
Tisztségviselők évnyitó megbeszélése
Február 5-én tartotta a me-

gyei szövetség szokásos 
év eleji konzultációját az 
egyesületi vezetők részére, 
több mint 80 fő részvételével. 

A konzultáción tájékoztatást 

kaptak az egyesületek az őket 
érintő bevallási, adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, továbbá pá-
lyázati lehetőségekről, és szakmai 
betekintést is kaptak a jelenlévők a 
védett területek formáiról vízügyi 
előadótól.

Kozma Péter halászati főfel-
ügyelő elmondta, hogy a jövőbeni 
tervek között szerepel a halászati 
horgászati törvény módosítása. 
Kérte az egyesületi vezetőket, hogy 
olvassák át a törvényt és észrevéte-
leiket írják össze, mert a törvény-

módosítás előtt újból szeretne egy 
megbeszélést tartani a vezetőkkel. 
Elmondta továbbá, hogy halvédel-
mi bírságot 2010. évben több mint 
19 millió forintot szabtak ki, 743 
határozattal. A konzultáció befeje-
zéseként a jelenlévők kérdéseket 
tettek fel az előadóknak. Így töb-
bek között a pályázatokról, a vizek 
halászati jogának elbírálásáról.

Statisztikai adatok
2010. évi megyei fogás, egy 
leadott naplóra: 19,39 kg (a 
2009. évi átlag: 19,21 kg volt)

Megyénk horgászai által zsákmá-
nyolt mennyiség: 168 770 kg.
A fogási napló leadása a felnőtt 
horgászok esetében: 69,2%-os 
volt. (2009. évben 66%).

Megemlékezés
Tizenegy éve, 2000. január 

30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat 
létesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd 
a Tiszába került, erről emlékezett 
meg a tiszalöki  Új Élet Horgász és 
Környezetvédő Egyesület./4.

Kisvárdai nagyhalaK. Kisvárdán a tőzegkitermelés után keletkezett 
bányató. 1973-tól van a horgászegyesület gondozásában. A Magyarországon 
honos halfajok megtalálhatók benne. Összesen 47 hektár a vízfelületünk. Ezen 
belül négy tavat különböztetünk meg, ebből legnagyobb az ún. Nagylapos, mel-
lette helyezkedik el a Bulgár és a kettő ölelésében található a Háromszög. Egy 
kicsit távolabb a kisvárdai vár szomszédságában található a Pontyostó.

Köszönet a támogatásért
Jó hír, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata el-
ismerve a megyei horgász szövetség tevékenységét, 400 ezer forint 
támogatást nyújt működéséhez, illetve különböző rendezvényeihez. 
Köszönet a város vezetésének a működési támogatásért! 
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Haltelepítés kezdődött
Március 18-án megkezdődött a hal-
telepítés Nagykállóban. Összesen 3 
mázsa horogérett pontyot és 3 mázsa 
4-5 kg amurt helyezett ki a vízkezelő 
egyesület a Vadkert tápcsatornába.

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Sporthorgász Egye-
sületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége számára ajánlották fel.
A befolyt 84.311 Ft-ból a Villantó Magazin horgászújság ki-
adási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövőben is köszönettel vesszük. 
adószámunk: 19207119-1-15

1%

2010. évi me - 
gyei taglétszám

696 fő a csökkenés. (ami 580 fő 
felnőtt, 26 fő ifi, 90 fő gyermek hor-
gász csökkenésből áll)

Fel-
nőtt ifi gyer-

mek
Össze-
sen

12079 416 1258 13753

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye horgászvizei, 
horgászati lehetőségei
MOTTÓ: Az legyen a horgász 
nemes törekvése, hogy a halat 
óvja, kímélje és védje!
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Versenynaptár 2011

Színvonalas versenyek, 
feljutás az első osztályba

2011. március 2-án tartotta ülé-
sét a megyei verseny szakbizott-
ság, ahol elfogadták a 2011. évi 
munkatervüket, és elkészítették a 
megyei versenynaptárt. Határoztak 
a nevezési díjakról, ami csekély 
mértékben emelkedett. Felosztot-
ták egymás között a versenyekkel 

járó feladatokat. Céljuknak tűzték 
ki erre a versenyévre, hogy a tőlük 
megszokott színvonalon rendezzék 
meg a megyei versenyeket, továb-
bá, hogy a megyei versenycsapat 
ismét az I. osztályban szerepelhes-
sen. (A 2010. évi eredmények rész-
letesen lapunk 5. oldalán.)

Vandál rombolás nyomai
Tisztelt Szerkesztőség!

Piszkos kezek garázdál-
kodtak kedves horgász-

tavunk, a Szénaréti víztározó 
partján. Vandalizmusuk 
lesújtó nyomai elemi felhá-
borodást vált ki minden jó 
érzésű emberből.. 

Nem először fordult elő, hogy  
a tulajdonát képező mobil épüle-
tet aljas módon feldúlták, meg-
rongálták. Eredeti állapotában a 
rendezett, ápolt tópart egyik lát-
ványossága volt ez a „ház”. Most 
azonban a senkiházi alakok alapos 
munkát végeztek. Minden dühü-
ket, gátlástalanságukat beleadták. 
Mintha egy tüzérségi akna találta 
volna el. Az alumínium borítású 
oldalfalakat letépték, több helyen 
megszaggatták, az üvegeket be-
törték, bélésanyagok, elektromos 
vezetékek és tartozékok szerteszét. 
Megdöbbentő látványt nyújt a tisz-
tességes horgászainknak és az arra 
járó polgároknak. S talán kéjes 
gyönyört a törés, dúlás elköve-
tőinek, az illegális fémgyűjtőknek, 
azoknak a kártékony senkiknek, 
akik személyi és közösségi érté-
keink szisztematikus lerablását, 
ellopását, megsemmisítését „fog-
lalkozás” szinten űzik. Többnyire 
büntetlenül.

Ezeknek az enyveskezű senkik-
nek, úgy tűnik, semmi sem szent. 
Semmit nem becsülnek, senkit és 
semmit nem tisztelnek. Nem ritkán 
néhány rongyos forintért irdatlan 
értékek válnak semmivé pusztítá-
suk, gyalázatos tettük eredménye-
ként. Mindig a másét, másokét, a 
közösségét. Mindent visznek, tör-
nek, rombolnak, amit csak elérnek. 
Korlátolt tudatuk, a jogi normák 
tiszteletének, a kötelességtudatnak 

a teljes hiányát mutatják. Gátlás-
talanságuk, mohóságuk féktelen és 
végtelen.

Ha csak ennyi,  a mi kis civil 
közösségünkhöz hasonló baj érné a 
kisebb nagyobb közösségeket, talán 
túl is léphetnénk rajta. De többről, 
sokkal többről van szó. Nap mint 
nap találkozunk, hallunk szűkebb 
és tágabb környezetünkben, külö-
nösen kis hazánk egyes mélyebbre 
süllyedt részein, különböző kár-
tevésekről, modern korunk „tatár-
járásáról, törökdúlásáról”. Amely 
félelmet, nyugtalanságot kelt, egy-
ben indulatot és gyűlöletet ébreszt 
a békére, nyugalomra, biztonságra 
vágyó polgártársainkban.

A széltében, hosszában műkö-
dő garázdálkodás magányos vagy 
bandázó elkövetői nem ismernek 
mértéket és határt.

Szólni kell a téma kapcsán arról 
is, hogy jellemzően meghatáro-
zó szerepe van ebben az erköl-
csi fertőben a kiterjedt orgazda-
hálózatnak és segédcsapataiknak 
(elhajtók, behajtók és vég nélkül 
sorolható cinkostársaik).

Éppen ideje lenne megakadá-
lyozni ezeknek az öntörvényű sen-
kiknek a garázdálkodását. Ne fe-
ledjük, hogy a mai kisstílű gazem-
berekből „tyúktolvajokból” lesz-
nek a holnapi rablók, gyilkosok. 

Sürgetően szükséges, hogy az 
arra rendelt állami és önkormány-
zati szervek, szervezetek állítsák 
meg őket. Ha kell, vasszigorral.

Ehhez, mi jogkövető polgárok – 
jól elfogott érdekünkben – segítsük 
e szervezeteket, hogy munkájuk 
minél eredményesebb legyen. Mert 
csak közös erőfeszítéssel érhetjük 
el a kívánt célt, a  normális köz-
rendet, a szilárd rend- és jogbiz-
tonságot. 

Dr. Bihari Károly

Pályázat a Rohodi-víztározóra

Jogerős ítélet a volt elnök ellen

2011. január 21-én ülésezett az 
elnökség, 10 határozatot hozott, 
melyben többek között elfogad-
ták a 2011. évi munkatervet, és a 
2011. évi költségvetést. Az elnök-
ség támogatta a Rohodi-víztározó 
pályázatát a halászati jog meg-
szerzésére. Állást foglalt abban is, 

hogy a jövőben alakuló víz nélküli 
egyesületek szövetségbe történő 
felvételét csak abban az esetben 
támogatja, ha az adott településen 
vagy annak közelében nincsen ha-
sonló jellegű horgász egyesület, 
és az egyesület közösségi célokat 
kíván szolgálni.

A megyei horgász szövetség jog-
erősen megnyerte az a pert, amit rá-
galmazás miatt indított a Kis Sügér 
Horgászegyesület volt elnökével 
szemben. A feljelentést azért tette 
meg a megyei horgász szövetség, 
a volt elnök ellen, mert a mátészal-
kai Szatmári Szó újságban valótlan 

dolgokat jelentetett meg. A cikkben 
foglaltak alkalmasak voltak arra, 
hogy a megyei horgász szövetség 
dolgozóinak jó hírét csorbítsák. Re-
méljük, hogy a jövőben nem for-
dulnak elő hasonló esetek, és nem 
kell megalapozatlan állítások miatt 
bírósághoz fordulni.

idő Megnevezés helyszín nevezési díj
04. 10. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos fn: 3 V, U–14, U–18, 

U–22, nő 2,5 V

05. eleje XVI. Nemzetközi Barátság Kupa Dej, Románia –

05. 08. I. osztályú csapatbajnokság Leveleki-víztározó nincs
a verseny 1 fordulós

05. 15. II. osztályú csapatbajnokság Kocsord, Kirva lapos nincs

05. 28. Városháza Kupa Székelyi-víztározó meghívásos

05. 29. U–14, U–18 csapatbajnokság Tiszalök nincs

06. 05. Egyéni bajnokság Leveleki-víztározó fn: 3 E Ft, U–14, 
U–18, U–22, nő 2,5 V,  
2 fordulós

06. 25–26. OHCSB II.o Velence, Sukoró 140 E Ft

07–08. hó Horgásztábor I. II. turnus Sóstó, Máriapócs –

08. 07. dr. Maleczky Imre emlékverseny Leveleki-víztározó –

08. 28. Jáger Ferenc emlékverseny Tiszalök –

09. 04. Szűcs Attila emlékverseny Tímári Tiszapart nevezéses

09. 11. Tisztségviselői horgászverseny Kocsord, Kirva lapos 13 E Ft/csapat

11. 06. Csukafogó horgászverseny Gávavencsellő nevezéses

11. 13. Országos pergető verseny Tiszadob nevezéses

A verseny helyszín változtatásának jogát a verseny szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintet-
tekkel közli. A verseny szakbizottság

Ülésezik a verseny szakbizottság

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség felhívással fordul a 
horgászegyesületekhez, szövet-
ségekhez, hogy 2011. év április 
16-án, szombaton legyen a Hor-
gászok Országos Környezetvé-
delmi Napja. 

Felhívjuk, és kérjük vala-
mennyi horgászegyesületet és 
szövetséget, hogy a vízkezelő 
horgászszervezetek erre a nap-
ra szervezzék a vizeik partján 
a környezetvédelmi munkát, il-
letve a vízzel nem rendelkező 
egyesületek tagsága is vegyen 
részt a leggyakrabban látogatott 
horgászkezelésű vizeken folyta-
tott munkában.

Ezen a napon közös munká-
val tegyük rendbe vizeink partját, 
szedjük össze, szállítsuk engedé-
lyezett lerakóba az ott található 
szemetet, hulladékot, tartsuk kar-
ban a vízparti növényzetet, a fákat, 
rendezzük vizeink környezetét, 
a horgászhelyeket, tevékenysé-
günkkel óvjuk a víz minőségét. A 
„Horgászok a környezetért” akció 
keretében megtartandó Országos 
Környezetvédelmi Napon minél 
több szervezet vegyen részt, és 
koordinálja tagjainak munkáját. 
Közös érdekünk a vizek és víz-
partok tisztasága és rendje.    

Magyar Országos Horgász 
Szövetség

A jelentő lap letölthető a www.mohosz.hu oldalról a Környe-
zetvédelem menüpont alól, és beküldhető e-mailen is mohosz@
mohosz.hu címre, vagy 06-1/248-2592 faxon, vagy 1511 Budapest 
Pf. 7. postacímen, vagy a megyei szövetségekhez.

Országos Környezetvédelmi Nap
2011. április 16., szombat

Magyar OrsZágOs hOrgásZ sZÖvETsÉg
HUNGARIAN NATIONAL FEDERATION OF ANGLERS      

FÉDÉRATION NATIONALE DES PECHEURS HONGROIS  
1124 Budapest, Korompai u. 17. 

Tel.: +36-1/248-2590 mohosz@mohosz.hu www.mohosz.hu

A kősüllő az év hala 2011-ben
A Magyar Haltani Társaság 

által szervezett közvéle-
mény-kutatás eredményeként 
2011-ben a kősüllő viselheti 
az év hala kitüntető címet, és 
kaphat ezáltal nagyobb figyel-
met – közölte Harka Ákos, a 
társaság elnöke.

A Magyar Haltani Társaság 
2011-re már csak jelöltállító szerepet 
vállalt az év hala megválasztásában. 
A végső döntést azok a halbarátok 
hozták meg, akik a társaság honlap-
ján leadták szavazatukat a megadott 
három halfaj valamelyikére. 

A szilveszter éjszakáján zárult 
szavazás eredményeként 2011-re a 
kősüllő lett az év hala, maga mögött 

hagyva a réticsíkot és a sujtásos 
küszt. A süllőhöz küllemében és 
életmódjában is nagyon hasonló, de 
annál kisebb növésű faj neve félre-
vezető lehet, ugyanis egyáltalán nem 
igényel köves aljzatot, sőt olyan 
iszapos helyeken is megél, amelye-
ket termetesebb rokona már elkerül. 
Kizárólag Európában, ezen belül is 
csak a Fekete- és a Kaszpi-tengerbe 
ömlő folyók vízrendszerében honos. 
Legnagyobb elterjedési körzete a 
Volga és a Duna medencéje. 

A horgászok nagy része egyetért 
azzal a javaslattal, hogy a kősüllő 
legkisebb fogható mérete 20 helyett 
25 centiméterre, a naponta elvihető 
mennyiség pedig a jelenlegi 3 kilo-
grammról 3 darabra változzék.

a TavasZ Első nagy hala. A tiszaberceli Kozma-tavon az első 
egyik legszebb halat a nyíregyházi Kiss József fogta. A március 15-én 
horogra csalt hal súlya 6.5 kg volt. Fotó: Kozma István

Szerencsés horgászás
A rossz idő ellenére a horgászok már szerencsével jártak, mivel 03. 19-én 
a haltelepítést követő napon Horváth István 2–2,5 kg, Nagy József 
pedig 4,5 kg pontyot fogotta nagykállói Vadkerti Tápcsatornán.

Nagy József Horváth István

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

www.horgaszaruhaz.hu
E-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

iMPrEssZUM
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Nagysikerű halásztanfolyam
2011 februárjában szö-

vetségünk nagy sikerű 
halásztanfolyamot szerve-
zett, mely után 75 fő tett 
sikeres halászvizsgát a Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyei 
Kormányhivatal Vidékfejlesz-
tési Igazgatósága és a tatai 
Mezőgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója és tanára 
közreműködésével.

A tanfolyamra 2011. február 
12-én került sor a Start Vállalatnál, 
ahol színvonalas előadásokat hall-
gathattak meg a leendő halászok, 
megkapva a vizsgához szükséges 
anyagokat, melyből egyénileg tud-
tak felkészülni. Az előadások után 
egy finom ebéddel zárult a tan-
folyam. Szinte az ország minden 

pontjáról érkeztek jelentkezők: 
Szeged, Budapest, Tolna megye, 
Baranya megye, Borsod megye.

A vizsgát 2011. február 26-án 
tartottuk, ahol dr. Pintér Károly, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
egykori főosztályvezetője, jelen-
leg szaktanácsadó volt a vizsga-
bizottság elnöke. A vizsga eredmé-
nyének ünnepélyes kihirdetésekor 
értékelésében kiemelte, hogy rend-
kívül jól sikerült a vizsgázók felké-
szítése, mert a 108 pontos tesztből 
szinte mindenki nagyon jól teljesí-
tett, így szóbeli vizsgát tennie (76 
pont alatt) senkinek nem kellett és 
ebbe beleértendő, hogy elégtelen 
dolgozat sem született. A vizsgá-
zók örültek a jól sikerült eredmé-
nyeknek, és köszönetüket fejezték 
ki a színvonalas felkészítésért.

FeHoVa
Fegyver, horgászat, vadászat 

nemzetközi kiállítás volt a HUN-
GEXPO Budapesti Vásárközpont-
ban 2011. március 17-től 20-ig.

Március 18-án (pénteken) 11 
órától „Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye horgászvizei, horgászati le-
hetőségei” című előadást hallgat-
hatták meg a látogatók. Az előadó: 
Fesztóry Sándor, a megyei horgász 
szövetség ügyvezető elnöke volt.

Cikk a 12. oldalon

Konzultáció
Mint arról lapunk első olda-

lán beszámoltunk a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Szövetsége 
február 5-én 9 órától Start Re-
habilitációs Vállalat ebédlőjében 
a megyei horgászegyesületek el-
nökei, titkárai, gazdasági vezetői 
részére konzultációt tartott. 

a konzultáció témái az aláb-
biak voltak:
1.  Megnyitó – előadó: virág imre 

imre, elnök.
2.  2011. évi adó és TB. változások, 

NCA pályázati felhívás ismerte-
tése – előadó: Kovács László 
könyvelő.

3.  Beszámoló a 2010. évi munka ta-
pasztalatairól, továbbá a 2011. évi 
horgászegyesületeket érintő ak-
tuális feladatok: (statisztika, hor-
gászengedélyek kiadása, elszámo-
lások rendje) – előadó: Fesztóry 
Sándor ügyvezető igazgató.

4.  Aktualitások, a halászati szakigaz-
gatásban, – előadó: Kozma Péter 
halászati főfelügyelő.

5.  Védett területek formái és az eh-
hez kapcsolódó koncepció – elő-
adó: Szikora Julianna osztály-
vezető (FETIKÖVIFE). 

A témával bővebben foglalkozunk la-
punk 8. oldalán.

Egyre jobban előtérbe kerül a sporthorgászat
A Milotai Tiszavirág HE 
közgyűlése

2011. február 13-án tartot-
tuk éves közgyűlésünket, 

amelyen úgy nézett ki, hogy 
a megyei sporthorgász szö-
vetséget Rádi László elnök-
ségi tag képviseli, aki nem 
mellékesen egyesületünk 
tagja, és a kocsordi Réti Csík 
HE elnöke is. 

Azonban váratlan és kellemes 
meglepetésként pontos időben 
megérkezett Virág Imre megyei 
elnök úr is, akit elfoglaltsága elle-
nére a szíve mégiscsak ide húzott, 
hiszen országunk ezen észak-keleti 
csücske egyben az ő szíve csücs-
ke is. 

Huszonkét évvel ezelőtt ugyanis 
a régi-új elnök annak idején – szin-
tén a megyei szövetség elnökeként 
– szavait idézve – „bábáskodott” 
a felett, hogy az akkor papíron 
osztatlan közös, sok tulajdonos-
sal rendelkező, de valójában már 
bányatóként meglévő vízterületből 
hivatalosan is halászati vízterület 
legyen, és amelyhez egyesületünk 
rendelkezzen halászati joggal. 

Aki eddig nem tudta volna, hogy 
mekkora kincs keletkezett itt, ezen 
munka nyomán, elég ha rákattint 
az interneten a Google keresőre és 
beüt annyit, hogy „milotai tisza-
virág”, de nemsokára saját hon-
lapunk is lesz. Én személy szerint 
olyan horgászélményeket szerez-
tem, amelyeknek töredékével is 
elégedett lettem volna egész éle-
temre, de évről-évre mindig egyre 

nagyobb – már-már megmagyaráz-
hatatlan csodák történnek velem, 
és mindazokkal, akik értő módon 
veszik kezükbe a horgászbotot. Jó 
húsz évvel ezelőtt mondta nekem 
Makai András megrögzött tisza-
becsi, tiszai horgász, hogy „Hor-
gászni tudni kell!”. Nyelvtanilag 
egyszerű, érthető mondat, mégis 
benne van mindaz, amire sokan 
soha nem jönnek rá, és jelentését 
csak a vérbeli horgászok értik, és 
én is csak később jöttem rá, hogy 
ez nem csak három szó. 

Nem ok nélkül tartja hát nagy 
becsben a tagság ezt vizet, ahol a 
– szinte valamennyi őshonos – ka-
pitális halaktól hemzsegő, ivóvíz 
minőségű tóban halaink számára 
ismeretlen fogalom az oxigénhiány, 
amely nagyon sok vízen kezelhe-
tetlen problémát jelent, nyári idő-
szakban veszélyeztetve a teljes hal-
állományt, sok év munkáját, fáradt-
ságát, a megteremtett értékeket. 

Mindennek megfelelően most is 

nagy volt az érdeklődés, a tagság-
nak – köztük sok veterán, alapí-
tó tagnak – pedig külön jólesett, 
hogy a megyei elnök ellátogatott 
hozzánk, jelezve ezzel a megyei 
szövetség figyelmét, segítségét irá-
nyunkba. 

Elnöki beszámolómat végig-
hallgatva mindenki számára egy-
értelművé vált az, hogy sajnos nem 
csak egy közhely az, hogy már 
megint nehéz évet tudunk magunk 
mögött, de a tagság összefogásá-
nak köszönhetően legyőztük eze-
ket a nehézségeket, így most is egy 
eredményekkel tele, értékes évet 
zártunk. Az anyagi nehézségek el-
lenére 2010-ben pontosan 2010 kg. 
pontyot sikerült telepítenünk, ami 
9,5 ha-os vizünket és engedély 
árainkat tekintve nem rossz arány. 
Ezen felül 7500 db előnevelt süllőt 
is telepítettünk a 2009-ben telepí-
tett 11 000 db mellé (nagyszámú 
megmaradásukat, növekedésü-
ket örömmel tapasztaltuk), amely 

nagyban növeli az egyébként meg-
lévő, áldásos természetes szaporu-
latot. Így szeretnénk elérni, hogy 
nevéhez híven horgászvizünk is-
mét „Süllős Bányató” legyen.

A tagsága akarata azt mutatja, 
hogy egyre inkább előtérbe kerül az 
igazi sporthorgászat: eddig 60 kg 
nemes hal (kivéve a harcsa) fogá-
sa után kellett új területi engedélyt 
váltani, mostantól ez súlytól függet-
lenül 35 darabszám felett  is kötele-
ző, szintén a harcsát leszámítva. 

Az is újdonság, hogy most már 
egész évben engedélyezett a csó-
nakkal – kizárólag harcsára – tör-
ténő horgászat, mivel ezzel kap-
csolatban is pozitív tapasztalatok 
voltak az elmúlt évben. Elég csak 
arra az esetre gondolni, amikor egy 
óriás harcsa kérés nélkül megcsó-
nakáztatta a rá horgászókat, majd 
érzékeny búcsút vett tőlük. A sok 
értékes halfaj mellett van olyan is, 
amelyik nálunk nem található meg, 
de ezt senki nem bánja, mert az 
nem más, mint a horgászok bos-
szúsága: a törpeharcsa. Volt rá eset, 
hogy telepítés során véletlenül a 
vízbe kerültek, de a természetes 
szelekcióból adódóan – ez is hor-
gászvizünk áldása – nem is észlel-
tük jelenlétüket.

Ez úton is megköszönjük Virág 
Imre  megyei elnök úr részvételét 
közgyűlésünkön, értékes tanácsait, 
és mindazt, amit eddig tett hor-
gászvizünkért, egyesületünkért.

A tagság nevében tisztelettel:

Wachteinheim József
Milotai Tiszavirág  

Horgászegyesület elnöke

Tisztelt Horgásztárs!

Az Alkaloida „Lombik” 
Horgászegyesület 

2011-ben két halfogó ver-
senyt szervez (úszós és 
fenekező módszerrel), me-
lyek megrendezési helye a 
Kacsás-tó. A szombati na-
pokon megrendezésre ke-
rülő versenyekre a tárgyhét 
csütörtök 18,00-ig tudunk 
nevezést elfogadni!

Nevezési díj: 1500 Ft, – ez tar-
talmaz egy ebédet is – amit a Ka-
csáson, vagy a Kukac Ponty hu. 
Horgászboltban lehet befizetni.

A versenyeken a kiírásnak 
megfelelő (úszós/fenekező) kész-
séggel lehet horgászni, az általá-
nos szabályoknak megfelelően.

Női, gyermek, és ifi horgászok 
esetében 5 főnél kevesebb induló 
esetén csak az első helyezett kap 
díjazást!

Amennyiben bármelyik ver-
senyre (versenyenként 50 fő fe-
lett) összesen 10 főnél több ne-
vezés érkezik a vezetőség újabb 
versenyt írhat ki hasonló felté-
telekkel.
a versenyek időpontjai:

„Úszós” 2011. május 28.
– gyülekezés, sorsolás 5.00–5.30
– pályaelfoglalás, etetés 5.30–6.00
– verseny 6.00–10.00
– mérlegelés 10.00–10.30
– eredményhirdetés 10.30–1.00
– ebéd 11.00 - 

„Fenekezős” 2011. június 25.
– gyülekezés, sorsolás 5.00–5.30
– pályaelfoglalás, etetés 5.30–6.00
– verseny 6.00–10.00
– mérlegelés 10.00–10.30
– eredményhirdetés 10.30–11.00
– ebéd 11.00–
Minden kategóriában az első há-
rom helyezett díjazásban részesül!

A HE. Vezetőség nevében
Treszkai József elnök

Újabb egyesület a 
természetvédelemért
A 2011. március 5-én meg-

tartotta éves közgyűlését 
a tiszadobi „Tiszavirág” He. 

A tagság egyhangúlag elfogadta 
a 2010. évi elnöki beszámolót, a 
gazdasági és ellenőrző bizottsági 
beszámolót, a 2011. évi terve-
ket. Nagy érdeklődés kísérte a 
természetvédelmi területen lévő 
tiszadobi 86 ha holtágak továb-
bi sorsával foglalkozó napirendi 
pontot. 

Ez évtől a halászati jog tulajdo-
nosa a Nyíregyházi Szabolcsi Ha-
lászati Kft., mely részéről Radóczi 
János tulajdonos igazgató meghí-
vottként vett részt a közgyűlésen.  
Válaszolt a feltett – a holtágak 
további sorsáért is aggódó-kér-

désekre. Kérte a sporthorgászok 
türelmét, és javasolta, egy év eltel-
tével térjenek vissza néhány most 
megválaszolatlanul maradt hozzá-
szólás megvitatásához. 

A közgyűlés egyhangúlag el-
fogadta a vezetőség alapszabály 
módosításaira tett javaslatait is.  
Fontos változtatásként értékelhe-
tő, hogy névváltoztatással együtt, 
újabb cél megjelöléssel és feladat-
vállalással az alapszabályában is 
rögzíti egyesületünk a természet- 
és környezetvédelmi elkötelezett-
ségét. Az egyesület a közgyűlés 
napjától „Tiszavirág” Horgász, 
Természet- és Környezetvédő 
Egyesület.   

Oláh Károly, 
HE elnök  
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MEGEMLÉKEZÉS
„A szőke Tisza fekete napja”

Tizenegy éve, 2000. január 
30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat lé-
tesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd a 
Tiszába került. Az eddigi legsúlyo-
sabb magyarországi vízszennyezés 
mintegy két hét alatt vonult le a fo-
lyó hazai szakaszán, felmérhetetlen 
károkat okozva. Erre emlékezve az 
Országgyűlés 2000. június 16-án 
február 1-jét a Tisza Élővilágá-
nak Emléknapjává nyilvánította. E 
szomorú-gyászos napra emlékezett 
az Új Élet Horgász és Környezet-
védő Egyesület  kis csoportja a Ti-
sza tiszalöki komplejárójánál. Az 

ünnepi megemlékezést követően 
gyertyákat gyújtottunk és a remény 
koszorúját helyeztük el a folyón. 
Reménykedünk benne, hogy a Ti-
sza vízgyűjtő területén bezárják 
azokat az elavult technológiát al-
kalmazó üzemeket, amelyek mű-
ködése továbbra is veszélyt jelent-
het az élővilágra, vizekre. Bízunk 
benne, hogy az illetékesek meg-
szüntetik az ártéren nyitott kom-
munális szemétgyűjtő telepeket és 
megakadályozzák az ártérre tör-
ténő szemétlerakásokat. Ezek az 
intézkedések biztosíthatnák, hogy 
unokáink is csodálhassák a szőke 
Tisza szépségét és mi is még so-
káig hódolhassunk horgász szen-
vedélyünknek.

Juhász Károly, H.K.E. Elnöke

Várják a horgásztársakat Országos Rapala Pergető Bajnokság: UTOlsó FOrdUló

Kapcsolat testvéregyesületekkel

Horgászbörze 2011

A nyíregyházi Bujtos Sport-
horgász és Tájvédelmi 

Egyesület a 2011. február 
23-án megtartott taggyűlésén 
elfogadta a vezetőség 2010. 
évre vonatkozó beszámoló 
jelentését. (Az elmúlt évben 
34 mázsa hal került telepítés-
re az egyesület kezelésében 
álló Bujtos-tóba.) 

A tagság döntött a 2011. évi dí-
jakról is. Meglepő újdonság, hogy 
az egyesületi tagdíj összegét le-
szállították 2500 forintra. 

Az egyszeri halasítási díjat 
50%-al mérsékelték (14 500 Ft.) a 

2011. április 30-ig belépő új tagok 
részére. 

Újdonság még, hogy lehetővé 
tették más egyesületi tagok szá-
mára is az éves területi engedély 
megváltását. (Ez 40 000 Ft-ba ke-
rül.) A felnőtt napijegyek ára 2200 
Ft., illetve a saját egyesületi tagok 
számára megváltható területi enge-
délyek ára  25 000, illetve 18 000 
forint, ez nem változott. 

Az egyesület vezetősége a szép, 
kulturált Városligeti-tó (Bujtos-tó) 
partjára várja a régi és az újonnan 
belépő horgász társakat egyaránt. 
A közeljövőben jelentős mennyisé-
gű hal telepítésére kerül sor!

Levelek

Az Országos Rapala Pergető 
Bajnokság utolsó fordulója kicsit 
olyan, mint egy jó könyv utol-
só fejezete. Kicsit fájdalmas és 
szívbemarkoló, ugyanakkor magá-
ban hordozza a végkifejlett semmi 
mással össze nem hasonlítható iz-
galmát. Az utolsó oldalon dől el, 
hogy a végső győzelemre esélyes 
4–5 csapat közül ki viszi haza fele 
királyságot és a királylányt. 

Gyönyörű napos időnk volt, iga-
zi vénasszonyok nyara, volt olyan 
versenyző, aki pólóban dobálta vé-
gig az öt órát. Ettől függetlenül, 
ahogy ebben az évben minden for-
dulóban volt valamilyen természeti 

tényező, ami nehezítette a verseny-
zők dolgát, itt is akadt probléma. 
Az egyik, hogy a mezőny nagy ré-
sze szombaton még a Velencei-ta-
von az országos csónakos pergető 
bajnokság döntőjén vett részt, és 
Agárdról utazott az ország má-
sik végébe. A másik pedig, hogy 
a Tisza-tavi beszámolómat azzal 
fejeztem be, hogy itt a Levele-
ki-tározón bőséges halfogásra szá-
mítanak mind a csapatok, mind a 
szervezők. Ennek oka az eredetileg 
250 hektáros víztározó körülbelül 
70–80 hektárosra lecsökkentése a 
tervezett lehalászások miatt. 

Nos, vízleeresztés – stimmt... 
Összeszűkült élettér – stimmt... 
Sok hal egy helyen, – stimmt... 
Bőséges halfogás, nem annyira – 
stimmt...

Ennek legfőbb oka valószínűleg 
az, hogy ahol korábban körülbelül 

három méteres vízoszlop volt a ra-
gadozók felett, most alig volt egy 
méter. A folyóvizeken sem tesz jót 
az apadás a kapókedvnek, ilyen 
relatív kis területen, a gyors és 
drasztikus vízszintcsökkentés meg 
pláne. A reggeli szabályismerte-
tésnél Varga Pál külön kitért arra, 
hogy tilos „patkolni” a gumihalat 
a várható nagyszámú külső akadás 
miatt. Legfőképp busákra lehetett 
számítani. A Leveleki-tározón tilos 
a csónakos horgászat. Így amikor 
beröffentettük a benzinest, – még 
ha alapjáraton is – a körülöttünk 
úszkáló busacsordák a vízből kiug-
rálva menekültek. És amikor ezek a 
4–8 kilósig terjedő halak csapatos-
tul megindultak, akkor felkavartak 
mindent az alig méteres vízben. 

Ez nem kedvezett a pergető ver-
senynek. A rajt után egy szerencsés 
csapat talált egy kisebb gödröt, 
amiben a harcsák pörsenéseikkel 
elárulták magukat. Negyed óra 
alatt négyet is sikerült fogniuk, 
amiből a legnagyobb túl volt a 8 
kilón, kettő viszont nem számított 
bele a versenybe. Egyet külső aka-
dással fogtak, egyet pedig még a 
rajtot jelentő dudaszó előtt próba-
dobások közben. Ezt viszont zok-
szó nélkül, sportszerűen azonnal 
visszaengedték.

A délelőtt folyamán túlzás nélkül 
állíthatom, hogy több busát szá-
koltak a csapatok, mint ragadozó 
halat. Amikor karikába hajlott bot-
ba kapaszkodó versenyzőt láttunk, 
mindig kétkedve közelítettük meg. 
A képernyőn jól mutat az ilyen fá-

rasztás, de pergető versenyen hat 
kilós busa, vagy épp tízkilós ponty 
mégsem az igazi. Természetesen, 
aki itt csónakba száll, azért teszi, 
mert nem csak szereti, de érti is a 
pergetés mikéntjét.

Süllő és csuka nagyjából fele-fe-
le arányban került mérlegelésre. 
Köztük egy igazán tekintélyes a 
maga 6,66 kilogrammjával. Arról 
már legutóbb is írtam, hogy a vég-
játék valószínűleg nagyon izgal-
mas lesz. 

Egyrészt mert az összetettben 
első öt helyen álló csapat nagyon 
közel állt egymáshoz, másrészt az 
utolsó fordulóra 28 csapat neve-
zett, így a helyezések közti különb-
ségek különösen felértékelődtek. 
Egy vagy két pont az összetettben 
a dobogót jelenthette. 

Az utolsó fordulóra egy szabályt 
még módosított a rendezőség: a 
lefújás előtt megakasztott hal még 
beleszámít a versenybe. E módo-
sítás ellen csak kevés csapat kar-
doskodott. Akik igen, azok is csak 
azért, mert korábban finomszerelé-
kes versenyzők voltak. Ilyen volt 
Zimány Ferenc is. Azért emelem 
ki a nevét, mert a sors fintorának 
köszönhetően kettő óra előtt pár 
perccel társa kis twisterének hor-
ga úgy beleakadt valamibe, hogy 
20 percig folyamatosan karikába 
hajlott a könnyű pergető bot. Min-
denki kapitális busára gyanako-
dott, de az első burványlások után 
nyilvánvalóvá vált, hogy harcsa 
védekezik a csónak alatt. A zavaros 
vízben azonban sem a méretét nem 
lehetett látni, sem pedig azt, hogy 
szabályos, vagy külső akadásról 
van-e szó. Szerencsére a horog a 
szája szélébe akadt bajszos bará-
tunknak, és Viktornak végül sike-
rült beemelni a csónakba a forduló, 
és az egész sorozat legnagyobb 
kifogott halát. Ezzel és korábban 
fogott süllőjükkel meg is nyerték a 
leveleki versenyt.

A verseny lefújása után a ren-
dezők igazi szabolcsi toros ká-
posztával várták a visszatérő ver-
senyzőket. A nyolcból öt fordulón 
vettem részt ebben az évben, és 
meg kell mondjam, mindig ez volt 

az egyik fénypontja a rapalás hét-
végéknek. Nem magáért az ebé-
dért. Hanem azért, mert ilyenkor a 
40–50–60 horgász jó hangulatban, 
mosolyogva ült le egy asztalhoz. A 
szponzoroknak köszönhetően, akik 
az étel mellett a finom tokaji bo-
rokat és pálinkakülönlegességeket 
biztosították, igazi horgásztanyá-
vá alakult az a pár négyzetmé-
ter, mindegy hol volt a mezőny. 
Zalaszentmihály, Nagybivalyos, 
Tiszabecs, Velencei-tó, Balaton, 
Duna, Tisza-tó, Leveleki-tározó. A 
2010-es esztendőben felejthetetlen 
élményekkel ajándékozta meg az 
Országos Rapala Pergető Bajnok-
ság mezőnyét, és remélhetőleg az 
olvasókat is! 

Szöveg és kép: Vetró Péter

Február 18-án tartotta évzá-
ró közgyűlését a Nyírteleki 

Horgász és Természetvédő 
Egyesület a helyi közösségi 
Házban. Megtisztelte rendez-
vényünket jelenlétével Virág 
Imre a megyei szövetség 
elnöke, Magyar László pol-
gármester, Turkó Sándor, a 
gávavencsellői horgászegye-
sület elnöke.

A beszámolókból kiderült, a 
2010-es esztendő felemásra sikere-
dett az egyesületünknél.  Rendez-
vényeink a szokásos színvonalon 
kerültek lebonyolításra a tagság 
megelégedésére. Három horgász-
versenyt rendeztünk. Ezek összesí-
tett eredménye alapján ítéltük oda 
az „Év Horgásza” címet Komári 
Péternek.

Rendszeresen részt vettünk a vá-
ros civilszervezetek számára szer-
vezett programjain. 

Versenycsapatunk támogatók hi-
ányában kiesett az első osztályból. 
Megnyertük a megyei tisztségvi-
selő versenyt. Nem sikerült előre-
lépni az egyesület és az iskolás 
gyerekek kapcsolatának terén. A 
versenysportban az elmúlt évek 
legnagyobb sikereként Komári Pé-
ter megnyerte a megyei évadnyitó 
versenyt, ezen kívül a 2010. évi 
megyei rangsorban a hetedik he-
lyen végzett. 

A 2011-es évben a már jól be-

vált programok mellett szeretnénk 
elősegíteni tagjainknak a hosszabb 
horgászkirándulások, horgászüdü-
lések szervezését, lebonyolítását. 
Együttműködést alakítunk ki a 
gávavencsellői Tiszaparti HE-vel. 
Céljaink között szerepel, hogy 
felvesszük a kapcsolatot testvér-
városaink horgászaival a későbbi 
együttműködés érdekében. Min-
denképpen erősítenünk kell a gye-
rekek és a horgászat kapcsolatát.

Az egyesületünknek 562 tagja 
volt az elmúlt évben. Működé-
si feltételeinket a horgászok által 
befizetett tagdíj biztosította. A jó 
gazdálkodásunknak köszönhetően 
még bizonyos tartalék is képző-
dött. Bevételeinket emelte az SZJA 
1%-ának felajánlása, amit ezúton 
is köszönünk mindenkinek. Ké-
rünk mindenkit, az idén is tisztel-
jenek meg bennünket ezzel.

Komári Géza, titkár

A nyíregyházi Vasutas Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
az idén is megrendezte használt 
horgászcikkek vásárát. A börze 
február 26-án 9–13 óráig tartott. 
Vártunk mindenkit, aki szeretne 
olyan horgász eszközétől megsza-
badulni, amit megunt vagy nem 

használ. Természetesen vártuk 
azokat a horgászokat is nagy sze-
retettel, akik csak nézelődni szeret-
tek volna, hiszen nemcsak eladni, 
és venni lehet, hanem itt meg lehet 
beszélni mindenféle horgászkalan-
dokat és módszereket. 

Lipcsei József

A Kraszna Sporthorgász Egye-
sület meghirdeti a Tavasz Kupa 
elnevezésű horgászversenyét.

ideje: 2011 április 03.
Program:
06.30–07.00 gyülekező, sorsolás, he-
lyek elfoglalása
08.55 etetés
09.00–12.00 versenyzés
12.00-tól mérlegelés, ebéd, ered-
ményhirdetés

helye: Kirva-lapos  
horgásztó, Kocsord

Nevezési díj: 
Felnőtt úszós kategória:  2500 forint
Felnőtt fenekezős kategória:  2500 forint
Ifjúsági kategória:  1000 forint

A nevezési díj magában foglalja a 
délben szolgált egytálétel árát is.
Mindenkit szeretettel várunk.

Rendezők

TAVASZ KUPA Horgászverseny

Telepítések
l A nagyhalászi Rétközi Sport-
horgász Egyesület a kezelésé-
ben lévő Fertő 3. horgásztóba 4 
mázsa kárászt és 3 mázsa pon-
tyot telepített március 17-én.
l A megyei horgászszövetség 
március 18-án horogérett pon-
tyokat telepít a kezelésében 
lévő (Császárszállási-víztározó, 
tunyogmatolcsi Holt-Szamos, 
Keleti-főcsatorna) vízterüle-
tekbe, ahova várják a horgászni 
vágyókat! 

Elhunyt
Ezúton kívánjuk közölni mind-
azokkal, akik ismerték, hogy a 
tiszadadai Szőke Tisza Horgász 
Egyesület gazdasági vezetője

gOMBás PÉTErnÉ 
irÉnKE

váratlanul elhunyt. Szeretett 
gazdasági vezetőnk, horgász-
társunk temetése 2011. február 
17-én volt a tiszadadai köz-
temetőben. 
Emlékét örökre megőrizzük.

Az első harcsát Gombos Tamás fogta

Ferenczi Jani a 3. helyet jelentő 
csukája

A mostani forduló és a 2010-
es Országos Rapala Pergető 
Bajnokság legnagyobb halát 
Gégény Viktor fogta

Az első csukát Vári Hajnalka 
fogta

Gégény Viktor szép süllője

A legnagyobb csukát viszont Tomasovszki András fogta

Dankó Mihály, Komári Péternek adja 
át a díjat
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A 2010. évi megyei versenyek eredményei
Évadnyitó horgászverseny 
2010. 04. 18. Kocsord, Kirva lapos

Eredmények verseny kategóriában:
U–14:
I. hely:  ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Mátészalka 
II. hely: Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
III. hely: Koncz Rudolf Postás HE. Vásárosnamény
U–18:
I. hely: Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 2009 HE. 
II. hely: Juhos Árpád  Kis Sügér HE. Mátészalka 
III. hely: Bójer Balázs Kis Sügér HE. Mátészalka
U–22:
I. hely: Jakab Róbert Kraszna HE Kocsord
II. hely: Tóth György Nagykállói Sport HE.
III. hely: Bójer László Kis Sügér HE. Mátészalka
női kategória:
I. hely: Szabó Anikó Postás HE. V.namény
II. hely: Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab Gézáné Kraszna HE. Kocsord
Felnőtt kategória:
I. hely: Komári Péter Nyírteleki HE.
II. hely: ifj. Kovács József  Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab László Kraszna HE. Kocsord
IV. hely: Pataki Zsolt Vasutas HE. Nyháza
V. hely: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök
Eredmények fenekező kategóriában:
I. helyezett: ifj. Nagy Zoltán Nagykállói Sport HE.
II. helyezett: Tóth Antal Tiszavirág HE. Gulács
III. helyezett: Demeter János Szatmárvid. HE. Mszalka
IV. helyezett: Kardos József Vasas HE. Nyírbátor
V. helyezett: Nagy Ferenc Téglagyári HE. Fehérgy.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság 
2010. 05. 09. Leveleki-víztározó

I.  Nyíregyházi Vasutas STE, mely csapat harmad-
szor, egymás után, véglegesen elnyerte a Laguna 
2D Kft. vándorserlegét.  
Csapatvezető: Lipcsei József, versenyzők: női: 
Turcsánné Reskó Ibolya, U-14: Hornyák Bence, 
U-18: Petró Balázs, U-22: Kovács Gábor, felnőtt: 
ifj. Kovács József, Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Hornyák János.

II. Szatmárvidéki HE. Mátészalka 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka
Jövőre a II. osztályban folytathatja a verseny-
zést a Kocsordi Kraszna HE, és a Nyírteleki HE. 
csapata.

Megyei II. osztályú  
Csapatbajnokság 2010. május 16.  
tiszalöki Kenyérgyári holtág

I.  Beregi Tiszavirág 2009. HE. Vásárosnamény (csa-
patvezető: Jakab László, versenyzők: Mikita Zoltán-
né, Ádám Krisztián, Mikita Ádám, Huzsvai Krisztián, 
Kiss Csaba, Varga Dávid, Vass Sándor

II. Postás HE. Vásárosnamény 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka

Jövőre az I. osztályban versenyezhet a vásáros-
naményi Beregi Tiszavirág 2009 HE. csapata, és a 
szintén vásárosnaményi Postás HE. csapata.

U–14, U–18, U–22-es csapatbajnok-
ság 2010. június 06. Bújtosi-tavak

U–14
I.  Új Élet HE. Tiszalök (csapatvezető: Fazekas Já-

nos, versenyzők: ifj. Beke Péter, Csuha Regina, 
Fazekas Milán)

II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Apagy HE.
U–18
I.  Kis Sügér HE. Mátészalka (csapatvezető: Varga 

György, versenyzők: Bójer Balázs, Bójer László, 
Juhos Árpád)

II. Kraszna HE. Kocsord
III. Tiszaparti Sport HE. Dombrád
U–22
I. Kraszna HE. Kocsord (csapatvezető: Jakab János, 
versenyzők: Mándi Gábor Jakab Gábor, Jakab Róbert)

II. Új Éelet HE. Tiszalök

Egyéni bajnokság 2010. június 13. 
Leveleki-víztározó

U–14 korosztály:
1. Hornyák Bence Vasutas STE Nyíregyháza
2. Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
3. ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Mátészalka
U–18 korosztály:
1. Bójer László Kis Sügér HE. Mátészalka
2. ifj. Papp László Szatmárvidéki HE. Mátészalka
3.  Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 2009. HE. Vásáros-

namény
U–22 korosztály:
1. Tóth György Nagykállói Sport HE.
2. Poór Sándor Apagy HE.
női kategória:
1. Bajkó Tamásné Szatmárvidéki HE. Mátészalka

2. Szabó Anikó Postás HE. Vásárosnamény
3. Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE Nyíregyháza
Felnőtt kategória
1. ifj. Kovács József Vasutas STE Nyíregyháza
2. Pataki Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza
3. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza
4. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök
5.  Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vásá-

rosnamény

Egyesületi tisztségviselői  
verseny Székely,  
Őzetanyai-víztározó 2010. 09. 12.

1.  Nyírtelek HE. Csapatvezető: Komári Péter. Ver-
senyzők: Biri László, Kandala Mihály, Komári Géza

2. Kraszna HE. Kocsord
3. Dolgozók HE. Kisvárda

Új kezdeményezés volt a Nyírteleki Horgász Egye-
sület részéről, horgásztotó kiadása a csapatve-
zetőknek, akik a verseny végéig kitöltve vissza is 
adták, és a jól válaszolók különdíjat kaptak. A trip-
lázó nyírteleki horgász egyesület képviselői meg-
egyeztek a II. helyezett Kraszna HE csapatával, 
hogy 2011. évi verseny rendezési jogát átadják.

hely nÉv Össz. súly Össz. pont

1. Ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza 17 960 3,0
2. Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza 11 380 3,0
3. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza 12 480 6,0
4. Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009. HE. 11 290 6,0
5. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 380 6,0
6. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 12 420 8,0
7. Komári Péter Nyírteleki HE. 8 680 8,0
8. Mészáros Csaba Nagykállói Sport HE. 8 260 8,0
9. Ifj. Kovács György Kis-Sügér HE. 10 480 9,0

10. Gellér Győző Szatmárvidéki HE. Mátészalka 7 000 11,0
11. Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza 8 620 12,0
12. Valent József Nagykállói Sport HE. 5 400 14,5
13. Jakab Attila Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6 420 15,0
14. Sebők Zsolt Nagykállói Sport HE. 6 080 15,0
15. Mille Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény 4 220 15,0
16. Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka 8 140 16,0
17. Vass Sándor Beregi Tiszavirág 2009.HE. 9 280 17,0
18. Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 8 100 17,0
19. Horváth Tibor Kis-Sügér HE. Mátészalka 7 700 17,5
20. Bán Attila Kis-Sügér HE. Mátészalka 7 980 18,0

Védett területek, védett halfajok
A Tvt. horgászattal, halászat-
tal kapcsolatos rendelkezései 
(12–16.§)

A halászható (horgászható) halfaj ●l

túlszaporodása esetén, illetve a nem 
őshonos, nem meghonosodott, a hazai 
állatvilágtól idegen állomány felszá-
molása érdekében, a természetvédelmi 
hatóság a vadászati (halászati) ható-
ságnál az állomány szabályozását vagy 
felszámolását kezdeményezi.

Ha természeti területen gazdasági ●l

tevékenység, így különösen a vad-
gazdálkodási, vadászati, halászati, 
horgászati tevékenység gyakorlásának 
módja a természet védelméhez fűződő 
érdekeket súlyosan sérti vagy veszé-
lyezteti, a természetvédelmi hatóság a 
tevékenység korlátozását, megtiltását 
kezdeményezi.

Tilos a nem őshonos halfajok termé-●l

szetes vagy természetközeli vizekbe 
telepítése, továbbá halgazdasági célú 
halastavakból az ilyen halfajok más 
élővizekbe való juttatása.

A halászatról és a horgászatról 
szóló 1997. évi XLI. törvény

Védett természeti területen – a rend-
kívüli kár megelőzéséhez szükséges 
állománymentés, továbbá tudományos 
kutatási célt szolgáló vizsgálati anyag 
begyűjtése kivételével – tilos az elekt-
romos halászat. Az állománymentést, 
továbbá a tudományos célú gyűjtést 
természetvédelmi hatóság (a további-
akban: felügyelőség) engedélyezi.

A nem halászható (horgászható) 
halfajokról és víziállatokról, vala-
mint az egyes halfajok szerinti ha-
lászati tilalmi időkről szóló 73/1997. 
(X. 28.) FM-KTM együttes rendelet

A halászati vízterületeken a rendelet 
1. számú mellékletében felsorolt hal-
fajok és víziállatok egyedének halászati 
vagy horgász eszközzel történő fogása 
egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt 
fajok valamennyi egyedfejlődési alak-
jára vonatkozik.

Védett faj véletlenül kifogott egye-
dét – a horogtól óvatosan megszabadít-
va, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 
zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – ha-
ladéktalanul vissza kell helyezni élő-
helyére. Amennyiben a zsákmányban a 
védett faj egyede ismételten kifogásra 
kerül, a halászati (horgászati) tevé-
kenységet azonnal be kell szüntetni.
Védett növény- és állatfajok, tár-
sulásokra vonatkozó rendelkezé-
sek (Tvt. 42-47 §)

Tilos a védett növényfajok egye-
deinek

– veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása.
Tilos a védett állatfajok egyedének 

zavarása, károsítása, kínzása, elpusz-
títása, szaporodásának és más élette-
vékenységének veszélyeztetése, lakó-, 
élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítá-
sa.

Gondoskodni kell a védett növény- 
és állatfajok, társulások fennmaradá-
sához szükséges természeti feltételek, 
így többek között a talajviszonyok, 
vízháztartás megőrzéséről.

Fokozottan védett élő szervezetek 
élőhelyén, valamint élőhelye körül – a 
miniszter által rendeletben meghatáro-
zottak szerint – használati, gazdálkodá-
si korlátozást rendelhet el a természet-
védelmi hatóság.
Védett növényfajok vízben és 
vízparton

Kálmos – Acorus calamus
Mételyfű – Marsilea quadrifolia
Rucaöröm – Salvinia natans
Tarajos pajzsika – Dryopteris cristat
Tőzegpáfrány – Thelypteris palustris
Békakonty – Listera ovata
Fehér tündérrózsa – Nymphaea alba
Gyilkos csomorika – Cicuta virosa
Kúszó csalán – Urtica kioviensis
Tallós-nőszőfű – Epipactis tallosii

Vizes élőhelyek védett állatai

Védett halfajok

halfajok Természetvédelmi érték
Állasküsz 10 000
Botos kölönte 10 000
Cifra kölönte 10 000
Dunai nagyhering 2 000
Felpillantó küllő 50 000
Fenékjáró küllő 2 000
Fürge cselle 2 000
Gyöngyös koncér 2 000
Halványfoltú küllő 10 000
Homoki küllő 10 000
Kövicsík 2 000
Kurta baing 2 000
Leánykoncér 10 000
Pénzes pér 10 000
Réticsík 2 000
Selymes durbincs 10 000
Sima tok 10 000
Sőregtok 10 000
Sujtásos küsz 2 000
Széles durbincs 2 000
Szivárványos ökle 2 000
Törpecsík 2 000
Vágócsík 2 000
Vágótok 10 000
Vaskos csabak 10 000
Viza 10 000

Állasküsz 10 000
Botos kölönte 10 000
Cifra kölönte 10 000
Dunai nagyherin 2 000
Felpillantó küllő 50 000

Fokozottan védett halfajok
Dunai galóca 100 000
Lápi póc 100 000
Magyar bucó 100 000
Német bucó 100 000
Petényi-márna (Magyar márna) 100 000
Dunai ingola 100 000
Tiszai ingola 250 000

Özönfajok, inváziós fajok

A biológiai invázió megelőzése, va-
lamint az özönfajok elleni védekezés 
az egész világon, így Európában is ki-
emelt fontosságú természetmegőrzési, 
gazdálkodási feladat.

Az invazív behurcolt növényfajok 
mellett invazív halfajok tömeges elsza-
porodása szorítja ki az őshonos fajokat 
élőhelyeikről.

Invazív (tömeges elterjedésre haj-
lamos) illetve idegenhonos halfajok: 
afrikai harcsa, amur, amurgéb, ezüst-
kárász, busa, fekete törpeharcsa, kínai 
razbóra, naphal, pisztrángsügér, szivár-
ványos pisztráng, törpeharcsa, tüskés 
pikó, lénai tok.

Invazív halak

Több közülük behurcolt, betelepített ●l

faj (razbóra, naphal, törpeharcsa).
Haltermelés szempontjából értékte-●l

len, sőt gyakorta káros fajok. 
Eleszik a takarmányt a telepített fa-●l

jok elől.
Halászó madarak, halfogyasztó hül-●l

lők és emlősök táplálékának jelentős 
részét tehetik ki!!!

Ívási parazitizmus, ikrafalás, ivadék-●l

pusztítás.
Amúrgéb gradációja veszélyt jelent ●l

fokozottan védett fajunk a lápi póc 
fennmaradására, táplálkozásával védett 
gőtefajainkat is pusztítja, 

Természetes vizeinkben háttérbe-, ●l

sőt kiszoríthatják az ott élő őshonos 
fajokat (ezüstkárász, széleskárász)

Hazánkban még nem megtele-
pedett, a természetes állat- és 
növényvilágra potenciálisan ve-
szélyt jelentő fajok:

pataki szajbling, kígyófejű halak
Csalizásra használt védett fajok

Két védett faj érintett:
– Tiszavirág    – Orvosi pióca
(felismerése gyakran problémát jelent)
Piócák

Törzs: Gyűrűsférgek, Altörzs: Módosult 
gyűrűsférgek

Osztály: Piócák vagy nadályok
Alosztály: Sertés piócák(Acanthob-
dellida)

Rend: Horgas nadályok
Család: Horgas nadály-félék

Alosztály: Sima piócák(Arhynchobdelli-
da) – mintegy 350 faj tartozik ide

– Rend: Ormányos nadályok(Rhyn-
chobdellida)
Család: Lapos nadályok, pl. széles csi-
gapióca – (Glossiphonia complanata), 
fiahordó nadály (Helobdella stagnalis)
Család: Halpiócafélék pl.: halpióca 
(Piscicola geometra)
– Rend: Állkapcsos nadályok(Gnat-
hobdellida)
Család: Valódi nadályok (Hirudinidae)
Pl.: Orvosi pióca – (Hirudo medicina-
lis), Lónadály – (Haemopis sangui-
suga)
Család: Leveli piócák
Család: Földi piócák
– Rend: Garatos nadályok(Pharyn-
gobdellida)
Család: Garatos nadály-félék
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

ssz. horgász Egyesület neve vízterület megnevezése Címe, Telefon
ára

felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés
1 Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zs. u. 4.

30/515/0174
tagoknak: 7.500 Ft
más tagnak: 8.500 Ft 

3.000 Ft 
1.000 Ft éjszakai büfé, etetőanyag, csali 
További infó:  
tv-horgasz.info

2 APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Kossuth u. 45.
20/555-6664

Csak tagoknak: 42.200 Ft 2.800 Ft büfé, kemping.

3 Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Kossuth u. 15. 17.800 Ft 2.000 Ft 

4 Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Ady E. u. 29.
70/425-9964

Csak tagoknak: 20.000 Ft nincs

5 Bújtos Sport HE. Bujtosi-tavak Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
20/800-6178

csak tagoknak: 29.000 Ft (40 kg hal-
ra) új tagnak: +29 E Ft halasítás
Területi: 18.000 Ft – 15 kg halra.
Idegen tagnak: 40 E Ft (40 kg halra)

2.200 Ft ifi: 1.100 Ft 
sátorozási lehetőség van

6 Bezdéd HE. a) Fecskefarok horgásztó
b) Kerek Holt-Tisza

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

a) Csak tagoknak
b) 20.000 Ft 

2.000 Ft és mindkét vízre jó

7 Cormorán Horgász Egyesület Rakamazi Nagy Morotva és a 
Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
30/953-1252

20.000 Ft 
Saját tag: 11.000 Ft 

2.500 Ft 
2.000 Ft 

8 Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Pf. 55.
30/248-6646

35.000 Ft 3.000 Ft 

9 HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Árpád u. 5.
70/511-85-84

20.000 Ft 
Új tagoknak: 35.000 Ft 
Más egyesületi tagoknak: 50.000 Ft 

2.500 Ft 
3.000 Ft éjszakai
büfé, sátorozási lehetőség

10 Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
30/418-9860

Csak tagoknak: 17.000 Ft 2.500 Ft 

11 Holt Tisza HE Gyürei Vidiszegi-holtág 4812 Gyüre, Árpád u. 82.
70/311-8895

19.000 Ft 2.000 Ft 

12 KEMÉV HE. Császárszállási-tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya út 10. Csak tagoknak

13 Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi  
holtágak

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

Csak tagoknak 20.500 Ft 2.500 Ft 

14 Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14.
30/841-4886

28.300 Ft 2.500 Ft 

15 Máriapócsi HE. Máriapócsi horgásztó 4326 Máriapócs, Bogáti út 25.
70/387-2610

30.000 Ft 
Új tag: 45.000 Ft 

2.500 Ft 
szállás, sátorozási lehetőség 

16 Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert-tápcsatorna 4320 Nagykálló, Temető u. 5.
30/406-4580

Csak tagoknak: 22.000 Ft 2.200 Ft 

17 Nagyközségi Horgász Egye-
sület 

Ökörítófülpösi-horgásztó 4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 136.
70/702-5692

Csak tagoknak: 26.000 Ft 
Új belépőnek: 70.000 Ft + 26 E Ft

nincs

18 NYPA-SENIOR HE. Sényő Kovács-tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2.
30/53-56-443

Csak tagoknak nincs

19 Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Bocskai u. 21.
70/945-1283

25.000 Ft 2.000 Ft 

20 Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny Holt-Tisza 4803 Vásárosnamény, Templom út 19.
30/965-9134

Csak tagoknak: 17.000 Ft 2.000 Ft 6–18 h-ig
2.500 Ft 18–6-h-ig

21 Réti csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
20/366-4214

Csak tagoknak: 22.800 Ft nincs

22 Rétközi HE. Nagyhalászi Fertő-II. tó 4485 Nagyhalász, Kossuth u. 32.
20/350-9510

Csak tagoknak: 26.500 Ft 2.500 Ft büfé, sátorozási lehetőség, 
szalonnasütés 

23 Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói-tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c.
30/955-3776

Csak tagoknak: 15.000 Ft 2.500 Ft 
ifi: 1.000 Ft gyerek: 500 Ft 

24 SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
30/9814-364

30.000 Ft 40 kg nemes halra
18.000 Ft 20 kg nemes halra

2.500 Ft 

25 Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
30/978-5573

Csak tagoknak: 10.000 Ft 1.500 Ft sátorozás, bográcsozás

26 Szatmárvidéki HE. Vajai víztározó 4700 Mátészalka, Munkácsi u. 17.  
(SZALKATÁVHŐ) 30/935-6172

Csak tagoknak: 47.000 Ft 2.000 Ft 

27 Székelyi víztározó HE. Székelyi-víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
30/9452-254

Csak tagoknak: 50.000 Ft 
Új belépőnek: 55.000 Ft 

3000 Ft 

28 Szőke Tisza HE. Tiszadadai Szűcs-Tisza 4455 Tiszadada, Ifjúság u. 26.
30/9556-573

Tagoknak: 7.000 Ft 
Más egyesületi tagnak: 9.000 Ft 
Új tagoknak: 10.000 Ft 

1.500 Ft 

29 Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy-Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 46.
30/9535-999

Tagoknak: 2.000 Ft 
Más egyesületi tagnak: 12.000
Új belépő: 30.000 Ft 

1.750 Ft 

30 Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Tisza u. 34.
42/206-632

Tagoknak: 10.000 Ft 
Más egyesületi tagnak: 18.000

2.000 Ft 

31 Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11
30/205-4263

Csak tagoknak: 43.000, 3.000 Ft csak kísérővel

32 Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza 4842 Gulács, Tisza u. 52.
30/690-5393

14.000 Ft 1.500 Ft 

33 Milotai Tiszavirág HE Milotai bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
30/462-0613

Csak tagoknak: 19.300 Ft 3.500 Ft 
gyerek éves 8.000 Ft

34 Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi út 34.
30/384-9365

Tagoknak: 15.000 Ft ifi éves: 8 E Ft 
más tagnak: 20.000 Ft 

1.500 Ft ifi napi: 1.000 Ft 

35 Téglagyár HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
70/371-6338

Csak tagoknak: 25.000 Ft 
Új tagnak: 30.000 Ft 

2.500 Ft 

36 Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
30/34-04-045

Csak tagoknak: 11.800 Ft 1.000 Ft Szabó László  
horgászboltjában 

37 Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári-holtág 4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.
30/9655-619

15.000 Ft ifi: 7.500 Ft 1.700 Ft vendéglő, szállás,  
csónakbérlés megoldható

38 Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Sarkantyú u. 2.
20/353-0583

Csak tagoknak: 30.000 Ft 2.600 Ft 

39 Zöld Nádszál HE. Penyigei Szenke-tó 4941 Penyige, Kossuth u. 1.
20/953-0426

35.000 Ft 2.500 Ft 

40 Cégénydányád Önkormány-
zat HE.

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

Csak tagoknak: 22.730 Ft 
Ifi: 11.365 Ft 7.000 gyerek

3.000 Ft ifi: 1.500 Ft 

41 Fekete István HE. 4743 Csengersima, Árpád köz 1.
70/3346-398

Csak tagoknak 3.000 Ft , ifi: 1.500 Ft 
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A 2010. évi megyei versenyek eredményei
Évadnyitó horgászverseny 
2010. 04. 18. Kocsord, Kirva lapos

Eredmények verseny kategóriában:
U–14:
I. hely:  ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Mátészalka 
II. hely: Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
III. hely: Koncz Rudolf Postás HE. Vásárosnamény
U–18:
I. hely: Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 2009 HE. 
II. hely: Juhos Árpád  Kis Sügér HE. Mátészalka 
III. hely: Bójer Balázs Kis Sügér HE. Mátészalka
U–22:
I. hely: Jakab Róbert Kraszna HE Kocsord
II. hely: Tóth György Nagykállói Sport HE.
III. hely: Bójer László Kis Sügér HE. Mátészalka
női kategória:
I. hely: Szabó Anikó Postás HE. V.namény
II. hely: Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab Gézáné Kraszna HE. Kocsord
Felnőtt kategória:
I. hely: Komári Péter Nyírteleki HE.
II. hely: ifj. Kovács József  Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab László Kraszna HE. Kocsord
IV. hely: Pataki Zsolt Vasutas HE. Nyháza
V. hely: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök
Eredmények fenekező kategóriában:
I. helyezett: ifj. Nagy Zoltán Nagykállói Sport HE.
II. helyezett: Tóth Antal Tiszavirág HE. Gulács
III. helyezett: Demeter János Szatmárvid. HE. Mszalka
IV. helyezett: Kardos József Vasas HE. Nyírbátor
V. helyezett: Nagy Ferenc Téglagyári HE. Fehérgy.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság 
2010. 05. 09. Leveleki-víztározó

I.  Nyíregyházi Vasutas STE, mely csapat harmad-
szor, egymás után, véglegesen elnyerte a Laguna 
2D Kft. vándorserlegét.  
Csapatvezető: Lipcsei József, versenyzők: női: 
Turcsánné Reskó Ibolya, U-14: Hornyák Bence, 
U-18: Petró Balázs, U-22: Kovács Gábor, felnőtt: 
ifj. Kovács József, Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Hornyák János.

II. Szatmárvidéki HE. Mátészalka 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka
Jövőre a II. osztályban folytathatja a verseny-
zést a Kocsordi Kraszna HE, és a Nyírteleki HE. 
csapata.

Megyei II. osztályú  
Csapatbajnokság 2010. május 16.  
tiszalöki Kenyérgyári holtág

I.  Beregi Tiszavirág 2009. HE. Vásárosnamény (csa-
patvezető: Jakab László, versenyzők: Mikita Zoltán-
né, Ádám Krisztián, Mikita Ádám, Huzsvai Krisztián, 
Kiss Csaba, Varga Dávid, Vass Sándor

II. Postás HE. Vásárosnamény 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka

Jövőre az I. osztályban versenyezhet a vásáros-
naményi Beregi Tiszavirág 2009 HE. csapata, és a 
szintén vásárosnaményi Postás HE. csapata.

U–14, U–18, U–22-es csapatbajnok-
ság 2010. június 06. Bújtosi-tavak

U–14
I.  Új Élet HE. Tiszalök (csapatvezető: Fazekas Já-

nos, versenyzők: ifj. Beke Péter, Csuha Regina, 
Fazekas Milán)

II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Apagy HE.
U–18
I.  Kis Sügér HE. Mátészalka (csapatvezető: Varga 

György, versenyzők: Bójer Balázs, Bójer László, 
Juhos Árpád)

II. Kraszna HE. Kocsord
III. Tiszaparti Sport HE. Dombrád
U–22
I. Kraszna HE. Kocsord (csapatvezető: Jakab János, 
versenyzők: Mándi Gábor Jakab Gábor, Jakab Róbert)

II. Új Éelet HE. Tiszalök

Egyéni bajnokság 2010. június 13. 
Leveleki-víztározó

U–14 korosztály:
1. Hornyák Bence Vasutas STE Nyíregyháza
2. Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
3. ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Mátészalka
U–18 korosztály:
1. Bójer László Kis Sügér HE. Mátészalka
2. ifj. Papp László Szatmárvidéki HE. Mátészalka
3.  Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 2009. HE. Vásáros-

namény
U–22 korosztály:
1. Tóth György Nagykállói Sport HE.
2. Poór Sándor Apagy HE.
női kategória:
1. Bajkó Tamásné Szatmárvidéki HE. Mátészalka

2. Szabó Anikó Postás HE. Vásárosnamény
3. Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE Nyíregyháza
Felnőtt kategória
1. ifj. Kovács József Vasutas STE Nyíregyháza
2. Pataki Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza
3. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza
4. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök
5.  Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vásá-

rosnamény

Egyesületi tisztségviselői  
verseny Székely,  
Őzetanyai-víztározó 2010. 09. 12.

1.  Nyírtelek HE. Csapatvezető: Komári Péter. Ver-
senyzők: Biri László, Kandala Mihály, Komári Géza

2. Kraszna HE. Kocsord
3. Dolgozók HE. Kisvárda

Új kezdeményezés volt a Nyírteleki Horgász Egye-
sület részéről, horgásztotó kiadása a csapatve-
zetőknek, akik a verseny végéig kitöltve vissza is 
adták, és a jól válaszolók különdíjat kaptak. A trip-
lázó nyírteleki horgász egyesület képviselői meg-
egyeztek a II. helyezett Kraszna HE csapatával, 
hogy 2011. évi verseny rendezési jogát átadják.

hely nÉv Össz. súly Össz. pont

1. Ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza 17 960 3,0
2. Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza 11 380 3,0
3. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza 12 480 6,0
4. Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009. HE. 11 290 6,0
5. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 380 6,0
6. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 12 420 8,0
7. Komári Péter Nyírteleki HE. 8 680 8,0
8. Mészáros Csaba Nagykállói Sport HE. 8 260 8,0
9. Ifj. Kovács György Kis-Sügér HE. 10 480 9,0

10. Gellér Győző Szatmárvidéki HE. Mátészalka 7 000 11,0
11. Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza 8 620 12,0
12. Valent József Nagykállói Sport HE. 5 400 14,5
13. Jakab Attila Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6 420 15,0
14. Sebők Zsolt Nagykállói Sport HE. 6 080 15,0
15. Mille Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény 4 220 15,0
16. Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka 8 140 16,0
17. Vass Sándor Beregi Tiszavirág 2009.HE. 9 280 17,0
18. Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 8 100 17,0
19. Horváth Tibor Kis-Sügér HE. Mátészalka 7 700 17,5
20. Bán Attila Kis-Sügér HE. Mátészalka 7 980 18,0

Védett területek, védett halfajok
A Tvt. horgászattal, halászat-
tal kapcsolatos rendelkezései 
(12–16.§)

A halászható (horgászható) halfaj ●l

túlszaporodása esetén, illetve a nem 
őshonos, nem meghonosodott, a hazai 
állatvilágtól idegen állomány felszá-
molása érdekében, a természetvédelmi 
hatóság a vadászati (halászati) ható-
ságnál az állomány szabályozását vagy 
felszámolását kezdeményezi.

Ha természeti területen gazdasági ●l

tevékenység, így különösen a vad-
gazdálkodási, vadászati, halászati, 
horgászati tevékenység gyakorlásának 
módja a természet védelméhez fűződő 
érdekeket súlyosan sérti vagy veszé-
lyezteti, a természetvédelmi hatóság a 
tevékenység korlátozását, megtiltását 
kezdeményezi.

Tilos a nem őshonos halfajok termé-●l

szetes vagy természetközeli vizekbe 
telepítése, továbbá halgazdasági célú 
halastavakból az ilyen halfajok más 
élővizekbe való juttatása.

A halászatról és a horgászatról 
szóló 1997. évi XLI. törvény

Védett természeti területen – a rend-
kívüli kár megelőzéséhez szükséges 
állománymentés, továbbá tudományos 
kutatási célt szolgáló vizsgálati anyag 
begyűjtése kivételével – tilos az elekt-
romos halászat. Az állománymentést, 
továbbá a tudományos célú gyűjtést 
természetvédelmi hatóság (a további-
akban: felügyelőség) engedélyezi.

A nem halászható (horgászható) 
halfajokról és víziállatokról, vala-
mint az egyes halfajok szerinti ha-
lászati tilalmi időkről szóló 73/1997. 
(X. 28.) FM-KTM együttes rendelet

A halászati vízterületeken a rendelet 
1. számú mellékletében felsorolt hal-
fajok és víziállatok egyedének halászati 
vagy horgász eszközzel történő fogása 
egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt 
fajok valamennyi egyedfejlődési alak-
jára vonatkozik.

Védett faj véletlenül kifogott egye-
dét – a horogtól óvatosan megszabadít-
va, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 
zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – ha-
ladéktalanul vissza kell helyezni élő-
helyére. Amennyiben a zsákmányban a 
védett faj egyede ismételten kifogásra 
kerül, a halászati (horgászati) tevé-
kenységet azonnal be kell szüntetni.
Védett növény- és állatfajok, tár-
sulásokra vonatkozó rendelkezé-
sek (Tvt. 42-47 §)

Tilos a védett növényfajok egye-
deinek

– veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása.
Tilos a védett állatfajok egyedének 

zavarása, károsítása, kínzása, elpusz-
títása, szaporodásának és más élette-
vékenységének veszélyeztetése, lakó-, 
élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítá-
sa.

Gondoskodni kell a védett növény- 
és állatfajok, társulások fennmaradá-
sához szükséges természeti feltételek, 
így többek között a talajviszonyok, 
vízháztartás megőrzéséről.

Fokozottan védett élő szervezetek 
élőhelyén, valamint élőhelye körül – a 
miniszter által rendeletben meghatáro-
zottak szerint – használati, gazdálkodá-
si korlátozást rendelhet el a természet-
védelmi hatóság.
Védett növényfajok vízben és 
vízparton

Kálmos – Acorus calamus
Mételyfű – Marsilea quadrifolia
Rucaöröm – Salvinia natans
Tarajos pajzsika – Dryopteris cristat
Tőzegpáfrány – Thelypteris palustris
Békakonty – Listera ovata
Fehér tündérrózsa – Nymphaea alba
Gyilkos csomorika – Cicuta virosa
Kúszó csalán – Urtica kioviensis
Tallós-nőszőfű – Epipactis tallosii

Vizes élőhelyek védett állatai

Védett halfajok

halfajok Természetvédelmi érték
Állasküsz 10 000
Botos kölönte 10 000
Cifra kölönte 10 000
Dunai nagyhering 2 000
Felpillantó küllő 50 000
Fenékjáró küllő 2 000
Fürge cselle 2 000
Gyöngyös koncér 2 000
Halványfoltú küllő 10 000
Homoki küllő 10 000
Kövicsík 2 000
Kurta baing 2 000
Leánykoncér 10 000
Pénzes pér 10 000
Réticsík 2 000
Selymes durbincs 10 000
Sima tok 10 000
Sőregtok 10 000
Sujtásos küsz 2 000
Széles durbincs 2 000
Szivárványos ökle 2 000
Törpecsík 2 000
Vágócsík 2 000
Vágótok 10 000
Vaskos csabak 10 000
Viza 10 000

Állasküsz 10 000
Botos kölönte 10 000
Cifra kölönte 10 000
Dunai nagyherin 2 000
Felpillantó küllő 50 000

Fokozottan védett halfajok
Dunai galóca 100 000
Lápi póc 100 000
Magyar bucó 100 000
Német bucó 100 000
Petényi-márna (Magyar márna) 100 000
Dunai ingola 100 000
Tiszai ingola 250 000

Özönfajok, inváziós fajok

A biológiai invázió megelőzése, va-
lamint az özönfajok elleni védekezés 
az egész világon, így Európában is ki-
emelt fontosságú természetmegőrzési, 
gazdálkodási feladat.

Az invazív behurcolt növényfajok 
mellett invazív halfajok tömeges elsza-
porodása szorítja ki az őshonos fajokat 
élőhelyeikről.

Invazív (tömeges elterjedésre haj-
lamos) illetve idegenhonos halfajok: 
afrikai harcsa, amur, amurgéb, ezüst-
kárász, busa, fekete törpeharcsa, kínai 
razbóra, naphal, pisztrángsügér, szivár-
ványos pisztráng, törpeharcsa, tüskés 
pikó, lénai tok.

Invazív halak

Több közülük behurcolt, betelepített ●l

faj (razbóra, naphal, törpeharcsa).
Haltermelés szempontjából értékte-●l

len, sőt gyakorta káros fajok. 
Eleszik a takarmányt a telepített fa-●l

jok elől.
Halászó madarak, halfogyasztó hül-●l

lők és emlősök táplálékának jelentős 
részét tehetik ki!!!

Ívási parazitizmus, ikrafalás, ivadék-●l

pusztítás.
Amúrgéb gradációja veszélyt jelent ●l

fokozottan védett fajunk a lápi póc 
fennmaradására, táplálkozásával védett 
gőtefajainkat is pusztítja, 

Természetes vizeinkben háttérbe-, ●l

sőt kiszoríthatják az ott élő őshonos 
fajokat (ezüstkárász, széleskárász)

Hazánkban még nem megtele-
pedett, a természetes állat- és 
növényvilágra potenciálisan ve-
szélyt jelentő fajok:

pataki szajbling, kígyófejű halak
Csalizásra használt védett fajok

Két védett faj érintett:
– Tiszavirág    – Orvosi pióca
(felismerése gyakran problémát jelent)
Piócák

Törzs: Gyűrűsférgek, Altörzs: Módosult 
gyűrűsférgek

Osztály: Piócák vagy nadályok
Alosztály: Sertés piócák(Acanthob-
dellida)

Rend: Horgas nadályok
Család: Horgas nadály-félék

Alosztály: Sima piócák(Arhynchobdelli-
da) – mintegy 350 faj tartozik ide

– Rend: Ormányos nadályok(Rhyn-
chobdellida)
Család: Lapos nadályok, pl. széles csi-
gapióca – (Glossiphonia complanata), 
fiahordó nadály (Helobdella stagnalis)
Család: Halpiócafélék pl.: halpióca 
(Piscicola geometra)
– Rend: Állkapcsos nadályok(Gnat-
hobdellida)
Család: Valódi nadályok (Hirudinidae)
Pl.: Orvosi pióca – (Hirudo medicina-
lis), Lónadály – (Haemopis sangui-
suga)
Család: Leveli piócák
Család: Földi piócák
– Rend: Garatos nadályok(Pharyn-
gobdellida)
Család: Garatos nadály-félék
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MEGEMLÉKEZÉS
„A szőke Tisza fekete napja”

Tizenegy éve, 2000. január 
30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat lé-
tesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd a 
Tiszába került. Az eddigi legsúlyo-
sabb magyarországi vízszennyezés 
mintegy két hét alatt vonult le a fo-
lyó hazai szakaszán, felmérhetetlen 
károkat okozva. Erre emlékezve az 
Országgyűlés 2000. június 16-án 
február 1-jét a Tisza Élővilágá-
nak Emléknapjává nyilvánította. E 
szomorú-gyászos napra emlékezett 
az Új Élet Horgász és Környezet-
védő Egyesület  kis csoportja a Ti-
sza tiszalöki komplejárójánál. Az 

ünnepi megemlékezést követően 
gyertyákat gyújtottunk és a remény 
koszorúját helyeztük el a folyón. 
Reménykedünk benne, hogy a Ti-
sza vízgyűjtő területén bezárják 
azokat az elavult technológiát al-
kalmazó üzemeket, amelyek mű-
ködése továbbra is veszélyt jelent-
het az élővilágra, vizekre. Bízunk 
benne, hogy az illetékesek meg-
szüntetik az ártéren nyitott kom-
munális szemétgyűjtő telepeket és 
megakadályozzák az ártérre tör-
ténő szemétlerakásokat. Ezek az 
intézkedések biztosíthatnák, hogy 
unokáink is csodálhassák a szőke 
Tisza szépségét és mi is még so-
káig hódolhassunk horgász szen-
vedélyünknek.

Juhász Károly, H.K.E. Elnöke

Várják a horgásztársakat Országos Rapala Pergető Bajnokság: UTOlsó FOrdUló

Kapcsolat testvéregyesületekkel

Horgászbörze 2011

A nyíregyházi Bujtos Sport-
horgász és Tájvédelmi 

Egyesület a 2011. február 
23-án megtartott taggyűlésén 
elfogadta a vezetőség 2010. 
évre vonatkozó beszámoló 
jelentését. (Az elmúlt évben 
34 mázsa hal került telepítés-
re az egyesület kezelésében 
álló Bujtos-tóba.) 

A tagság döntött a 2011. évi dí-
jakról is. Meglepő újdonság, hogy 
az egyesületi tagdíj összegét le-
szállították 2500 forintra. 

Az egyszeri halasítási díjat 
50%-al mérsékelték (14 500 Ft.) a 

2011. április 30-ig belépő új tagok 
részére. 

Újdonság még, hogy lehetővé 
tették más egyesületi tagok szá-
mára is az éves területi engedély 
megváltását. (Ez 40 000 Ft-ba ke-
rül.) A felnőtt napijegyek ára 2200 
Ft., illetve a saját egyesületi tagok 
számára megváltható területi enge-
délyek ára  25 000, illetve 18 000 
forint, ez nem változott. 

Az egyesület vezetősége a szép, 
kulturált Városligeti-tó (Bujtos-tó) 
partjára várja a régi és az újonnan 
belépő horgász társakat egyaránt. 
A közeljövőben jelentős mennyisé-
gű hal telepítésére kerül sor!

Levelek

Az Országos Rapala Pergető 
Bajnokság utolsó fordulója kicsit 
olyan, mint egy jó könyv utol-
só fejezete. Kicsit fájdalmas és 
szívbemarkoló, ugyanakkor magá-
ban hordozza a végkifejlett semmi 
mással össze nem hasonlítható iz-
galmát. Az utolsó oldalon dől el, 
hogy a végső győzelemre esélyes 
4–5 csapat közül ki viszi haza fele 
királyságot és a királylányt. 

Gyönyörű napos időnk volt, iga-
zi vénasszonyok nyara, volt olyan 
versenyző, aki pólóban dobálta vé-
gig az öt órát. Ettől függetlenül, 
ahogy ebben az évben minden for-
dulóban volt valamilyen természeti 

tényező, ami nehezítette a verseny-
zők dolgát, itt is akadt probléma. 
Az egyik, hogy a mezőny nagy ré-
sze szombaton még a Velencei-ta-
von az országos csónakos pergető 
bajnokság döntőjén vett részt, és 
Agárdról utazott az ország má-
sik végébe. A másik pedig, hogy 
a Tisza-tavi beszámolómat azzal 
fejeztem be, hogy itt a Levele-
ki-tározón bőséges halfogásra szá-
mítanak mind a csapatok, mind a 
szervezők. Ennek oka az eredetileg 
250 hektáros víztározó körülbelül 
70–80 hektárosra lecsökkentése a 
tervezett lehalászások miatt. 

Nos, vízleeresztés – stimmt... 
Összeszűkült élettér – stimmt... 
Sok hal egy helyen, – stimmt... 
Bőséges halfogás, nem annyira – 
stimmt...

Ennek legfőbb oka valószínűleg 
az, hogy ahol korábban körülbelül 

három méteres vízoszlop volt a ra-
gadozók felett, most alig volt egy 
méter. A folyóvizeken sem tesz jót 
az apadás a kapókedvnek, ilyen 
relatív kis területen, a gyors és 
drasztikus vízszintcsökkentés meg 
pláne. A reggeli szabályismerte-
tésnél Varga Pál külön kitért arra, 
hogy tilos „patkolni” a gumihalat 
a várható nagyszámú külső akadás 
miatt. Legfőképp busákra lehetett 
számítani. A Leveleki-tározón tilos 
a csónakos horgászat. Így amikor 
beröffentettük a benzinest, – még 
ha alapjáraton is – a körülöttünk 
úszkáló busacsordák a vízből kiug-
rálva menekültek. És amikor ezek a 
4–8 kilósig terjedő halak csapatos-
tul megindultak, akkor felkavartak 
mindent az alig méteres vízben. 

Ez nem kedvezett a pergető ver-
senynek. A rajt után egy szerencsés 
csapat talált egy kisebb gödröt, 
amiben a harcsák pörsenéseikkel 
elárulták magukat. Negyed óra 
alatt négyet is sikerült fogniuk, 
amiből a legnagyobb túl volt a 8 
kilón, kettő viszont nem számított 
bele a versenybe. Egyet külső aka-
dással fogtak, egyet pedig még a 
rajtot jelentő dudaszó előtt próba-
dobások közben. Ezt viszont zok-
szó nélkül, sportszerűen azonnal 
visszaengedték.

A délelőtt folyamán túlzás nélkül 
állíthatom, hogy több busát szá-
koltak a csapatok, mint ragadozó 
halat. Amikor karikába hajlott bot-
ba kapaszkodó versenyzőt láttunk, 
mindig kétkedve közelítettük meg. 
A képernyőn jól mutat az ilyen fá-

rasztás, de pergető versenyen hat 
kilós busa, vagy épp tízkilós ponty 
mégsem az igazi. Természetesen, 
aki itt csónakba száll, azért teszi, 
mert nem csak szereti, de érti is a 
pergetés mikéntjét.

Süllő és csuka nagyjából fele-fe-
le arányban került mérlegelésre. 
Köztük egy igazán tekintélyes a 
maga 6,66 kilogrammjával. Arról 
már legutóbb is írtam, hogy a vég-
játék valószínűleg nagyon izgal-
mas lesz. 

Egyrészt mert az összetettben 
első öt helyen álló csapat nagyon 
közel állt egymáshoz, másrészt az 
utolsó fordulóra 28 csapat neve-
zett, így a helyezések közti különb-
ségek különösen felértékelődtek. 
Egy vagy két pont az összetettben 
a dobogót jelenthette. 

Az utolsó fordulóra egy szabályt 
még módosított a rendezőség: a 
lefújás előtt megakasztott hal még 
beleszámít a versenybe. E módo-
sítás ellen csak kevés csapat kar-
doskodott. Akik igen, azok is csak 
azért, mert korábban finomszerelé-
kes versenyzők voltak. Ilyen volt 
Zimány Ferenc is. Azért emelem 
ki a nevét, mert a sors fintorának 
köszönhetően kettő óra előtt pár 
perccel társa kis twisterének hor-
ga úgy beleakadt valamibe, hogy 
20 percig folyamatosan karikába 
hajlott a könnyű pergető bot. Min-
denki kapitális busára gyanako-
dott, de az első burványlások után 
nyilvánvalóvá vált, hogy harcsa 
védekezik a csónak alatt. A zavaros 
vízben azonban sem a méretét nem 
lehetett látni, sem pedig azt, hogy 
szabályos, vagy külső akadásról 
van-e szó. Szerencsére a horog a 
szája szélébe akadt bajszos bará-
tunknak, és Viktornak végül sike-
rült beemelni a csónakba a forduló, 
és az egész sorozat legnagyobb 
kifogott halát. Ezzel és korábban 
fogott süllőjükkel meg is nyerték a 
leveleki versenyt.

A verseny lefújása után a ren-
dezők igazi szabolcsi toros ká-
posztával várták a visszatérő ver-
senyzőket. A nyolcból öt fordulón 
vettem részt ebben az évben, és 
meg kell mondjam, mindig ez volt 

az egyik fénypontja a rapalás hét-
végéknek. Nem magáért az ebé-
dért. Hanem azért, mert ilyenkor a 
40–50–60 horgász jó hangulatban, 
mosolyogva ült le egy asztalhoz. A 
szponzoroknak köszönhetően, akik 
az étel mellett a finom tokaji bo-
rokat és pálinkakülönlegességeket 
biztosították, igazi horgásztanyá-
vá alakult az a pár négyzetmé-
ter, mindegy hol volt a mezőny. 
Zalaszentmihály, Nagybivalyos, 
Tiszabecs, Velencei-tó, Balaton, 
Duna, Tisza-tó, Leveleki-tározó. A 
2010-es esztendőben felejthetetlen 
élményekkel ajándékozta meg az 
Országos Rapala Pergető Bajnok-
ság mezőnyét, és remélhetőleg az 
olvasókat is! 

Szöveg és kép: Vetró Péter

Február 18-án tartotta évzá-
ró közgyűlését a Nyírteleki 

Horgász és Természetvédő 
Egyesület a helyi közösségi 
Házban. Megtisztelte rendez-
vényünket jelenlétével Virág 
Imre a megyei szövetség 
elnöke, Magyar László pol-
gármester, Turkó Sándor, a 
gávavencsellői horgászegye-
sület elnöke.

A beszámolókból kiderült, a 
2010-es esztendő felemásra sikere-
dett az egyesületünknél.  Rendez-
vényeink a szokásos színvonalon 
kerültek lebonyolításra a tagság 
megelégedésére. Három horgász-
versenyt rendeztünk. Ezek összesí-
tett eredménye alapján ítéltük oda 
az „Év Horgásza” címet Komári 
Péternek.

Rendszeresen részt vettünk a vá-
ros civilszervezetek számára szer-
vezett programjain. 

Versenycsapatunk támogatók hi-
ányában kiesett az első osztályból. 
Megnyertük a megyei tisztségvi-
selő versenyt. Nem sikerült előre-
lépni az egyesület és az iskolás 
gyerekek kapcsolatának terén. A 
versenysportban az elmúlt évek 
legnagyobb sikereként Komári Pé-
ter megnyerte a megyei évadnyitó 
versenyt, ezen kívül a 2010. évi 
megyei rangsorban a hetedik he-
lyen végzett. 

A 2011-es évben a már jól be-

vált programok mellett szeretnénk 
elősegíteni tagjainknak a hosszabb 
horgászkirándulások, horgászüdü-
lések szervezését, lebonyolítását. 
Együttműködést alakítunk ki a 
gávavencsellői Tiszaparti HE-vel. 
Céljaink között szerepel, hogy 
felvesszük a kapcsolatot testvér-
városaink horgászaival a későbbi 
együttműködés érdekében. Min-
denképpen erősítenünk kell a gye-
rekek és a horgászat kapcsolatát.

Az egyesületünknek 562 tagja 
volt az elmúlt évben. Működé-
si feltételeinket a horgászok által 
befizetett tagdíj biztosította. A jó 
gazdálkodásunknak köszönhetően 
még bizonyos tartalék is képző-
dött. Bevételeinket emelte az SZJA 
1%-ának felajánlása, amit ezúton 
is köszönünk mindenkinek. Ké-
rünk mindenkit, az idén is tisztel-
jenek meg bennünket ezzel.

Komári Géza, titkár

A nyíregyházi Vasutas Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
az idén is megrendezte használt 
horgászcikkek vásárát. A börze 
február 26-án 9–13 óráig tartott. 
Vártunk mindenkit, aki szeretne 
olyan horgász eszközétől megsza-
badulni, amit megunt vagy nem 

használ. Természetesen vártuk 
azokat a horgászokat is nagy sze-
retettel, akik csak nézelődni szeret-
tek volna, hiszen nemcsak eladni, 
és venni lehet, hanem itt meg lehet 
beszélni mindenféle horgászkalan-
dokat és módszereket. 

Lipcsei József

A Kraszna Sporthorgász Egye-
sület meghirdeti a Tavasz Kupa 
elnevezésű horgászversenyét.

ideje: 2011 április 03.
Program:
06.30–07.00 gyülekező, sorsolás, he-
lyek elfoglalása
08.55 etetés
09.00–12.00 versenyzés
12.00-tól mérlegelés, ebéd, ered-
ményhirdetés

helye: Kirva-lapos  
horgásztó, Kocsord

Nevezési díj: 
Felnőtt úszós kategória:  2500 forint
Felnőtt fenekezős kategória:  2500 forint
Ifjúsági kategória:  1000 forint

A nevezési díj magában foglalja a 
délben szolgált egytálétel árát is.
Mindenkit szeretettel várunk.

Rendezők

TAVASZ KUPA Horgászverseny

Telepítések
l A nagyhalászi Rétközi Sport-
horgász Egyesület a kezelésé-
ben lévő Fertő 3. horgásztóba 4 
mázsa kárászt és 3 mázsa pon-
tyot telepített március 17-én.
l A megyei horgászszövetség 
március 18-án horogérett pon-
tyokat telepít a kezelésében 
lévő (Császárszállási-víztározó, 
tunyogmatolcsi Holt-Szamos, 
Keleti-főcsatorna) vízterüle-
tekbe, ahova várják a horgászni 
vágyókat! 

Elhunyt
Ezúton kívánjuk közölni mind-
azokkal, akik ismerték, hogy a 
tiszadadai Szőke Tisza Horgász 
Egyesület gazdasági vezetője

gOMBás PÉTErnÉ 
irÉnKE

váratlanul elhunyt. Szeretett 
gazdasági vezetőnk, horgász-
társunk temetése 2011. február 
17-én volt a tiszadadai köz-
temetőben. 
Emlékét örökre megőrizzük.

Az első harcsát Gombos Tamás fogta

Ferenczi Jani a 3. helyet jelentő 
csukája

A mostani forduló és a 2010-
es Országos Rapala Pergető 
Bajnokság legnagyobb halát 
Gégény Viktor fogta

Az első csukát Vári Hajnalka 
fogta

Gégény Viktor szép süllője

A legnagyobb csukát viszont Tomasovszki András fogta

Dankó Mihály, Komári Péternek adja 
át a díjat
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Nagysikerű halásztanfolyam
2011 februárjában szö-

vetségünk nagy sikerű 
halásztanfolyamot szerve-
zett, mely után 75 fő tett 
sikeres halászvizsgát a Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyei 
Kormányhivatal Vidékfejlesz-
tési Igazgatósága és a tatai 
Mezőgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója és tanára 
közreműködésével.

A tanfolyamra 2011. február 
12-én került sor a Start Vállalatnál, 
ahol színvonalas előadásokat hall-
gathattak meg a leendő halászok, 
megkapva a vizsgához szükséges 
anyagokat, melyből egyénileg tud-
tak felkészülni. Az előadások után 
egy finom ebéddel zárult a tan-
folyam. Szinte az ország minden 

pontjáról érkeztek jelentkezők: 
Szeged, Budapest, Tolna megye, 
Baranya megye, Borsod megye.

A vizsgát 2011. február 26-án 
tartottuk, ahol dr. Pintér Károly, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
egykori főosztályvezetője, jelen-
leg szaktanácsadó volt a vizsga-
bizottság elnöke. A vizsga eredmé-
nyének ünnepélyes kihirdetésekor 
értékelésében kiemelte, hogy rend-
kívül jól sikerült a vizsgázók felké-
szítése, mert a 108 pontos tesztből 
szinte mindenki nagyon jól teljesí-
tett, így szóbeli vizsgát tennie (76 
pont alatt) senkinek nem kellett és 
ebbe beleértendő, hogy elégtelen 
dolgozat sem született. A vizsgá-
zók örültek a jól sikerült eredmé-
nyeknek, és köszönetüket fejezték 
ki a színvonalas felkészítésért.

FeHoVa
Fegyver, horgászat, vadászat 

nemzetközi kiállítás volt a HUN-
GEXPO Budapesti Vásárközpont-
ban 2011. március 17-től 20-ig.

Március 18-án (pénteken) 11 
órától „Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye horgászvizei, horgászati le-
hetőségei” című előadást hallgat-
hatták meg a látogatók. Az előadó: 
Fesztóry Sándor, a megyei horgász 
szövetség ügyvezető elnöke volt.

Cikk a 12. oldalon

Konzultáció
Mint arról lapunk első olda-

lán beszámoltunk a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Szövetsége 
február 5-én 9 órától Start Re-
habilitációs Vállalat ebédlőjében 
a megyei horgászegyesületek el-
nökei, titkárai, gazdasági vezetői 
részére konzultációt tartott. 

a konzultáció témái az aláb-
biak voltak:
1.  Megnyitó – előadó: virág imre 

imre, elnök.
2.  2011. évi adó és TB. változások, 

NCA pályázati felhívás ismerte-
tése – előadó: Kovács László 
könyvelő.

3.  Beszámoló a 2010. évi munka ta-
pasztalatairól, továbbá a 2011. évi 
horgászegyesületeket érintő ak-
tuális feladatok: (statisztika, hor-
gászengedélyek kiadása, elszámo-
lások rendje) – előadó: Fesztóry 
Sándor ügyvezető igazgató.

4.  Aktualitások, a halászati szakigaz-
gatásban, – előadó: Kozma Péter 
halászati főfelügyelő.

5.  Védett területek formái és az eh-
hez kapcsolódó koncepció – elő-
adó: Szikora Julianna osztály-
vezető (FETIKÖVIFE). 

A témával bővebben foglalkozunk la-
punk 8. oldalán.

Egyre jobban előtérbe kerül a sporthorgászat
A Milotai Tiszavirág HE 
közgyűlése

2011. február 13-án tartot-
tuk éves közgyűlésünket, 

amelyen úgy nézett ki, hogy 
a megyei sporthorgász szö-
vetséget Rádi László elnök-
ségi tag képviseli, aki nem 
mellékesen egyesületünk 
tagja, és a kocsordi Réti Csík 
HE elnöke is. 

Azonban váratlan és kellemes 
meglepetésként pontos időben 
megérkezett Virág Imre megyei 
elnök úr is, akit elfoglaltsága elle-
nére a szíve mégiscsak ide húzott, 
hiszen országunk ezen észak-keleti 
csücske egyben az ő szíve csücs-
ke is. 

Huszonkét évvel ezelőtt ugyanis 
a régi-új elnök annak idején – szin-
tén a megyei szövetség elnökeként 
– szavait idézve – „bábáskodott” 
a felett, hogy az akkor papíron 
osztatlan közös, sok tulajdonos-
sal rendelkező, de valójában már 
bányatóként meglévő vízterületből 
hivatalosan is halászati vízterület 
legyen, és amelyhez egyesületünk 
rendelkezzen halászati joggal. 

Aki eddig nem tudta volna, hogy 
mekkora kincs keletkezett itt, ezen 
munka nyomán, elég ha rákattint 
az interneten a Google keresőre és 
beüt annyit, hogy „milotai tisza-
virág”, de nemsokára saját hon-
lapunk is lesz. Én személy szerint 
olyan horgászélményeket szerez-
tem, amelyeknek töredékével is 
elégedett lettem volna egész éle-
temre, de évről-évre mindig egyre 

nagyobb – már-már megmagyaráz-
hatatlan csodák történnek velem, 
és mindazokkal, akik értő módon 
veszik kezükbe a horgászbotot. Jó 
húsz évvel ezelőtt mondta nekem 
Makai András megrögzött tisza-
becsi, tiszai horgász, hogy „Hor-
gászni tudni kell!”. Nyelvtanilag 
egyszerű, érthető mondat, mégis 
benne van mindaz, amire sokan 
soha nem jönnek rá, és jelentését 
csak a vérbeli horgászok értik, és 
én is csak később jöttem rá, hogy 
ez nem csak három szó. 

Nem ok nélkül tartja hát nagy 
becsben a tagság ezt vizet, ahol a 
– szinte valamennyi őshonos – ka-
pitális halaktól hemzsegő, ivóvíz 
minőségű tóban halaink számára 
ismeretlen fogalom az oxigénhiány, 
amely nagyon sok vízen kezelhe-
tetlen problémát jelent, nyári idő-
szakban veszélyeztetve a teljes hal-
állományt, sok év munkáját, fáradt-
ságát, a megteremtett értékeket. 

Mindennek megfelelően most is 

nagy volt az érdeklődés, a tagság-
nak – köztük sok veterán, alapí-
tó tagnak – pedig külön jólesett, 
hogy a megyei elnök ellátogatott 
hozzánk, jelezve ezzel a megyei 
szövetség figyelmét, segítségét irá-
nyunkba. 

Elnöki beszámolómat végig-
hallgatva mindenki számára egy-
értelművé vált az, hogy sajnos nem 
csak egy közhely az, hogy már 
megint nehéz évet tudunk magunk 
mögött, de a tagság összefogásá-
nak köszönhetően legyőztük eze-
ket a nehézségeket, így most is egy 
eredményekkel tele, értékes évet 
zártunk. Az anyagi nehézségek el-
lenére 2010-ben pontosan 2010 kg. 
pontyot sikerült telepítenünk, ami 
9,5 ha-os vizünket és engedély 
árainkat tekintve nem rossz arány. 
Ezen felül 7500 db előnevelt süllőt 
is telepítettünk a 2009-ben telepí-
tett 11 000 db mellé (nagyszámú 
megmaradásukat, növekedésü-
ket örömmel tapasztaltuk), amely 

nagyban növeli az egyébként meg-
lévő, áldásos természetes szaporu-
latot. Így szeretnénk elérni, hogy 
nevéhez híven horgászvizünk is-
mét „Süllős Bányató” legyen.

A tagsága akarata azt mutatja, 
hogy egyre inkább előtérbe kerül az 
igazi sporthorgászat: eddig 60 kg 
nemes hal (kivéve a harcsa) fogá-
sa után kellett új területi engedélyt 
váltani, mostantól ez súlytól függet-
lenül 35 darabszám felett  is kötele-
ző, szintén a harcsát leszámítva. 

Az is újdonság, hogy most már 
egész évben engedélyezett a csó-
nakkal – kizárólag harcsára – tör-
ténő horgászat, mivel ezzel kap-
csolatban is pozitív tapasztalatok 
voltak az elmúlt évben. Elég csak 
arra az esetre gondolni, amikor egy 
óriás harcsa kérés nélkül megcsó-
nakáztatta a rá horgászókat, majd 
érzékeny búcsút vett tőlük. A sok 
értékes halfaj mellett van olyan is, 
amelyik nálunk nem található meg, 
de ezt senki nem bánja, mert az 
nem más, mint a horgászok bos-
szúsága: a törpeharcsa. Volt rá eset, 
hogy telepítés során véletlenül a 
vízbe kerültek, de a természetes 
szelekcióból adódóan – ez is hor-
gászvizünk áldása – nem is észlel-
tük jelenlétüket.

Ez úton is megköszönjük Virág 
Imre  megyei elnök úr részvételét 
közgyűlésünkön, értékes tanácsait, 
és mindazt, amit eddig tett hor-
gászvizünkért, egyesületünkért.

A tagság nevében tisztelettel:

Wachteinheim József
Milotai Tiszavirág  

Horgászegyesület elnöke

Tisztelt Horgásztárs!

Az Alkaloida „Lombik” 
Horgászegyesület 

2011-ben két halfogó ver-
senyt szervez (úszós és 
fenekező módszerrel), me-
lyek megrendezési helye a 
Kacsás-tó. A szombati na-
pokon megrendezésre ke-
rülő versenyekre a tárgyhét 
csütörtök 18,00-ig tudunk 
nevezést elfogadni!

Nevezési díj: 1500 Ft, – ez tar-
talmaz egy ebédet is – amit a Ka-
csáson, vagy a Kukac Ponty hu. 
Horgászboltban lehet befizetni.

A versenyeken a kiírásnak 
megfelelő (úszós/fenekező) kész-
séggel lehet horgászni, az általá-
nos szabályoknak megfelelően.

Női, gyermek, és ifi horgászok 
esetében 5 főnél kevesebb induló 
esetén csak az első helyezett kap 
díjazást!

Amennyiben bármelyik ver-
senyre (versenyenként 50 fő fe-
lett) összesen 10 főnél több ne-
vezés érkezik a vezetőség újabb 
versenyt írhat ki hasonló felté-
telekkel.
a versenyek időpontjai:

„Úszós” 2011. május 28.
– gyülekezés, sorsolás 5.00–5.30
– pályaelfoglalás, etetés 5.30–6.00
– verseny 6.00–10.00
– mérlegelés 10.00–10.30
– eredményhirdetés 10.30–1.00
– ebéd 11.00 - 

„Fenekezős” 2011. június 25.
– gyülekezés, sorsolás 5.00–5.30
– pályaelfoglalás, etetés 5.30–6.00
– verseny 6.00–10.00
– mérlegelés 10.00–10.30
– eredményhirdetés 10.30–11.00
– ebéd 11.00–
Minden kategóriában az első há-
rom helyezett díjazásban részesül!

A HE. Vezetőség nevében
Treszkai József elnök

Újabb egyesület a 
természetvédelemért
A 2011. március 5-én meg-

tartotta éves közgyűlését 
a tiszadobi „Tiszavirág” He. 

A tagság egyhangúlag elfogadta 
a 2010. évi elnöki beszámolót, a 
gazdasági és ellenőrző bizottsági 
beszámolót, a 2011. évi terve-
ket. Nagy érdeklődés kísérte a 
természetvédelmi területen lévő 
tiszadobi 86 ha holtágak továb-
bi sorsával foglalkozó napirendi 
pontot. 

Ez évtől a halászati jog tulajdo-
nosa a Nyíregyházi Szabolcsi Ha-
lászati Kft., mely részéről Radóczi 
János tulajdonos igazgató meghí-
vottként vett részt a közgyűlésen.  
Válaszolt a feltett – a holtágak 
további sorsáért is aggódó-kér-

désekre. Kérte a sporthorgászok 
türelmét, és javasolta, egy év eltel-
tével térjenek vissza néhány most 
megválaszolatlanul maradt hozzá-
szólás megvitatásához. 

A közgyűlés egyhangúlag el-
fogadta a vezetőség alapszabály 
módosításaira tett javaslatait is.  
Fontos változtatásként értékelhe-
tő, hogy névváltoztatással együtt, 
újabb cél megjelöléssel és feladat-
vállalással az alapszabályában is 
rögzíti egyesületünk a természet- 
és környezetvédelmi elkötelezett-
ségét. Az egyesület a közgyűlés 
napjától „Tiszavirág” Horgász, 
Természet- és Környezetvédő 
Egyesület.   

Oláh Károly, 
HE elnök  
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Versenynaptár 2011

Színvonalas versenyek, 
feljutás az első osztályba

2011. március 2-án tartotta ülé-
sét a megyei verseny szakbizott-
ság, ahol elfogadták a 2011. évi 
munkatervüket, és elkészítették a 
megyei versenynaptárt. Határoztak 
a nevezési díjakról, ami csekély 
mértékben emelkedett. Felosztot-
ták egymás között a versenyekkel 

járó feladatokat. Céljuknak tűzték 
ki erre a versenyévre, hogy a tőlük 
megszokott színvonalon rendezzék 
meg a megyei versenyeket, továb-
bá, hogy a megyei versenycsapat 
ismét az I. osztályban szerepelhes-
sen. (A 2010. évi eredmények rész-
letesen lapunk 5. oldalán.)

Vandál rombolás nyomai
Tisztelt Szerkesztőség!

Piszkos kezek garázdál-
kodtak kedves horgász-

tavunk, a Szénaréti víztározó 
partján. Vandalizmusuk 
lesújtó nyomai elemi felhá-
borodást vált ki minden jó 
érzésű emberből.. 

Nem először fordult elő, hogy  
a tulajdonát képező mobil épüle-
tet aljas módon feldúlták, meg-
rongálták. Eredeti állapotában a 
rendezett, ápolt tópart egyik lát-
ványossága volt ez a „ház”. Most 
azonban a senkiházi alakok alapos 
munkát végeztek. Minden dühü-
ket, gátlástalanságukat beleadták. 
Mintha egy tüzérségi akna találta 
volna el. Az alumínium borítású 
oldalfalakat letépték, több helyen 
megszaggatták, az üvegeket be-
törték, bélésanyagok, elektromos 
vezetékek és tartozékok szerteszét. 
Megdöbbentő látványt nyújt a tisz-
tességes horgászainknak és az arra 
járó polgároknak. S talán kéjes 
gyönyört a törés, dúlás elköve-
tőinek, az illegális fémgyűjtőknek, 
azoknak a kártékony senkiknek, 
akik személyi és közösségi érté-
keink szisztematikus lerablását, 
ellopását, megsemmisítését „fog-
lalkozás” szinten űzik. Többnyire 
büntetlenül.

Ezeknek az enyveskezű senkik-
nek, úgy tűnik, semmi sem szent. 
Semmit nem becsülnek, senkit és 
semmit nem tisztelnek. Nem ritkán 
néhány rongyos forintért irdatlan 
értékek válnak semmivé pusztítá-
suk, gyalázatos tettük eredménye-
ként. Mindig a másét, másokét, a 
közösségét. Mindent visznek, tör-
nek, rombolnak, amit csak elérnek. 
Korlátolt tudatuk, a jogi normák 
tiszteletének, a kötelességtudatnak 

a teljes hiányát mutatják. Gátlás-
talanságuk, mohóságuk féktelen és 
végtelen.

Ha csak ennyi,  a mi kis civil 
közösségünkhöz hasonló baj érné a 
kisebb nagyobb közösségeket, talán 
túl is léphetnénk rajta. De többről, 
sokkal többről van szó. Nap mint 
nap találkozunk, hallunk szűkebb 
és tágabb környezetünkben, külö-
nösen kis hazánk egyes mélyebbre 
süllyedt részein, különböző kár-
tevésekről, modern korunk „tatár-
járásáról, törökdúlásáról”. Amely 
félelmet, nyugtalanságot kelt, egy-
ben indulatot és gyűlöletet ébreszt 
a békére, nyugalomra, biztonságra 
vágyó polgártársainkban.

A széltében, hosszában műkö-
dő garázdálkodás magányos vagy 
bandázó elkövetői nem ismernek 
mértéket és határt.

Szólni kell a téma kapcsán arról 
is, hogy jellemzően meghatáro-
zó szerepe van ebben az erköl-
csi fertőben a kiterjedt orgazda-
hálózatnak és segédcsapataiknak 
(elhajtók, behajtók és vég nélkül 
sorolható cinkostársaik).

Éppen ideje lenne megakadá-
lyozni ezeknek az öntörvényű sen-
kiknek a garázdálkodását. Ne fe-
ledjük, hogy a mai kisstílű gazem-
berekből „tyúktolvajokból” lesz-
nek a holnapi rablók, gyilkosok. 

Sürgetően szükséges, hogy az 
arra rendelt állami és önkormány-
zati szervek, szervezetek állítsák 
meg őket. Ha kell, vasszigorral.

Ehhez, mi jogkövető polgárok – 
jól elfogott érdekünkben – segítsük 
e szervezeteket, hogy munkájuk 
minél eredményesebb legyen. Mert 
csak közös erőfeszítéssel érhetjük 
el a kívánt célt, a  normális köz-
rendet, a szilárd rend- és jogbiz-
tonságot. 

Dr. Bihari Károly

Pályázat a Rohodi-víztározóra

Jogerős ítélet a volt elnök ellen

2011. január 21-én ülésezett az 
elnökség, 10 határozatot hozott, 
melyben többek között elfogad-
ták a 2011. évi munkatervet, és a 
2011. évi költségvetést. Az elnök-
ség támogatta a Rohodi-víztározó 
pályázatát a halászati jog meg-
szerzésére. Állást foglalt abban is, 

hogy a jövőben alakuló víz nélküli 
egyesületek szövetségbe történő 
felvételét csak abban az esetben 
támogatja, ha az adott településen 
vagy annak közelében nincsen ha-
sonló jellegű horgász egyesület, 
és az egyesület közösségi célokat 
kíván szolgálni.

A megyei horgász szövetség jog-
erősen megnyerte az a pert, amit rá-
galmazás miatt indított a Kis Sügér 
Horgászegyesület volt elnökével 
szemben. A feljelentést azért tette 
meg a megyei horgász szövetség, 
a volt elnök ellen, mert a mátészal-
kai Szatmári Szó újságban valótlan 

dolgokat jelentetett meg. A cikkben 
foglaltak alkalmasak voltak arra, 
hogy a megyei horgász szövetség 
dolgozóinak jó hírét csorbítsák. Re-
méljük, hogy a jövőben nem for-
dulnak elő hasonló esetek, és nem 
kell megalapozatlan állítások miatt 
bírósághoz fordulni.

idő Megnevezés helyszín nevezési díj
04. 10. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos fn: 3 V, U–14, U–18, 

U–22, nő 2,5 V

05. eleje XVI. Nemzetközi Barátság Kupa Dej, Románia –

05. 08. I. osztályú csapatbajnokság Leveleki-víztározó nincs
a verseny 1 fordulós

05. 15. II. osztályú csapatbajnokság Kocsord, Kirva lapos nincs

05. 28. Városháza Kupa Székelyi-víztározó meghívásos

05. 29. U–14, U–18 csapatbajnokság Tiszalök nincs

06. 05. Egyéni bajnokság Leveleki-víztározó fn: 3 E Ft, U–14, 
U–18, U–22, nő 2,5 V,  
2 fordulós

06. 25–26. OHCSB II.o Velence, Sukoró 140 E Ft

07–08. hó Horgásztábor I. II. turnus Sóstó, Máriapócs –

08. 07. dr. Maleczky Imre emlékverseny Leveleki-víztározó –

08. 28. Jáger Ferenc emlékverseny Tiszalök –

09. 04. Szűcs Attila emlékverseny Tímári Tiszapart nevezéses

09. 11. Tisztségviselői horgászverseny Kocsord, Kirva lapos 13 E Ft/csapat

11. 06. Csukafogó horgászverseny Gávavencsellő nevezéses

11. 13. Országos pergető verseny Tiszadob nevezéses

A verseny helyszín változtatásának jogát a verseny szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintet-
tekkel közli. A verseny szakbizottság

Ülésezik a verseny szakbizottság

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség felhívással fordul a 
horgászegyesületekhez, szövet-
ségekhez, hogy 2011. év április 
16-án, szombaton legyen a Hor-
gászok Országos Környezetvé-
delmi Napja. 

Felhívjuk, és kérjük vala-
mennyi horgászegyesületet és 
szövetséget, hogy a vízkezelő 
horgászszervezetek erre a nap-
ra szervezzék a vizeik partján 
a környezetvédelmi munkát, il-
letve a vízzel nem rendelkező 
egyesületek tagsága is vegyen 
részt a leggyakrabban látogatott 
horgászkezelésű vizeken folyta-
tott munkában.

Ezen a napon közös munká-
val tegyük rendbe vizeink partját, 
szedjük össze, szállítsuk engedé-
lyezett lerakóba az ott található 
szemetet, hulladékot, tartsuk kar-
ban a vízparti növényzetet, a fákat, 
rendezzük vizeink környezetét, 
a horgászhelyeket, tevékenysé-
günkkel óvjuk a víz minőségét. A 
„Horgászok a környezetért” akció 
keretében megtartandó Országos 
Környezetvédelmi Napon minél 
több szervezet vegyen részt, és 
koordinálja tagjainak munkáját. 
Közös érdekünk a vizek és víz-
partok tisztasága és rendje.    

Magyar Országos Horgász 
Szövetség

A jelentő lap letölthető a www.mohosz.hu oldalról a Környe-
zetvédelem menüpont alól, és beküldhető e-mailen is mohosz@
mohosz.hu címre, vagy 06-1/248-2592 faxon, vagy 1511 Budapest 
Pf. 7. postacímen, vagy a megyei szövetségekhez.

Országos Környezetvédelmi Nap
2011. április 16., szombat

Magyar OrsZágOs hOrgásZ sZÖvETsÉg
HUNGARIAN NATIONAL FEDERATION OF ANGLERS      

FÉDÉRATION NATIONALE DES PECHEURS HONGROIS  
1124 Budapest, Korompai u. 17. 

Tel.: +36-1/248-2590 mohosz@mohosz.hu www.mohosz.hu

A kősüllő az év hala 2011-ben
A Magyar Haltani Társaság 

által szervezett közvéle-
mény-kutatás eredményeként 
2011-ben a kősüllő viselheti 
az év hala kitüntető címet, és 
kaphat ezáltal nagyobb figyel-
met – közölte Harka Ákos, a 
társaság elnöke.

A Magyar Haltani Társaság 
2011-re már csak jelöltállító szerepet 
vállalt az év hala megválasztásában. 
A végső döntést azok a halbarátok 
hozták meg, akik a társaság honlap-
ján leadták szavazatukat a megadott 
három halfaj valamelyikére. 

A szilveszter éjszakáján zárult 
szavazás eredményeként 2011-re a 
kősüllő lett az év hala, maga mögött 

hagyva a réticsíkot és a sujtásos 
küszt. A süllőhöz küllemében és 
életmódjában is nagyon hasonló, de 
annál kisebb növésű faj neve félre-
vezető lehet, ugyanis egyáltalán nem 
igényel köves aljzatot, sőt olyan 
iszapos helyeken is megél, amelye-
ket termetesebb rokona már elkerül. 
Kizárólag Európában, ezen belül is 
csak a Fekete- és a Kaszpi-tengerbe 
ömlő folyók vízrendszerében honos. 
Legnagyobb elterjedési körzete a 
Volga és a Duna medencéje. 

A horgászok nagy része egyetért 
azzal a javaslattal, hogy a kősüllő 
legkisebb fogható mérete 20 helyett 
25 centiméterre, a naponta elvihető 
mennyiség pedig a jelenlegi 3 kilo-
grammról 3 darabra változzék.

a TavasZ Első nagy hala. A tiszaberceli Kozma-tavon az első 
egyik legszebb halat a nyíregyházi Kiss József fogta. A március 15-én 
horogra csalt hal súlya 6.5 kg volt. Fotó: Kozma István

Szerencsés horgászás
A rossz idő ellenére a horgászok már szerencsével jártak, mivel 03. 19-én 
a haltelepítést követő napon Horváth István 2–2,5 kg, Nagy József 
pedig 4,5 kg pontyot fogotta nagykállói Vadkerti Tápcsatornán.

Nagy József Horváth István

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

www.horgaszaruhaz.hu
E-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442
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Tisztségviselők évnyitó megbeszélése
Február 5-én tartotta a me-

gyei szövetség szokásos 
év eleji konzultációját az 
egyesületi vezetők részére, 
több mint 80 fő részvételével. 

A konzultáción tájékoztatást 

kaptak az egyesületek az őket 
érintő bevallási, adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, továbbá pá-
lyázati lehetőségekről, és szakmai 
betekintést is kaptak a jelenlévők a 
védett területek formáiról vízügyi 
előadótól.

Kozma Péter halászati főfel-
ügyelő elmondta, hogy a jövőbeni 
tervek között szerepel a halászati 
horgászati törvény módosítása. 
Kérte az egyesületi vezetőket, hogy 
olvassák át a törvényt és észrevéte-
leiket írják össze, mert a törvény-

módosítás előtt újból szeretne egy 
megbeszélést tartani a vezetőkkel. 
Elmondta továbbá, hogy halvédel-
mi bírságot 2010. évben több mint 
19 millió forintot szabtak ki, 743 
határozattal. A konzultáció befeje-
zéseként a jelenlévők kérdéseket 
tettek fel az előadóknak. Így töb-
bek között a pályázatokról, a vizek 
halászati jogának elbírálásáról.

Statisztikai adatok
2010. évi megyei fogás, egy 
leadott naplóra: 19,39 kg (a 
2009. évi átlag: 19,21 kg volt)

Megyénk horgászai által zsákmá-
nyolt mennyiség: 168 770 kg.
A fogási napló leadása a felnőtt 
horgászok esetében: 69,2%-os 
volt. (2009. évben 66%).

Megemlékezés
Tizenegy éve, 2000. január 

30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat 
létesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd 
a Tiszába került, erről emlékezett 
meg a tiszalöki  Új Élet Horgász és 
Környezetvédő Egyesület./4.

Kisvárdai nagyhalaK. Kisvárdán a tőzegkitermelés után keletkezett 
bányató. 1973-tól van a horgászegyesület gondozásában. A Magyarországon 
honos halfajok megtalálhatók benne. Összesen 47 hektár a vízfelületünk. Ezen 
belül négy tavat különböztetünk meg, ebből legnagyobb az ún. Nagylapos, mel-
lette helyezkedik el a Bulgár és a kettő ölelésében található a Háromszög. Egy 
kicsit távolabb a kisvárdai vár szomszédságában található a Pontyostó.

Köszönet a támogatásért
Jó hír, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata el-
ismerve a megyei horgász szövetség tevékenységét, 400 ezer forint 
támogatást nyújt működéséhez, illetve különböző rendezvényeihez. 
Köszönet a város vezetésének a működési támogatásért! 

MAGAZIN
Villantó
a sporthorgász Egyesületek szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 
szövetségének kiadványa

2011 március | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Haltelepítés kezdődött
Március 18-án megkezdődött a hal-
telepítés Nagykállóban. Összesen 3 
mázsa horogérett pontyot és 3 mázsa 
4-5 kg amurt helyezett ki a vízkezelő 
egyesület a Vadkert tápcsatornába.

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Sporthorgász Egye-
sületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége számára ajánlották fel.
A befolyt 84.311 Ft-ból a Villantó Magazin horgászújság ki-
adási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövőben is köszönettel vesszük. 
adószámunk: 19207119-1-15

1%

2010. évi me - 
gyei taglétszám

696 fő a csökkenés. (ami 580 fő 
felnőtt, 26 fő ifi, 90 fő gyermek hor-
gász csökkenésből áll)

Fel-
nőtt ifi gyer-

mek
Össze-
sen

12079 416 1258 13753

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye horgászvizei, 
horgászati lehetőségei
MOTTÓ: Az legyen a horgász 
nemes törekvése, hogy a halat 
óvja, kímélje és védje!


