
Horgászni is tudnak
Szeptember 11-én rendezte meg a megyei szövetség Kocsordon, a Kirva 
lapos horgásztavon – az éves versenynaptárral megegyezően – a megyei 
horgászegyesületek tisztségviselői horgászversenye./7.

A Sporthorgász Egyesületek 
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TórEkordEr hArcSA .
170 centiméteres, 35 kilós har-
csát akasztott a fehérgyarmati 
Paládi Ákos, aki fodrászként 
dolgozik a városban. 2004 óta 
horgászik a Fehérgyarmati Tég-
lagyár Horgász Egyesületnél, 
de ekkora hal még nem akadt 
a horgára – mondta. A harcsát 
június 23-án este 10 órakor 
fogta, melyet 10 perc fárasztás 
után kézzel emelt be a csónak-
ba, a csali gilisztacsokor volt. A 
hal a méreteivel egyben tóre-
kord is az egyesületnél. 

Drótos Mihály

Az élő TiSzán.
35 kilogrammos 
harcsát fogott a 
nyíregyházi Far-
kas János az élő 
Tiszán. Kb. 15 perc 
fárasztás után egy 
tiszaeszlári hor-
gásztárs segítségé-
vel sikerült partra 
emelni. Csaliként 
iszapgilisztát és 
nadályt alkalma-
zott. 

Fotó: Baloghné  
Dr. Kovács MatilD

A kAcSA-Tó AjándékA. 
Július 4-én, 10 óra 30 perckor 
a gávavencsellői Kacsa-tavon 
Kónya János, a Tiszaparti HE. 
tagja 9 kg 80 dkg-os amurt 
fogott. Fenekező készséggel, 
kukoricával sikerült partra csal-
ni a halat.

nyírEgyháziAk 
fo gyASzThATják El
A tokaji Kovács-tóban horogra 
került folyami harcsát, amely 
33,4 kg-ot nyomott, egy jó hírű 
nyíregyházi étterem vásárolta 
meg. Jó étvágyat, kedves nyír-
egyháziak!”

MérETES ponTyok. Két 
méretes ponty akadt a nyíregy-
há zi Gyuka Ferenc horgára az 
apagyi horgásztónál, ahol ba rá-
tai társasággal pecázott a köz-
elmúltban. Fotó: gyuKa Ferencné

kukoricáS AMur. Július 
12-én az apagyi Kenderáztatón 
fogott 12,5 kg-os, 90 cm-es 
amúr, amit fűzött kukoricával 
Kapi Zoltán, napkori horgász.

óriáS fogáS. 
Óriási fogásnak lehettek tanúi 
azok, akik július 13-án, szerdán 
éjjel a vasmegyeri Bőve-tavon 
horgásztak. Nádasi Csaba egy 
gigantikus méretű, 13 kg-os, 85 
cm hosszú amurt fogott.

Fotó: náDasi csaBa
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Rekordfogások megyénkben

Mitrócsák lilla a máriapócsi 
horgásztábor résztvevője

Természetvédő 
horgásztábor

Hatodik alkalommal 
rendeztük meg a Vas-
utas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesü-
let gyermek táborát. Be 
kell vallanom, nem volt 
könnyű dolgunk, de si-
került. A helyszín ezút-
tal Máriapócs volt./5.

Szeptember 2-án 63 
éves korában hirtelen 
elhunyt 
Turkó Sándor,
a gávavencsellői  
Tiszapart HE elnöke,  
a Sporthorgászok  
Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Szövet-
sége elnökségi tagja,  
a Verseny Szakbizott-
ság elnöke./2

Újra az első osztályban. Mint ar-
ról lapunkban már jeleztük, hogy a 
megyei horgász válogatott a Velen-
ce-tavi országos másodosztályú ver-

senyen második helyezést ért el, ez-
zel jogot nyert, hogy jövőre az NB 
1-ben szerepeljen. Az eseményről 
most számolunk be bővebben./6.

Vadkerti horgászhírek!
A nagykállói Vadkerti táp-

csatornán mindig törté-
nik valami érdekesség! 

Molnár Miklós Szombathelyen 
lakik, de minden nyáron ellátogat 
nagykállói ismerőseihez, mert a 
Vadkerti-tápcsatorna szerelmese. 
Ebben az évben sem utazott ide 
hiába: 3 kg-os balin akadt a horgá-
ra. A balin nagyon óvatos hal és a 
villantót sokszor messze elkerüli. 
A sporthorgászok nagyra becsülik. 
Erőteljes rávágásai kitűnő élmény 
nyújtanak. Tanulékonysága miatt 
a horgászata népszerű horgászvi-
zekben nehéz. Horogra főleg az 
1–2 kg-os példányok akadnak. 

Stekler György is szép napot zárt, 
büszkén mutatta társainak a ki-
fogott ragadozókat.
Mező Tibor a vadkerti horgászok 
központi alakja: csodálatos hal-
ételeit mindenki várja, emlege-
ti. Ezen a napon bebizonyította, 
hogy nemcsak főzni tud, hanem 
meg is fogja a „belevalót”
Mező TiborStekler 

György

Molnár 
Miklós

Kattanj rá!

Írásom egyik alapgondolta 
az is lehetne, hogy a ha-

talommal két dolgot lehet 
csinálni: lehet vele élni 
és visszaélni. Ezért aztán 
különösen veszélyes, ha 
olyan emberek kezébe ke-
rül, akik nem tudják, hogy a 
kettő között hol a határ!

A történet ott kezdődik, hogy 
a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B megyei Szövetsége 
2011. augusztus 7-én második al-
kalommal rendezte meg felejthe-
tetlen elnökünk, a tavaly elhunyt 
dr. Maleczky Imre emlékére a 
róla elnevezett emlékversenyt. A 

helyszín a hagyományok alap-
ján ismét a Leveleki-víztározó 
volt, ahová Imre bácsi ezer szál-
lal kötődött. Látszólag minden 
rendben volt a szervezéssel is, de 
valakinek vagy valakiknek még-
is szúrhatta a szemét a verseny, 
vagy talán a szervezők, mert nem 
sokkal a megkezdését követően 
megjelentek a halőrzést ellátó 
Szabolcsi Halászati Kft. halőrei 
némi rendőri erősítéssel felvér-
tezve. Nagy lehetett az aggoda-
lom, vagy különösen nagy súlyú 
bűncselekmény gyanúja vetülhe-
tett a résztvevőkre, mert 9 fő (6 
halőr és 3 rendőr) csapott le a 
gyanútlan versenyzőkre./3.

Törvénysértés, vagy kegyeletsértés?

Búcsú Turkó Sanyitól! Újra az első osztályban
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1998. április 25. óta 
elnökségi tag
2000. május 6-tól az  
Ifjúság-Oktatás és Verseny  
Szakbizottság elnöke
2003. évi küldöttközgyűlésen 
a „Horgászsportért” kitüntetést 
kapta.
2005. április 23-tól haláláig  
a verseny szakbizottság elnöke

MAGAZINVillantó
A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének 
megbízásából kiadja a Fego Plusz Bt.
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Virág Imre és Fesztóry 
Sándor. Szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., föld-
szint 10. Telefon: (42)411-372. Információ: www.villantomagazin.com e-mail:  
villanto@villantomagazin.com Nyomás: Tóth Imre, Nyírtelek

ISSN 1785-8607

Virág Imre, a szövetség elnökének búcsúzó beszéde

Végleg kialudt egy tűz

Sok százan búcsúztatták
Százszámra érkeztek a gyászolók 

a gávai temetőbe, ahol utolsó útjá-
ra kísérték a hirtelen elhunyt Tur-
kó Sándort. Az egyházi szertartást 
követően Pernyák Sándor ny. tü. 
ezredes búcsúzott a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesület titkárától, akihez 
több évtizedes barátság, munka-
kapcsolat fűzte. Részvétet nyilvá-

nítottak a megye hivatásos, és ön-
kéntes tűzoltói, a megyei horgász-
társadalma, a katasztrófavédelem 
képviselői, majd a szertartás végén 
a felsorakozott állomány tisztelgése 
mellett utoljára bőgtek fel a tűzoltó 
szirénák az egykori bajtársra emlé-
kezve. Búcsúbeszédet mondott Vi-
rág Imre, szövetségünk elnöke is.

Ma szomorú alkalomra 
gyűltünk össze, hiszen 

utolsó útjára kísérjük és el-
temetjük néhai barátunkat, 
Turkó Sándort, vagy ahogy 
mi a horgászbarátok nevez-
tük, Turkó Sanyit. 

Csokorba kötünk néhány emlé-
ket, gondolatot, hozzáadjuk iránta 
táplált érzéseinket, és így veszünk 
tőle végső búcsút. Jó néhány esz-
tendőre nyúlik vissza az idő, amió-
ta ismerjük egymást. 

És ahogy repültek fölöttünk az 
évek, úgy váltál Sanyi a megyei 
horgásztársadalom meghatározó 
tagjává! Ha te nem vagy, ma nem 
lenne horgászsport sem a megyé-
ben, amit mindig is szívügyednek 
tekintettél és büszkén álltál a do-
bogóra a megyei válogatott kapi-
tányaként.

Itt mindenki előtt el kell mon-

danom, hogy szívem szerint még 
sok esztendeig szerettem volna, ha 
közöttünk maradsz, hiszen nagy 
űrt hagytál magad után, amit csak 
azok érthetnek meg igazán, akik 
ismertek és szerettek!

Legyen szó bármiről, te mindig 
magasra tetted a mércét! Nyugodj 
hát békében, emléked állítson pél-
dát az utódok elé!

A család, a hozzátartozók 
mellett rengeteg ismerőst, 

barátot megdöbbentett a hír: 
Turkó Sándor váratlanul el-
hunyt. 

Végleg kialudt egy tűz, mely 
fáradhatatlanul lobogott. Gávai szü-

letésű, a Kossuth Lajos Szakközép-
iskolában szerzett érettségi és autó-
szerelői szakmunkás bizonyítványt. 
Közlekedési szakmérnökként sze-
relője, majd vezetője lett a nyír-
egyházi XIII. sz. AFIT-nak. Házas-
ságából egy fiú született. Ő volt az, 
aki mindig a közért, a közösségért 

dolgozott, s harcolt szenvedélye-
sen az emberekért, azok igazáért. 
Határozottan kitartott elvei mellett. 
Gávavencsellőn 1980-1990 között 
tanácstag, majd 1990-től 2010-ig 
önkormányzati képviselő, a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület titká-
ra, a Tiszaparti Horgász Egyesület 
elnöke, de volt sportköri vezető 
is, polgárőr, nyugdíjas klub tagja. 
Emellett a megyei tűzoltó szövetség 
tagja, a megyei horgászszövetség 
verseny szakbizottságának elnöke. 
Különösen e két önként vállalt tevé-
kenységében tette ismertté megye 
és országszerte. Büszke volt az ál-
tala szervezett horgászversenyekre, 
az első osztályba feljutó megyei 
horgász válogatottra. De soha nem 
feledte örök szerelmét, a Kacsa-ta-

vat sem. Mindig figyelemmel kísér-
te annak minden rezdülését, szer-
vezett, takarított, meghirdette és a 
házigazdája volt sok-sok háziver-
senynek, a megyei csukafogónak. 
A sors nem engedte, hogy a terveit 
megvalósítsa, s a rengeteg félbe-
hagyott munka mutatja, mennyire 
hiányzik. Hiányzik nagyon a csa-
ládi asztaltól, a település utcáiról, 
a vízpartról vagyis mindenhonnan. 
Emlékét megőrizzük!

– 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

4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Tel.: 20/479-2820

     
      B

elföldi és nemzetközi

 teherfuvarozás, fuvarszervezés

Sikeres halfogás
A gulácsi Baráth László 

szeptember 9-én pénte-
ken reggel 9 óra körül kezdte 
el horgászatát a helyi Holt-Ti-
szán, főtt kukoricával próbált 
halat fogni.

Laci elmondása szerint dél kö-
rül már a szerelést 
akarta összeszedni, 
amikor észrevette, 
hogy az egyik bot 
zsinórja megfeszült, 
ellenrántást csinált 
és nehezen elkezdte a 
zsinórt tekerni felfe-
lé, kemény harc kö-
vetkezett hiszen egy 
14 kilós tőpontynak 

óriási ereje van a vízben. Amikor 
a csónak közelébe ért a hal, szákjá-
val beemelte a csónakba. 

A hal hazaszállítása sem volt 
egyszerű feladat hiszen mindent 
elkövetett, hogy szabaduljon a fog-
ságból. 

Baráth László udvarára a jó hírre 
összegyűltek a szom-
szédok és jó barátok 
és a horgászcimborák 
és gyönyörködtek a 
szép zsákmányban. 
Baráth László még 
ezen a napon még 
egy 2,5 kg-os csukát 
fogott.

Kép és szöveg: 
Berki Károly

Nagy harcsa
Nagy szerencse érte a nyírteleki 

18 éves horgászt, ifj. Sveda Lász-
lót augusztus 18-án délelőtt 11 
órakor. A kedvenc vízén, a sóstó-
hegyi Tüskevár tavon, egy 45,2 
kg-os, 182 cm hosszú folyami har-
csa akadt a horgára. A fiatal hor-
gász felszerelése 3,60-as boylisbot, 
60-as orsó, 0,28-as főzsinór volt. 
(A csali büdös kukorica.) 

– Életem legnagyobb hala – 
meséli a nagy kalandot még min-

dig remegő hangon a nyírteleki 
horgász egyesület tagja. – Termé-
szetesen nem harcsára, pontyra 
mentünk 
a bará-
tommal. 
Egyszer 
csak azt 
v e t t e m 
é s z r e , 
v a l a m i 
n a g y 
e r ő v e l 
húzza le 
a botot a 
tartóról. Azonnal éreztem, hogy 
ez nem ponty. Mintegy harmincöt 
percig fárasztottam, mert többször 
„megfeküdt” a bajuszos. Végül a 
barátom vette ki a szájába nyúlva. 
A halat le kellett adni, egy napi-
jegyet kaptam cserébe. Szerettem 
volna legalább a fejét kikészíttetni, 
de azt sem kaptam meg. Nem baj, 
remélem fogok még ettől nagyob-
bakat is. 

A Szövetség Vezetőinek és Dolgozóinak!
Ezúton szeretnénk köszöne-

tet mondani az együtt érző, 
vigasztaló szavakért, a köszö-
netnyilvánításért férjem hir-
telen halála miatt. A meg-
rendítően nehéz percekben jó 
érzéssel töltött el bennünket 
ez a figyelmesség. Nem tudjuk 
felfogni és elhinni, hogy nincs 
többé. Mindig azt várjuk, 
hogy belép az ajtón, de ez már 
lehetetlen. Hiányát nehezen 

viseljük. Próbáljuk elfogadni 
a megváltoztathatatlant, de 
ez most még nagyon nehéz. 
Kérjük, őrizzék férjem emlé-
két szívükben olyan szeretet-
tel, amilyennel ő viseltetett a 
szövetség vezetői, dolgozói és 
horgásztársai iránt. További 
munkájukhoz jó egészséget és 
sikereket kívánunk:

Tisztelettel:
Turkó Sándorné, Lívia és fia
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Folytatás az 1. oldalról

A horgászokat tételes ellenőrzés 
alá vonták, az intézkedés miatt a 
versenyt fel kellett függeszteni. A 
résztvevőktől állami horgászjegyet 
és területi engedélyt követeltek. A 
szervezők persze értetlenül álltak 
a történtek előtt, hiszen a víztározó 
kezelője, Levelek polgármestere, 
Borsodi László úr tudott a rendez-
vényről, azt vele leegyeztette a 
verseny szakbizottság elnöke. A 
halászati törvény értelmében pedig 
el lehet tekinteni a területi engedély 
megváltásától abban az esetben, ha 
a halászatra jogosult személyesen, 
vagy az általa megbízott személy 
jár el! Ez ügyben felhívták telefo-
non a polgármestert, aki a fültanúk 
állítása szerint ellentmondásosan 
nyilatkozott a kérdésben, majd azt 
állította, hogy nem volt tudomása a 
horgászversenyről! 

fEl kEll jElEnTSE!
Ha már valakit egy település 

első emberévé választottak, nem 
a település érdekeit kellene néz-
nie, szemben annak lejáratásával? 
Normál esetben igen, esetünkben 
azonban a versenyt mégsem le-
hetett folytatni, mert az egyik in-
tézkedő (egyébként Tiszalökön! 
szolgálatot teljesítő vízirendőr) kö-
zölte, hogy felhívta Kozma Péter 
halászati felügyelő urat, aki nem 
adott felmentést az érvényes méret 
és mennyiségi és darabszám korlá-
tozások alól, így aki ezt megszegi, 
azt fel kell hogy jelentse, továbbá 
azt is feljelenti, aki nemes halat 
fog, vagy fogott és azt nem jegyzi 
be haladéktalanul a fogási naplóba 
(amit a törvény szerint csak a hor-
gászat befejezése után kell meg-
tenni!). Valamint az is elhangzott, 
hogy minden olyan horgász ellen is 
feljelentést tesz – a helyi horgász-
rend megsértése miatt –, aki kézzel 
merészel etetőanyagot juttatni a 
vízbe, hiszen a helyi horgászrend 
alapján etetőanyagot csak etető-
kosárral lehet a vízbe juttatni! Őt 

aztán nem érdekli, hogy a verseny-
zők spiccbottal, úszóval horgász-
nak, amihez ugye, nem tartozék az 
etetőkosár!

érvényES horgáSzrEnd
Ez a helyi horgászrend kérdése 

elgondolkodtatott és utánajártam. 
Gondolom, senki nem fog megle-
pődni, hogy jelenleg nincsen a Le-
veleki-víztározónak az új jogosult 
által megállapított érvényes helyi 
horgászrendje! A jogosult pedig 
saját hatáskörben csak a használha-
tó horgászkészségek számát korlá-
tozhatja! Magyarán, azt írhatnak a 
területi engedélyre, amit akarnak, 
de az senkire nézve nem kötelező 
és – legfőképpen – nem számon 
kérhető! Ha a tisztelt polgármester 
úr nincs is tisztában, hogy mit lehet 
és mit nem az általa kezelt vízen, a 
szakmai befektetőjétől (Szabolcsi 
Halászati Kft.) ez minimum elvár-
ható lett volna!

Az intézkedés természetesen ez-
zel még nem ért véget. A járőr-
csoport vezetője közölte továbbá, 
hogy feljelentést tesz a verseny 
szervezője, Turkó Sándor, verseny 
szakbizottsági elnök és a díjat fel-
ajánló Maleczky Tamás, Imre bácsi 
fia ellen is a versenyzők meg-
tévesztése miatt! A zaklatás addig 
tartott, amíg a szervezők a versenyt 
beszüntették! A törvény őrei ez-
után – a versenyzőkön kívül mást 
nem ellenőrizve – távoztak. 

TúllépETT hATáSkör
Felmerül a kérdés: az intézkedés 

törvényes volt-e? Korrekt módon 
tájékozódott és tájékoztatta a részt-
vevőket az intézkedő vízi rendőr? 
Semmi kétség, a rendőrségnek az 
ellenőrzéshez joga van, de túllépni 
a hatáskörét, zaklatni az állam-
polgárokat, ahhoz már nem! És 
szabad-e a törvényt bizonyos em-
ber(ek) kicsinyes bosszújának alá-
rendelni illetve ahhoz asszisztálni? 

Törvénysértés, vagy kegyeletsértés?

A halfogásra jogosító okmányok 

Hhtv. 18. §
(1)  A halászati tevékenység – ide-

értve a tudományos kutatási 
célból való végzését is – a 
halászati hatóság által kiadott 
halászati vagy horgászati iga-
zolvánnyal (a továbbiakban: 
állami halászjegy, állami hor-
gászjegy) folytatható. Az adott 
halászati vízterületen és a ha-
lastavon a halászati tevékeny-
ség végzéséhez – ha azt nem 
a jogosult, vagy a nevében 

eljáró személy vagy szervezet 
végzi – a jogosult területi en-
gedélye is szükséges.[4] 

Tilalmak és korlátozások

Vhr. 27. §
(3)  Arra a horgászversenyre, 

amelyre a versenyszabályzat 
nem írja elő a kifogott halak 
visszabocsátását, a halásza-
ti hatóság az (1) bekezdés 
szerinti korlátozás alól – a 
horgászverseny időtartamára 
felmentést – adhat.

A jogszabályi háttér:

Ugyanis, erre az egész cirkuszra 
nem lett volna szükség! Elég lett 
volna annyit mondani az illeté-
keseknek, hogy NE GYERTEK 
ide horgászni, mert nem látunk 
szívesen benneteket! Higgyétek el, 
megértettük volna! 

A SzErvEzők 
pEdig SEMMiBEn 

nEM MulASzToTTAk!
A törvény értelmében – amen-

nyiben az szükséges – a tilalmak 
alóli mentesítést a halászatra jogo-
sult kérheti (a törvény 38. §/3. bek. 
alapján)! Esetünkben ez a személy 
a derék leveleki polgármester, Bor-
sodi László lett volna, nem pedig a 
szervezők, akik bejelentették ezt a 
versenyt is, és erről a polgármester 
úrnak is tudomása volt! Egyebek-
ben nem is szükséges hatósági en-
gedély, ha a versenyszabályzat elő-
írja a halak visszaengedését (Vhr. 
27. §/3. bek.) Itt pedig előírta, 
hiszen mind az országos mind a 
megyei versenyszabályzatban ez 
előírás!!! És végül! A korábban el-
hangzott csúsztatások miatt is mu-
száj megemlítenem, hogy minden 
egyes versenyző részére kiváltásra 
került a területi engedély a verseny 
megkezdésére!!! Engedély nélkül 
– ha szigorúan vesszük – egy fő 
horgászott, aki otthon felejtette az 
állami horgászjegyét!

A megyei szövetség ezen a 
napon rendezte (volna) meg 
több mint 1000. horgászverse-
nyét 

Leveleken ez évben a 3-at, de 
ilyen minősíthetetlen akcióra a 

fennállásunk óta nem volt példa! 
Az esetet ahhoz is hasonlíthatnám, 
hogy mondjuk egy kosárlabda- 
mérkőzésen bemennek a játékosok 
a pályára, megkezdődik a meccs, 
majd megjelennek a rendőrhatóság 
képviselői és mindenkit igazoltat-
nak, majd feljelentenek, mert a 
játékosok nem tartották maguknál 
a személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat! 

Történt mindez a még mindig 
gyászoló özvegy és a versenyre 
kilátogató hozzátartozók – Imre 
bácsi fia és unokája előtt! A ma-
gam részéről abban reménykedem, 
hogy az akciót megszervezők el-
érték a céljukat és elégedettek a 
teljesítményükkel, hiszen sikerült 
tönkretenni mintegy 30 versenyző 
és egy gyászoló család egész nap-
ját! Nem nagy ár ezért az olcsón 
szerzett örömért és bizonyára nem 
számít, hogy most vasárnap lett 
minimum 40 olyan ember, aki töb-
bet a lábát sem teszi be Levelekre 
és ezt nyilván másoknak is java-
solni fogja! 

Végezetül szeretnélek még tá-
jékoztatni benneteket, hogy Turkó 
Sándor ellen már nem tudtok sem-
milyen eljárást lefolytatni! Nem-
rég temettük el szegény Sanyit, 
aki nem sokkal a verseny után 
agyvérzést kapott és meghalt. Azt 
mondják az orvosok, hogy ezt a 
betegséget a stressz is okozhatja, 
szegénynek pedig kijutott belőle 
bőven, különösen az utóbbi idő-
ben...

Nyíregyháza,  
2011. szeptember 10.

fesztóry Sándor,  
ügyvezető igazgató

Meg kellene végre ismerni a halá-
szati törvényt az érintetteknek is!

Sokan nem ismerik ezt a 
pisztrángfélék családjába 

tartozó, 50 kg-osra is meg-
növő csodálatos ragadozó 
halat. Pedig nem is olyan 
régen, 30–40 évvel ezelőtt 
még a Tiszabecsen fogott 
galócákat az ukrajnai, 10 ez-
res lakosú Tiszaújlakra vitték 
árulni, amihez mindössze 
1–2 km-t kellett gyalogolni.

A dunai galóca azóta fokozottan 
védett halfaj lett. Mayer Gábor, 
Irországban élő hazánk-
fia hívta fel a figyelme-
met, arra, hogy annak 
ellenére, hogy ez egy 
fokozottan védett halfaj, 
ne elégedjünk meg ezen 
igazán nemes halnak 
pusztán csak a védett-
ségével, hanem tegyünk 
még valamit ezen felül 
fennmaradásukért. Ő már több ille-
tékes szervet meg is keresett ebben 

az évben, és ezzel kapcsolatban 
pozitív visszajelzéseket kapott. 

Célunk egyelőre ennek a halnak 
a telepítése a Tiszába és a Milo-
tai Süllős Bányatóba. A telepítést 
jogszabály nem tiltja, a hal kifogá-
sát viszont igen: (nem horgászok 
számára) a halra lehet horgászni, 
fogni is lehet, viszont vissza kell 
engedni.

Tudjuk, hogy ez így nem hoz 
rövid időn belül semmilyen pro-
fitot, de ennek ellenére kötelessé-
günknek érezzük, hogy ne hagyjuk 

elveszni ezt a halfajt, 
amelyből még úszkál 
egy pár most is a Tisza-
becs-Kisar közti szaka-
szon. 

Szaporodása fentebb, 
Ukrajnában történik 
természetes úton. Ma-
yer Gábor azt is felku-
tatta interneten, hogy 

2008-ban is 17 millió Ft-nak meg-
felelő értékű pénzt szántak a sza-

porítására ott. Felmerül a kérdés, 
hogy nehéz gazdaság helyzet ide, 
vagy oda, erre nekünk is oda kel-
lene figyelni Magyarországon is, 
rásegítve az ukrajnai szaporulatra.

Másik kérdés, hogy a Milotai 
Süllős Bányató alkalmas-e a dunai 
galóca befogadásra. Ezzel kapcso-
latban más vizekkel van össze-
hasonlítási alapunk, és a válasz 
az, hogy igen, de természetesen 
szeretnénk elérni, hogy ezt tudós 
szakemberek is megvizsgálják, és 
pozitív eredmény esetén támoga-
tást kapjunk a galóca telepítésére. 

Mayer Gábor többek között  még 
azt is „kinyomozta”, hogy a gödöl-
lői egyetemen szerb megrendelésre 
dunai galócát tenyésztenek. Tehát 
van megoldás itthon is. Szilvás-
váradon szintén vannak tervek a 
dunai galóca tenyésztésre.

A képek lengyelországi galóca-
telepen készültek (a jobb felső 
képpel együtt Mayer Gábortól 
származnak)

Dunai galóca a Tiszán

Ez a kép nem a Tiszán készült, 
de itt is el lehetne képzelni

Pünkösd óta – kisebb meg-
szakításokkal – mintha 

csak a húsvét előtti böjti 
szelek fújdogálnának, olyan 
időnk van. Nem örülnek en-
nek biztosan a strandolkók, 
és lehet, hogy azok a hor-
gászok sem, akik azt hiszik, 
hogy halat legeredményesb-
ben  jó időben lehet fogni.

Sokan tudjuk persze azt, hogy 
ez nem így van, és tapasztaljuk 
is, hogy a barátságtalan időben 
halaink barátságosabbak, mint 
egyébként.

2011. július 1-jén fenekező sze-
relésem bevetése közben a fel-
támadó nyugati szél adott egy kis 
hasat a zsinóromnak, amelyet egy 
rántással igyekztem korrigálni. 
Ekkor egy erős ütést éreztem a 
horgomon, és természetesn a zsi-
nórt feszesen tartva megkezdtem 
a fárasztást. A kezdeti vehemencia 
után békésen jött kifelé a hal, egy 
kiebb, 2 kg körüli pontyra gyana-

kodtam, mivel még a pontyaink is 
feltűnően jó erőben vannak. Sok-
szor kell kapaszkodni még egy 2 
kg-os pontynál is, nehogy a part-
menti  bokorban kössön ki. Elém 
érve azonban megtáltosodott a hal, 
és láttam a pontyétól világosabb 
színű hengeres testét, valamint rö-
vid, magas hátuszonyát: ez amur. 
A vízbe pottyanó csalit kapta el, 
még a fenékre érés előtt. Rövid, 
de heves – 3–4 kirohanást tartal-
mazó – tusa után megszákoltam a 
47 cm-es, 2,5 kg-os amurt. Mes-
sze van a rekordlistától, de jobban 
örültem neki, mint egy 10 kg-os 
pontynak. Sportosságban magasan 
veri a pontyot. 

Gasztronómiai értéke a sok el-
lenvéleménnyel szemben én sze-
rintem, és akikkel csak beszél-
tem, magasabb a pontyénál, van, 
aki szerint tízszeresen. Tény, hogy 
sütve, rántva királyi íze van. Töb-
ben összetévesztik készítésének a 
módját a busáéval, hogy jobban 
be kell sózni: ez nem igaz, annyira 

kell csak sózni az amurt, mint a 
pontyot. 15 kg-os amurból készí-
tettünk egyszer halászlét: verte a 
pontyból készült halászlevet. 

Több ellenvéleménnyel talál-
koztam már az amurral kapcso-
latban: pl. nem őshonos. Az igaz, 
hogy Kínából származik, de még 
a 60-as években került be Magyar-
országra, és már hivatalosan is 
őshonosnak tekintik.

Az sem mellékes körülmény, 
hogy mikor a pontyok az ívással 
vannak elfoglalva (nálunk, mint 
korábban említettem minden év-
ben megkérjük a ponty tilalmi ide-
jének feloldását) amurokat akkor 
is lehet fogdosni.

Az amur mellé jött még ez a 80 
dk-os ezüstkárász is. A tengernyi 
ponty mellett jó ez a kis válto-
zatosság. Az pedig feledhetetlen 
élmény volt, amikor az amur raga-
dozó halként „rabolt rá” a csalira. 
Kb. olyan érzés egy ilyet „meg-
csípni”, mint mikor a futballban 
kapáslövéssel ollózva betalálnak 
a kapu felső sarkába. Persze jöttek 
folyamatosan a pontyok is, ismét 
kaptam hírt 10 kg-os körüli fogá-
sokról, de fotó ezekről sajnos még 
nem érkezett.

Nyilas Bertalan milotai horgász 
2011. július 6-án a reggeli órákban 
egy 2 kg-os, délután pedig egy 5,5 
kg-os amurt fogott fenekező kész-
séggel, kukoricával csalizva.

Harcsáink is egyre jobban mu-
tatkoznak, de fogásukról még nem 
tudok beszámolni, mivel még hor-
gászni is most kezdtek rá néhá-
nyan.

Jól kezdődik a július

vArgA guSzTáv botpaládi 
horgász fogta ezt a gyönyörű, 
14,2 kg-os „kerek” tőpontyot 
fenekező készséggel, 1 szem 
kukoricával július 23-án 19 
órakor a Milotai Süllős Bánya-
tóba.

Rekordmennyi-
ségű ponty! 

A Vasutas Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület szeptember 
18-án rendezte meg a két fordulós 
egyesületi pontyfogó horgászverse-
nyét az orosi Erdélyi Major horgász-
tavon. A ragyogó időben kereken 
háromszáztizenhat kiló pontyot és 
amurt sikerül horogra csalni. Folya-
matosan mértük a halat és engedtük 
vissza a tóba. A délelőtti fogás ös-
szesen 219,7 kg volt a pontyok átlag 
súlya meghaladta a négy kilót és 
előfordult majd nyolc kilós példány 
is. A mezőnyt 32 felnőtt alkotta, 
egyetlen női nevezővel, ez volt saj-
nos az ok, amiért nem tudtunk kü-
lön női szektort indítani. Versenybe 
szállt még nyolc ifjúsági versenyző, 
és öt gyerek is. Szervezők
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Horgász-katalógusok gyűjtése

Teleszkópos bot gyerekeknek

A gyűjtőszenvedély minden-
kiben ott szunnyad, csak 

van, akiből kitör és van, akiben 
szunnyadva marad. 

Azon szerencsések, akiken úrrá lesz 
a gyűjtés hobbija, hamar elkezdenek 
minden fellelhetőt beszerezni, ami el-
érhető távolságban és áron van. Így 
történik ez a horgászcikk katalógusok 
gyűjtésével is. Ezt nevezhetjük első 
periódusnak, amikor az ember min-
den katalógust felvásárol, elsősorban 
az olcsóbb vagy kissé hibás darabokat, 
csakhogy a gyűjtemény minél kisebb 
anyagi ráfordítással minél több darab-
ból álljon.

Aztán újabb stádiumba érkezik az 
ember, szelektálni kezd, mert belátja, 
hogy ha minden katalógust válogatás 
nélkül gyűjt, akkor soha sem lesz egy 
átfogó „teljes” gyűjteménye. A szó szo-
ros értelmében vett teljes gyűjtemény 
létrehozása igen fáradtságos és emellett 
nagy anyagi áldozatot kívánó folyamat. 
Gyűjteményünket valamilyen szem-
pont(ok) szerint kategorizálni, szűkíte-
ni kell, ha egy szép és tartalmas gyűjte-
ményt szeretnénk létrehozni. 

A legkeresettebb katalógusok

A legnépszerűbb gyártók, akiknek a 
katalógusait világszerte keresik a gyűj-
tők az ABU, Shimano, Daiwa, Har-
dy, Heddon és talán meglepő, de meg 
kell említeni a DAM céget is. Minden 
országnak, illetve földrajzi területnek 
megvannak a saját kedvencei, amiért az 
adott területen élő gyűjtők irreális árat 
is képesek fizetni. 

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
az ABU termékek, ezek közül is első-
sorban az orsók iránt érdeklődnek a 
legtöbben. Akik ezeket a katalóguso-
kat gyűjtik, számtalan lehetőségből vá-
laszthatnak, ami a katalógusok nyelvét 
illeti. Svéd (Napp och Nytt), angol 
(Tight Lines), német (Petri Heil) a leg-
ismertebbek, de megjelent magyar, len-
gyel, olasz, norvég illetve orosz nyelvű 
ABU katalógus is, hogy csak néhányat 
említsek. 

Mennyibe kerül egy katalógus

Nagyon sok katalógus csupán 
egy-kétszáz forintos áron cserél gaz-
dát. A nevesebb gyártók jobb minőségű 
vagy ritkább katalógusai pedig irreá-
lisan magas áron kelnek el, nem ritka 
a forintban kifejezett hatjegyű összeg 
sem. Az első számjegy néha nem is 
egyes! Természetesen ez a két véglet.

A kettő között helyezkednek el az 
ún. átlagos katalógusok, amelyek vi-
szonylag könnyebben beszerezhetőek 
és elég magas példányszámban nyom-
ták őket. Ezek a katalógusok 250-500 
forintos áron cserélnek gazdát (termé-
szetesen ebben nincsen benne a posta-
költség).

Az utóbbi időben (2010 végén) két 
igen magas árat elért katalógusra le-
hettek figyelmesek a horgászcikk ka-
talógusgyűjtők. Egy német oldalon a 
DAM 19. katalógusa és egy amerikai 
portálon a Heddon 1930-as katalógusa 
ért el igen magas összeget. Az előbbi 
257 eurós, míg utóbbi 1.500 dolláros 
áron cserélt gazdát.

Az árakat befolyásoló tényezők

Az árakat nagyon sok tényező és 
néha több tényező együttesen befo-
lyásolja, hol pozitív, hol pedig negatív 
irányba. A pozitív és a negatív irány 
is nézőpont kérdése, nem mindegy, 
hogy valaki eladni vagy beszerezni 
akar egy példányt. A legfontosabb ár-
alakító illetve meghatározó tényezők a 
következők:

 a kiadás éve (háború előtti, 1980-as ●●

évek)
 ismert vagy kevésbé neves gyártó ●●

katalógusa (hány olyan gyűjtő van, 
akinek az adott cég termékeinek 
gyűjtése a fő területe)
 példányszám, régi katalógus eseté-●●

ben a fennmaradt példányok száma
tartás, állapot ●●

 hány gyűjtő érdeklődik az adott ka-●●

talógus 

Mit gyűjtsünk?

Az elsődleges és legkézenfekvőbb 
válasz, hogy mindent, amihez hozzá-
jutunk és érdekel bennünket, a másik 
sajnos manapság oly sokat emlegetett 
dolog, az anyagi lehetőségünk. Nincs 
értelme Hardy orsókat gyűjteni egy 
szerény anyagi lehetőségekkel bíró 
horgásznak. Egy-két darab beszerzé-
se is jelentősen 
megterhelheti a 
horgász éves költ-
ségvetését és a 
gyűjtemény sem 
fog olyan gyorsan 
gyarapodni, mint 
ahogyan a gyűjtő 
szeretné.A Vidiszegi Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület 
(volt gyürei Holt Tisza HE.) a 
kezelésében lévő Gyürei Holt- 
Tiszán augusztus 28-án tar-
totta éves halfogó versenyét. 

Ideális fogási körülmények kö-
zött, a vasárnap délelőtti verseny 
nagyon jó eredményeket, rekordo-
kat most sem hozot. A 33 verseny-
ző által zsákmányolt mennyiség 
összesen 17 kg volt. 
Felnőtt helyezettek: I. Kiss Atti la 
(Gyüre), II. Sebestyén Sándor 
(Nagyvarsány), III. Beregszászi Zol-
tán (Nagyvarsány). 

A vásárlási utalványokat és az el-
ismerő okleveleket Zsoldos Zoltán 
HE. elnök adta át a díjazottaknak. A 
versenyen résztvevő három gyermek 
horgász eredménytől függetlenül te-
leszkópos botot kapott ajándékul 
és kedvcsinálónak a jövőbeni hor-
gászáshoz. A jó hangulatban eltöl-
tött időt fokozta a finom babgulyás 
ebéd, melyről profi szinten Herczeg 
Péter – nagyvarsányi tiszteletbeli 
tag – gondoskodott. A vezetőség tá-
jékoztatta a „vándor horgászokat”, 
hogy csak az egyesület neve, alap-
szabálya változott meg, a gyürei 
Holt-Tiszán a horgászati lehetősé-
gek számukra változatlanok. 

László Gézára emlékeztünk
a IX. Városháza társasági horgászversenyen

PáLyáZAT MOHOSZ által adományozott 
„Tiszta víz, rendezett vízpart” cím elnyerésére

Csónakos horgászjegy
A 2011. szeptember 23-ai elnökségi ülés határozatai

2012. évi jegyárak

Megtartotta meghívásos 
társasági horgászverse-

nyét a Nyíregyházi Város-
háza Horgász-és Szabadidő 
Egyesülete a nyári szépségét 
„felvillantó” székelyi Őze-ta-
nyai víztározón. 

Tizennégy háromfős csapat fo-
gadta el a már szinte hazai víznek 
számító tavon a szervezők invitálá-
sát (Rendőrkapitányság, Kelet-Ma-
gyarország, Stadion Diner Étterem, 
Vela Pékség, Reptéri Pecások, Köz-
területfelügyelet, Városháza, De-
fenzió 2000 Kft., Sóstógyógyfürdői 
HE, Nyíregyházi Városháza HE, 
Kölcsey TV I-II., Utas-sokk, Móricz 

Zs. Színház). A versenyre csak az 
eredményhirdetéskor vetült egy kis 
árnyék, amikor a nemrégen elhunyt 
László Géza barátunkra, horgász-
társunkra emlékeztünk. Piszár And-
rást, aki a kezdetektől részt vesz 
horgászként a versenyeinken, meg-
ihlette a víztározó „festői” szépsége 
és vásznon megörökítette vízparti 
élményeit, és a festményt felajánlot-
ta egyik versenydíjnak. A szervezők 
úgy döntöttek, hogy a képet a verse-
nyen részt vevő ifj. László Géza és 
családja kapja meg, akik egyébként 
jól szerepeltek a versenyen. Közben 
Jánkfalvi Jani barátunk tüsténkedett 
az üstök és tárcsa körül.

Iglai János (szervező) 

Eredmények: 
Gyermek: 1. Rentkó Bence 2,38 kg. 
Női: 1. Lászlóné Fodor Anita 0,8 kg. 
Csapat: 1. Reptéri Pecások (Horváth 
Tibor, Molnár Tibor, István József) 7,72 
kg, 2. Sóstógyógyfürdői HE (Máté Mi-
hály, Juhász András, Juhász B.) 5,71 kg, 
3. Nyh. Városháza HE.(Molnár Ádám, 
Vitéz József, Molnár Tibor) 5,3 kg.  
Különdíjak: legnagyobb hal: Hu-
bicska György (VELA Pékség) 3,55 kg, 
legtöbb hal: Molnár János (Rendőr-
kapitányság) 197 db. „Tóparti sellő”: 
Nagy Ágnes (Kölcsey TV).

Beküldési hely: MohoSz, 1511 Budapest, pf. 7., 
vagy mohosz@mohosz.hu e-mail címre
Beküldési határidő: 2011. november 15.

A pályázathoz feltét-
lenül kérjük, hogy víz-
területükön folytatott te-
vékenységről, és annak 
eredményeiről csatolja-
nak, vagy küldjenek il-
lusztrációként fényképe-
ket (hagyományos fotó-
kat, vagy CD-n, DVD-n  
digitális formátumú ké-

peket). A pályazati kiírás 
és az eddigi pályázatok 
eredményei elérhetők a 
www.mohosz.hu honla-
pon a  Környezetvéde-
lem menüpont alatt is

A pályázati adatlap 
beszerezhető a megyei 
horgászszövetségben is!

20/2011. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót és a hozzá-
szólásokra adott válaszokat. 

21/2011. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a megrendezett megyei 
versenyekről, valamint az országos II. 
osztályú versenyen való szereplésről, 
továbbá a megyei és egyesületi hor-
gásztáborokról adott tájékoztatást.

22/2011. Az elnökség a szövetség ke-
zelésében lévő vizek 2012. évi területi 
jegyárainak meghatározását a mellék-
let szerint fogadta el, továbbá a 60 év 
feletti kedvezményt 62 év felettiekre 
határozza meg, mely kedvezményes 
jegy 1 db horgászkészség használatára 
jogosít.

23/2011. Az elnökség a tunyogma-
tolcsi Holt-Szamos és a Keleti-főcsa-
torna vízterületére a csónakból való 
horgászatot csak külön felnőtt éves 

csónakosjegy, vagy érvényes napijegy 
birtokában engedélyezi. 

24/2011. Az elnökség elfogadta, hogy 
a jövőben a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést ne a megyei küldöttköz-
gyűlés adja ki, hanem az egyesület ju-
talmazza tagjait. A megyei küldöttköz-
gyűlés a „Horgászsportért” kitüntetést 
adományozza.

25/2011. Az elnökség visszavonta a 
17/2011 számú határozatát, melyben 
2012. évtől a Keleti-főcsatornára szóló 
értékesített felnőtt éves területi en-
gedélyek után 1 ezer forint fenntartási 
hozzájárulást fizessen a Vízügyi Igaz-
gatóságnak.

26/2011. Az elnökség meghatalmazza 
az ügyvezető igazgatót, hogy kérje fel 
a jelölő bizottságot, hogy kezdje meg 
munkáját egy fő elnökségi tag, valamint 
a verseny szakbizottság elnöke jelölésé-
re a 2012. évi küldöttközgyűlésre. 

cSökkEnT A nApijEgyEk árA. A rakamazi „Cormorán” Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület kezelésben lévő rakamazi vizeken (Nagy-
Morotva, Aranyosárok) augusztus 8-ától éjféltől éjfélig (24 órás) napijegyek 
ára jelentősen csökkent, 1500 forintba kerül. (Érdeklődni a vezetőségnél, ill. a 
napijegy-árusító helyeken). A kifogott hal mennyisége nem változott.

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Császárszállás: felnőtt éves 25 000 25 000

felnőtt éves éjjel-nappal 36 000 36 000

felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel)

16 000 16 000

felnőtt éves 60 év felett éjjel-nappal 
(2012-től 62 év felett, 1 horgász-készséggel)

26 000 26 000

felnőtt napi 1 800 1 800

felnőtt éjszakai 2 500 2 500

felnőtt heti 8 000 8 000

ifjúsági éves 12 000 12 000

ifjúsági napi 900 900

ifjúsági heti 4 000 4 000

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 4 000 4 000

felnőtt napi 500 500

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 4 000 4 000

felnőtt napi 400 400

ifjúsági éves 2 000 2 000

ifjúsági napi 200 200

Megyei Gyerekjegy 2 000 Ft

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Tunyogmatolcs: felnőtt éves  20 000 –

Felnőtt éves (csak partról) – 20 000

Felnőtt éves (part+csónak) – 26 000
felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel, csak partról!) 10 000 10 000
felnőtt éves (2012-től 62 év felett, 1 horgász-
készséggel, part+csónak) – 13 000

felnőtt napi 1 500 1 500

kombinált felnőtt napi 2 200 2 200

felnőtt heti 6 000 6 000

ifjúsági éves 10 000 10 000

ifjúsági napi 750 750

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 25 000 20 000

felnőtt éves 3 000 3 000

ifjúsági éves 2 000 2 000

felnőtt napi 400 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000 3 000

keleti főcsatorna

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Felnőtt éves: 13 000 –

Felnőtt éves: (csak partról) – 13 000 -

Felnőtt éves (part+csónak)   – 16 000
felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel, csak partról!) 6 500 6 500
felnőtt éves (2012-től 62 év felett, 1 hor-
gász-készséggel, part+csónak) – 8 000

Felnőtt napi: 1 300 1 500

Felnőtt napi kombinált: 2 000 2 000

Felnőtt heti: 5 000 5 000

Ifjúsági éves: 6 500 6 500

Ifjúsági napi: 650 650

Ifjúsági heti: 2 500 2 500
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Hatodik alkalommal ren-
deztük meg a Vasutas 

Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület gyermek 
táborát. Be kell vallanom, 
nem volt könnyű dolgunk, de 
sikerült. A helyszín ezúttal 
Máriapócs volt. 

A helyi horgászegyesület bizto-
sította a résztvevőknek a tavat a 
mindennapi horgászathoz, a bemu-
tatókhoz és a hétvégi versenyhez. 
A szállást az általános iskolában 
kaptuk, ami igen kényelmes volt. 
Rendelkezésünkre állt három tan-
terem, számítógép, tornaterem, az 
udvar és az udvari játékok. A napi 
háromszori étkezést a szomszédos 
zarándokház biztosította a táborla-
kók részére. Az adagok bőségesek 
voltak és változatosak. Természe-
tesen tízórait és uzsonnát is kaptak 
a gyerekek.

A heti programot úgy próbál-
tuk összeállítani, hogy a résztvevő 
gyerekek minél többféle horgász-
módszerből kapjanak ízelítőt az 
egy hét alatt. Persze, egy hét az 
igen kevés, de a többsége a gyere-
keknek már nem volt kezdő. Na-
gyon fontos, ha időben kapnak 
segítséget, útmutatást a horgászat 
módszereinek útvesztőjében, ak-
kor képesek lesznek jól kialakíta-
ni saját horgászstílusukat. Azokat 
a dolgokat, amiket elméletben és 
gyakorlatban megtanultunk közö-
sen, későbbi horgászatukat fogja 
majd segíteni. Jó volt látni és ta-

pasztalni azt, hogy nem csak azok 
a gyerekek, sajátították el ügyesen 
a helyes etetési technikát és a he-
lyes horgászatot, akik már koráb-
ban is részt vettek a táborban. Már 
pontosan alkalmazzák a „vízközti” 
az „érintő” vagy az „elfektetett” 
szerelék használatát. Nem beszélve 
arról, hogy több gyerek azt is tudja, 
hogy víz melyik rétegében mit le-
het megfogni. Észreveszik, amikor 
a küszök a víztetején bandáznak, 
és még sorolhatnám.

Természetesen egy horgásznak 
mást is kell tudni. Például azt, 
hogy milyen írott és íratlan sza-
bályok vannak a vízparton, ho-
gyan viselkedjünk, hogy milyen 
okmányokra van szükségünk a 
horgászathoz. Erről tartott előadást 
Lipcsei József, egyesületünk gaz-
dasági vezetője. Valamint viccesen 
bemutatta a horgászok különböző 
„típusait” pl. a „helyi”, a sport…és 
még sorolta.

A résztvevők alapismeretekből 
is kaptak elméleti és gyakorlati ok-
tatást. Megtanultak csomót kötni, 
horgot, valamint spiccbotos szere-
léket készíteni. Megismerkedhet-
tek az alapfelszereléssel. Bot, orsó, 
zsinór, horog stb.

A gyakorlati bemutatókon el-
sajátíthatták a helyes etetőanyag- 
keverést, és etetés technikáját, a 
spiccbotos horgászatot, a rakósbo-
tos horgászatot, valamint a feedere-
zést, amelyet összehasonlítottunk a 
hagyományos fenekezéssel. 

A vizek élővilágáról és környe-
zetünkről Pataki Zsolt, egyesüle-

tünk elnöke tartott előadást. Dél-
után pedig a rakósbotos horgászat 
rejtelmeibe avatta be az ifjú hor-
gászokat.

A tábor utolsó eseménye a hor-
gászverseny volt. Két csoportra 
osztottuk a gyerekeket, így a tizen-
három év alattiak és a tizenhárom 
év felettiek külön versenyeztek. 
Mind a két korcsoportban csak 
spiccbotot használhattak a résztve-
vők és pontosan egyforma kukori-
ca, csonti és giliszta adagot kaptak. 
Változatos fogások kerültek ki a 
vízből. Volt, aki sok kárászt fogott 
vagy naphalat, de volt, akinél in-
kább a küsz dominált. Végül a kö-
vetkező eredmények születtek:

Tizenhárom év alatti  
dobogósok:

1. Dianics Sándor
2. Dianics Balázs
3. Turcsán Barnabás

Tizenhárom év feletti  
dobogósok:

1. Csoma Erik
1. Turcsán Zsófia
3. Turcsán Krisztina

Természetesen különdíjak is ki-
osztásra kerültek. A tábor legna-

gyobb halát Tóth András (Bandy) 
fogta, amelyért egy horgászorsó 
lett a jutalma. A tábor legszorgal-
masabb és legkitartóbb résztvevője 
pedig Csiszár Balázs volt, amiért 
etetőanyag volt a jutalma. 

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
vezetősége a két kategória győztest 
külön jutalmazta egy-egy ponty-
matraccal és etetőanyaggal, amiért 
most köszönetünket fejezzük ki 
Tóth Árpád elnöknek és az egész 
vezetőségnek. 

Valamint köszönjük az isko-
la igazgatójának, Vincze Sándor 
igazgató úrnak a szállást. A finom 
háromszori ellátást a Zarándokház 
gazdasági vezetőjének, Vincze Ti-
bornak és minden dolgozójának. 

Valamint és nem utolsósorban 
Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyei Szö-
vetségének az anyagi támogatásért. 
Továbbá a Halcatraz Horgászcent-
rum, a Végállomás Horgászbolt és 
a CarpZoom Horgászszaküzletnek 
a segítségért.

Köszönöm még feleségemnek, 
Turcsánné Reskó Ibolyának és Du-
dásné Margónak a sok segítséget.

Reményeink szerint 2012-ben 
visszatérünk még ide, hogy meg-
rendezzük hetedik táborunkat ezen 
a csodálatos vidéken.

Turcsán András táborvezető
VSTE ifjúsági- és versenyfelelelős

Természetvédő horgásztábor

Rakamazi
versenyek

Szeptember 10-én tar-
totta a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természet-
védő Egyesületek versenyét, 
melyen számos résztvevő 
közül a verseny díjazottjai 
a képeken.

Szeptember 14-én pedig a 
helyi általános iskola diákjai 
részére rendeztek horgász-
versenyt.

2011. 
július24–29.Évadzáró Nyírteleken

Fleischer Zoltán emlékverseny

Kihagyott lehetőségek

Szeptember 18-án tartották 
évadzáró versenyüket a 

nyírteleki horgászok. A raka-
mazi Nagy-Morotva partján 
egy nagyon jól előkészített 
pálya várta egyesületünket.

Köszönet érte a rakamazi hor-
gászoknak, akik a verseny teljes 
ideje alatt rendkívül figyelmesek, 
segítőkészek, szívélyes vendéglá-
tók voltak. Ragyogó időben a reg-
geli sorsoláson 76 horgász jelezte 
részvételi szándékát. Külön öröm 
volt számunkra, hogy sok horgász 
családtagjaival érkezett.

Sajnos, feltámadt az északi szél 
és ez rányomta bélyegét a halak 
étvágyára is. Meglehetősen jó hí-
reket hallottunk a fogási lehetősé-
gekről, azonban az hamar kiderült, 
azok döntöttek helyesen, akik a 
kishalas módszert választották, bár 
többen fogtak pontyot is. Érdekes-
ség volt, hogy összesen hat csukát 
fogtunk kukoricával. Összességé-
ben mintegy 36 kg halat fogtunk 
ezen a nyárias délelőttön.

Az eredményhirdetés végére is 
jutott egy meglepetés. Ezt Berecz 
Attila prezentálta csülkös- káposz-
tás paszulyleves formájában. Szen-
zációs volt. Az idei versenyeink 
gyorsmérlegeként elmondhatjuk, 
soha rosszabb horgászévet. Remél-
jük jövőre is hasonló eredmények-
ről számolhatunk majd be.

Komári Géza, titkár

Egy borongós júliusi vasárnap 
jöttünk össze, hogy emlékezzünk 
egy rendkívüli emberre Fleischer 
Zoltánra. Aki nem csak szavak-
kal, tettekkel is bizonyította, hogy 
mennyire szerette a Tiszát, a ter-
mészetet. A mi kis holtágunkat 
pedig sajátjaként vigyázta és gon-

dozta. Egy ilyen rendkívüli ember 
emlékére gyűlt össze 31 horgász 
és még sokan mások, akik csak az 
emlékek miatt jöttek és töltöttek el 
egy délelőttöt a Fleischer családdal 
egy férj egy apa egy nagyapa em-
lékére. Fekete Imre

az Új Élet H.K.E. titkára

Kimondottan kedvező időjárási 
körülmények között rendezéste meg 
a Bujtos HE horgászversenyét szep-
tember 10-én, szombaton. A verse-

nyen elfogadható eredmények szü-
lettek. Az első helyezett az értékelt 
három darab pontyon kívül még két 
komoly lehetőséget hagyott kihasz-
nálatlanul. A jó hangulatú összejö-
vetel egy közös ebéddel végződött, 
melyet Moravszki Tamás, az egye-
sület elnöke készített el.
Eredmények, felnőtt: 1. Vattai Miklós 
9650 g (3 ponty, 2 kárász), 2. Lesku 
Miklós 5650 g (2 ponty, 1 kárász), 3. 
Botos Ignác 4900 g (1 ponty, 10 egyéb)
Gyerek: 1. Ifj. Szilágyi Zsolt.

A vásárosnaményi Zoárd Napi 
Sokadalom első napján került 
megrendezésre a Zoárd kupa 
meghívásos horgászverseny az 
úgynevezett Kraszna-öbölben,  
július 15-én. A megmérettetésen 
elismert megyei versenyhorgá-
szok vettek részt, és a halfogás 
terén sem vallottak szégyent. A 
gyönyörű környezetben meg-
rendezett versenyen a következő 
eredmények születtek: 
1. Bartha Sándor, Kis-Sügér HE 

Mátészalka, 2420 g, 2. Vass Sán-
dor,Beregi Tiszavirág 2009 HE 
Vásárosnamény, 2240 g, 3. Varga 
Krisztián, Postás HE Vásárosna-
mény, 1870 g. 

A horgászverseny mellet az 
egész rendezvény nagy sikert 
aratott, melynek első napján a 
halászat és a horgászat, második 
napján a juhászat, pásztorkodás, 
a harmadik nap pedig a vadászat 
játszotta a főszerepet.
Magyar Péter Postás, HE titkára

Zoárd Napi sokadalom

legügyesebb halfogóink:
1. Szalanics Csaba  3,02 kg, 
2. Olesnyovics Tamás  2,89 kg, 
3. Biri Miklós  2,15 kg. 
A legnagyobb halat Biri Miklós fog-
ta, egy 1,90 kg-os pontyot. 
A legtöbb halat, 304(!) darabot, 
Szalanics Csabánál számoltuk.

új filAgóriA épülT. 
Mint minden évben, 
ezúttal is júlisban szer-
vezte meg tagjai részére a 
Kocsordi Kraszna HE hor-
gászversenyét. A gyülekző 
már az idén épült új fila-
góriában volt. A sikeres 
verseny után egy finom 
babgulyás volt a jutalma 
mindenkinek. eszenyi taMás

HORGáSZOK íRjáK
Elköszöntek a gazdasági vezetőtől
Háziversenyt tartott a Le-

veleki Önkormányzati 
Horgász Egyesület augusz-
tus 21-én. Gyönyörű időben, 
bensőséges családi légkör-
ben gyülekeztek a résztve-
vők a Leveleki-víztározónál. 

A verseny végén búcsúztatták 
a több évtizedes munkája után a 
közösség gazdasági vezetőjét, Ma-
czali Sándornét, Marikát. A me-
gyei horgászszövetség nevében 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató Emlékplakettet nyújtott át az 
ünnepeltnek, míg dr. Mezősi Pál, 
az egyesület elnöke jutalommal 
köszönte meg a hosszú és alapos 
tevékenységét a gazdasági veze-
tőnek. Az eredmények értékelé-
sét követően különdíjat kapott a 

két legfiatalabb versenyző, Bemh 
Krisztina és Léka Ákos, valamint 
a legidősebb induló, Kerék Pál. A 
különdíjakat Szanyi Lászlóné, Ma-
rika ajánlotta fel. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés után természe-
tesen ízletes ebéd és üdítő várta a 
résztvevőket és a meghívott vendé-
geket. Eredmények: 1. Tokaji Imre, 2. 
Murányi László, 3. Bemh Krisztina.

Vezetőség
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Újra az első osztályban

Sóstói Nemzetközi 
Nyílt Halfogó Verseny

Váradi Bertalan emlékére

A megye horgásztársadal-
mát nagy izgalomban 

tartotta (főleg a verseny-
horgászokat) az országos 
csapatbajnokság. A Szabolcs 
megyei versenycsapatot 
nagyon jó és szép emlékek 
kötik a Velencei-tóhoz, azon 
rendezett versenyekhez. Si-
keres versenyeket szoktunk 
ott vívni, igazi horgász barát-
ságot kötni.

Ahhoz, hogy az országos baj-
nokságon résztvevő csapat össze-
állítása véglegessé váljon, több 
válogató versenyt rendeztünk, 
melyek eredményei nagyban be-
folyásolták a csapatba való ke-
rülést. (De közbe jöttek emberi 
tényezők is, melyek tőlünk füg-
getlenek voltak.)

A csapat szerda 
délután utazott le 
Velencére, csütörtö-
kön délelőtt és dél-
után is edzést tar-
tott, majd pénteken 
délelőtt. A velencei 
evezős pályán a szer-
vezők minden napra 
más-más szektort je-
löltek ki a versenyző 
csapatoknak edzésre, 

így az indulók felmérhették a part-
tól való távolságot, és az ott lévő 
mélységet. Meggyőződhettek a víz 
alatti talajról, illetve, hogy milyen 
növényzet fogadja őket horgászás 
közben. A három órás edzéseken 
ki lehetett próbálni a különböző 
etetőanyagokat, csalikat, és meg 
lehetett győződni a fogható halak 
fajtáiról. 

25-én, szombaton délután a kö-
telező regisztráció után indult az 
első forduló, mely érdekessége, 
hogy a toronymagasan esélyes ve-
lencei csapat mellé húzott a sza-
bolcsi együttes sorszámot, így meg 
kellett küzdeni a nagyobb helyis-
merettel rendelkező velenceiekkel, 
mint szomszéddal, mint jó baráttal, 
a verseny közben feltámadó szél-
lel, és természetesen a halakkal. Az 
első forduló végére szinte mond-
hatni, a papírforma alakult ki. Első 

helyen fordult a Ve-
lence, második. he-
lyen a mi csapatunk, 
de csak egy pont-
tal volt lemaradva, 
holtversenyben Haj-
dú-Bihar és Baranya 
megye. 

Vasárnap délelőtt a 
második forduló na-
gyon izgalmassá vált, 
a külső körülmé-
nyek: egy-két zápor, 

fel-feltámadó szél nehezítették a 
versenyzők dolgát. Mindez a ver-
seny végére derekas helytállásban 
csúcsosodott ki, s azt hozta magá-
val, hogy a hazai pályán versenyző 
velencei csapat mögött 2. lett Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye, meg-
előzve szomszéd vármegye 3. he-
lyen végzett Hajdú-Bihar csapatát. 

A nagyon nehéz felkészülést és 
hetet boldog pillanatok követték, 
mert a csapat a II. hellyel kihar-
colta magának az I. osztályba való 

szereplést. Foci nyelven, jövőre az 
NB. I-ben versenyezhetünk. Köszö-
net érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Horgász Szövetségnek, a 
Csegei Speed Kft-nek, Szabolcs 
község, Laguna 2D Kft-nek, Nyír-
egyháza, Szabolcs Takarékszövet-
kezetnek, Nyíregyháza, Exil-Food 
Kft-nek, Gávavencsellő, Nyír-Már-
vány Kft-nek, Gávavencsellő és 
nem utolsó sorban a csapat tag-
jainak. 

A verseny szakbizottság

Szeptember 11-én rendezte 
meg a megyei szövetség 

Kocsordon, a Kirva lapos 
horgásztavon – az éves ver-
senynaptárral megegyezően 
– a megyei horgászegyesü-
letek tisztségviselői horgász-
versenye. 

Tizenegy egyesület küldte el 3 
fős csapatát a versenyre, ahol az 
egyesület választott tisztségvise-
lői bizonyíthatták,hogy a horgász-
vezetők nem csak az egyesület 
irányítására képesek, hanem a gya-

korlatban is jeleskednek. A ko-
csordi Kraszna Horgászegyesület 
ismét megmutatta, hogy hogyan 
lehet önzetlenül segíteni egy me-
gyei versenyt. Jól előkészített ver-
senypálya, baráti fogadtatás, dél-
ben remek ebéd bizonyította, hogy 
érdemes ide látogatni.

A verseny kezdete előtt a részt-
vevők egy perces néma főhajtással 
emlékeztek a hónap elején váratla-
nul elhunyt Turkó Sándor verseny 
szakbizottsági elnök emlékének, 
akinek tragikus halála megrendítet-
te a megye valamennyi horgászát. 

Remek időben, mérsékelt sikerű 
fogási eredmények születtek. Ta-
lán a szokatlan szeptemberi meleg 
okozta a halak étvágytalanságát, 
pedig 2 nappal a verseny előtt 
horogérett pontyot is telepítettek a 
vendéglátók.

A versenyt végül a tiszalöki Új 
Élet Horgász Egyesület vezetői 
nyerték, jogot szerezve ezzel a 
jövő évi rendezéshez. Második he-
lyezezést a tavalyi győztes Nyír-
teleki Horgász Egyesület szerezte 
meg,megelőzve a dobogón a har-
madikként befutó rakamazi Kor-
morán horgászegyesület csapatát.

A versenyt megtisztelte jelenlé-
tével dr. Barkaszi Sándor, Kocsord 
község polgármestere, ifj. Doránt 

Vilmos, a Laguna Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki különdíjat ajánlott 
fel a legnagyobb halat fogó ver-
senyzőnek, Virágh Imre a megyei 
szövetség elnöke. Fesztóry Sándor, 
a szövetség ügyvezető igazgatója 
versenyzői minőségben keserítette 
meg a törpeharcsák életét, de ter-
mészetesen részt vett a szervezés-
ben, és rendezésben is.

Valamennyi csapat elégedetten 
távozott, abban a reményben, hogy 
jövőre Tiszalökön találkoznak, ha-
sonlóan színvonalas versenyen, s 
talán jobb fogási eredménnyel bi-
zonyíthatják, képesek helytállni a 
versenyhorgászat területén is.

Szűcs Sándor

2011. évben immár ötödik 
alkalommal szervezte meg 

a Máriapócsi Horgász Egye-
sület elnöksége a máriapócsi 
horgásztábort. 

Az idei esztendőben napközis 
jelleg mellett 21 gyerek vehetett 
részt öt napon keresztül a prog-

ramokon. A fiatalok előadásokat 
hallgathattak meg a horgászat 
alapjaitól egészen a mesterhorgá-
szat egyes részeiig. A résztvevők 
ellátogattak a Máriapócsi kegy-
templomba, a Pápa térre. A szí-
nes programok mellett számos idő 
nyílt a horgászatra. A táborozók a 
kárásztól a keszegen át fogtak még 

pontyot, amur, süllőt is. A pénteki 
zárónapon pedig a Magyar Perge-
tőhorgászok Egyesületének elnö-
kétől, Varga Páltól leshették el a 
pergetés alapjait, aki nem üres kéz-
zel érkezett, hiszen minden gyerek 
részére ajándékot hozott. A pénteki 
napon a tábort meglátogatta Virág 
Imre. a Sporthorgász Egyesületek 

Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
elnöke is. Mester László előadásá-
ban megismerhették a környező er-
dőkben és a park területén található 
madarakat és vadon élő állatokat 
is. A tábort a jövőben is szeret-
né az egyesület elnöksége meg-
szervezni. Külön köszönet minden 
szervezőnek, segítőnek, Varga Pál-
nak és a Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
egyaránt. 

Tóth Árpád, HE Elnöke

Beszámoló a II. osztályú országos csapatbajnokságról 
2011. június 25–26. Velence, Sukoró

V. Horgásztábor Máriapócson

A Nyíregyháza-Sóstófürdő HE 
és a Nemzetközi Rendőrszervezet 
(IPA) Magyar Szekció Sz-SZ-B 
Megyei Szervezete, a Sóstófürdő 
Zrt. támogatásával nagyszabású 
nemzetközi halfogó versenyt ren-
dezett szeptember 18-án a sóstói 
fürdő és csónakázó tavon. A verse-
nyen 77 fő vett részt 9 fő külföldi 
horgász részvételével. 
Díjazottak:
Gyerek lány kategória: 1. Harsányi 
Zsófia, 3,32 kg, Gyerek fiú: 1. Bene 
András, 5,90 kg, Ifi.: 1. Király Balázs, 
4,22 kg, Női: 1. Harsányiné Szakács 
Renáta, 3,70 kg, Felnőtt fenekezős: 
1. Madarász Lajos, 9,30 kg , Felnőtt 
úszós: 1. Győri Zoltán, 4,94 kg, Meghí-

vott vendégek: 1. Kuzma Mihail, 12,38 
kg, 2. Szergej Bodorenkov, 3,80 kg, 3. 
Cselenyák Igor, 2,70kg
A legtöbb törpeharcsát fogó ver-
senyző: Csajbók Tibor, 183 db-al

A díjazott versenyzők kupát, ér-
met, oklevelet, értékes horgászfel-
szereléseket, horgászboltok felaján-
lott díjait, a nyíregyházi Városháza 
Horgász Egyesület különdíját és 
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. jóvoltából  
fürdőbelépőt  vettek át. 

A rendszeres telepítéseknek kö-
szönhetően a versenyen több mint 
178 kg halat, köztük 77 db pontyot 
fogtak a versenyzők.

Váli Csaba titkár

Negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Tiszaparti 

HE. a Váradi Bertalan törpe-
harcsa fogó emlékversenyt 
augusztus 14-én a Kacsa-
tavon, mellyel tisztelgett a 
fiatalon elhunyt 
horgásztárs emlé-
kének. 

A szervezők által 
meghirdetett és le-
bonyolításra került 
emlékversenyen kö-
zel 50-en vettek részt. 
Ismerősök, barátok 
és akik tisztelték és 

becsülték. Szép emlékszalagot és 
koszorút készített ezen alkalomra 
Vadilku Ferencné, melyet a ver-
seny végén, eredményhirdetés után 
két nagyon jó barát, horgásztárs 
Pásztor Miklós és Vécsi József he-

lyezett el a tó vizére. 

Eredmények:  
1. Papp György,  
2. Kónya Attila,  
3. Toma János  
Gávavencsellő

A verseny az ered-
ményhirdetés után fi-
nom ebéd elfogyasztá-
sával zárult.

Csapatvezető: Turkó Sándor
Edző:  Varga Albert
Versenyzők:
U-14  ifj. Varga Albert Kis-Sügér HE., Mátészalka
U-18 Juhos Árpád Kis-Sügér HE., Mátészalka
U-22 Kovács Gábor Vasutas STE., Nyíregyháza
Női Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE., Nyíregyháza
Felnőtt ifj. Kovács József Vasutas STE., Nyíregyháza
 Krausz Zoltán Új Élet HE., Tiszalök
 Luzsinszky Tamás Vasutas STE., Nyíregyháza
 Pataki Zsolt Vasutas STE., Nyíregyháza
Tartalék: Kovács József Vasutas STE., Nyíregyháza

A csapat tagjai
A Máriapócsi Horgász Egyesület 

2011. augusztus 6–7-én rendezte 
meg az idei esztendőben második 
alkalommal a 24 órás pontyfogó 
horgászversenyt. A verseny vég-
eredményét tekintve elmondható, 
hogy nagyon nagy sikerrel zárult, 
hiszen a nem egészen harminc 

résztvevő összesen 136,69 kg halat 
fogott. Tóth Árpád 

Siker volt a 24 órás pontyfogó

A verseny végeredménye: felnőttek: 
1. Szabó Zsolt 30, 23 kg, 2. Papp Zsolt 
19, 96 kg, 3. Nyiri György 15, 49 kg. A 
legeredményesebb ifi horgász: Bor-
dás Edvárd 7, 36 kg. A legnagyobb  
halat fogta: Ifj. Bakó Zsolt 4, 33 kg.

Horgászni is tudnak

érdeklődni a 06-30/62-72-882-es számon

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

48 m2-es 
irodahelyiség 
eladó vagy kiadó! 
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Sóstói Nemzetközi 
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A megye horgásztársadal-
mát nagy izgalomban 

tartotta (főleg a verseny-
horgászokat) az országos 
csapatbajnokság. A Szabolcs 
megyei versenycsapatot 
nagyon jó és szép emlékek 
kötik a Velencei-tóhoz, azon 
rendezett versenyekhez. Si-
keres versenyeket szoktunk 
ott vívni, igazi horgász barát-
ságot kötni.

Ahhoz, hogy az országos baj-
nokságon résztvevő csapat össze-
állítása véglegessé váljon, több 
válogató versenyt rendeztünk, 
melyek eredményei nagyban be-
folyásolták a csapatba való ke-
rülést. (De közbe jöttek emberi 
tényezők is, melyek tőlünk füg-
getlenek voltak.)

A csapat szerda 
délután utazott le 
Velencére, csütörtö-
kön délelőtt és dél-
után is edzést tar-
tott, majd pénteken 
délelőtt. A velencei 
evezős pályán a szer-
vezők minden napra 
más-más szektort je-
löltek ki a versenyző 
csapatoknak edzésre, 

így az indulók felmérhették a part-
tól való távolságot, és az ott lévő 
mélységet. Meggyőződhettek a víz 
alatti talajról, illetve, hogy milyen 
növényzet fogadja őket horgászás 
közben. A három órás edzéseken 
ki lehetett próbálni a különböző 
etetőanyagokat, csalikat, és meg 
lehetett győződni a fogható halak 
fajtáiról. 

25-én, szombaton délután a kö-
telező regisztráció után indult az 
első forduló, mely érdekessége, 
hogy a toronymagasan esélyes ve-
lencei csapat mellé húzott a sza-
bolcsi együttes sorszámot, így meg 
kellett küzdeni a nagyobb helyis-
merettel rendelkező velenceiekkel, 
mint szomszéddal, mint jó baráttal, 
a verseny közben feltámadó szél-
lel, és természetesen a halakkal. Az 
első forduló végére szinte mond-
hatni, a papírforma alakult ki. Első 

helyen fordult a Ve-
lence, második. he-
lyen a mi csapatunk, 
de csak egy pont-
tal volt lemaradva, 
holtversenyben Haj-
dú-Bihar és Baranya 
megye. 

Vasárnap délelőtt a 
második forduló na-
gyon izgalmassá vált, 
a külső körülmé-
nyek: egy-két zápor, 

fel-feltámadó szél nehezítették a 
versenyzők dolgát. Mindez a ver-
seny végére derekas helytállásban 
csúcsosodott ki, s azt hozta magá-
val, hogy a hazai pályán versenyző 
velencei csapat mögött 2. lett Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye, meg-
előzve szomszéd vármegye 3. he-
lyen végzett Hajdú-Bihar csapatát. 

A nagyon nehéz felkészülést és 
hetet boldog pillanatok követték, 
mert a csapat a II. hellyel kihar-
colta magának az I. osztályba való 

szereplést. Foci nyelven, jövőre az 
NB. I-ben versenyezhetünk. Köszö-
net érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Horgász Szövetségnek, a 
Csegei Speed Kft-nek, Szabolcs 
község, Laguna 2D Kft-nek, Nyír-
egyháza, Szabolcs Takarékszövet-
kezetnek, Nyíregyháza, Exil-Food 
Kft-nek, Gávavencsellő, Nyír-Már-
vány Kft-nek, Gávavencsellő és 
nem utolsó sorban a csapat tag-
jainak. 

A verseny szakbizottság

Szeptember 11-én rendezte 
meg a megyei szövetség 

Kocsordon, a Kirva lapos 
horgásztavon – az éves ver-
senynaptárral megegyezően 
– a megyei horgászegyesü-
letek tisztségviselői horgász-
versenye. 

Tizenegy egyesület küldte el 3 
fős csapatát a versenyre, ahol az 
egyesület választott tisztségvise-
lői bizonyíthatták,hogy a horgász-
vezetők nem csak az egyesület 
irányítására képesek, hanem a gya-

korlatban is jeleskednek. A ko-
csordi Kraszna Horgászegyesület 
ismét megmutatta, hogy hogyan 
lehet önzetlenül segíteni egy me-
gyei versenyt. Jól előkészített ver-
senypálya, baráti fogadtatás, dél-
ben remek ebéd bizonyította, hogy 
érdemes ide látogatni.

A verseny kezdete előtt a részt-
vevők egy perces néma főhajtással 
emlékeztek a hónap elején váratla-
nul elhunyt Turkó Sándor verseny 
szakbizottsági elnök emlékének, 
akinek tragikus halála megrendítet-
te a megye valamennyi horgászát. 

Remek időben, mérsékelt sikerű 
fogási eredmények születtek. Ta-
lán a szokatlan szeptemberi meleg 
okozta a halak étvágytalanságát, 
pedig 2 nappal a verseny előtt 
horogérett pontyot is telepítettek a 
vendéglátók.

A versenyt végül a tiszalöki Új 
Élet Horgász Egyesület vezetői 
nyerték, jogot szerezve ezzel a 
jövő évi rendezéshez. Második he-
lyezezést a tavalyi győztes Nyír-
teleki Horgász Egyesület szerezte 
meg,megelőzve a dobogón a har-
madikként befutó rakamazi Kor-
morán horgászegyesület csapatát.

A versenyt megtisztelte jelenlé-
tével dr. Barkaszi Sándor, Kocsord 
község polgármestere, ifj. Doránt 

Vilmos, a Laguna Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki különdíjat ajánlott 
fel a legnagyobb halat fogó ver-
senyzőnek, Virágh Imre a megyei 
szövetség elnöke. Fesztóry Sándor, 
a szövetség ügyvezető igazgatója 
versenyzői minőségben keserítette 
meg a törpeharcsák életét, de ter-
mészetesen részt vett a szervezés-
ben, és rendezésben is.

Valamennyi csapat elégedetten 
távozott, abban a reményben, hogy 
jövőre Tiszalökön találkoznak, ha-
sonlóan színvonalas versenyen, s 
talán jobb fogási eredménnyel bi-
zonyíthatják, képesek helytállni a 
versenyhorgászat területén is.

Szűcs Sándor
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alkalommal szervezte meg 

a Máriapócsi Horgász Egye-
sület elnöksége a máriapócsi 
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Az idei esztendőben napközis 
jelleg mellett 21 gyerek vehetett 
részt öt napon keresztül a prog-

ramokon. A fiatalok előadásokat 
hallgathattak meg a horgászat 
alapjaitól egészen a mesterhorgá-
szat egyes részeiig. A résztvevők 
ellátogattak a Máriapócsi kegy-
templomba, a Pápa térre. A szí-
nes programok mellett számos idő 
nyílt a horgászatra. A táborozók a 
kárásztól a keszegen át fogtak még 

pontyot, amur, süllőt is. A pénteki 
zárónapon pedig a Magyar Perge-
tőhorgászok Egyesületének elnö-
kétől, Varga Páltól leshették el a 
pergetés alapjait, aki nem üres kéz-
zel érkezett, hiszen minden gyerek 
részére ajándékot hozott. A pénteki 
napon a tábort meglátogatta Virág 
Imre. a Sporthorgász Egyesületek 

Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
elnöke is. Mester László előadásá-
ban megismerhették a környező er-
dőkben és a park területén található 
madarakat és vadon élő állatokat 
is. A tábort a jövőben is szeret-
né az egyesület elnöksége meg-
szervezni. Külön köszönet minden 
szervezőnek, segítőnek, Varga Pál-
nak és a Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
egyaránt. 
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2011. június 25–26. Velence, Sukoró

V. Horgásztábor Máriapócson

A Nyíregyháza-Sóstófürdő HE 
és a Nemzetközi Rendőrszervezet 
(IPA) Magyar Szekció Sz-SZ-B 
Megyei Szervezete, a Sóstófürdő 
Zrt. támogatásával nagyszabású 
nemzetközi halfogó versenyt ren-
dezett szeptember 18-án a sóstói 
fürdő és csónakázó tavon. A verse-
nyen 77 fő vett részt 9 fő külföldi 
horgász részvételével. 
Díjazottak:
Gyerek lány kategória: 1. Harsányi 
Zsófia, 3,32 kg, Gyerek fiú: 1. Bene 
András, 5,90 kg, Ifi.: 1. Király Balázs, 
4,22 kg, Női: 1. Harsányiné Szakács 
Renáta, 3,70 kg, Felnőtt fenekezős: 
1. Madarász Lajos, 9,30 kg , Felnőtt 
úszós: 1. Győri Zoltán, 4,94 kg, Meghí-

vott vendégek: 1. Kuzma Mihail, 12,38 
kg, 2. Szergej Bodorenkov, 3,80 kg, 3. 
Cselenyák Igor, 2,70kg
A legtöbb törpeharcsát fogó ver-
senyző: Csajbók Tibor, 183 db-al

A díjazott versenyzők kupát, ér-
met, oklevelet, értékes horgászfel-
szereléseket, horgászboltok felaján-
lott díjait, a nyíregyházi Városháza 
Horgász Egyesület különdíját és 
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. jóvoltából  
fürdőbelépőt  vettek át. 

A rendszeres telepítéseknek kö-
szönhetően a versenyen több mint 
178 kg halat, köztük 77 db pontyot 
fogtak a versenyzők.

Váli Csaba titkár

Negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Tiszaparti 

HE. a Váradi Bertalan törpe-
harcsa fogó emlékversenyt 
augusztus 14-én a Kacsa-
tavon, mellyel tisztelgett a 
fiatalon elhunyt 
horgásztárs emlé-
kének. 

A szervezők által 
meghirdetett és le-
bonyolításra került 
emlékversenyen kö-
zel 50-en vettek részt. 
Ismerősök, barátok 
és akik tisztelték és 

becsülték. Szép emlékszalagot és 
koszorút készített ezen alkalomra 
Vadilku Ferencné, melyet a ver-
seny végén, eredményhirdetés után 
két nagyon jó barát, horgásztárs 
Pásztor Miklós és Vécsi József he-

lyezett el a tó vizére. 

Eredmények:  
1. Papp György,  
2. Kónya Attila,  
3. Toma János  
Gávavencsellő

A verseny az ered-
ményhirdetés után fi-
nom ebéd elfogyasztá-
sával zárult.

Csapatvezető: Turkó Sándor
Edző:  Varga Albert
Versenyzők:
U-14  ifj. Varga Albert Kis-Sügér HE., Mátészalka
U-18 Juhos Árpád Kis-Sügér HE., Mátészalka
U-22 Kovács Gábor Vasutas STE., Nyíregyháza
Női Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE., Nyíregyháza
Felnőtt ifj. Kovács József Vasutas STE., Nyíregyháza
 Krausz Zoltán Új Élet HE., Tiszalök
 Luzsinszky Tamás Vasutas STE., Nyíregyháza
 Pataki Zsolt Vasutas STE., Nyíregyháza
Tartalék: Kovács József Vasutas STE., Nyíregyháza

A csapat tagjai
A Máriapócsi Horgász Egyesület 

2011. augusztus 6–7-én rendezte 
meg az idei esztendőben második 
alkalommal a 24 órás pontyfogó 
horgászversenyt. A verseny vég-
eredményét tekintve elmondható, 
hogy nagyon nagy sikerrel zárult, 
hiszen a nem egészen harminc 

résztvevő összesen 136,69 kg halat 
fogott. Tóth Árpád 

Siker volt a 24 órás pontyfogó

A verseny végeredménye: felnőttek: 
1. Szabó Zsolt 30, 23 kg, 2. Papp Zsolt 
19, 96 kg, 3. Nyiri György 15, 49 kg. A 
legeredményesebb ifi horgász: Bor-
dás Edvárd 7, 36 kg. A legnagyobb  
halat fogta: Ifj. Bakó Zsolt 4, 33 kg.

Horgászni is tudnak

érdeklődni a 06-30/62-72-882-es számon

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

48 m2-es 
irodahelyiség 
eladó vagy kiadó! 
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Hatodik alkalommal ren-
deztük meg a Vasutas 

Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület gyermek 
táborát. Be kell vallanom, 
nem volt könnyű dolgunk, de 
sikerült. A helyszín ezúttal 
Máriapócs volt. 

A helyi horgászegyesület bizto-
sította a résztvevőknek a tavat a 
mindennapi horgászathoz, a bemu-
tatókhoz és a hétvégi versenyhez. 
A szállást az általános iskolában 
kaptuk, ami igen kényelmes volt. 
Rendelkezésünkre állt három tan-
terem, számítógép, tornaterem, az 
udvar és az udvari játékok. A napi 
háromszori étkezést a szomszédos 
zarándokház biztosította a táborla-
kók részére. Az adagok bőségesek 
voltak és változatosak. Természe-
tesen tízórait és uzsonnát is kaptak 
a gyerekek.

A heti programot úgy próbál-
tuk összeállítani, hogy a résztvevő 
gyerekek minél többféle horgász-
módszerből kapjanak ízelítőt az 
egy hét alatt. Persze, egy hét az 
igen kevés, de a többsége a gyere-
keknek már nem volt kezdő. Na-
gyon fontos, ha időben kapnak 
segítséget, útmutatást a horgászat 
módszereinek útvesztőjében, ak-
kor képesek lesznek jól kialakíta-
ni saját horgászstílusukat. Azokat 
a dolgokat, amiket elméletben és 
gyakorlatban megtanultunk közö-
sen, későbbi horgászatukat fogja 
majd segíteni. Jó volt látni és ta-

pasztalni azt, hogy nem csak azok 
a gyerekek, sajátították el ügyesen 
a helyes etetési technikát és a he-
lyes horgászatot, akik már koráb-
ban is részt vettek a táborban. Már 
pontosan alkalmazzák a „vízközti” 
az „érintő” vagy az „elfektetett” 
szerelék használatát. Nem beszélve 
arról, hogy több gyerek azt is tudja, 
hogy víz melyik rétegében mit le-
het megfogni. Észreveszik, amikor 
a küszök a víztetején bandáznak, 
és még sorolhatnám.

Természetesen egy horgásznak 
mást is kell tudni. Például azt, 
hogy milyen írott és íratlan sza-
bályok vannak a vízparton, ho-
gyan viselkedjünk, hogy milyen 
okmányokra van szükségünk a 
horgászathoz. Erről tartott előadást 
Lipcsei József, egyesületünk gaz-
dasági vezetője. Valamint viccesen 
bemutatta a horgászok különböző 
„típusait” pl. a „helyi”, a sport…és 
még sorolta.

A résztvevők alapismeretekből 
is kaptak elméleti és gyakorlati ok-
tatást. Megtanultak csomót kötni, 
horgot, valamint spiccbotos szere-
léket készíteni. Megismerkedhet-
tek az alapfelszereléssel. Bot, orsó, 
zsinór, horog stb.

A gyakorlati bemutatókon el-
sajátíthatták a helyes etetőanyag- 
keverést, és etetés technikáját, a 
spiccbotos horgászatot, a rakósbo-
tos horgászatot, valamint a feedere-
zést, amelyet összehasonlítottunk a 
hagyományos fenekezéssel. 

A vizek élővilágáról és környe-
zetünkről Pataki Zsolt, egyesüle-

tünk elnöke tartott előadást. Dél-
után pedig a rakósbotos horgászat 
rejtelmeibe avatta be az ifjú hor-
gászokat.

A tábor utolsó eseménye a hor-
gászverseny volt. Két csoportra 
osztottuk a gyerekeket, így a tizen-
három év alattiak és a tizenhárom 
év felettiek külön versenyeztek. 
Mind a két korcsoportban csak 
spiccbotot használhattak a résztve-
vők és pontosan egyforma kukori-
ca, csonti és giliszta adagot kaptak. 
Változatos fogások kerültek ki a 
vízből. Volt, aki sok kárászt fogott 
vagy naphalat, de volt, akinél in-
kább a küsz dominált. Végül a kö-
vetkező eredmények születtek:

Tizenhárom év alatti  
dobogósok:

1. Dianics Sándor
2. Dianics Balázs
3. Turcsán Barnabás

Tizenhárom év feletti  
dobogósok:

1. Csoma Erik
1. Turcsán Zsófia
3. Turcsán Krisztina

Természetesen különdíjak is ki-
osztásra kerültek. A tábor legna-

gyobb halát Tóth András (Bandy) 
fogta, amelyért egy horgászorsó 
lett a jutalma. A tábor legszorgal-
masabb és legkitartóbb résztvevője 
pedig Csiszár Balázs volt, amiért 
etetőanyag volt a jutalma. 

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
vezetősége a két kategória győztest 
külön jutalmazta egy-egy ponty-
matraccal és etetőanyaggal, amiért 
most köszönetünket fejezzük ki 
Tóth Árpád elnöknek és az egész 
vezetőségnek. 

Valamint köszönjük az isko-
la igazgatójának, Vincze Sándor 
igazgató úrnak a szállást. A finom 
háromszori ellátást a Zarándokház 
gazdasági vezetőjének, Vincze Ti-
bornak és minden dolgozójának. 

Valamint és nem utolsósorban 
Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyei Szö-
vetségének az anyagi támogatásért. 
Továbbá a Halcatraz Horgászcent-
rum, a Végállomás Horgászbolt és 
a CarpZoom Horgászszaküzletnek 
a segítségért.

Köszönöm még feleségemnek, 
Turcsánné Reskó Ibolyának és Du-
dásné Margónak a sok segítséget.

Reményeink szerint 2012-ben 
visszatérünk még ide, hogy meg-
rendezzük hetedik táborunkat ezen 
a csodálatos vidéken.

Turcsán András táborvezető
VSTE ifjúsági- és versenyfelelelős

Természetvédő horgásztábor

Rakamazi
versenyek

Szeptember 10-én tar-
totta a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természet-
védő Egyesületek versenyét, 
melyen számos résztvevő 
közül a verseny díjazottjai 
a képeken.

Szeptember 14-én pedig a 
helyi általános iskola diákjai 
részére rendeztek horgász-
versenyt.

2011. 
július24–29.Évadzáró Nyírteleken

Fleischer Zoltán emlékverseny

Kihagyott lehetőségek

Szeptember 18-án tartották 
évadzáró versenyüket a 

nyírteleki horgászok. A raka-
mazi Nagy-Morotva partján 
egy nagyon jól előkészített 
pálya várta egyesületünket.

Köszönet érte a rakamazi hor-
gászoknak, akik a verseny teljes 
ideje alatt rendkívül figyelmesek, 
segítőkészek, szívélyes vendéglá-
tók voltak. Ragyogó időben a reg-
geli sorsoláson 76 horgász jelezte 
részvételi szándékát. Külön öröm 
volt számunkra, hogy sok horgász 
családtagjaival érkezett.

Sajnos, feltámadt az északi szél 
és ez rányomta bélyegét a halak 
étvágyára is. Meglehetősen jó hí-
reket hallottunk a fogási lehetősé-
gekről, azonban az hamar kiderült, 
azok döntöttek helyesen, akik a 
kishalas módszert választották, bár 
többen fogtak pontyot is. Érdekes-
ség volt, hogy összesen hat csukát 
fogtunk kukoricával. Összességé-
ben mintegy 36 kg halat fogtunk 
ezen a nyárias délelőttön.

Az eredményhirdetés végére is 
jutott egy meglepetés. Ezt Berecz 
Attila prezentálta csülkös- káposz-
tás paszulyleves formájában. Szen-
zációs volt. Az idei versenyeink 
gyorsmérlegeként elmondhatjuk, 
soha rosszabb horgászévet. Remél-
jük jövőre is hasonló eredmények-
ről számolhatunk majd be.

Komári Géza, titkár

Egy borongós júliusi vasárnap 
jöttünk össze, hogy emlékezzünk 
egy rendkívüli emberre Fleischer 
Zoltánra. Aki nem csak szavak-
kal, tettekkel is bizonyította, hogy 
mennyire szerette a Tiszát, a ter-
mészetet. A mi kis holtágunkat 
pedig sajátjaként vigyázta és gon-

dozta. Egy ilyen rendkívüli ember 
emlékére gyűlt össze 31 horgász 
és még sokan mások, akik csak az 
emlékek miatt jöttek és töltöttek el 
egy délelőttöt a Fleischer családdal 
egy férj egy apa egy nagyapa em-
lékére. Fekete Imre

az Új Élet H.K.E. titkára

Kimondottan kedvező időjárási 
körülmények között rendezéste meg 
a Bujtos HE horgászversenyét szep-
tember 10-én, szombaton. A verse-

nyen elfogadható eredmények szü-
lettek. Az első helyezett az értékelt 
három darab pontyon kívül még két 
komoly lehetőséget hagyott kihasz-
nálatlanul. A jó hangulatú összejö-
vetel egy közös ebéddel végződött, 
melyet Moravszki Tamás, az egye-
sület elnöke készített el.
Eredmények, felnőtt: 1. Vattai Miklós 
9650 g (3 ponty, 2 kárász), 2. Lesku 
Miklós 5650 g (2 ponty, 1 kárász), 3. 
Botos Ignác 4900 g (1 ponty, 10 egyéb)
Gyerek: 1. Ifj. Szilágyi Zsolt.

A vásárosnaményi Zoárd Napi 
Sokadalom első napján került 
megrendezésre a Zoárd kupa 
meghívásos horgászverseny az 
úgynevezett Kraszna-öbölben,  
július 15-én. A megmérettetésen 
elismert megyei versenyhorgá-
szok vettek részt, és a halfogás 
terén sem vallottak szégyent. A 
gyönyörű környezetben meg-
rendezett versenyen a következő 
eredmények születtek: 
1. Bartha Sándor, Kis-Sügér HE 

Mátészalka, 2420 g, 2. Vass Sán-
dor,Beregi Tiszavirág 2009 HE 
Vásárosnamény, 2240 g, 3. Varga 
Krisztián, Postás HE Vásárosna-
mény, 1870 g. 

A horgászverseny mellet az 
egész rendezvény nagy sikert 
aratott, melynek első napján a 
halászat és a horgászat, második 
napján a juhászat, pásztorkodás, 
a harmadik nap pedig a vadászat 
játszotta a főszerepet.
Magyar Péter Postás, HE titkára

Zoárd Napi sokadalom

legügyesebb halfogóink:
1. Szalanics Csaba  3,02 kg, 
2. Olesnyovics Tamás  2,89 kg, 
3. Biri Miklós  2,15 kg. 
A legnagyobb halat Biri Miklós fog-
ta, egy 1,90 kg-os pontyot. 
A legtöbb halat, 304(!) darabot, 
Szalanics Csabánál számoltuk.

új filAgóriA épülT. 
Mint minden évben, 
ezúttal is júlisban szer-
vezte meg tagjai részére a 
Kocsordi Kraszna HE hor-
gászversenyét. A gyülekző 
már az idén épült új fila-
góriában volt. A sikeres 
verseny után egy finom 
babgulyás volt a jutalma 
mindenkinek. eszenyi taMás

HORGáSZOK íRjáK
Elköszöntek a gazdasági vezetőtől
Háziversenyt tartott a Le-

veleki Önkormányzati 
Horgász Egyesület augusz-
tus 21-én. Gyönyörű időben, 
bensőséges családi légkör-
ben gyülekeztek a résztve-
vők a Leveleki-víztározónál. 

A verseny végén búcsúztatták 
a több évtizedes munkája után a 
közösség gazdasági vezetőjét, Ma-
czali Sándornét, Marikát. A me-
gyei horgászszövetség nevében 
Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató Emlékplakettet nyújtott át az 
ünnepeltnek, míg dr. Mezősi Pál, 
az egyesület elnöke jutalommal 
köszönte meg a hosszú és alapos 
tevékenységét a gazdasági veze-
tőnek. Az eredmények értékelé-
sét követően különdíjat kapott a 

két legfiatalabb versenyző, Bemh 
Krisztina és Léka Ákos, valamint 
a legidősebb induló, Kerék Pál. A 
különdíjakat Szanyi Lászlóné, Ma-
rika ajánlotta fel. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés után természe-
tesen ízletes ebéd és üdítő várta a 
résztvevőket és a meghívott vendé-
geket. Eredmények: 1. Tokaji Imre, 2. 
Murányi László, 3. Bemh Krisztina.

Vezetőség
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Horgász-katalógusok gyűjtése

Teleszkópos bot gyerekeknek

A gyűjtőszenvedély minden-
kiben ott szunnyad, csak 

van, akiből kitör és van, akiben 
szunnyadva marad. 

Azon szerencsések, akiken úrrá lesz 
a gyűjtés hobbija, hamar elkezdenek 
minden fellelhetőt beszerezni, ami el-
érhető távolságban és áron van. Így 
történik ez a horgászcikk katalógusok 
gyűjtésével is. Ezt nevezhetjük első 
periódusnak, amikor az ember min-
den katalógust felvásárol, elsősorban 
az olcsóbb vagy kissé hibás darabokat, 
csakhogy a gyűjtemény minél kisebb 
anyagi ráfordítással minél több darab-
ból álljon.

Aztán újabb stádiumba érkezik az 
ember, szelektálni kezd, mert belátja, 
hogy ha minden katalógust válogatás 
nélkül gyűjt, akkor soha sem lesz egy 
átfogó „teljes” gyűjteménye. A szó szo-
ros értelmében vett teljes gyűjtemény 
létrehozása igen fáradtságos és emellett 
nagy anyagi áldozatot kívánó folyamat. 
Gyűjteményünket valamilyen szem-
pont(ok) szerint kategorizálni, szűkíte-
ni kell, ha egy szép és tartalmas gyűjte-
ményt szeretnénk létrehozni. 

A legkeresettebb katalógusok

A legnépszerűbb gyártók, akiknek a 
katalógusait világszerte keresik a gyűj-
tők az ABU, Shimano, Daiwa, Har-
dy, Heddon és talán meglepő, de meg 
kell említeni a DAM céget is. Minden 
országnak, illetve földrajzi területnek 
megvannak a saját kedvencei, amiért az 
adott területen élő gyűjtők irreális árat 
is képesek fizetni. 

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
az ABU termékek, ezek közül is első-
sorban az orsók iránt érdeklődnek a 
legtöbben. Akik ezeket a katalóguso-
kat gyűjtik, számtalan lehetőségből vá-
laszthatnak, ami a katalógusok nyelvét 
illeti. Svéd (Napp och Nytt), angol 
(Tight Lines), német (Petri Heil) a leg-
ismertebbek, de megjelent magyar, len-
gyel, olasz, norvég illetve orosz nyelvű 
ABU katalógus is, hogy csak néhányat 
említsek. 

Mennyibe kerül egy katalógus

Nagyon sok katalógus csupán 
egy-kétszáz forintos áron cserél gaz-
dát. A nevesebb gyártók jobb minőségű 
vagy ritkább katalógusai pedig irreá-
lisan magas áron kelnek el, nem ritka 
a forintban kifejezett hatjegyű összeg 
sem. Az első számjegy néha nem is 
egyes! Természetesen ez a két véglet.

A kettő között helyezkednek el az 
ún. átlagos katalógusok, amelyek vi-
szonylag könnyebben beszerezhetőek 
és elég magas példányszámban nyom-
ták őket. Ezek a katalógusok 250-500 
forintos áron cserélnek gazdát (termé-
szetesen ebben nincsen benne a posta-
költség).

Az utóbbi időben (2010 végén) két 
igen magas árat elért katalógusra le-
hettek figyelmesek a horgászcikk ka-
talógusgyűjtők. Egy német oldalon a 
DAM 19. katalógusa és egy amerikai 
portálon a Heddon 1930-as katalógusa 
ért el igen magas összeget. Az előbbi 
257 eurós, míg utóbbi 1.500 dolláros 
áron cserélt gazdát.

Az árakat befolyásoló tényezők

Az árakat nagyon sok tényező és 
néha több tényező együttesen befo-
lyásolja, hol pozitív, hol pedig negatív 
irányba. A pozitív és a negatív irány 
is nézőpont kérdése, nem mindegy, 
hogy valaki eladni vagy beszerezni 
akar egy példányt. A legfontosabb ár-
alakító illetve meghatározó tényezők a 
következők:

 a kiadás éve (háború előtti, 1980-as ●●

évek)
 ismert vagy kevésbé neves gyártó ●●

katalógusa (hány olyan gyűjtő van, 
akinek az adott cég termékeinek 
gyűjtése a fő területe)
 példányszám, régi katalógus eseté-●●

ben a fennmaradt példányok száma
tartás, állapot ●●

 hány gyűjtő érdeklődik az adott ka-●●

talógus 

Mit gyűjtsünk?

Az elsődleges és legkézenfekvőbb 
válasz, hogy mindent, amihez hozzá-
jutunk és érdekel bennünket, a másik 
sajnos manapság oly sokat emlegetett 
dolog, az anyagi lehetőségünk. Nincs 
értelme Hardy orsókat gyűjteni egy 
szerény anyagi lehetőségekkel bíró 
horgásznak. Egy-két darab beszerzé-
se is jelentősen 
megterhelheti a 
horgász éves költ-
ségvetését és a 
gyűjtemény sem 
fog olyan gyorsan 
gyarapodni, mint 
ahogyan a gyűjtő 
szeretné.A Vidiszegi Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület 
(volt gyürei Holt Tisza HE.) a 
kezelésében lévő Gyürei Holt- 
Tiszán augusztus 28-án tar-
totta éves halfogó versenyét. 

Ideális fogási körülmények kö-
zött, a vasárnap délelőtti verseny 
nagyon jó eredményeket, rekordo-
kat most sem hozot. A 33 verseny-
ző által zsákmányolt mennyiség 
összesen 17 kg volt. 
Felnőtt helyezettek: I. Kiss Atti la 
(Gyüre), II. Sebestyén Sándor 
(Nagyvarsány), III. Beregszászi Zol-
tán (Nagyvarsány). 

A vásárlási utalványokat és az el-
ismerő okleveleket Zsoldos Zoltán 
HE. elnök adta át a díjazottaknak. A 
versenyen résztvevő három gyermek 
horgász eredménytől függetlenül te-
leszkópos botot kapott ajándékul 
és kedvcsinálónak a jövőbeni hor-
gászáshoz. A jó hangulatban eltöl-
tött időt fokozta a finom babgulyás 
ebéd, melyről profi szinten Herczeg 
Péter – nagyvarsányi tiszteletbeli 
tag – gondoskodott. A vezetőség tá-
jékoztatta a „vándor horgászokat”, 
hogy csak az egyesület neve, alap-
szabálya változott meg, a gyürei 
Holt-Tiszán a horgászati lehetősé-
gek számukra változatlanok. 

László Gézára emlékeztünk
a IX. Városháza társasági horgászversenyen

PáLyáZAT MOHOSZ által adományozott 
„Tiszta víz, rendezett vízpart” cím elnyerésére

Csónakos horgászjegy
A 2011. szeptember 23-ai elnökségi ülés határozatai

2012. évi jegyárak

Megtartotta meghívásos 
társasági horgászverse-

nyét a Nyíregyházi Város-
háza Horgász-és Szabadidő 
Egyesülete a nyári szépségét 
„felvillantó” székelyi Őze-ta-
nyai víztározón. 

Tizennégy háromfős csapat fo-
gadta el a már szinte hazai víznek 
számító tavon a szervezők invitálá-
sát (Rendőrkapitányság, Kelet-Ma-
gyarország, Stadion Diner Étterem, 
Vela Pékség, Reptéri Pecások, Köz-
területfelügyelet, Városháza, De-
fenzió 2000 Kft., Sóstógyógyfürdői 
HE, Nyíregyházi Városháza HE, 
Kölcsey TV I-II., Utas-sokk, Móricz 

Zs. Színház). A versenyre csak az 
eredményhirdetéskor vetült egy kis 
árnyék, amikor a nemrégen elhunyt 
László Géza barátunkra, horgász-
társunkra emlékeztünk. Piszár And-
rást, aki a kezdetektől részt vesz 
horgászként a versenyeinken, meg-
ihlette a víztározó „festői” szépsége 
és vásznon megörökítette vízparti 
élményeit, és a festményt felajánlot-
ta egyik versenydíjnak. A szervezők 
úgy döntöttek, hogy a képet a verse-
nyen részt vevő ifj. László Géza és 
családja kapja meg, akik egyébként 
jól szerepeltek a versenyen. Közben 
Jánkfalvi Jani barátunk tüsténkedett 
az üstök és tárcsa körül.

Iglai János (szervező) 

Eredmények: 
Gyermek: 1. Rentkó Bence 2,38 kg. 
Női: 1. Lászlóné Fodor Anita 0,8 kg. 
Csapat: 1. Reptéri Pecások (Horváth 
Tibor, Molnár Tibor, István József) 7,72 
kg, 2. Sóstógyógyfürdői HE (Máté Mi-
hály, Juhász András, Juhász B.) 5,71 kg, 
3. Nyh. Városháza HE.(Molnár Ádám, 
Vitéz József, Molnár Tibor) 5,3 kg.  
Különdíjak: legnagyobb hal: Hu-
bicska György (VELA Pékség) 3,55 kg, 
legtöbb hal: Molnár János (Rendőr-
kapitányság) 197 db. „Tóparti sellő”: 
Nagy Ágnes (Kölcsey TV).

Beküldési hely: MohoSz, 1511 Budapest, pf. 7., 
vagy mohosz@mohosz.hu e-mail címre
Beküldési határidő: 2011. november 15.

A pályázathoz feltét-
lenül kérjük, hogy víz-
területükön folytatott te-
vékenységről, és annak 
eredményeiről csatolja-
nak, vagy küldjenek il-
lusztrációként fényképe-
ket (hagyományos fotó-
kat, vagy CD-n, DVD-n  
digitális formátumú ké-

peket). A pályazati kiírás 
és az eddigi pályázatok 
eredményei elérhetők a 
www.mohosz.hu honla-
pon a  Környezetvéde-
lem menüpont alatt is

A pályázati adatlap 
beszerezhető a megyei 
horgászszövetségben is!

20/2011. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót és a hozzá-
szólásokra adott válaszokat. 

21/2011. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a megrendezett megyei 
versenyekről, valamint az országos II. 
osztályú versenyen való szereplésről, 
továbbá a megyei és egyesületi hor-
gásztáborokról adott tájékoztatást.

22/2011. Az elnökség a szövetség ke-
zelésében lévő vizek 2012. évi területi 
jegyárainak meghatározását a mellék-
let szerint fogadta el, továbbá a 60 év 
feletti kedvezményt 62 év felettiekre 
határozza meg, mely kedvezményes 
jegy 1 db horgászkészség használatára 
jogosít.

23/2011. Az elnökség a tunyogma-
tolcsi Holt-Szamos és a Keleti-főcsa-
torna vízterületére a csónakból való 
horgászatot csak külön felnőtt éves 

csónakosjegy, vagy érvényes napijegy 
birtokában engedélyezi. 

24/2011. Az elnökség elfogadta, hogy 
a jövőben a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést ne a megyei küldöttköz-
gyűlés adja ki, hanem az egyesület ju-
talmazza tagjait. A megyei küldöttköz-
gyűlés a „Horgászsportért” kitüntetést 
adományozza.

25/2011. Az elnökség visszavonta a 
17/2011 számú határozatát, melyben 
2012. évtől a Keleti-főcsatornára szóló 
értékesített felnőtt éves területi en-
gedélyek után 1 ezer forint fenntartási 
hozzájárulást fizessen a Vízügyi Igaz-
gatóságnak.

26/2011. Az elnökség meghatalmazza 
az ügyvezető igazgatót, hogy kérje fel 
a jelölő bizottságot, hogy kezdje meg 
munkáját egy fő elnökségi tag, valamint 
a verseny szakbizottság elnöke jelölésé-
re a 2012. évi küldöttközgyűlésre. 

cSökkEnT A nApijEgyEk árA. A rakamazi „Cormorán” Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület kezelésben lévő rakamazi vizeken (Nagy-
Morotva, Aranyosárok) augusztus 8-ától éjféltől éjfélig (24 órás) napijegyek 
ára jelentősen csökkent, 1500 forintba kerül. (Érdeklődni a vezetőségnél, ill. a 
napijegy-árusító helyeken). A kifogott hal mennyisége nem változott.

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Császárszállás: felnőtt éves 25 000 25 000

felnőtt éves éjjel-nappal 36 000 36 000

felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel)

16 000 16 000

felnőtt éves 60 év felett éjjel-nappal 
(2012-től 62 év felett, 1 horgász-készséggel)

26 000 26 000

felnőtt napi 1 800 1 800

felnőtt éjszakai 2 500 2 500

felnőtt heti 8 000 8 000

ifjúsági éves 12 000 12 000

ifjúsági napi 900 900

ifjúsági heti 4 000 4 000

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 4 000 4 000

felnőtt napi 500 500

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 4 000 4 000

felnőtt napi 400 400

ifjúsági éves 2 000 2 000

ifjúsági napi 200 200

Megyei Gyerekjegy 2 000 Ft

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Tunyogmatolcs: felnőtt éves  20 000 –

Felnőtt éves (csak partról) – 20 000

Felnőtt éves (part+csónak) – 26 000
felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel, csak partról!) 10 000 10 000
felnőtt éves (2012-től 62 év felett, 1 horgász-
készséggel, part+csónak) – 13 000

felnőtt napi 1 500 1 500

kombinált felnőtt napi 2 200 2 200

felnőtt heti 6 000 6 000

ifjúsági éves 10 000 10 000

ifjúsági napi 750 750

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 25 000 20 000

felnőtt éves 3 000 3 000

ifjúsági éves 2 000 2 000

felnőtt napi 400 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000 3 000

keleti főcsatorna

Megnevezés 2011 évi 
ára ft

2012 évi 
jegyár ft

Felnőtt éves: 13 000 –

Felnőtt éves: (csak partról) – 13 000 -

Felnőtt éves (part+csónak)   – 16 000
felnőtt éves 60 év felett (2012-től 62 év fe-
lett, 1 horgász-készséggel, csak partról!) 6 500 6 500
felnőtt éves (2012-től 62 év felett, 1 hor-
gász-készséggel, part+csónak) – 8 000

Felnőtt napi: 1 300 1 500

Felnőtt napi kombinált: 2 000 2 000

Felnőtt heti: 5 000 5 000

Ifjúsági éves: 6 500 6 500

Ifjúsági napi: 650 650

Ifjúsági heti: 2 500 2 500
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Folytatás az 1. oldalról

A horgászokat tételes ellenőrzés 
alá vonták, az intézkedés miatt a 
versenyt fel kellett függeszteni. A 
résztvevőktől állami horgászjegyet 
és területi engedélyt követeltek. A 
szervezők persze értetlenül álltak 
a történtek előtt, hiszen a víztározó 
kezelője, Levelek polgármestere, 
Borsodi László úr tudott a rendez-
vényről, azt vele leegyeztette a 
verseny szakbizottság elnöke. A 
halászati törvény értelmében pedig 
el lehet tekinteni a területi engedély 
megváltásától abban az esetben, ha 
a halászatra jogosult személyesen, 
vagy az általa megbízott személy 
jár el! Ez ügyben felhívták telefo-
non a polgármestert, aki a fültanúk 
állítása szerint ellentmondásosan 
nyilatkozott a kérdésben, majd azt 
állította, hogy nem volt tudomása a 
horgászversenyről! 

fEl kEll jElEnTSE!
Ha már valakit egy település 

első emberévé választottak, nem 
a település érdekeit kellene néz-
nie, szemben annak lejáratásával? 
Normál esetben igen, esetünkben 
azonban a versenyt mégsem le-
hetett folytatni, mert az egyik in-
tézkedő (egyébként Tiszalökön! 
szolgálatot teljesítő vízirendőr) kö-
zölte, hogy felhívta Kozma Péter 
halászati felügyelő urat, aki nem 
adott felmentést az érvényes méret 
és mennyiségi és darabszám korlá-
tozások alól, így aki ezt megszegi, 
azt fel kell hogy jelentse, továbbá 
azt is feljelenti, aki nemes halat 
fog, vagy fogott és azt nem jegyzi 
be haladéktalanul a fogási naplóba 
(amit a törvény szerint csak a hor-
gászat befejezése után kell meg-
tenni!). Valamint az is elhangzott, 
hogy minden olyan horgász ellen is 
feljelentést tesz – a helyi horgász-
rend megsértése miatt –, aki kézzel 
merészel etetőanyagot juttatni a 
vízbe, hiszen a helyi horgászrend 
alapján etetőanyagot csak etető-
kosárral lehet a vízbe juttatni! Őt 

aztán nem érdekli, hogy a verseny-
zők spiccbottal, úszóval horgász-
nak, amihez ugye, nem tartozék az 
etetőkosár!

érvényES horgáSzrEnd
Ez a helyi horgászrend kérdése 

elgondolkodtatott és utánajártam. 
Gondolom, senki nem fog megle-
pődni, hogy jelenleg nincsen a Le-
veleki-víztározónak az új jogosult 
által megállapított érvényes helyi 
horgászrendje! A jogosult pedig 
saját hatáskörben csak a használha-
tó horgászkészségek számát korlá-
tozhatja! Magyarán, azt írhatnak a 
területi engedélyre, amit akarnak, 
de az senkire nézve nem kötelező 
és – legfőképpen – nem számon 
kérhető! Ha a tisztelt polgármester 
úr nincs is tisztában, hogy mit lehet 
és mit nem az általa kezelt vízen, a 
szakmai befektetőjétől (Szabolcsi 
Halászati Kft.) ez minimum elvár-
ható lett volna!

Az intézkedés természetesen ez-
zel még nem ért véget. A járőr-
csoport vezetője közölte továbbá, 
hogy feljelentést tesz a verseny 
szervezője, Turkó Sándor, verseny 
szakbizottsági elnök és a díjat fel-
ajánló Maleczky Tamás, Imre bácsi 
fia ellen is a versenyzők meg-
tévesztése miatt! A zaklatás addig 
tartott, amíg a szervezők a versenyt 
beszüntették! A törvény őrei ez-
után – a versenyzőkön kívül mást 
nem ellenőrizve – távoztak. 

TúllépETT hATáSkör
Felmerül a kérdés: az intézkedés 

törvényes volt-e? Korrekt módon 
tájékozódott és tájékoztatta a részt-
vevőket az intézkedő vízi rendőr? 
Semmi kétség, a rendőrségnek az 
ellenőrzéshez joga van, de túllépni 
a hatáskörét, zaklatni az állam-
polgárokat, ahhoz már nem! És 
szabad-e a törvényt bizonyos em-
ber(ek) kicsinyes bosszújának alá-
rendelni illetve ahhoz asszisztálni? 

Törvénysértés, vagy kegyeletsértés?

A halfogásra jogosító okmányok 

Hhtv. 18. §
(1)  A halászati tevékenység – ide-

értve a tudományos kutatási 
célból való végzését is – a 
halászati hatóság által kiadott 
halászati vagy horgászati iga-
zolvánnyal (a továbbiakban: 
állami halászjegy, állami hor-
gászjegy) folytatható. Az adott 
halászati vízterületen és a ha-
lastavon a halászati tevékeny-
ség végzéséhez – ha azt nem 
a jogosult, vagy a nevében 

eljáró személy vagy szervezet 
végzi – a jogosult területi en-
gedélye is szükséges.[4] 

Tilalmak és korlátozások

Vhr. 27. §
(3)  Arra a horgászversenyre, 

amelyre a versenyszabályzat 
nem írja elő a kifogott halak 
visszabocsátását, a halásza-
ti hatóság az (1) bekezdés 
szerinti korlátozás alól – a 
horgászverseny időtartamára 
felmentést – adhat.

A jogszabályi háttér:

Ugyanis, erre az egész cirkuszra 
nem lett volna szükség! Elég lett 
volna annyit mondani az illeté-
keseknek, hogy NE GYERTEK 
ide horgászni, mert nem látunk 
szívesen benneteket! Higgyétek el, 
megértettük volna! 

A SzErvEzők 
pEdig SEMMiBEn 

nEM MulASzToTTAk!
A törvény értelmében – amen-

nyiben az szükséges – a tilalmak 
alóli mentesítést a halászatra jogo-
sult kérheti (a törvény 38. §/3. bek. 
alapján)! Esetünkben ez a személy 
a derék leveleki polgármester, Bor-
sodi László lett volna, nem pedig a 
szervezők, akik bejelentették ezt a 
versenyt is, és erről a polgármester 
úrnak is tudomása volt! Egyebek-
ben nem is szükséges hatósági en-
gedély, ha a versenyszabályzat elő-
írja a halak visszaengedését (Vhr. 
27. §/3. bek.) Itt pedig előírta, 
hiszen mind az országos mind a 
megyei versenyszabályzatban ez 
előírás!!! És végül! A korábban el-
hangzott csúsztatások miatt is mu-
száj megemlítenem, hogy minden 
egyes versenyző részére kiváltásra 
került a területi engedély a verseny 
megkezdésére!!! Engedély nélkül 
– ha szigorúan vesszük – egy fő 
horgászott, aki otthon felejtette az 
állami horgászjegyét!

A megyei szövetség ezen a 
napon rendezte (volna) meg 
több mint 1000. horgászverse-
nyét 

Leveleken ez évben a 3-at, de 
ilyen minősíthetetlen akcióra a 

fennállásunk óta nem volt példa! 
Az esetet ahhoz is hasonlíthatnám, 
hogy mondjuk egy kosárlabda- 
mérkőzésen bemennek a játékosok 
a pályára, megkezdődik a meccs, 
majd megjelennek a rendőrhatóság 
képviselői és mindenkit igazoltat-
nak, majd feljelentenek, mert a 
játékosok nem tartották maguknál 
a személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat! 

Történt mindez a még mindig 
gyászoló özvegy és a versenyre 
kilátogató hozzátartozók – Imre 
bácsi fia és unokája előtt! A ma-
gam részéről abban reménykedem, 
hogy az akciót megszervezők el-
érték a céljukat és elégedettek a 
teljesítményükkel, hiszen sikerült 
tönkretenni mintegy 30 versenyző 
és egy gyászoló család egész nap-
ját! Nem nagy ár ezért az olcsón 
szerzett örömért és bizonyára nem 
számít, hogy most vasárnap lett 
minimum 40 olyan ember, aki töb-
bet a lábát sem teszi be Levelekre 
és ezt nyilván másoknak is java-
solni fogja! 

Végezetül szeretnélek még tá-
jékoztatni benneteket, hogy Turkó 
Sándor ellen már nem tudtok sem-
milyen eljárást lefolytatni! Nem-
rég temettük el szegény Sanyit, 
aki nem sokkal a verseny után 
agyvérzést kapott és meghalt. Azt 
mondják az orvosok, hogy ezt a 
betegséget a stressz is okozhatja, 
szegénynek pedig kijutott belőle 
bőven, különösen az utóbbi idő-
ben...

Nyíregyháza,  
2011. szeptember 10.

fesztóry Sándor,  
ügyvezető igazgató

Meg kellene végre ismerni a halá-
szati törvényt az érintetteknek is!

Sokan nem ismerik ezt a 
pisztrángfélék családjába 

tartozó, 50 kg-osra is meg-
növő csodálatos ragadozó 
halat. Pedig nem is olyan 
régen, 30–40 évvel ezelőtt 
még a Tiszabecsen fogott 
galócákat az ukrajnai, 10 ez-
res lakosú Tiszaújlakra vitték 
árulni, amihez mindössze 
1–2 km-t kellett gyalogolni.

A dunai galóca azóta fokozottan 
védett halfaj lett. Mayer Gábor, 
Irországban élő hazánk-
fia hívta fel a figyelme-
met, arra, hogy annak 
ellenére, hogy ez egy 
fokozottan védett halfaj, 
ne elégedjünk meg ezen 
igazán nemes halnak 
pusztán csak a védett-
ségével, hanem tegyünk 
még valamit ezen felül 
fennmaradásukért. Ő már több ille-
tékes szervet meg is keresett ebben 

az évben, és ezzel kapcsolatban 
pozitív visszajelzéseket kapott. 

Célunk egyelőre ennek a halnak 
a telepítése a Tiszába és a Milo-
tai Süllős Bányatóba. A telepítést 
jogszabály nem tiltja, a hal kifogá-
sát viszont igen: (nem horgászok 
számára) a halra lehet horgászni, 
fogni is lehet, viszont vissza kell 
engedni.

Tudjuk, hogy ez így nem hoz 
rövid időn belül semmilyen pro-
fitot, de ennek ellenére kötelessé-
günknek érezzük, hogy ne hagyjuk 

elveszni ezt a halfajt, 
amelyből még úszkál 
egy pár most is a Tisza-
becs-Kisar közti szaka-
szon. 

Szaporodása fentebb, 
Ukrajnában történik 
természetes úton. Ma-
yer Gábor azt is felku-
tatta interneten, hogy 

2008-ban is 17 millió Ft-nak meg-
felelő értékű pénzt szántak a sza-

porítására ott. Felmerül a kérdés, 
hogy nehéz gazdaság helyzet ide, 
vagy oda, erre nekünk is oda kel-
lene figyelni Magyarországon is, 
rásegítve az ukrajnai szaporulatra.

Másik kérdés, hogy a Milotai 
Süllős Bányató alkalmas-e a dunai 
galóca befogadásra. Ezzel kapcso-
latban más vizekkel van össze-
hasonlítási alapunk, és a válasz 
az, hogy igen, de természetesen 
szeretnénk elérni, hogy ezt tudós 
szakemberek is megvizsgálják, és 
pozitív eredmény esetén támoga-
tást kapjunk a galóca telepítésére. 

Mayer Gábor többek között  még 
azt is „kinyomozta”, hogy a gödöl-
lői egyetemen szerb megrendelésre 
dunai galócát tenyésztenek. Tehát 
van megoldás itthon is. Szilvás-
váradon szintén vannak tervek a 
dunai galóca tenyésztésre.

A képek lengyelországi galóca-
telepen készültek (a jobb felső 
képpel együtt Mayer Gábortól 
származnak)

Dunai galóca a Tiszán

Ez a kép nem a Tiszán készült, 
de itt is el lehetne képzelni

Pünkösd óta – kisebb meg-
szakításokkal – mintha 

csak a húsvét előtti böjti 
szelek fújdogálnának, olyan 
időnk van. Nem örülnek en-
nek biztosan a strandolkók, 
és lehet, hogy azok a hor-
gászok sem, akik azt hiszik, 
hogy halat legeredményesb-
ben  jó időben lehet fogni.

Sokan tudjuk persze azt, hogy 
ez nem így van, és tapasztaljuk 
is, hogy a barátságtalan időben 
halaink barátságosabbak, mint 
egyébként.

2011. július 1-jén fenekező sze-
relésem bevetése közben a fel-
támadó nyugati szél adott egy kis 
hasat a zsinóromnak, amelyet egy 
rántással igyekztem korrigálni. 
Ekkor egy erős ütést éreztem a 
horgomon, és természetesn a zsi-
nórt feszesen tartva megkezdtem 
a fárasztást. A kezdeti vehemencia 
után békésen jött kifelé a hal, egy 
kiebb, 2 kg körüli pontyra gyana-

kodtam, mivel még a pontyaink is 
feltűnően jó erőben vannak. Sok-
szor kell kapaszkodni még egy 2 
kg-os pontynál is, nehogy a part-
menti  bokorban kössön ki. Elém 
érve azonban megtáltosodott a hal, 
és láttam a pontyétól világosabb 
színű hengeres testét, valamint rö-
vid, magas hátuszonyát: ez amur. 
A vízbe pottyanó csalit kapta el, 
még a fenékre érés előtt. Rövid, 
de heves – 3–4 kirohanást tartal-
mazó – tusa után megszákoltam a 
47 cm-es, 2,5 kg-os amurt. Mes-
sze van a rekordlistától, de jobban 
örültem neki, mint egy 10 kg-os 
pontynak. Sportosságban magasan 
veri a pontyot. 

Gasztronómiai értéke a sok el-
lenvéleménnyel szemben én sze-
rintem, és akikkel csak beszél-
tem, magasabb a pontyénál, van, 
aki szerint tízszeresen. Tény, hogy 
sütve, rántva királyi íze van. Töb-
ben összetévesztik készítésének a 
módját a busáéval, hogy jobban 
be kell sózni: ez nem igaz, annyira 

kell csak sózni az amurt, mint a 
pontyot. 15 kg-os amurból készí-
tettünk egyszer halászlét: verte a 
pontyból készült halászlevet. 

Több ellenvéleménnyel talál-
koztam már az amurral kapcso-
latban: pl. nem őshonos. Az igaz, 
hogy Kínából származik, de még 
a 60-as években került be Magyar-
országra, és már hivatalosan is 
őshonosnak tekintik.

Az sem mellékes körülmény, 
hogy mikor a pontyok az ívással 
vannak elfoglalva (nálunk, mint 
korábban említettem minden év-
ben megkérjük a ponty tilalmi ide-
jének feloldását) amurokat akkor 
is lehet fogdosni.

Az amur mellé jött még ez a 80 
dk-os ezüstkárász is. A tengernyi 
ponty mellett jó ez a kis válto-
zatosság. Az pedig feledhetetlen 
élmény volt, amikor az amur raga-
dozó halként „rabolt rá” a csalira. 
Kb. olyan érzés egy ilyet „meg-
csípni”, mint mikor a futballban 
kapáslövéssel ollózva betalálnak 
a kapu felső sarkába. Persze jöttek 
folyamatosan a pontyok is, ismét 
kaptam hírt 10 kg-os körüli fogá-
sokról, de fotó ezekről sajnos még 
nem érkezett.

Nyilas Bertalan milotai horgász 
2011. július 6-án a reggeli órákban 
egy 2 kg-os, délután pedig egy 5,5 
kg-os amurt fogott fenekező kész-
séggel, kukoricával csalizva.

Harcsáink is egyre jobban mu-
tatkoznak, de fogásukról még nem 
tudok beszámolni, mivel még hor-
gászni is most kezdtek rá néhá-
nyan.

Jól kezdődik a július

vArgA guSzTáv botpaládi 
horgász fogta ezt a gyönyörű, 
14,2 kg-os „kerek” tőpontyot 
fenekező készséggel, 1 szem 
kukoricával július 23-án 19 
órakor a Milotai Süllős Bánya-
tóba.

Rekordmennyi-
ségű ponty! 

A Vasutas Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület szeptember 
18-án rendezte meg a két fordulós 
egyesületi pontyfogó horgászverse-
nyét az orosi Erdélyi Major horgász-
tavon. A ragyogó időben kereken 
háromszáztizenhat kiló pontyot és 
amurt sikerül horogra csalni. Folya-
matosan mértük a halat és engedtük 
vissza a tóba. A délelőtti fogás ös-
szesen 219,7 kg volt a pontyok átlag 
súlya meghaladta a négy kilót és 
előfordult majd nyolc kilós példány 
is. A mezőnyt 32 felnőtt alkotta, 
egyetlen női nevezővel, ez volt saj-
nos az ok, amiért nem tudtunk kü-
lön női szektort indítani. Versenybe 
szállt még nyolc ifjúsági versenyző, 
és öt gyerek is. Szervezők
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Virág Imre, a szövetség elnökének búcsúzó beszéde

Végleg kialudt egy tűz

Sok százan búcsúztatták
Százszámra érkeztek a gyászolók 

a gávai temetőbe, ahol utolsó útjá-
ra kísérték a hirtelen elhunyt Tur-
kó Sándort. Az egyházi szertartást 
követően Pernyák Sándor ny. tü. 
ezredes búcsúzott a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesület titkárától, akihez 
több évtizedes barátság, munka-
kapcsolat fűzte. Részvétet nyilvá-

nítottak a megye hivatásos, és ön-
kéntes tűzoltói, a megyei horgász-
társadalma, a katasztrófavédelem 
képviselői, majd a szertartás végén 
a felsorakozott állomány tisztelgése 
mellett utoljára bőgtek fel a tűzoltó 
szirénák az egykori bajtársra emlé-
kezve. Búcsúbeszédet mondott Vi-
rág Imre, szövetségünk elnöke is.

Ma szomorú alkalomra 
gyűltünk össze, hiszen 

utolsó útjára kísérjük és el-
temetjük néhai barátunkat, 
Turkó Sándort, vagy ahogy 
mi a horgászbarátok nevez-
tük, Turkó Sanyit. 

Csokorba kötünk néhány emlé-
ket, gondolatot, hozzáadjuk iránta 
táplált érzéseinket, és így veszünk 
tőle végső búcsút. Jó néhány esz-
tendőre nyúlik vissza az idő, amió-
ta ismerjük egymást. 

És ahogy repültek fölöttünk az 
évek, úgy váltál Sanyi a megyei 
horgásztársadalom meghatározó 
tagjává! Ha te nem vagy, ma nem 
lenne horgászsport sem a megyé-
ben, amit mindig is szívügyednek 
tekintettél és büszkén álltál a do-
bogóra a megyei válogatott kapi-
tányaként.

Itt mindenki előtt el kell mon-

danom, hogy szívem szerint még 
sok esztendeig szerettem volna, ha 
közöttünk maradsz, hiszen nagy 
űrt hagytál magad után, amit csak 
azok érthetnek meg igazán, akik 
ismertek és szerettek!

Legyen szó bármiről, te mindig 
magasra tetted a mércét! Nyugodj 
hát békében, emléked állítson pél-
dát az utódok elé!

A család, a hozzátartozók 
mellett rengeteg ismerőst, 

barátot megdöbbentett a hír: 
Turkó Sándor váratlanul el-
hunyt. 

Végleg kialudt egy tűz, mely 
fáradhatatlanul lobogott. Gávai szü-

letésű, a Kossuth Lajos Szakközép-
iskolában szerzett érettségi és autó-
szerelői szakmunkás bizonyítványt. 
Közlekedési szakmérnökként sze-
relője, majd vezetője lett a nyír-
egyházi XIII. sz. AFIT-nak. Házas-
ságából egy fiú született. Ő volt az, 
aki mindig a közért, a közösségért 

dolgozott, s harcolt szenvedélye-
sen az emberekért, azok igazáért. 
Határozottan kitartott elvei mellett. 
Gávavencsellőn 1980-1990 között 
tanácstag, majd 1990-től 2010-ig 
önkormányzati képviselő, a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület titká-
ra, a Tiszaparti Horgász Egyesület 
elnöke, de volt sportköri vezető 
is, polgárőr, nyugdíjas klub tagja. 
Emellett a megyei tűzoltó szövetség 
tagja, a megyei horgászszövetség 
verseny szakbizottságának elnöke. 
Különösen e két önként vállalt tevé-
kenységében tette ismertté megye 
és országszerte. Büszke volt az ál-
tala szervezett horgászversenyekre, 
az első osztályba feljutó megyei 
horgász válogatottra. De soha nem 
feledte örök szerelmét, a Kacsa-ta-

vat sem. Mindig figyelemmel kísér-
te annak minden rezdülését, szer-
vezett, takarított, meghirdette és a 
házigazdája volt sok-sok háziver-
senynek, a megyei csukafogónak. 
A sors nem engedte, hogy a terveit 
megvalósítsa, s a rengeteg félbe-
hagyott munka mutatja, mennyire 
hiányzik. Hiányzik nagyon a csa-
ládi asztaltól, a település utcáiról, 
a vízpartról vagyis mindenhonnan. 
Emlékét megőrizzük!

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

gyors, rugalmas ügyintézés.
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elföldi és nemzetközi

 teherfuvarozás, fuvarszervezés

Sikeres halfogás
A gulácsi Baráth László 

szeptember 9-én pénte-
ken reggel 9 óra körül kezdte 
el horgászatát a helyi Holt-Ti-
szán, főtt kukoricával próbált 
halat fogni.

Laci elmondása szerint dél kö-
rül már a szerelést 
akarta összeszedni, 
amikor észrevette, 
hogy az egyik bot 
zsinórja megfeszült, 
ellenrántást csinált 
és nehezen elkezdte a 
zsinórt tekerni felfe-
lé, kemény harc kö-
vetkezett hiszen egy 
14 kilós tőpontynak 

óriási ereje van a vízben. Amikor 
a csónak közelébe ért a hal, szákjá-
val beemelte a csónakba. 

A hal hazaszállítása sem volt 
egyszerű feladat hiszen mindent 
elkövetett, hogy szabaduljon a fog-
ságból. 

Baráth László udvarára a jó hírre 
összegyűltek a szom-
szédok és jó barátok 
és a horgászcimborák 
és gyönyörködtek a 
szép zsákmányban. 
Baráth László még 
ezen a napon még 
egy 2,5 kg-os csukát 
fogott.

Kép és szöveg: 
Berki Károly

Nagy harcsa
Nagy szerencse érte a nyírteleki 

18 éves horgászt, ifj. Sveda Lász-
lót augusztus 18-án délelőtt 11 
órakor. A kedvenc vízén, a sóstó-
hegyi Tüskevár tavon, egy 45,2 
kg-os, 182 cm hosszú folyami har-
csa akadt a horgára. A fiatal hor-
gász felszerelése 3,60-as boylisbot, 
60-as orsó, 0,28-as főzsinór volt. 
(A csali büdös kukorica.) 

– Életem legnagyobb hala – 
meséli a nagy kalandot még min-

dig remegő hangon a nyírteleki 
horgász egyesület tagja. – Termé-
szetesen nem harcsára, pontyra 
mentünk 
a bará-
tommal. 
Egyszer 
csak azt 
v e t t e m 
é s z r e , 
v a l a m i 
n a g y 
e r ő v e l 
húzza le 
a botot a 
tartóról. Azonnal éreztem, hogy 
ez nem ponty. Mintegy harmincöt 
percig fárasztottam, mert többször 
„megfeküdt” a bajuszos. Végül a 
barátom vette ki a szájába nyúlva. 
A halat le kellett adni, egy napi-
jegyet kaptam cserébe. Szerettem 
volna legalább a fejét kikészíttetni, 
de azt sem kaptam meg. Nem baj, 
remélem fogok még ettől nagyob-
bakat is. 

A Szövetség Vezetőinek és Dolgozóinak!
Ezúton szeretnénk köszöne-

tet mondani az együtt érző, 
vigasztaló szavakért, a köszö-
netnyilvánításért férjem hir-
telen halála miatt. A meg-
rendítően nehéz percekben jó 
érzéssel töltött el bennünket 
ez a figyelmesség. Nem tudjuk 
felfogni és elhinni, hogy nincs 
többé. Mindig azt várjuk, 
hogy belép az ajtón, de ez már 
lehetetlen. Hiányát nehezen 

viseljük. Próbáljuk elfogadni 
a megváltoztathatatlant, de 
ez most még nagyon nehéz. 
Kérjük, őrizzék férjem emlé-
két szívükben olyan szeretet-
tel, amilyennel ő viseltetett a 
szövetség vezetői, dolgozói és 
horgásztársai iránt. További 
munkájukhoz jó egészséget és 
sikereket kívánunk:

Tisztelettel:
Turkó Sándorné, Lívia és fia
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TórEkordEr hArcSA .
170 centiméteres, 35 kilós har-
csát akasztott a fehérgyarmati 
Paládi Ákos, aki fodrászként 
dolgozik a városban. 2004 óta 
horgászik a Fehérgyarmati Tég-
lagyár Horgász Egyesületnél, 
de ekkora hal még nem akadt 
a horgára – mondta. A harcsát 
június 23-án este 10 órakor 
fogta, melyet 10 perc fárasztás 
után kézzel emelt be a csónak-
ba, a csali gilisztacsokor volt. A 
hal a méreteivel egyben tóre-
kord is az egyesületnél. 

Drótos Mihály

Az élő TiSzán.
35 kilogrammos 
harcsát fogott a 
nyíregyházi Far-
kas János az élő 
Tiszán. Kb. 15 perc 
fárasztás után egy 
tiszaeszlári hor-
gásztárs segítségé-
vel sikerült partra 
emelni. Csaliként 
iszapgilisztát és 
nadályt alkalma-
zott. 

Fotó: Baloghné  
Dr. Kovács MatilD

A kAcSA-Tó AjándékA. 
Július 4-én, 10 óra 30 perckor 
a gávavencsellői Kacsa-tavon 
Kónya János, a Tiszaparti HE. 
tagja 9 kg 80 dkg-os amurt 
fogott. Fenekező készséggel, 
kukoricával sikerült partra csal-
ni a halat.

nyírEgyháziAk 
fo gyASzThATják El
A tokaji Kovács-tóban horogra 
került folyami harcsát, amely 
33,4 kg-ot nyomott, egy jó hírű 
nyíregyházi étterem vásárolta 
meg. Jó étvágyat, kedves nyír-
egyháziak!”

MérETES ponTyok. Két 
méretes ponty akadt a nyíregy-
há zi Gyuka Ferenc horgára az 
apagyi horgásztónál, ahol ba rá-
tai társasággal pecázott a köz-
elmúltban. Fotó: gyuKa Ferencné

kukoricáS AMur. Július 
12-én az apagyi Kenderáztatón 
fogott 12,5 kg-os, 90 cm-es 
amúr, amit fűzött kukoricával 
Kapi Zoltán, napkori horgász.

óriáS fogáS. 
Óriási fogásnak lehettek tanúi 
azok, akik július 13-án, szerdán 
éjjel a vasmegyeri Bőve-tavon 
horgásztak. Nádasi Csaba egy 
gigantikus méretű, 13 kg-os, 85 
cm hosszú amurt fogott.

Fotó: náDasi csaBa
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Rekordfogások megyénkben

Mitrócsák lilla a máriapócsi 
horgásztábor résztvevője

Természetvédő 
horgásztábor

Hatodik alkalommal 
rendeztük meg a Vas-
utas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesü-
let gyermek táborát. Be 
kell vallanom, nem volt 
könnyű dolgunk, de si-
került. A helyszín ezút-
tal Máriapócs volt./5.

Szeptember 2-án 63 
éves korában hirtelen 
elhunyt 
Turkó Sándor,
a gávavencsellői  
Tiszapart HE elnöke,  
a Sporthorgászok  
Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Szövet-
sége elnökségi tagja,  
a Verseny Szakbizott-
ság elnöke./2

Újra az első osztályban. Mint ar-
ról lapunkban már jeleztük, hogy a 
megyei horgász válogatott a Velen-
ce-tavi országos másodosztályú ver-

senyen második helyezést ért el, ez-
zel jogot nyert, hogy jövőre az NB 
1-ben szerepeljen. Az eseményről 
most számolunk be bővebben./6.

Vadkerti horgászhírek!
A nagykállói Vadkerti táp-

csatornán mindig törté-
nik valami érdekesség! 

Molnár Miklós Szombathelyen 
lakik, de minden nyáron ellátogat 
nagykállói ismerőseihez, mert a 
Vadkerti-tápcsatorna szerelmese. 
Ebben az évben sem utazott ide 
hiába: 3 kg-os balin akadt a horgá-
ra. A balin nagyon óvatos hal és a 
villantót sokszor messze elkerüli. 
A sporthorgászok nagyra becsülik. 
Erőteljes rávágásai kitűnő élmény 
nyújtanak. Tanulékonysága miatt 
a horgászata népszerű horgászvi-
zekben nehéz. Horogra főleg az 
1–2 kg-os példányok akadnak. 

Stekler György is szép napot zárt, 
büszkén mutatta társainak a ki-
fogott ragadozókat.
Mező Tibor a vadkerti horgászok 
központi alakja: csodálatos hal-
ételeit mindenki várja, emlege-
ti. Ezen a napon bebizonyította, 
hogy nemcsak főzni tud, hanem 
meg is fogja a „belevalót”
Mező TiborStekler 

György

Molnár 
Miklós

Kattanj rá!

Írásom egyik alapgondolta 
az is lehetne, hogy a ha-

talommal két dolgot lehet 
csinálni: lehet vele élni 
és visszaélni. Ezért aztán 
különösen veszélyes, ha 
olyan emberek kezébe ke-
rül, akik nem tudják, hogy a 
kettő között hol a határ!

A történet ott kezdődik, hogy 
a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B megyei Szövetsége 
2011. augusztus 7-én második al-
kalommal rendezte meg felejthe-
tetlen elnökünk, a tavaly elhunyt 
dr. Maleczky Imre emlékére a 
róla elnevezett emlékversenyt. A 

helyszín a hagyományok alap-
ján ismét a Leveleki-víztározó 
volt, ahová Imre bácsi ezer szál-
lal kötődött. Látszólag minden 
rendben volt a szervezéssel is, de 
valakinek vagy valakiknek még-
is szúrhatta a szemét a verseny, 
vagy talán a szervezők, mert nem 
sokkal a megkezdését követően 
megjelentek a halőrzést ellátó 
Szabolcsi Halászati Kft. halőrei 
némi rendőri erősítéssel felvér-
tezve. Nagy lehetett az aggoda-
lom, vagy különösen nagy súlyú 
bűncselekmény gyanúja vetülhe-
tett a résztvevőkre, mert 9 fő (6 
halőr és 3 rendőr) csapott le a 
gyanútlan versenyzőkre./3.

Törvénysértés, vagy kegyeletsértés?

Búcsú Turkó Sanyitól! Újra az első osztályban


