adnak.
Címük: 4080. Hajdúnánás,
Nyíregyházi út 2.
Tel.: 06-30-9-786-828 
ifj. Pálóczi Imre

Szabolcsi Halászati Kft. kí-
nálata: 

I, II, és III nyaras ponty, II
nyaras amúr, valamint ragadozó
hal ivadék és előnevelt korosz-
tályok

Szállítás és állatorvosi igazo-
lás a hal árában foglaltatik.
Címük: 4400 Nyíregyháza,
Csillag u. 16.
Tel.: 42/410-038 vagy 
06-30/9452-627 Radóczi János

A Hortobágyi Halgazdaság
nem közölte árait.

Ne felejtsük el, hogy a halte-
lepítéseket a halászati törvény
alapján a halászati hatóság-
nak legalább 3 nappal azt
megelőzően be kell jelenteni!
Halászati vízterületre csak
olyan fajú, és korosztályú hal
telepíthető. amit a halgazdál-
kodási terv tartalmaz, vagy a
hatóság engedélyez! 

TAVASZI TELEPÍTÉS



A hatósági munkáról szeretnék
szólni, illetve a tiltott módon

történő horgászat útján elköve-
tett állatkínzásról, valamint a

2005. évi pályázatokról.

Feladatom nagy részét a hal-
védelmi bírságok kiszabása tette
ki, 4–4,5 millió bírságot szab-
tunk ki a 2004. évben. A bírsá-
gok nagyságrendje 2-100 ezer
forintig terjedhet. Visszaesőknél
nem ritka a 100 ezer forintos
birság sem. Halgazdálkodási
birság: a halgazdálkodót illetve
a halászatra jogosultát lehet vele
sújtani pl. ha bejelentési kötele-
zettségének nem tett eleget. A
haltelepítéseket pl. 72 órával a
telepítés előtt be kell jelenteni.  

KKiirríívvóó  eesseetteekk

A jövőben igyekszem minél
több telepítéshez kimenni, töb-
bet ellenőrizni. A tavalyi évben
sok halőrt vizsgáztattunk le, ta-
lán ennek is az eredménye a bír-
ságok növekvő száma. A leg-
több bírság számszerűleg a Ti-
sza folyón, a Szabolcsveresmar-
ti tározón, és a tunyogmatolcsi
Holt-Szamoson lett kiszabva. 

A Rákóczi halászati szövetke-
zet nagyon kevés feljelentést
produkál, a rendőrök több felje-
lentést adnak, mint a halászatra
jogosult. Kirívó esetek: gereb-
lyézés, szigonyozás. Aki ezt bi-
zonyíthatóan elköveti, 2004.
máj. 1-jétől 2 évig terjedő sza-

badságvesztésre ítélhető. Aki
gereblyézik, még nem állatkín-
zó, csak abban az esetben, ha
halat is  fogott, ezért nehéz ezt
bizonyítani, a törvény szigorát
érvényesíteni.

PPáállyyáázzootttt  vviizzeekk

A váltóáramú halászgép hasz-
nálata is előfordult, ez megöli a
halat, egyenáramú halászgép
használata azonban lehetséges,
külön szigorú engedélyekkel.

Sajnálatos, de a tisztelt hor-
gászegyesületektől sem kapunk
feljelentéseket. Ez vagy azt je-
lenti, hogy olyan jó a helyzet,
hogy nincs orvhorgászat, vagy a
halőrök nem dolgoznak. 

Pályáztatás alatt van 2 vízte-
rület, a mátyusi Rózsás holtág,
illetve a XXI. csatorna. Mindkét
esetben a megyei szövetség az
egyedüli pályázó, ezért várható-
an elnyeri a halászati jogot.
Mátyus tulajdoni lap szerint 7
ha, a XXI. csatorna, 11 hektár.

Halászvizsga: 2004-ben 35 fő
vizsgázott. Az idén is már 19 fő
jelentkezett. Ha tudnak ilyet,
hogy valaki halászvizsgát akar
tenni, jelezzék nekünk. 10 em-
berrel is megcsináljuk, de akkor
jóval drágább. 

Rátérek a pályázatokra. A hal-
gazdálkodási pályázatokat nem
országosan, hanem megyei szin-
ten fogják bírálni. Egy megyei
bizottságot kell majd létrehozni.
Az FVM képviselete biztos,
hogy benne lesz, én tervezem a
nagyobb halászatra jogosultakat
is – mint pl. a megyei szövetség
– bevonni. Borsod megyében
két szövetség működik egymás-
sal párhuzamosan, akik egy po-
hár vízben megfojtanák egy-
mást, őket a kollégám nem kí-
vánja bevonni a bizottsági mun-
kába.

ÜÜzzeemmtteerrvv  sszzeerriinntt

A pénzek kiosztása a megyei
FVM hivatallal történt szerző-
dés alapján történik majd. Az el-
lenőrzés szigorúbb lesz. Támo-
gatott csoportok: az üzemter-
ven felüli telepítés, halőrzés,
élőhely fejlesztés lesz. A kuta-
tási, fejlesztési támogatások
továbbra is Budapesten lesz-
nek elbírálva.

Lényeges, hogy kizárólag
üzemterven felüli halkihelye-
zést támogatunk. Be fogom kér-
ni a számlát, szállítólevelet, ál-
latorvosi igazolást. Nagy prob-
léma volt tavaly: pályázatban

kért az egyesület egy vagy két
nyaras ponty telepítéséhez tá-
mogatást, míg a teljesítéskor pe-
dig étkezési ponty szerepelt a
számlán. 

TTööbbbb  ppéénnzz  aa  hhaallggaazzddáállkkooddáássbbaa

A jövőben ezt nem fogjuk el-
fogadni. A tavalyi évben 23 pá-
lyázó volt 26,8 millió Ft jutott a
megyének. A jövőre nézve: ké-
szült egy táblázat. Három szem-
pontot vettek figyelembe: vízte-
rület nagysága, 2000–2004. év-
ben a lehívott pályázati összeg,
és a beadott pályázatok száma.
9,2 szorzót kaptunk. 22 millióra
számolhatunk, sajnos, mi átlag
alatt leszünk, következésképpen
öszszességében kevesebb pénz
jut majd a megyébe.

Legvégül pedig még abban
bízom benne, hogy a megemelt
állami horgászjegyek révén több
pénz fog bekerülni a halgazdál-
kodási alapba, ezáltal növekedni
fog a szétosztható összeg. 
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A megyei horgászszövetség Ifjú-
ság-, Oktatás- és Verseny Szakbi-

zottsága február végén tartotta
ülését, ahol több fontos javaslat is
született, melyeket a versenynap-
tárral együtt az elnökség, illetve a

küldöttértekezlet hagy jóvá.

– A szakbizottság a munkatervet
egyhangúlag elfogadta – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Turkó Sán-
dor, a bizottság vezetője – Javasol-
tuk többek között, hogy a 3. osztá-
lyú csapatbajnokság kerüljön ki a
versenynaptárból. A megyei I. osz-
tályban továbbra is nyolc verseny-
zőből álló (ebből öt felnőtt) csapa-

tok szerepeljenek. Innen 2005-ben
nem lesz kieső, mind a hatan bent
maradnak. A II. osztályban induló
együtteseket ezután is hét
fő alkotja. Innen az első
két helyezett kerül fel
majd, így 2006-tól az I.
osztályt nyolcra duz-
zasztanánk fel. A máso-
dik vonalban nem akar-
juk a jelentkezők számát
korlátozni. A szakbizott-
ság egyet értett azzal
is, hogy váljon
ketté, s legyen
egy Verseny
Szakbizottság

és egy Ifjúság-Oktatás Szakbizott-
ság. Ezt követően a versenynaptár
időpontjaira és a nevezési díjakra

tettünk javaslatott, ezt is
az elnökség hagyja

majd jóvá.
Újdonság még,

hogy az országos
szövetség kérte a vi-
lágszövetséget, hogy
nyilvánítsák sporttá a

versenyhorgászatot. Ép-
pen ezért a Mohosz re-

gisztrálni sze-
retné, hogy
hazánkban há-
nyan űzik ver-

senyszerűen a horgászatot. A re-
gisztráció lényege, rendelkezésükre
álljon egy irányszám a világszövet-
ség és a magyar állam számára,
amely alátámasztaná a sportelisme-
rést. Ezzel tevékenységünk teljesen
más elbírálás alá kerülne, s megvál-
tozna a támogatottsága is.

A megyében minden egyesület-
nek küldtünk ki egy formanyomtat-
ványt, s kértük a versenyzők adata-
it juttassák el a szövetségbe. Tizen-
kilenc közösség tett ennek eleget.
Szeretném megjegyezni, az idén
még a megyei versenyeken nem
vesszük ezt olyan szigorúan, de az
országos megmérettetéseken már
csak versenyzői igazolvánnyal in-
dulhat a résztvevő. A tervünk, hogy
jövőre már mi is ragaszkodunk az
igazolványokhoz, amihez ingyen
lehet hozzájutni.

Igazolvánnyal versenyezhetnek
Ma már a versenyzés szorosan hozzátartozik a horgászathoz

Szigorúbb ellenõrzés
Vendégünk Kozma Péter megyei halászati 

felügyelő
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Dr. Maleczky Imre ismertette a
fórumon, hogy az utóbbi évek
folyamán az adózással kapcso-
latban kiadott tájékoztatók az

adótörvények változása folytán
már nem időszerűek, azok ha-

tályukat vesztették.

A megváltozott adójogszabályokat
egységesen kell értelmeznünk, ezért fel-
kértük a megyei APEH főrevizorát,
Markos Andrást, aki az alábbi témákban
adott részletes tájékoztatást.

A jelen körben lévők, akár az egyesü-
let akár szövetség képviseletében van-
nak jelen, olyan fontos dolgot látnak el,
amit az állam nem tud ellátni. Az állam
szerepvállalásában vesznek részt, társa-
dalmi szervezetekként az 1989. évi 2. az
egyesülési jogról szóló trv. alapján, tag-
jaik részére horgászatot biztosítanak.

Egyszerûsített 
beszámoló

A KSH 91. 33. máshová nem sorol-
ható egyéb társadalmi tevékenység kö-
rébe sorolta az egyesületeket, idetartoz-
nak a szabadidős, hobbi egyesületek.
Tevékenységük tárgyi adómentes. 

Az adóhatóság az adóelszámolással
és a számviteli rendjével kapcsolatos
dolgokkal foglalkozik. A társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységet
is folytatnak. A számviteli trv. hatálya
rájuk is kiterjed. Éves beszámoló készí-
tés és könyvvezetési kötelezettségük
van a 224/2000. (XII. 19.) számú Korm.
rendelet szerint. Gazdálkodásukra a
114/1992. (VII. 23) Korm.rendelet vo-
natkozik.

Beszámolójuknak és könyvvezeté-
süknek meg kell felelni a számviteli
alapelveknek, december 31-ei forduló-
nappal kötelesek beszámolót készíteni.
Az elkészítés határideje: május 31. Az
elkészült beszámolót a közgyűlésnek
kell elfogadnia. A beszámoló formája:
egyszerűsített beszámoló, mely a
könyvvezetésen alapuló egyszerűsített
mérlegből és eredmény levezetésből áll.
Száma: T-1715/A. egyéb szervezetek
egyszerűsített beszámolója. Ha az 50
milliót két egymást követő évben nem
éri el a bevétel, egyszeres könyvvitel al-
kalmazásáról nem kell áttérni a kettős
könyvelésre. 

Az adóhatósághoz be kell jelenteni a
könyvvezetés módját. Ezért a szervezet
vezetője a felelős. Minden szervezetnek
számviteli politikával is kell rendelkez-
nie. A számviteli politika azoknak a
számviteli alapelveknek, értékelési eljá-
rásoknak és módszereknek az összessé-
ge, amelyeket a szervezet vezetése a be-
számoló összeállításánál és közzétételé-
nél, illetve a könyvvezetés során érvé-
nyesít. A számviteli politika elkészítésé-
ért, módosításáért a szervezet képvisele-
tére jogosult személy a felelős. A szer-
vezet kialakított számviteli politika írás-
ba foglalása, dokumentálása elengedhe-
tetlen követelmény. APEH ellenőrzés

során ez az első dokumentum, amit el-
kér a revizor. Ezért ennek elkészítésére
nagyobb figyelmet kell fordítani.

A számviteli politika tartama: a be-
számolási forma megválasztása, a mér-
leg formájának megválasztása, a mérleg
és az eredmény-kimutatás formájának
megválasztása, a beszámolókészítés
időpontjának rögzítése, értékcsökkenési
leírási mód meghatározása, stb. 

Továbbá a számviteli törvény szerint
a következő szabályzatokat kell kötele-
zően elkészíteniük és felújítaniuk: lel-
tárkészítési és leltározási szabályzatot,
pénzkezelési szabályzatot.

A könnyvizsgálati kötelezettség nem
vonatkozik az egyesületekre. Jelentős
társadalmi szerepük miatt ezen szerve-
zetek közhasznúvá is minősíthetők., ha
ezt külön kérik. Ha a bíróság közhasz-
núvá minősíti az egyesületet, közhasznú
beszámolót is kell készíteni.

Az egyesület jogi személy, köteles
pénzeszközeit bankszámlán tartani,
bankszámla szerződést kell kötni. A
bankszámlát be kell jelenteni az APEH
felé. A társadalmi szervezet tartozásaiért
saját vagyonával felel, a tagok felelőssé-
ge korlátolt, csak a saját tagdíj összegé-
vel tartozik helytállni a szervezet tarto-
zásaiért.

A horgászegyesületek tárgyi adómen-
tes tevékenységet folytatnak, ezért az
áfával nincs kapcsolatuk. Adószámuk a
két kötőjel között: 1-es. Áfa bevallást
nem vár az adóhatóság tőlük. Amennyi-
ben a tagdíj értékén, és a tárgyi adómen-
tes tevékenységen felül, valamilyen vál-
lalkozási tevékenységet is folytatnak, 4
millió az alanyi adómentesség. Ha ezt
elérik, akkor az áfa körbe alanyi jogon
be kell lépni.

Miden év február 15-éig be kell adni-
uk a 03-as nyomtatványt, ennek külső
lapján van egy nyilatkozat a társasági
adóra vonatkozólag. Az egyesületek itt
egyszerűen letudják a társasági adóbe-
vallást, ugyanis itt nyilatkozhatnak,
hogy nem volt előző évben vállalkozási
tevékenységből bevételük.

Adatszolgáltatási
kötelezettség

Február 15-ét megelőző adatszolgál-
tatási kötelezettség volt a január 31. ha-
táridő. Eddig kellett adatot szolgáltat-
nunk az egyesületeknél eszközölt kifi-
zetésekről. Alkalmazott kevés egyesü-
letnél van, inkább megbízási díjak, tisz-
teletdíjak kerültek kifizetésre. A kifize-
tett megbízási díjakról jövedelem igazo-
lást kellett kiadni. Amit ki lehetett adni
évközben is, erről személyenként külön
nyilvántartást kell vezetni. Az adatszol-
gáltatást az idén először floppyn kellett
szolgáltatnunk, ami nem kis terhet rótt
az egyesületekre.

Elkülönítve kell vizsgálni, hogy a
megbízási díjak a min. bér 30%-át el-
érik, e vagy sem. A kis összegű kifizetés
a 15 ezer forintot meg nem haladó ösz-
szeg. Ha ilyen összegű kifizetés történik
és a magánszemély nem nyilatkozik,
hogy összevontan akarja kezelni, akkor

a legmagasabb adókulcsot kell alkal-
mazni. Viszont TB. kötelezettség nem
terheli, (18+11%), mivel nem jött létre
biztosítási jogviszony. Viszont 11%
egészségügyi hozzájárulás terheli, amit
az egyesületnek meg kell fizetnie. Ab-
ban az esetben, ha a magánszemély úgy
nyilatkozik, hogy összevontan kívánja
kezelni, akkor 10% költséghányad mel-
lett kell levonni, az adóelőleget.

Önálló tevékenységből származó jö-
vedelem a legmagasabb adókulcs alap-
ján vonandó le, ha nem nyilatkozik a
magánszemély. Itt is a 10% költséghá-
nyad figyelembe vehető. Ezen kifizeté-
sek után 18% és 11%-ot kell megfizet-
nie a kifizetőnek. Ezt nem a magánsze-
mélytől kell levonni. Tőle kell levonni,
a 8,5 illetve 4%-ot.

Tételes EHO is terheli a munkáltatót,
amennyiben nincs más jogviszony alap-
ján fizetve. Aki munkaviszonyban van,
azok részéről ez már megfizetésre ke-
rült, de a munkáltatótól kérni kell egy
igazolást , hogy 36 óránál többet foglal-
koztatják a magánszemélyt, és megfize-
tik utána az egészségügyi hozzájárulást.

Természetbeni 
juttatatás: 

Társadalmi szervezet kifizető esetén a
reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi
értéket meg nem haladó üzleti ajándékok
együttes értékéből adómentes a cél sze-
rinti tevékenység érdekében felmerült,
az adóévre vonatkozó beszámolóban ki-
mutatott összes ráfordítás 10 százaléka,
azaz, 10%-ának 44% százaléka, de leg-
feljebb az adóévre elszámolt éves összes
bevétel 10 százalékának 44%-a. Ha a
természetbeni juttatás és az üzleti aján-
dék meghaladja az adómentes értéket,
akkor a meghaladó rész után 44% sze-
mélyi jövedelemadót kell fizetni.

Adómentesen adható 
juttatások:

SZJA tv. csekély értékű ajándék, évi
3 alkalommal, üzleti partnernek is,
min.bér 10%-át meg nem haladó ösz-

szeg. 2005. évben 5.700 Ft x 3 alkalom.
Erről nyilvántartást kell vezetni, és alá
kell íratni, az átvétel tényét, az átvevő
adószáma is szerepeljen rajta.

– nyugdíjba vonuláskor természetben
adott ajándék, 15 ezer forintig.

– társadalmi szervezettől, egyháztól
évente egy alkalommal adott 5 ezer fo-
rint,

– vetélkedő, versenydíjak évente egy
alkalommal 5 ezer forintot meg nem ha-
ladó összegig. Ezt is át kell vetetni.

– versenyen, vetélkedőn nyert érem,
trófea összeghatár nélkül.

Felmerült témák

A február 15-i határidőt követi majd
április 15-e, amikor a Nyugdíjfolyósító
Intézet felé kell adatot szolgáltatni, ez
az ún. NYENYI adatszolgáltatás. Akkor
is meg kell ezt tenni, ha alkalmazottat
nem foglalkoztat az egyesület. Ebben 
az esetben rá kell írni a nyomtatványra,
hogy alkalmazottat nem foglalkozta-
tunk, járulék köteles kifizetés nem 
történt. 

Ha bizonytalanságban vannak, érdek-
lődjenek, akár a szövetségnél, akár az
APEH-nél, ahol a jogi személyiséggel
rendelkező társas vállalkozások ellenőr-
zési osztálya foglalkozik a társadalmi
szervezetek adózásával.  

MOHOSZ adótájékoztatón a követ-
kező lényeges téma is felmerült:

2004. január 1-jei hatállyal visszame-
nőleg új rendelkezés rögzíti a természet-
ben juttatott eszközök, berendezések
szolgáltatások fogalmát. Ez a mi ese-
tünkben értendő a tisztségviselői és
szolgálati engedélyre, amit az egyesüle-
tek sok esetben azért nem fizettek ki a
tisztségviselőjüknek, mert további adó-
vonzata volt, 44% + 11%. 2004. január
1.-től az úgy módosult, ha az egyesület
ír egy szabályzatot, mi szerint az általa
adott szolgálati engedély egyfajta mun-
kafeladat elvégzését segíti, az ezen en-
gedéllyel rendelkező tisztségviselők
vízminőséget ellenőriznek, vizsgálják a
kifogott halállományt, stb., akkor ez
nem minősül magáncélú használatnak. 

lejegyezte: Kriston Lászlóné

Számviteli politikával kell rendelkezni 
Tájékoztató a 2005. január 22-i konzultáción elhangzottakról

1. példa
Reprezentáció 8.000,- Ft x 44% = 3.520 Ft
Cél szerinti ráfordítás: 199.000 Ft x 10% x 44% 8.756 Ft
Összes bevétel  148.000,- Ft x 10 % x 44 % 6.512 Ft

A példában a reprezentációs költségek miatt nem keletkezett adófizeté-
si kötelezettség, mert a számított 44 %-os Szja (3.520) az adómentes
értékhatár (6.512) alatti.

2. példa
Alaptevékenység költsége, ráfordítása: 8.000.000 Ft
összes bevéte (alap + vállalkozási) 20.000.000 Ft
Reprezentáció: 1.000.000 Ft

1.000.000 Ft x 44 %= 440.000 Ft
A bevétel több, mint a ráfordítás, ezért a ráfordítás: 8.000.000 Ft 10 %-
ának a 44%-a: = 352.000 Ft
440.000 Ft- 352.000 Ft= 88.000 Ft lesz a fizetendő SZJA
1.000.000 Ft- (8.000.000x10%)=200.000 Ft x 11%= 22.000 Ft a fizeten-
dő EHO.
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A tél mindig hosszú a horgászok
számára, még akkor is, ha valaki
szereti és műveli is a léki horgá-

szatot. Nagyon vártam a jég olva-
dását és ébresztőt akartam fújni a

halaknak. 

Az idei tél nagy próba elé állított.
Csak szorította 0 fok alá a hőmérő
higanyszálát. Az erőtlen napfény
mindhiába küzdött, hogy napköz-
ben felkapaszkodjon a higany, az
este ismét a hideg lett az úr. A nap-
pali olvadás a jég felületére vizet
hozott, ami azt jelentette, hogy a jég
már nem biztonságos. Így telt el az
elmúlt két hónap. Az egyetlen hor-
gászattal kapcsolatos dolog először
a csodálatos téli fényképek, majd a
tavaszi szerelékek készítése maradt.

Amikor időm engedte, lesétáltam
a csatorna partjára és útközben min-
dig abban reménykedtem, hogy egy
kis csillogó víztükör fogad. Sajnos,
az időjárás nem így gondolta. Ma-
radt a kínos, hosszú, ám nem re-
ménytelen várakozás.

Végre elérkezett az én időm, egy
jó nagy szakaszon ki volt a víz ol-
vadva. Egyáltalán nem érdekelt,
hogy akkora sáros-iszapos részen
kellett átvergődnöm, hogy azt hit-

tem, soha sem érek a partra. Nem
éreztem fáradtságot, sokkal inkább
kellemes érzések éltek bennem, a
tavalyi év emlékei. 

Azonnal lepakoltam, a helyvá-
lasztással nem sokat kellett törőd-
nöm – sajnos. Nem mehet-
tem arra a helyre, ahol
tudtam, hogy legna-
gyobb a halak kon-
centrációja, mert
egy padka talál-
ható a meder-
ben és az min-
dig jó hal-
tartó hely
volt. Szin-
te alázattal
léptem a víz-
hez, még a felszínét
sem akartam megborzol-
ni, pedig szükségem volt
rá, mert vizet kellett merítenem az
etetőanyag bekeveréséhez. A csalo-
gatóanyagom nagyon egyszerű volt,
a lehető legfinomabb szemcséjű
anyagokat tartalmazta, egy kis szí-
nező anyagot, ami sötétre színezte a
keveréket és egy kis élő anyag –
csontit. Lehűlt vízben már több éve
eredményesen alkalmazom a
crysalist, amit szintén bekevertem.

A tocsogósra kevert anyagtól a kü-
szök érdeklődésének felkeltését és
fenntartását reméltem.

Talán egy perc sem telt el, az első
érdeklődő megjelent a finom szere-
léken. Határtalan boldogság töltött
el. Az első tavaszi hal mindig be-
cses, különösen akkor, ha egy ké-
kes-ezüst ruhába öltözött kis bodor-
káról van szó, amely „hevesen“
küzdött a tűspicc és az alig pár fo-
kos víz ellenében. Teljesen elége-
dett voltam a szerelék kiválasztásá-

val, ami egy 2,5 méteres spicc-
botból, 4x10-es (0,1 g)

úszóból és 0,07/0,06-os
főzsinór illetve előké-

ből és 24-es horog-
ból állt. Az öröm-

be egy kis üröm
is vegyült,

mert a hir-
t e l en -
j ö t t
b o l -

dogsá-
got negyedórányi haltalan időszak
követte. Valamit finomítani kell, de
mi az? A szerelék alkotóelemeit
nem igazán lehet ennél jobban, vi-
szont az ólmozást, ami 5 darab pa-
rányi, egyforma méretű sörétből
állt, igen. Egy darabot a horogtól 30
cm-re hagytam jelzőnek és az ösz-
szes többit kb. 60 centire felhúztam
az úszó alá. Így elértem azt, hogy
bedobás után az úszó szinte azonnal

beállt, jelezhette a kapást, de a sze-
relék többi része nagyon lassan sül-
lyedt át azon a zónán, ahol a kapá-
sokra számíthattam. Bejött!

Az első dobásra egy aprócska
küsz vette fel a műszúnyog csalit.
Amikor tenyeremen feküdt a kis
„ezüstékszer“, valami olyan érzés
kerített hatalmába, amit leírni nem
lehet. CSODÁLATOS!

Aztán kapás kapást követett, és
szépen szedegettem az apróságok-
ból. Azonnal visszaengedtem őket a
vízbe, csak később jutott eszembe a
haltartó.

A zsákmány vegyes képet muta-
tott. Küsz, dévér, karika, sügér és
bodorka is horogra került. Azon gon-
dolkodtam, hogy ilyen sokszínű ven-
dégsereg talán még soha sem foga-
dott emlékezetem – és hazatértem
után – horgásznaplóm tanulsága sze-
rint februári horgászataim során. Egy
kis kísérletezéshez is kedvem támadt,
a rezgőspicces botom a botzsákban
„szomorkodott“, gondoltam megér-
demli, hogy ő is szerephez jusson. A
legérzékenyebb spiccel szerelve, be
is vetettem. Nem mondhatom, hogy
nagy sikerrel, egyetlen kapásom volt,
amit meg is fogtam.

Ahogy elnéztem a szabadságukat
visszanyert halak lassú tovaúszását,
immár sokszázadszor átéltem azt az
örömöt, amihez lehet, hogy soha
nem jutottam volna el, ha nem let-
tem volna horgász. 

Halébresztõ

Tudják, én állóvízi horgász vagyok.
És mint ilyen, nem szívesen térek el

a megszokottól.

Egyedül a Túr jelent kivételt. Hogy
miért? Akik rendszeresen horgásznak
ezen a folyón, tudják. Változatos me-
der viszonyai, rendkívül tiszta vize,
lassú sodrása és különleges hal- és
növényvilága. Ráadásul csuka és
domolykó paradicsom. Megszokott ri-
tuálé, hogy minden év végén tartok
egy évzáró horgászatot a Túron, a
csukák és domik bánatára, na meg az
én örömömre. 2003 szilveszterkor, s
tavaly pedig mikuláskor. Kovács Dé-
nes és Nagy Lajos barátommal ugrot-
tunk le egy kis halaprításra. 

A tervezetnél jó két órával később
érkeztünk meg, főként szervezési
problémák miatt. Rendkívül ködös,
párás idő volt. Tudtam, hogy első osz-
tályú csukázó idő van. Ha most nem
fogunk, akkor soha. A bőség zavará-
ban szenvedtünk. Vagy 30 db. kishal,
ugyanennyi villantó, a botokról már
nem is beszélve. A folyó, természete-

sen nem volt befagyva (szokás sze-
rint). A vízimalomnál szinte mindig
lehet horgászni. Sejtelmes ködmanók
kergetőztek a víz felett, a malomzuha-
tag egykedvűen csobogott. Pakolás,
terepszemle. Mindjárt ki is szúrjuk a
kocsmát. Hideg van, igyunk hát vala-
mit. Úgy is van. Immár mediterrán
hangulatban bevetjük az első szerkót.
Lajos barátom pergetni indul. Még el
sem telik egy miatyánknyi idő, széle-
sen vigyorogva limbál egy csukát a
kezében. 

Ezt az égést! Hiába, a kezdőké a
szerencse. Még a második botot be
sem dobtuk, ez meg már csukát fogott.
Hát nem pofátlanság? Lajosról tudni
kell, hogy én csábítottam el horgász-
ni. Meg is hálálja a piszok. Ha én egy
halat fogok, ő hármat. Ha én fogok
egy két kilós pontyot, ő egy hármast.
Hát hol itt az igazság?!

Na mindegy, ez van. Menteni kell a
mundér becsületét. Dénes is mormog
valamit az orra alatt, hogy mit, azt in-
kább nem írom le. Végre kapása van
Dénesnek, de mivel eszik, én vágok

be. Egy darabig jön is, aztán a szere-
lék megkönnyebbül. Nem használunk
előkét, elharapja a damilt. Lajos me-
gint csörtet, mondanom sem kell, is-
mét csukával a kezében. Dénes első-
segély nyújtásba kezd. Szerinte még
az Újpest meznek sincs olyan szép li-
la színe, mint az én fejemnek Jó kis
házit ad, mivel annak vérnyomás
csökkentő hatása van. Lajosra már rá
sem nézek. Ha tekintettel ölni lehetne!
Dénes úszója bóklászni kezd, majd el-
tűnik. Ezúttal ő vág be, én eszem.
Eredményesen. Egy mérethatár körü-
li csupafog. Mehet vissza. Lajos és
Dénes eltűnik a kocsma irányába,
rám hagyva az összes botot. Úgy jár-
kálok, mint egy felügyelő. Végre eltű-
nik az úszóm, bevágok, érzem, akadt.
30-35 cm körüli csuka, puszi a hom-
lokra, mehet vissza. Dénes nyelető-
féke berreg! Futás, becsúszó szerelés-
sel érkezem. Bot a kézbe, tekerek. Ki-
emelem, nagyobb a horog, mint a fog-
paszta reklám. 

Félszemem az úszómon lenne, de
nem látom. Ezt a rohanást! Már

spanolja a zsinórt. Akasztok, de cse-
kély ellenállás. Partra húzom „ősü-
gérségét“. Ha ez így megy tovább,
megbolondulok. Ritkítom a botok szá-
mát, ez még sem igazság, három he-
lyett horgászni. Némi nyugalom, így
hát pergetni kezdek. 

Azaz csak kezdenék, ha nem akad-
nék fel mindjárt az ágra. Hiába, köd
van, vagy a házi pálinka hatása) Igaz
is! Nehogy elfelejtsem már az ízét. Na-
gyot húzok belőle. Ha nekik lehet, ne-
kem is. Elvégre én robotolok helyet-
tük. Mit mondjak, nem unatkozom.
Végre feltűnnek a láthatáron. Elújsá-
golom a történteket, hiszik is, nem is.
Lajos feljebb megy a folyón pergetni.
Dénes szintén villantót köt fel és már a
második dobásra csukeszt akaszt.
Szép méretes példány. Alakulnak a
dolgok. Ilyen tűzijátékot már régen
rendeztek a halak. Lassan esteledni
kezd. Lajos még fog két domit, meg
egy villantót. Mindannyian elégedet-
ten készülünk a hazaútra. Lám, a Túr
megint önmagát adta, nem okozott ne-
künk csalódást.            Katona Zoltán

Kaland a TúronHorgászok írják ��
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Az édesvízi élőhelyek kialakulása és
szerepe ősidők óta meghatározza az
emberiség, így a társadalmak élet-

színvonalát, mivoltát, így nem vélet-
len, hogy a korai kultúrák nagy fo-
lyók, folyamok mellett jöttek létre,

ahol az éltető víz lehetőséget adott a
„civilizált“ életre. 

A vízhez való kötődés a ter-
mészetközeli (vagy ha úgy tetszik:
primitív) népeknél sokáig megmaradt
a vadászó halászó életformák miatt.
Ilyen példa erre hazánkban a páká-
szat, amely a gyűjtögető élet utolsó
megjelenési formája, amit a közeli né-
peknél nem találhatunk meg sehol.

A pákászat Magyarországon a Kis-
Balaton, a Velencei-tó és térsége, a
Sárrét, a Bodrogköz, a Tisza egyes
szakaszai, sőt az Ecsedi-láp környé-
kén is fellelhető volt.

Az Alföld valaha igazi vadvíz-
ország volt. A Tisza szabályozása
előtt a folyó és mellékfolyói árterüle-
te, az áradások táplálta láp, mocsár és
rétvilág összefüggő vízi élőhelyrend-
szert alkotott. Ma már jóformán el-
képzelni sem tudjuk, milyen gazdag,
fajokban bővelkedő volt az egykori
flóra és fauna.

RRééttii  ccssííkk

Az ártereken élők megtanultak
együtt élni a folyó szeszélyeivel, ki-
használták a táj adottságait. Felsorol-
ni is hosszú a haszonvételeket: halá-
szat, vadászat, pákászat, csíkászat, rá-
kászat, teknősfogás, tojásszedés, nád
és gyékényaratás, ártéri gyümölcsök
és gyógynövények gyűjtése, gombá-
szás, méhészkedés.

A pákászat egyik fő célpontja a 30-
40 centiméteresre is megnövő réti
csík volt. Ez a hal az alapanyaga a ma
már ismeretlen csíkos káposztának,
ami a halak számának drasztikus fo-
gyatkozásával kikopott a magyar
konyha ételei közül. A réti csík ott is
megél, ahol a többi halfaj már nem
képes, minthogy a levegőből közvet-
lenül is képes oxigént felvenni. A pá-
kászok azt használták ki kifogásukra,
hogy oxigénszegény vízben élnek. A

halász megtisztított egy kis foltot a
növényzettel sűrűn benőtt lápban, és
erre helyezte vesszőből font varsáját.
A nyílt vízfelületen hamarosan meg-
emelkedett a vízben oldott oxigén
szintje, ami tömegével vonzotta oda a
halakat. Nem véletlenül nevezték az
ilyen halfogó helyeket csíkbányának.
Közismert volt a réti csík időjós tulaj-
donsága, angol elnevezése is erre utal,
időjáráshalnak (weatherfish) nevezik.
A pákászok mélyen hittek benne és
esküdtek rá, hogy ezek a halak már
egy nappal előtte megérzik a vihar

közeledtét. Nem is volt alaptalan ba-
bona az időjós tulajdonság. A halak e
tulajdonsága azon alapszik, hogy ren-
delkeznek egy járulékos légzőszerv-
vel. Az erekkel sűrűn behálózott bél-
rendszerén keresztül képes a levegő-
ből nyelt oxigént is hasznosítani. Ezt
nevezi a szakirodalom béllégzésnek,
illetve ez a szerv rendkívül érzékeny a
légnyomás változására. Régi leírások
szerint vihar közeledtekor a réti csí-
kok tömegesen úsznak a felszínre és
annyira felélénkülnek, hogy a mocsár
iszapja teljesen felkavarodik tőlük. A
réti csík az egyetlen hazai halfaj, ame-
ly képes elviselni a vizek időszakos
kiszáradását és akár hetekig kibírja a
lápok nedves iszapjában. Van még
egy a népi folklórból eredő vonatko-
zása a réti csíkoknak. 

SSáárrrréétt  uurraaii

Az aranyhal meséje is kapcsolódik
hozzá. Ugyanis nagyon ritkán lehet
találkozni a faj különleges változatai-
val. A teljesen aranyszínű csíkkirály
kifogása óriási szerencsének számí-
tott és egy-egy halász életében csak
nagyon ritkán következett be. Úgy
tartották, hogy a kifogott királyt azon-
nal vissza kell engedni a vízbe, külön-
ben szerencse helyett szerencsétlen-
ség lesz a jutalom. A csíkkirály párja
volt a csíkdáma, a fajnak egy albínó
változata.

„Pákászoknak“ a sárréti tősgyö-
keres magyar nép azon embereket
nevezi, kik folytonosan a réten, és a

rétből élnek. „A pákász se nem
szánt, se nem vet, se napszámba
nem jár, hanem a kész után nyúl,
vagyis „pákászkodik.“ 

„Az elnevezés hihetőleg a már el-
avult „pák“ gyökszóból ered, mely
csupán származataiban s tán nehány
családi nevekben él és konczot vagy
zsákmányt jelent. A pákász valóban
mint valamely pákosz eb, szünet nél-
kül konczot keres a réten, s minden
zsákmányon mit magának itt kilesett,
mohón kap.“ Ő az egész 15-20 mér-
földnyi Sárrétnek korlátlan ura s bir-
lalója, de egyszersmind nemtője, ki
nélkül e roppant vadfészket ránk néz-
ve elveszettnek kellene tartanunk.
Foglalkozásaiban annyi a változatos-
ság, hogy őt valóságos lángésznek
tartja a közönséges földmivelő, mert ő
nemcsak mindenbe kap, valósággal
de mindenhez ért is. 

KKaasskkáátt  kköött

Ő valóságos sporstman a parasztok
között, mert ő sajátképen nem dolgo-
zik, hanem játszva s kedvtöltve végzi
teendőit. Vétereit, vészeit és varsáit
kirakja minden irányban, azokba ha-
lat, csíkot, puszta kézzel nadályt s
nagy boszúságára rákot fog, mely
utóbbi állatról ugy van meggyőződve,
hogy az Isten nem teremtette ételnek,
miért is „féreg“nek nevezi s nagy mé-
reggel hányja ki a fogóból. Minden-
nemü vizivad után lesekedik s ha
nincs neki lőfegyvere, csapófát és tőrt

vet neki; a vadludak, vadruczák, szár-
csák és libuczok fészkeiből a friss to-
jást ezrével szedi, apró vad libát fog-
dos, mely aztán a gazdasszony keze
alatt megszelidül; kolcsag, vakvarjú, s
vasgémtollat szedeget; megbízásából
mindennemű vízimadarak tojásait
gyűjtögeti a nemzeti múzeum s a ked-
velők számára, bár semmikép nem
tudja elgondolni, hogy az urak mit
csinálnak ezen sok haszontalan tojás
héjaival! Gyékényből csinos kaskát, s
köpűkét köt minden kigondolható
használatra; nádból vészt, vétret, és

varsát, vagy csíkkast készít, hálót köt;
nádat, gyékényt, és sást vág s kévekbe
gyüjt.“

HHaalláásszzaatt

A halászat az emberiség két ősfog-
lalkozásainak egyike. Máig is meg-
őrizte fontos szerepét az ember táplál-
kozásában. Ahhoz, hogy az ember a
halhoz táplálékként hozzájusson is-
mernie kellett a fogási módokat,
számtalan eszköz, régészeti lelet ta-
núsítja, hogy már a kőkorszak embere
is milyen sokféle eszközt és módszert
alkalmazott 10-15 ezer évvel ezelőtt.
Eszközt csak azok készíthettek, akik
ismerték a halak szokásait és nem ki-
zárt, hogy már ekkor kitanulták a hal-
tartósítás módszereit, mint a fagyasz-
tás, a szárítást, a füstölést és a sózást.
A nagyobb zsákmány bőségesen jut-
hatott a cserekereskedelembe is.

A magyar halászat hagyományai
nyomon kísérhetők az ázsiai őshazáig.
Ezt számos nyelvi hagyomány és ré-
gészeti lelet bizonyítja. A Kárpát-me-
dence vizeinek régi halbősége is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a vándorló ősma-
gyarok letelepedésük helyéül ezt a te-
rületet választották. Az első halászati
okmányunk 1001-ben kelt: első kirá-
lyunk, István halas vizeket adományo-
zott a pannonhalmi bencés apátság-
nak. Az Árpád-korból még számos
egyéb írott emlékünk maradt a halá-
szatról. Ezek bizonyítják, hogy a halá-
szati jog adományozása, gazdasági je-
lentősége miatt, királyi kiváltság volt.
A középkori Magyarországon már va-
lódi halgazdálkodás folyt. Ez nemcsak
a halak feldolgozására, áruként való
értékesítésére terjedt ki, hanem ennek
elő feltételére, a víztulajdonlásra, a
halgazdálkodás jogi kereteire. Ebben
az időben a halászat már a halászó
jobbágy halászok, majd a XVII. szá-
zadban, néhány halászcéh keretében
ún. céhes halászok nevéhez kötődött.

Zsigmond Király uralkodásának
idejére (1387-1437) esik az első ha-
lastószerű létesítmény, a ma is meglé-
vő tatai Öregtó építése 1430-ban. Eb-
ben akkor még nem folyt haltenyész-
tés, csupán a környező vizekből fo-
gott halakat helyezték ki. A halastó
mai jellegét csupán az elsősorban ha-
lászati célokból szabályozható víz-
szint adta meg.

A nagy alföldi városban, Szegeden
Nagy Lajos Király idején (1342-
1382) a Tisza és óriási szabályozatlan
mellékvizei 4000 halásznak adtak ke-
nyeret. A dunai város Komárom adó-

ját nemegyszer a Fekete-tengerből
felvándorló hatalmas vizákkal és más
tokfélékkel törlesztette. Utalások van-
nak arra, hogy a XV-XVI. században
évente átlagosan ezer vizát fogtak a
Magyar Dunán. 

A Szeged környéki Tisza ezzel
szemben hihetetlenül nagy harcsáiról
volt híres. Sőt, úgynevezett harcsa-
székek működtek, ahol a nagy harcsá-
kat hasították darabolták, így juttatva
el a piacokra, a fogyasztóhoz. Csak
Szegeden egyes források szerint 150
család élt a halászatból! A halászat je-
lentősége régen az volt, hogy a hal-
hús a szegény nép fő fehérje forrását
képezte. A török és kuruc időkben a
halászat is visszaesett. Már nem lehe-
tett gazdasági tényező, de sokszor se-
gítette a lápokban és nádasokban buj-
dosók életét, a pákászathoz hasonló-
an. A halászatunk, halgazdálkodásunk
régmúltjából kiragadott példák vilá-

gosan mutatják, hogy a medencében
véglegesen letelepedő magyarság a
természetes vizek nagy halbősége mi-
att halgazdálkodást, tógazdálkodást
folytatott. Ez a tevékenység egybevá-
gott a mezőgazdaság gazdálkodási
formájával, azaz a halgazdálkodás is a
majorsági, azaz letelepítő életforma
céljaival. A török kiverése után a halá-
szat visszanyerte korábbi szerepét és
megtörténtek az új szövetségek kiala-
kulásának első lépései is. Sokféle, fő-
ként a Duna vonulatában tevékenyke-
dő halászok közös munkára szerve-
ződtek. 

MMeeggccssaappppaanntt  zzssáákkmmáánnyy

Kialakult a halászat gyakorlásának
jogi rendszere. Ebben nagy szerepe
volt a németek (svábok) tömeges be-
telepítésének. Ezzel együtt tekinté-
lyes számú halász is hazánkba került,
és ők az itt meghonosodottnál na-
gyobb szerepet kívántak. Nem tudni
az okát, de tény hogy a XVIII. század
közepére, végére honi vizeink egyko-
ri halgazdagsága megcsappant, bár
így is gazdagon adott zsákmányt. A
hal-állományt tovább apasztotta a Du-

na és a Tisza szabályozása. A termé-
szetes „halbölcső“ lecsapolása, kiszá-
rítása a XIX. század közepére az or-
szág egykori halgazdagságát végképp
eltörölte és ekkorra már a tógazdasági
ismeretek is feledésbe mentek.

A XIX. században helyes gazdasági
céloktól vezetve megindult a vizek
szabályozása. Sajnos, ebben a munká-
ban a nagynevű kezdeményező, Szé-
chenyi István nem talált megfelelő
halgazdasági munkatársra. A műszaki
változások nem társultak megfelelő
halgazdálkodási intézkedésekkel. A
korábbi halbőség évről-évre csök-
kent. A halszűkét még fokozta az
1850-es évek végén fellépett többéves
aszályos időszak, amikor csaknem ki-
száradtak még az olyan vizek is, mint
a Velencei-tó.

FFookk--rreennddsszzeerr

A természetes vízi halászat azon-
ban nemcsak az élővizek medréhez
kötődött, hanem jelentős szerepet ját-
szottak az ún. fok-rendszerek is.

A fok jelentéséhez szorosan hozzá-
tartozik a létrehozott rés, mesterséges
bevágás, árok funkciója, célja is. A fok
tehát az a rés, szűkület, nyílás, bevá-
gás, ami megnyitja az utat a víz előtt,
az ártér szélesebb és alacsonyabb ré-
szei felé így az árteret időszakos víz-
bőségnél vízzel töltötték fel halászat
(természetes ivóhelyek, halbölcsők) és
más haszonvételek (pl. legelő, ártéri
gyümölcsös stb. öntözése) érdekében,
illetve, mely innen a stagnáló vizeket
visszavezette apadáskor a folyó med-
rébe és így az árteret ismét más ha-
szonvételre felszabadította. Eszerint
tehát a fokok az ártér gazdasági hasz-
nosítása érdekében kialakított vízfo-
lyások, melyek a vizet két irányba ve-
zetik; áradáskor az ártér mélye, apa-
dáskor a folyó medre felé. Az így ki-
alakított vízrendszer leglényegesebb
sajátsága, hogy egységes rendszerbe
kapcsolta az ártér valamennyi álló és
folyó vizét. Ezeket a területek, amikor
áradások után megteltek vízzel és ter-
mészetesen hallal is, elrekesztették,
így remek halászóhelyek jöttek létre.

Fesztóry Sándor

Pákászat, halászat, ártéri gazdálkodás a régmúltban MMMMiiii llllyyyyeeeennnn    hhhhaaaallllrrrraaaaddddaaaarrrrtttt
vvvváááállllaaaasssssssszzzzuuuunnnnkkkk????

Jó lesz nekem ez a halradar? Ez az a kérdés, mellyel minden halra-
dar vásárló előbb-utóbb találkozik. Persze, inkább előbb találkoz-
zon, mert, noha folyamatosan csökkennek a készülék-árak, egy 

rosszul sikerült választás hosszú időre elveszi az ember kedvét, hogy
spórolt pénzét ismét ilyen beruházásra költse.

Elöljáróban szögezzük le rögtön, univerzális készülék nincs! Olyan,
amely egyaránt hatékony a Tisza-tó laposában, a bányató gödrében,
tökéletesen vizsgálja a feneket, de azért nagy területen talál halat is,
nem létezik. Így egy halradar vásárlása mindenképpen kompromisszu-
mot kell, hogy jelentsen. 

Néhány törvényszerűség, ami nélkül nincs döntés: Egy halradar leg-
fontosabb ismérve látószögének nagysága. A leggyakoribb modelleket
figyelembe véve a következő méretekkel találkozhatunk: 9, 10, 16, 20,
24, 45, 60, 90, 150 fok. Mint ezekből az adatokból is kitűnik, nagyobb
a variációk lehetősége az alacsonyabb értékeknél, és ez nem véletlen.
A köztudattal ellentétben, nem a nagy látószögű radarok használhatók
eredményesen, és ez, egy roppant egyszerű hasonlattal egyértelműsít-
hető is. A szonárok sugara pont úgy halad a víz alatt, mint a fény a le-
vegőben, csak persze más frekvencián. Képzeljen el egy folyamatosan
azonos teljesítménnyel világító izzót egy fókuszálható kézilámpában.
Állítsa szűkre a fókuszt, és világítson meg vele egy pontot. Miután a
fény legnagyobb része a kívánt kis területre esik, minden jól látható,
az apróbb részletek is szemügyre vehetők. 

Ha ezek után tágítja a fókuszt, természetesen vele együtt nő a leta-
pogatott terület nagysága is, ám a kép minősége rohamosan csökken,
hiszen egyre kevesebb fény világítja meg az egyre nagyobb területet.
Így lát a halradar is, de itt még tovább csökken a hatékonyság esélye,
mert amíg a fény esetén rögtön a letapogatott felületet látjuk, addig a
halradar csöppnyi jeladójába vissza kell találni a visszaverődött suga-
raknak, amiket majd digitalizált kép formájában a képernyőn elemez-
hetünk. Ráadásul a fizika törvényszerűségeinek megfelelően az egye-
nes irányban terjedő sugarak, a becsapódási szögüknek ellentétesen
verődnek vissza, így még tovább csökken az észlelés esélye. 

Ha még tovább akarjuk rontani az esélyeinket, akkor azzal is szá-
molnunk kell, hogy a letapogatott nagy terület képe, a halradar képer-
nyőjének és felbontó képességének megfelelően, aránytalanul lekicsi-
nyítve kerül megjelenítésre. 

Fentiekből tehát az optimális halradar a következőképpen néz ki:
Látószöge minimális, képernyője maximális, felbontóképessége töké-
letes. Ez persze meg nem ideális minden vízre, így marad a kompro-
misszum.

Tiszanagyfaluba került a csónakmotor
Nemrégiben kapta meg nyere-

ményét Takács József tiszanagy-
falui horgász, aki egy 60 centimé-
ter hosszú harcsának köszönheti
szerencséjét. A tavaly augusztus
végén fogott hal azonban nem
mindennapi példány volt: egy ap-
ró, narancssárga műanyagjelet vi-
selt a hátúszója mellett. A jelet
még 2003 novemberében helyez-
ték a halra a Tisza-Szamos Kht.
szakemberei, amikor Balsánál
másik 99 társával együtt betele-
píttették a Tiszába.  

A T5098 jelű bajuszos 289 napot
töltött a folyóban, 20 kilométer-
nyit vándorolt, ez idő alatt 10
centit nőtt, 40 dekányit gyarapo-
dott a súlya. Egy közel másfél ki-
lósra nőtt harcsa persze egyálta-
lán nem számít rekordpéldány-
nak, Takács Józsefnek mégis em-
lékezetes marad a zsákmány. Mi-
vel a hal adatait elküldte a kht. cí-
mére, így részt vehetett a program
adatközlői számára hirdetett, de-
cember 17-én – közjegyző jelen-
létében – megtartott sorsoláson. 

levilagitani.qxd  2005.03.26.  22:12  Page 1
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A horgászat és a vadászat az
ember legősibb tevékenységei
közé tartozik. Az emberi törzsfej-
lődés hajnalán természetesen a
mai értelemben vett horgászat
csakis kizárólag halfogást jelen-
tett és a létfenntartást szolgálta. Ma a horgászat sport (gondoljunk a hal-
fogó versenyekre), hobbi és nem utolsó sorban kellemes időtöltés is. Az
érdekesség az, hogy szinte mindmáig megőrizte ősi eszközeit ez a fajta
tevékenység. A kezdeti szigonyos halfogástól eltekintve, elődeink is bo-
tot használtak karjuk meghosszabbításaként, igaz nem szénszálas ke-
resztszövéssel erősítettet, hanem egy egyenes faágat. Damilként növé-
nyi rostokat vettek igénybe. A horog anyaga kezdetekben állati csont,
majd a fémolvasztás és megmunkálás fejlődésével a fém. Úszót abban
az időben nem használtak, legalábbis nincsenek róla tárgyi emlékeink,
az úszó csak sokkal később, a középkorban jelent meg.

A mai kor horgászának nem kell a természetben barangolnia ahhoz,
hogy több órás bolyongás és kutatómunka után találjon egy egyenes
mogyoró vagy kőrisfa ágat, hogy azt megfelelő előkészítés után alkal-
massá tegye horgászbotnak. Ma a bőség zavarával állunk szembe, ha be-
lépünk egy horgászboltba. Rengeteg bot várja az állványokon, hogy be-
bizonyítsa újdonsült gazdájának egy nagyobb hallal való sikeres küzde-
lem után, hogy megérte az árát. De mennyi is az az ár, amire azt mond-
hatjuk egy bot esetében, hogy nem drága, vagy az ár-érték aránya meg-
felelő. A horgászbot vásárlásához szeretnék most segítséget adni, átte-
kintve néhány fontos tudnivalót.

Mielőtt rátérnék a botok fajtáinak ismertetésére és azok használatára,
tekintsük át a botokon található feliratokat és azok jelentését. Álljon itt
a következő példa: A 5-15. Amint látható, két elemből áll a jelölés, egy
betűből és két számmal kifejezett értékből. A betű, a bot akcióját jelöli,
vagyis azt a mértéket, hogy a bot-
spicc terhelés hatására a vízszin-
testől mennyire tér el. Négyféle
betűjelzést alkalmaznak az akció
jelölésére: A, B, C és D. Az „A“
akciósnak a spicce hajlik és a to-
vábbi része a nyél felé változatlan
marad. „B“ akció: spicctől a bot
közepéig hajlik. „C“: spicctől a
közép alatti részig hajlik. „D“: a
teljes bottest hajlik. 

Áttérnék a jelölés második ele-
mének, a két számérték jelentésé-
nek ismertetésére. A minimum ér-
ték, az előző bekezdésben említett
A 5-15 jelölésből 5 gramm, és a bot dobó súlyának felső határa 15 gram-
m. Tehát a bot akkor működik rendeltetésének megfelelően (lehet vele a
maximális dobástávolságot, illetve csalivezetést elérni), ha a 2 érték kö-
zötti súlyú műcsalival, etetőkosárral, ólomsúllyal vagy szerelékkel stb.
terheljük. 

Az előbbiekben áttekintettük a horgászbotokon található jelzéseket,
most pedig vegyük sorra a bot típusokat, azok jellemzőjét és felhaszná-
lási területeiket.

Gyűrűzetlen spiccbotok: ebbe a kategóriába 2 féle botcsalád tarto-
zik, az egyik a teleszkóp rendszerű spiccbotok, a másik a rakós horgász-
botok. Mindkét bot típus elsősorban a finomszerelékes horgászok kel-
léktárában található meg. A botok dobó súlya nem jellemző, mert ezek-
kel a botokkal nem dobunk fej felől, csak a bot alól lendítjük be a sze-
reléket. 

• A teleszkópos botok vastagabb részébe lehet a spicc felőli vék-
nyabb tagokat beletolni. A gyárak 2-10 méteres hosszban gyártják eze-
ket a pálcákat. Fő jellemzőjük, hogy a bottal szinte azonos hosszúságú
szereléket kell hozzájuk használni. 

• A rakós botokkal kényelmesebben és pontosabban tudunk horgász-
ni. A bot egyes tagjait egymásba kell illeszteni, nem pedig egymásból
kihúzni, mint az előbb tárgyalt teleszkóposak esetében. Ez a bot lehető-

vé teszi, hogy ne kelljen teljes
hosszban használni a botot, ha-
nem csak annyi részt rakunk ösz-
sze, amit az adott vízterület és
part megkíván, illetve lehetővé
tesz. A bot legfőbb ismérve, hogy

a szerelék hossza nem egyezik meg a bot hosszával, annál jóval rövi-
debb. A szerelék hosszát mindig a meghorgászandó víz mélysége hatá-
rozza meg. Bevágás után a botot egy görgőn hátratoljuk, és a damil
hosszával egyező hosszúságú bottagnál bontjuk a botot, és a spiccbot-
hoz hasonlóan kiemeljük, illetve a szákhoz húzzuk a halat. Hosszuk ál-
talában 9-14,5 méterig terjed.

Gyűrűzött horgászbotok:
• Bolognai botok: ezeket a botokat gyűrűzött spiccbotként is szokás

nevezni. Általában 5-8 méteres hosszban kerülnek forgalomba, kivétel
nélkül teleszkóp rendszerűek. Folyó vizi úsztatós horgászatra készültek
a botra szerelt orsó segítségünkre lehet egy nagyobb hallal való megmé-
rettetés alkalmával. Soha ne használjunk 0,18-as damilnál vastagabbat
ehhez a horgászmódszerhez.

• Match botok: ezek a botok Angliából származnak és távoli, úszós
horgászatra használhatjuk eredményesen. Készülnek teleszkópos, úgy-
nevezett telematch és 3 részből álló, összedugható változatban egyaránt.
A botok dobósúlya is nagyon változatos képet mutat, 2-8 grammtól 5-25
gramm dobósúly tartományok között. Ezekhez a botokhoz egy, a damil-
hoz egy ponton rögzített ún. waggler úszót használunk. 

• Winkle picker vagy rezgőspicces botok: ahogy a bot neve mutat-
ja, ezek a botok fenekező horgászatra valók, mégpedig kapásjelző nél-
kül. Általában 2, jobb esetben 3 különböző erősségű spiccel árusítják, a
jobb modellekhez lengőspicc is tartozik. Hosszuk 270-300 cm között

változik, kisebb testű, békés halak
horgászatára fejlesztették ki. 

• Feeder botok: az előbb tár-
gyalt rezgőspicces botokhoz
nagymértékben hasonlítanak,
több, különböző erősségű spicc
tarozik ezekhez is, és fenekező
horgászatra alkalmasak, elsősor-
ban folyóvizen. Hosszuk általá-
ban 360 cm.

• Bojlis botok: ezt a bottípust
pontyok boilie csalival történő
horgászatához fejlesztették ki.
Manapság az űrtechnikában hasz-
nált anyagokból építik ezeket a

horgászeszközöket. Első ránézésre az ragadja meg a figyelmet, hogy a
markolat osztott. Átlagos hosszuk 330-360 cm. A bot dobósúlyát nem
grammban, hanem egy angol mértékegységben, librában adják meg.
Egy libra (rövidítése lb) 0,454 kilogramm. 

• Pergető botok: a pergető botokat, ahogy a nevük is mutatja a per-
getéshez, vagy más néven műcsalis horgászathoz használjuk. Ezeket a
botokat három alcsoportba oszthatjuk dobósúlyuk szerint. A könnyű, a
közepes és a nehéz pergető botokra.

• könnyű pergető botok: 0-25 gramm dobósúly tartomány között
használhatjuk ezeket a könnyű pálcákat eredményesen. Kisebb tes-
tű ragadozó halak, sügér, kisebb domolykók, pisztrángok horgásza-
tához használjuk.

• közepes pergető botok: 25-100 gramm közötti súlytartományban
vannak. A tartomány alsó határán a süllőpergetés áll, az 50 g körüliek
a csuka és a kategória felső határán a harcsák pergető horgászata áll.

• nehéz pergető botok: kifejezetten harcsára horgásznak velük.

Az előbbiekben felsorolt botok a legáltalánosabban használt típusok
hazánkban. Remélem, sikerült egy kis segítséget nyújtanom a bottípu-
sok közötti eligazodásban. 

Balogh Róbert

Görbüljön a bot!
Gondolatok a horgászatról és az alapfelszerelésről
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Két saját tulajdonú holtágon gaz-
dálkodunk, amelyek Tarpa hatá-
rában helyezkednek el. A fent ne-
vezett holtágak (Vargaszegi, Kiss
Jánosé) a Tisza árterületén talál-
hatóak a Tisza töltésének közvet-

len közelében. 

Megközelíthetőek gépkocsival
műúton és kőzúzalék úton a töltés
mellett, illetve a töltés tetején asz-
faltozott kerékpárúton. 

Teljes területük nyugalmi hely-
zetben 14 hektár. Az önkormányzat
segítségével a  Magyar Állam által

előírt kötelező haltelepítéseinknek
minden évben eleget tettünk a halá-
szati üzemtervünk alapján.

Tavaly az önkormányzat segítsé-
gének köszönhetően sikeresen pá-
lyáztunk az F.V.M. által kiírt pályá-
zaton, így 1.649.000. Ft értékű,

2985 kg 2 illetve 3 nyaras pontyot
telepítettünk holtágainkba.

Az elmúlt nyarak során a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem, valamint a Hortobágyi
Nemzeti Park szakemberei átfogó
növény- és állatföldrajzi térképe-
zést végeztek vizeinken, amelyhez
egyesületünk minden segítséget
megadott. 

Az eredmények kiértékelése
alapján megállapították, hogy holt-
ágaink ökológiai szempontból kivá-
ló élőhelyet nyújtanak azon élőlé-
nyeknek, amelyek között számos
védett faj is szerepel (pl.: szivárvá-
nyos ökle, réti csík, vágó csík, etc).

A kutatók megállapítása szerint
sajnálatos módon hiányzik a halfa-
jok közül a compó, amely halfaj
őshonos ezen a vidéken. Egyesüle-
tünknek szándékában áll telepíteni
ebből a fajból, amelyre előzetes
ígéretet kaptunk a velünk kapcso-

latban álló halgazdaságtól. Ugyan-
akkor számos vízimadár is él a te-
rületünkön (tőkés réce, szürke
gém, fekete gólya, bakcsó, jégma-
dár etc). Ezeknek egy része védett,
más része vadászati szempontból
jelentős.

Gyakori halfajok: ponty,
bodorka, ezüstkárász, törpehar-
csa, amur, szélhajtó küsz, dévér-,
vörösszárnyú-, karika keszeg, 
csuka.

Bemutatkozik
A tarpai Kuruc HE

Horgászat a Duna deltában 7nap/7 éjszaka. Szálláshely: a 4 csoport
ellátásár. 4 férőhelyes emeletes ágyakkal és 4 db 2 ágyas szoba áll ren-
delkezésre. A szálláshelyen melegvizes zuhanyzók és WC-k állnak ren-
delkezésre. A szállás a Duna mellett található, a parton közvetlenül ki-
épített horgászhelyekkel. Kiegészítő díj fejében a horgászhelyek kivá-

lasztását és elfoglalását román-magyar- nyelvű tolmács segíti. 

Tagdíj/fő           Tiszántúl          Duna-Tisza          Dunántúl
köze

Alap 20.500 20.500 20.500
Kiegészítő 18.000 20.000 22.000
Összesen 38.500 40.500 42.500

A horgászszakosztály ajánlata

Ellátás: egyszeri kétfogásos meleg ebéd.
Utazás: oda-vissza autóbusszal, valamint a Du-
nán komppal és onnan 10 km hosszan traktor pót-
kocsin (2 fordulóval). 
A díjak 4 ágyas szobákra értendő, 2 ágyas szo-
bák igénylése esetén az alapdíj +10.000 Ft-tal
emelkedik.

Fontos tudnivalók:
A napi jegy helyszínen fizetendő, 2.5 Euró értékben.
Hal felvásárlás: 1 kg. felett 1,5 Euró/kg.
Áron motorcsónak bérlés: 4 személyes 4 Euró/óra/fő 
(a motorcsónak vezetője a horgászt kiteszi, majd felveszi a láp területéről). 
További étkezés: reggeli 1 Euró.
Szakosztályvezető: Horváth Zoltán, tel: 06/70-330-8944
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1. Mi a tiszavirág?
2. Sorolj fel legalább három védett halat!
3. Melyik népszerű, ragadozó halunknak van kefe fogazata?
4. Van-e ebfoga a csukának?
5. Miért kell minden akváriumba növényeket is telepíteni?  
6. Melyik 2 fontos anyag alkotja a levegőt?
7. Mi a halliszt?
8. Melyik hónapban ívik a süllő?
9. Keszegfélék közül melyik nő a legnagyobbra?

10. Hány éves korig váltható gyerekjegy?
11. Egyik halunk decemberben ívik, melyik?
12. Válthat-e területi jegyet két egyesületnél az ifjúsági

horgász?
13. Mi jellemző a jász pikkelyeire?
13+1. Pislog-e a hal a szemével?
Megfejtési határidő: május 31. 
Kisorsolásra kerül: 3 db megyei gyermekjegy
Fődíj: 1 hetes horgásztábor, Tiszadobon!
A nyeremények átvehetők a Horgász Szövetség irodájában,
Nyíregyháza, Dózsa György út 9. szám alatt. A nyerteseket le-
vélben értesítjük.

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

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

2005. ................. hó ....... nap.

megfejtő aláírása ��

��

1. angolna
2. nincs
3. május-júnis
4. igen
5. egyikre sem
6. Magyar Országos Horgász

Szövetség 
7. menyhal

8. szivárványos ökle
9. pergetéshez

10. harcsa
11. 14
12. kettő, az amúr és a paduc
13. Esox Lucius

13+1. Herman Ottó

Horgász k-VÍZ

Horgász viccek

Rengeteg halat kellett
betelepíteni

Bár a tél mindent elkövet, hogy
csak a hidegre gondoljunk.

Azért a természet örök körfor-
gása szerint egyszer tavasz lesz,

s a horgászok is felébrednek 
téli álmaikból.

A Szabolcs Halászati Kft. ügy-
vezetője, Radóczi János neve
egybeforrt a halászattal és hor-
gászattal, ezért több aktuális kér-
désben is kíváncsiak voltunk a
véleményére.

– A napokban emlékeztünk a
romániai ciánszennyezés ötödik
évfordulójára, és felháborítónak
tartom a különböző híresztelése-
ket, hogy például a hatóságok
túladagolták a ciánt hatástalanító
szert, azért történt a halpusztulás
– vélekedik a szakember. – Ba-
darság, mit lehetett volna akkora
vízbe bele tenni? Különben sze-
rencsére a folyón láthatóan hely-
reállt az ökológiai egyensúly.
Ilyen gyönyörű „tiszavirágzást“
én még nem láttam, mint tavaly
volt. Mindez nemcsak a termé-
szetnek köszönhető, segíteni
kellett bizonyos területek kímé-
lésével és főleg pótlással. Ren-
geteg halat kellett ezért betelepí-
teni a folyóba. Mi például az ala-
pítvány pénzéből keltetőházat
építettünk, s azóta is nagy meny-
nyiségben állítjuk elő az ivadé-
kokat. Nehezményezzük viszont,
hogy a környezetvédelmi szervek

kutatásai és azok eredményei
nem jutnak el hozzánk.

– Bebizonyosodott, hogy a
horgászatnak egyre nő a tábora –
folytatta Radóczi János. – Ma a
megyében közel tizenhétezren
hódolnak ennek a szenvedély-
nek, csak nekünk, a Tisza-Rétkö-
zi Horgász Egyesületnek ötezer
tagja van. Mint ismert, 2004. ja-
nuár 1-jétől a Bodrog folyó a tor-
kolattól az országhatárig, vala-
mint a Bodrogolaszi térségében
lévő Szőlőskei és Svábszögi
holtágak, illetve a Tisza teljes
terjedelemben Zsurktól Tiszado-
big (140 km) és a kapcsolódó:
Kenézlői, Timári (a folyó jobbol-
dalán található) holtágak halá-
szati joga a mi kezelésünkbe ke-
rült. Ide érvényesek a folyókra
kiadott területi engedélyek is. A
Vajdácskai holtág is a kft-hez tar-
tozik, de ezen az 50 hektáros
vizen külön területi engedéllyel
és napijeggyel lehet horgászni. A
Bodrog-köz gazdag vizekben,
közülök többnek van halászati
hasznosítója, de jónéhány a Tisza
ás a Bodrog jogán horgászható-
ak. A vitatott esetek tisztázása a
közeljövőben fog megtörténni,
amiről tájékoztatjuk majd az
érintetteket. Különben a lehető-
ségekről a jegyárusaink részletes
információval szolgálnak. A ter-
veink szerint a Bodrogon nem
növeljük a halászok számát.

Az előző Horgásztotó megfejtése:

Az előző szám nyertesei:
Fődíj: 1 db Magyarország halai című kötet:
Turcsán Zsófia 4432. Nyíregyháza, Boglárka u. 10.
Megyei Gyermekjegyet nyertek:
Barnicskó László 4481. Sóstóhegy, Gyula út 24.
Megyesi Bernadett 4320. Nagykálló, Temető út 5.

Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését is, akik
kedvet éreznek írni ebbe az újságba! Akár komplett
horgásztotót is összeállíthattok, és beküldhettek cí-
münkre, akár érdekes, vicces horgászélményeteket is
megoszthatjátok az olvasókkal. Küldhettek fotókat, is!

Összeállította: Kriston Lászlóné, megyei Horgász Szövetség

Egy férfi horgászik a folyóparton,
és az egyik lába be van gipszelve. 
Arra megy egy másik horgász, 
megkérdi:

– Harapnak a halak?
– Nem, csak elestem.

Elmegy a Debil család horgászni.
Kifognak egy aranyhalat, mire az
megszólal:

– Ha visszadobtok, teljesítem há-
rom kívánságotokat.

Megszólal a kisgyerek:
– Sünit, sünit !

Az apa:
– Sünit anyád fenekébe !

Az anya:
– Vedd ki, vedd ki !

Két rendőr horgászik. Megszólal az
egyik:

- Te, nincs még egy úszód ?
- Miért ?
- Mert az enyém elmerült.

Két horgász ül a folyóparton, és
elmélyülten vizslatja a vizet. Egy-
szer csak arra megy egy halottas-
menet, mire az egyik horgász feláll,
leveszi a kalapját, maga elé bámul
egy percig, majd visszaül a botja
mellé, és horgászik tovább. A másik
ránéz: 

– Nem is tudtam, hogy ilyen
együtt érző vagy !

Hát tudod, azért mégis harminc
évig a feleségem volt.



Amit ma 
elkezdhetsz, 
ne halaszd...
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A Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szövetsége a január 22-
én tartotta szokásos év eleji
konzultációját a megyében
tevékenykedő horgászegye-
sületek elnökei, titkárai, gaz-
dasági vezetői részvételével.

A megbeszélésen először Mar-
kos András az APEH részéről
adott tájékoztatást. Fesztóry
Sándor ügyvezető igazgató az
egyesületeket érintő aktuális
feladatokat emelte ki.

Vizsgalehetõség. A megyei horgászszövetség is képvisel-
tette magát a március 4-én X. Vakáció Nemzetközi Idegen-
forgalmi, Utazási és Szabadidõ Kiállítás és Vásáron a Buj-
tosi Szabadidõ Csarnokban. A kilátogatók a standon
megtekinthették a szövetség kiadványait, tanácsot kaphat-
tak a horgászat ismereteibõl, s ami nagy dolog, a jól fel-
készült leendõ pecások vizsgát is tehettek a helyszínen.

Kozma Péter halászati főfel-
ügyelő a hatósági munkáról tar-
tott előadásában kitért a halvé-
delmi bírságokra, a pályázatok
elbírálására. 
A legtöbb felvetés a résztvevők
részéről éppen a víztározóhoz
kötődött. Szó esett például a ví-
zen használt etetőhajókról, a fe-
gyelemről. A Keleti Főcsatorna
töltésein uralkodó áldatlan álla-
potra utaltak néhányan.

Felelős gazdálkodás

Tavaszi telepítés (2. oldal)

Halébresztõ (5. oldal)

Pákászat... (6–7. oldal)

Esõ után... (7. oldal)

Görbüljön a bot (8. oldal)

Rengeteg halat (11. oldal)

A tél mindig hosszú a horgá-
szok számára, még akkor is, ha
valaki szereti és mûveli is a léki
horgászatot. Rengeteg dolog-
nak összhangban kell lenni ah-

hoz, hogy nyugodtan hódoljunk
a téli horgászat örömeinek.

Várnunk kell, amíg kellõ vastag-
ságúra hízik a jég ha az idõ me-
legebbre fordul, elkezd olvadni.

A folyóvizekkel közvetlen 
kapcsolatba lévõ vizek szintje 
a folyótól függ, mert apadás

esetén a jég alól kiszalad a víz,
így az összerepedezik 

és vége a téli örömnek. 

Szigorúbb ellenõrzés
(Cikkünk a 3. oldalon olvasható!)

Rekordfogások Wachteinheim-módra

Wachteinheim József, a milotai Tiszavirág” Horgász Egyesület
titkára (jobb oldali képen) bőséges zsákmányt tudhatott magáé-
nak 2004-ben. A kifogott halakkal együtt szívesen fényképezked-
nek mások is.

– Sokan kérdezik a helyiek közül is, hogyan horgászom. – Nekik
is szívesen elmondom, mégsem hiszik el, hogy milyen egyszerű a
módszerem. Talán az a gond, hogy az eredményességben nem csak a
szerelés számít, hanem sok apró dologra kell odafigyelni. Nagyon
sok mozzanatot – a bevágástól, a szákolásig – hibátlanul kell elvé-
gezni, mert elég egy kis gond és vesztett a horgász! Nem egyszer hal-
lottam a horgász imádkozást egy-egy hal leakadása, vagy szakítása
esetén. Ilyenkor a szerelés és a csali jó volt, de a többi...? Általános
vélemény, hogy egy-egy helyen a helyi horgászok lehetnek eredmé-
nyesebbek a vendégeknél, de erre is van cáfolat...

Kívánok mindenkinek eredményes horgászatot!

� Családi horgászat                   (Turcsán Zsófia rajza)

� Nádégetés a rakamazi Morotván

� Gereblyézett méreten aluli harcsák
� Tudod-e?
Mik a ruganyok?

vízterelő gátak
Van-e olyan folyam, ami
átszeli a sivatagot?

Igen, a Nílus Egyiptomban,
valamint a Coloradó 
Észak Amerikában.

Milyen színek láthatók 
a szivárványban?

Ibolyakék, kék, zöld, 
sárga, narancssárga, vörös. 

Ezeket a színeket 
spektrumszínekként is ismerjük.� Tél a folyón

Rekordfogások Wachteinheim-módra
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