
Gulácsi csukafogó. Fegyver László (4,30 kg), a gulácsi csukafo-
gó verseny nyertese átveszi a neki járó díjat. Cikk a 9. oldalon.

Fotó: Kiss JózseFné

Tíz évesek. A tíz éves jubileumát ünneplte nemrégiben a Nyíregyhá-
zi Városháza Horgász és Szabadidő Egyesület. Képünkön az ünnepség 
résztvevői. Cikk a 10. oldalon. Fotó: RacsKó tiboR

Köszönet az 1%-ért. Köszönjük azoknak, akik 2010. évi 
adójuk 1%-át a Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövet-
sége számára ajánlották fel. A befolyt 103 714 Ft-ból a Villantó Ma-
gazin horgászújság kiadási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövőben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk: 19207119-1-15
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Szép cSukA.
November 29-én 

fogta Partizer 
Ferenc a rakamazi 

Nagy-Morotvában. 
Súlya: 8 kg volt

10 kg-oS Süllő.
A süllő mérete 
fejedelmi, még 
a rekordlistások 
között is.  November 
19-én 15.30 órakor 
csapta őt be egy 
gumihallal a Tisza 
tiszabecsi szaka-
szán Kiss Zoltán 
tiszabecsi horgász.

időBE tElt kifogni.
Sikeresen teljesítenek mos-
tanság a horgászok a gulácsi 
Holt-Tiszán, ahol sorra fogják 
a csukákat. November 10-én, 
csütörtökön a délelőtti órákban 
Bihari Ferenc egy 10,5 kg-os 
méretes csukát fogott. Feri 
elmondta, időbe telt, míg az 
óriási halat kifogta, de megérte, 
mert egy feledhetetlen élmény 
marad számára. Fotó: beRKi KáRoly

MérEtES 
ponty. Koncz 

László november 
első hetében 

Vásárosnamény 
közelében lévő 

Keskeny (Holt-Ti-
sza) tavon fogta 
a 70 cm hosszú, 
8 kiló 60 dkg-os 

pikkelyest.
Fotó: Koncz RicháRd

nAgykállói fortunA. Fortuna az idén sokat kedvezett a 
nagykállói pecásoknak. November 6-án, vasárnap Mező Tibor 3,5 kg-
os pontyot, november 8-án pedig 6 kg-os, 90 cm-es folyami harcsát 
fogott a nagykállói Vadkert-Tápcsatornán.

télköSzöntő. 
Lukács Béla az őszies időjárás 
ellenére egy gyönyörű szép 3 
kilogrammos pikkelyest fogott 
a Vadkerti-Tápcsatornán.

őSzi káráSz. Bodnár Balázs 
tiszaberceli horgász zsákmá-
nyolta ezt a 1560 gramm súlyú 
kárászt. A hal november 6-án 
akadt horogra a tiszaberceli 
Kozma-tavon.

MAGAZIN
Villantówww.villantomagazin.com

Rekordfogások megyénkben

kívánj te is boldog új évet a 
horgászoknak!

Jó hangu-
latban
A hideg ellenére jó 
volt a hangulat a 
rakamazi Cormo-
rán Sporthorgász 
és Természetvédő 
Egyesület csuka-
fogó horgászver-
senyén. Cikk a 9. 
oldalon.

Őszi  
haltelepítés 

November 15-én 500 kg 
dévérkeszeget telepítet-

tek a nagykállói Vad-
kert-Tápcsatornába. A 

halak többsége 1 kg-os, 
de akad köztük 3-4 kg-os 
is. A dévérkeszegek mel-
lett pontyok, balin is ke-

rült a tápcsatornába.

Kattanj rá!

Békés, boldog karácsonyt! Örömök-
ben és fogásokban gazdag új évet 
kíván olvasóinak a Villantó Magazin

A pihenés és a szabad-
idő hasznos eltöltése
Tisztelt Horgásztársak!

Az évvége felé közeledve nem-
csak mi horgászok, hanem az embe-
rek többsége visszatekint a magunk 
mögött hagyott esztendőre és rövid 
számvetést készít. Számbavesszük, 
értékeljük, mi az, amit jól csinál-
tunk, és mi az, amit jobban is csi-
nálhattunk volna, mert az emberiség 
nagyon messze áll attól, hogy töké-
letesnek gondolhassa saját ma-
gát. Egy tökéletes világban 
ugyanis nincs helye hábo-
rúnak, gazdasági válság-
nak, éhezésnek, amivel 
bizony a mai világunk-
ban nap mint nap szem-
besülhetünk a háború 
kivételével kis hazánk-
ban is. Elég csak felütnünk 
akármelyik sajtóter-
méket, heti vagy 
napilapot. 

Azt hiszem, a 
horgászok szem-

szögéből nézve mindez felértékeli a 
horgászat jelentőségét. A horgászat 
a pihenés, a szabadidő hasznos és 
kellemes eltöltése – divatos szóval 
élve a rekreáció – egyre fontosabb, 
mert a stressz nem kíméli sem az 
öreget, sem a fiatalt. 

Rohanó világunkban egyre fonto-
sabb, hogy legyen egy kis nyugalom 
sziget az emberek életében, miért 

éppen ne lehetne ez a horgászat?
Szövetségünk egyik leg-
fontosabb küldetése, 
hogy az egyre nehezebb 
gazdasági körülmények 

ellenére jó színvona-
lon tudja biztosítani a 
szellemi felüdülés eme 

formáját, összehangol-
va és egyesítve a 
környezetvédelmi 
szempontokkal, 
a különböző gaz-
dasági érdekek-
kel./3.

Boldog karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Szövetsége

Nyári pillanatképek a Keleti-főcsatornáról!
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Eladó csónakok
A Tiszanagyfalu Horgászegyesület december 11-én de. 9 órától  

tartotta éves közgyűlését, a hely: Tiszanagyfalu Művelődési Ház.  
Az egyesület értékesíteni kívánja 2 darab csónakját, melyek  

megtekinthetőek Tiszanagyfaluban a Kinizsi út 11. szám alatt,  
minden nap reggel 8 órától délután 4 óráig.
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Nekem is jár egy kis pihenő...
Sokszor hallottam Turkó 

Sanyi barátomtól, hogy 
„Kocsord a szívem csücs-
ke”! Halála után is, mely oly 
hirtelen jött, jóleső érzés erre 
a mondatra emlékezni.

Mit is jelentett ez számunkra? 
Sanyi részéről benne volt a biza-
lom irántunk és valamiféle köszö-
net, nekünk feladatokat és egyfajta 
elismerést.

20 évvel ezelőtt 
találkoztunk elő-
ször a Leveleki-tó 
partján, egy bizo-
nyos horgászverse-
nyen, kapcsolatunk, 
barátságunk azóta 
tartott. A sors furcsa 
játéka, hogy utoljá-
ra is Leveleken találkoztunk, azon 
a rossz emlékű Maleczky Imre 
emlékversenyen. 20 év alatt sok 
horgászversenyen és rendezvényen 
vettünk részt, ahol mindig örömmel 
üdvözöltük egymást, beszélgettünk 
eredményeinkről, gondjainkról.

Hálásak vagyunk azért a két 

percért, amennyivel a Sanyi órá-
ja később jelezte a verseny végét 
Oroson. Örültünk azoknak a verse-
nyeknek, amelyeknek a Kocsordi 
Kirva Lapos horgásztavunk adott 
otthont. Személy szerint örülök an-
nak, hogy hosszas unszolás után 
tavaly voltam a Sanyi által oly 
nagyon szeretett Kacsa-tavon ren-
dezett csukafogóversenyen.

Jó minden közös dolgunkra vis-
szaemlékezni, csak 
az a nap ne lett vol-
na, amikor Sanyi itt 
hagyott bennünket.

Érdekes dolog, 
hogy halála előtt 
egy héttel telefonon 
beszélgettünk, szo-
kás szerint minden-
féléről, ő mondta, 

hogy a rokonoknál van vendégség-
ben, Kapuváron. Azt is hozzátette, 
hogy neki is jár egy kis pihenő, de 
ez csak négy nap volt. Nem gon-
doltunk arra, hogy nemsokára azon 
a helyen lesz, ahol már végtelen a 
pihenés.

Jakab János

Új versenyengedélyek
A MOHOSZ választmánya 

2011. november 18-án 
úgy döntött, hogy 2012. évtől 
a hazai országos egyéni, csa-
pat és klub bajnokságokon 
kötelezően előírt „Horgász 
Versenyengedély” igazolvá-
nyok kiállításakor és az éven-
kénti meghosszabbításakor a 
versenyzőknek éves tagdíjat 
(felnőtt tagdíj: 2 ezer Ft, ifi 
tagdíj: 800 Ft) kell fizetni. 

A 14 éven aluli versenyzők és 
a fogyatékos versenyeken indulók 
verseny engedélyeinek kiállítása 
és meghosszabbítása díjmentesen 
történik. (Aki az adott évben tölti a 
14. életévét, díjmentes, aki az adott 
évben tölti a 18. életévét, ifjúsági).

A horgászversenyzők által fi-
zetett tagdíjbevételt a MOHOSZ 
költségvetésében elkülönítetten 
kezeli és azt a versenysport finan-
szírozására fordítja.

A versenyzői igazolványok kiál-
lítását a MOHOSZ, míg érvényes-
ségét, meghosszabbítását, a ver-
senyzői tagdíj beszedését a megyei 
szövetségek végzik a jövőben.

Új okmány igénylése
A versenyző egyesülete a megyei 

szövetséghez nyújtja be igénylését, 
ahonnan továbbítják a MOHOSZ 
irodához. Az országos szövetség 
kiállítja az adatok alapján a sor-
számmal ellátott versenyzői iga-
zolványt és visszaküldi a megyei 
szövetséghez. Az igazolványnak 
nincs költsége, de az érvényességét 
kizárólag az évi versenyzői tagdíj 
befizetésével, a versenyzői bélyeg 
beragasztásával éri el. 

2012. évtől érvényesítés
A versenyengedély versenyzői 

bélyeggel érvényesíthető, a megyei 
szövetségeknél.

Ismeretes lehet önök előtt, hogy 
milyen nehézségek vannak a ver-
senysport, ezen belül, különösen 
a nemzetközi versenysport finan-
szírozásában. A versenyzői enge-
délyek érvényesítése, a versenyzői 
tagdíjfizetés az egyik lába lesz a 
versenysport finanszírozásának. 

A versenyzői tagdíj fizetők hoz-
zájárulnak a hazai és a nemzetközi 
versenyek segítéséhez.

Horgászvizeink című dvd
HORGÁSZVIZEINK című 

dvd-t készíttetett a me-
gyei horgász szövetség.

Készítette: ZSPICART 
KREATÍV STÚDIÓ (Vígh 
Zsolt-Tóth Marianna)
A horgászvizeink című filmso-

rozat a magyarországi tavakat, fo-
lyókat holtágakat mutatja be rész-
letesen. 

A sorozat révén könnyen tájéko-
zódhatnak az egyes tavak megkö-
zelítéséről, a terület sajátosságai-
ról, különböző programokról. Az 
első rész Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye jelentősebb horgászvizeit 
mutatja be.

A DVD-n szereplő tavak, 
horgászvizek:

Nagyhalász-Albók Tava, 
Apagyi Kenderáztató, 
Bodrog folyó, 
Bujtosi Agyaggödör, 
Császárszállás-Oláhréti vaztározó, 
Demecser-Rober-tó, 
Gavavencsellői Kacsató, 
Holt-Szamos, 
Keleti főcsatorna, 
Keskeny Holt-Tisza, 
Máriapócsi Horgásztó, 
Nagykállói Horgásztanya, 
Rakamazi Nagymorotva, 
Aranyosárok, 
Szabolcsi Holt Tisza, 
Szabolcsveresmarti víztározó, 
Székely-Őzetanya, 
Tisza folyó, 
Tiszalöki Kenyérgyári holtág, 
Vajai őstó. 
A DVD megvásárolható a me-
gyei horgász szövetség irodájá-
ban. Terjedelme: 74 perc.

iMprESSzuM A parasztbácsi kifogja az arany-
halat.
Azt mondja neki a hal:
–  Három kívánságodat teljesítem. 

Mi legyen az első?
–  Először is egy Mercedes autót 

kérek.
– Milyen hitelkamattal kéred?
–  Na, most akkor zsírban vagy olaj-

ban süsselek ki?!

Két hal beszélget: 
–  Vigyázz! – mondja a nagyob-

bik – Az ott egy horog. Nehogy 
bekapd! 

–  Miért? – kérdezi a kis hal. 
–  Két okból, – válaszolja a nagy. – 

Az egyik, hogy ha bekapod, akkor 
kihalásznak, megpucolnak, meg-
sütnek és megesznek. 

–  Nagyon köszönöm – hálálkodik a 
kis hal – megmentetted az élete-
met. És mi a másik ok? 

–  Az, hogy én akarlak megenni! 

Horgászvicc

Új halfajt fedeztek fel Kárpátalján Száj nélküli ezüstkárász 
(Carassius gibelio)

Karácsonyi halrémálom 
– hipermarket halmustra

A kárpátaljai folyókban 
honos halállományától 

idegen halfajt találtak a hal-
biológusok a Borzsa folyó-
ban – írja az UA-Reporter 
hírportál.

Az eddig csak a Duna vízrend-
szerében honos leánykoncér nevű 
hal akadt fent a halbiológusok há-
lóján a Borzsa Kovászó és Bene 
közötti szakaszán. A internetes 
Wikipédia lexikon leírása szerint 
ez a halfaj, amely eddig Ukraj-
na egyetlen folyójában sem volt 
honos, magányosan vagy néhány 
példányból álló kis csapatokban ta-
lálható meg élőhelyein. A hal teste 
erősen nyújtott, oldalról lapított, 
feje viszonylag kicsi; orra valame-
lyest előreáll, kis szájnyílása ezért 
kissé alsó állású. Nagy, kerekded 
pikkelyei vannak. A háta zöldes, 
oldalai és hasoldala zöld és kék 
fémes csillogású. Hasúszói, vala-
mint a farok alatti és a farokúszója 
vöröses. Testhossza átlag 20-30 

centiméter, de egyes példányai 45 
centisre is megnőhetnek.

A Kárpátaljai Állami Halvédel-
mi Szolgálat szakemberei novem-
berben végeztek ellenőrző lehalá-
szást a megye folyóin, hogy képet 
kapjanak az itt élő halfajok elterje-
déséről és telelési szokásairól. Így 
akadtak rá a leánykoncérra, ame-
lyet még a legtapasztaltabb horgá-
szok is jászkeszegnek véltek eddig, 
holott egy merőben más alfajról 
van szó, amin maguk a haltudósok 
is meglepődtek. Egyelőre ők sem 
tudják, miképpen vándorolhatott át 
ez a hal a távoli Dunából vidékünk 
vizeibe.

A leánykoncér főként nagyobb 
mélységekben, a folyófenék kö-
zelében tartózkodik, és csak az 
áprilisi-májusi ívási időben jelenik 
meg a holtágak sekélyebb parti 
vizeiben. Ilyenkor a hímek és a 
nőstények is különösen színesen 
csillogó, a rózsatövishez hasonló 
nászruhát öltenek.

Palkó István

A Szegedi vadaspark állat-
gondozója, Lévai Jó-

zsef egy különös fejformájú 
ezüstkárászra figyelt fel  
2010 őszén a gólyák eteté-
sére érkezett friss halszállít-
mányban. 

Jobban szemügyre véve kiderült, 
hogy a halnak nincs szája. Alsó 
állkapcsának valamiféle tátogást 
imitáló mozgatására ugyan képes 
volt, de rés ilyenkor sem keletke-
zett nem létező ajkai között, mert a 
szájnyílás helyét vékony, rugalmas, 
hártyaszerű bőr fedte. Hogyan ma-
radhatott életben, és hogyan érhe-
tett el kb. tízdekás testtömeget egy 
száj nélküli hal? - fordult e-mailen 
továbbított kérdésével Lévai József 
a Magyar Haltani Társasághoz.

Az eset valóban különös, de a 
mellékelt fényképfelvétel alapján 
reális magyarázat adható rá. Ha-
lunk nyilvánvalóan a jobb oldali 
kopoltyúfedőjén látható nyíláson 
át vette fel a táplálékot. Ezt úgy 
érte el, hogy légzőizmainak meg-
feszítésével és alsó állkapcsának 
lefelé mozdításával megnövelte 
száj- és kopoltyúüregének térfoga-
tát, miáltal abban vákuum keletke-
zett, s a hiányos kopoltyúfedő által 

szabadon hagyott résen keresztül 
beáramló vízzel a táplálék is meg-
felelő helyre került.

A kis torzszülött életrevalóságát 
mutatja: megtanulta, hogy társai-
val ellentétben neki nem függőle-
ges testhelyzetben, hanem olda-
lára fekve kell megközelítenie a 
táplálékot, ráadásul túl kell úsznia 
rajta, hogy vákuumkeltéskor ép-
pen a kiszemelt falat fölé kerül-
jön a táplálék felszippantására és 
légzővíz beáramlására egyaránt 
szolgáló rés. Az ellenben már ki-
deríthetetlen, hogy ez a „pótszáj” 
fejlődési rendellenesség vagy sérü-
lés következtében alakult-e ki, ne-
tán a kopoltyúfedő éveken át tartó 
„rendellenes használata” alakította 
ilyenné. 

Harka Ákos

Tömött sorokkal, kapkodó – to-
longó tömeggel fogadják a hiper-
marketek a karácsonyi ünnepekre 
készülő lakosságot. A nagybevá-
sárlások idején egy polcfeltöltő 
szavaival élve „mindent el lehet 
adni” az embereknek. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület az élő halak 
kereskedelme kapcsán keresett és 
sajnos, szinte mindenhol talált is 
visszásságokat. A tömött akváriu-
mok zavaros vizeiben nem ritka az 
erőtlenül döglődő ponty, amit ha 
kihalásznak a vízből, még élve be-
zacskóznak a szakszerűtlen – állat-
kínzó eladók.

A jó minőségű halétel alapja len-
ne az egészséges körülmények kö-
zött táplált és kihalászott élő hal. 
A helyben termelt halnál biztosan 
silányabb minőségű az import állat, 
hiszen a hosszasabb szállítás és a 
kereskedelmi folyamatok az álla-
tokban több stresszt, betegségeket, 
pusztulást is okozhatnak. Az állat-
védelmi szempontból korrekt ke-
reskedelmi egység eladója a tudatos 
vásárló által az akváriumban kivá-
lasztott élő halat zsigerelés és cso-

magolás előtt szakszerűen (elekt-
romos sokkolóval vagy ütőfával) le 
kellene ölje. Csomagolni a nagybol-
tokban a szabályok értelmében már 
elpusztított állapotban lehetne. Az 
Orpheus Állatvédő Egyesülethez a 
nagybevásárlások idején rendszere-
sen érkeznek lakossági panaszok a 
halosztályokon tapasztalható rossz 
állapotok kapcsán.

Enni vagy nem enni?
A hal a karácsony hagyományos 

étele szent este, és az ünnepi ebé-
dek asztalán is előkelő helyet fog-
lal el. Alacsony koleszterin szintje, 
és teljes fehérjetartalma miatt is 
hasznos – egészséges tápláléka az 
embernek. Nem mindegy azonban, 
hogy honnan és milyen minőségű 
hal kerül az asztalra. Az állatok 
védelmével, azok jobb tartásával 
az élelmiszerek minősége javul-
hat, ezáltal egészségesek marad-
hatnak az ételek fogyasztói, azaz 
az ember. Boldog ünnepeket és 
szenvedéstől mentes – finom fala-
tokat kíván az Orpheus Állatvédő 
Egyesület.

2012. évi 
jegyárak
Államijegy: 1.000 Ft
MOHOSZ tagsági díj 1.500 Ft 
 ifiknek: 700 Ft
Horgászigazolvány    400 Ft
Fogási napló:      55 Ft
Horgászvizsga: 1.000 Ft
Megyei gyerekjegy 2.000 Ft

Horgászok, figyelem!
2012. január 10. a fogási napló 
leadásának határideje!

Kérjük, hogy a fenti időpon-
tig a fogások összesítése után 
juttassák el egyesületeinkhez, 
ahol további összesítésre kerül. 

A 2012. évi engedélyek váltása 
zökkenőmentesen történik, akár 
már december utolsó napjaiban 
is megújíthatják engedélyüket 
azok a horgászok, akik az újévet 
a vízparton szeretnék kezdeni. 
Jó horgászatot kívánunk, és ta-
lálkozzunk 2012-ben is a víz-
partokon!

A hulladékok 
elbomlása
Anyagok gyapotból 1–5 év, ciga-
rettacsík 5 év, műanyagzacskók 
10–20 év, anyagok bőrből 50 év, 
alumínium dobozok 500 év, üvegek 
1000 év. Műanyag üvegek, pet-
palackok, műanyag dobozok és 
a hungarocell élettartama szinte 
végtelen. Védjük környezetünket!

A száj nélküli ezüstkárász   
 Fotó: endRédi laJos
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Folytatás az 1. oldalról.

Rossz előjel a horgászok számá-
nak csökkenése, ami nemcsak me-
gyebeli, hanem országos tendencia 
is. A karácsony, a szeretet ünnepe 
közeledtével kérem Önöket, hogy 
hacsak néhány apró gondolat ere-
jéig gondoljanak azokra, akik nem 
engedhetik meg maguknak, hogy 
jövőre horgászengedélyt váltsanak, 
és aki csak teheti próbáljon meg 
segíteni a rászorulókon. Akár a 
horgászegyesületén keresztül is. 

Kívánom, hogy minél több hor-
gász és horgászpalánta találjon 
örömet a karácsonyfa alatt aján-
dékként elhelyezett horgászfelsze-
relésben! Kívánom továbbá, hogy 
együtt élhessük át minél többen az 
ajándékozás örömét! 

Végezetül hadd szóljak azokhoz 
is, akik december 31-én pezsgős 
pohárral a kezükben otthonukban, 
vagy akár a vízparton kívánnak 
egymásnak, halfogásban gazda-
gabb új évet. Nincsenek egyedül, 
jó magam, a megyei horgász szö-
vetség dolgozói, valamint a megye 
horgászegyesületeit is beleértve 
azon fáradozunk, hogy 2012-ben 
több hal kerüljön a vizeinkbe, és 
a színvonal romlása nélkül hódol-
hassanak nemes szenvedélyüknek!

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nok a megye minden horgászának 
és hozzátartozójának, horgászél-
ményekben gazdag boldog új évet 
a megyei szövetség elnöksége és 
magam nevében:

Virág Imre elnök

27/2011. Az elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.)  az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót 
és a hozzászólásokra adott 
válaszokat. 

b.)  a 2012. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének fel-
adatairól szóló tájékoztatást.

28/2011. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a halgazdálko-
dási szakbizottság beszámolóját a 
2011. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást.

29/2011. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a víz-és környe-
zetvédelmi szakbizottság beszámo-
lóját a 2011. évi munkáról.

30/2011. Az elnökség megbízta 
a szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 

2012. február 4.-ére hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Helye: 
Start Vállalat, Nyíregyháza, Buj-
tos út 32.

31/2011. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2012. évi 
munkatervet.

32/2011. Az elnökség támogatta 
a Timári Horgász Egyesület és a 
Jándi Természetbarát Horgászok 
Egyesületének tagfelvételét. 

33/2011. Az elnökség javasolta 
Seres István (Nyíregyházi Vasutas 
Sport és Természetvédő Egyesü-
let, Verseny Szakbizottsági tag) 
horgásztárs elismerését a megyei 
sportgálán, mivel hosszú ideje te-
vékenykedik a horgászmozgalom-
ban, kiemelten a versenysportban 
és korábban évekig a gyermek hor-
gásztáboroztatás területén is.

Virág Imre elnök

A pihenés és a szabad-
idő hasznos eltöltése

Megyei horgászvezetők konzul-
tációja február 4.

Az idei évben harmadik alka-
lommal került megrendezésre a 
Máriapócsi Horgász Egyesület, 
szervezésben a 24 órás pontyfogó 
horgászverseny, melyet az egye-
sület 2011. szeptember 24–25-én. 
bonyolított le. A versenyen több 
mint egy tucat horgásztárs vett 
részt, akik összesen a 24 óra alatt 
77 kg halat fogtak. 

A verseny végeredménye: 
1. Tóth Zoltán  16,82 kg
2. Gergely János 12,08 kg 
3. Fibi Attila  10,22 kg 

Legnagyobb halat fogó:  
Zsigó László 4, 77 kg ponty. 

A legeredményesebb ifi horgász: 
Takács Mihály, 6, 40 kg  

Tóth Árpád, HE Elnöke

Harmadik huszonnégyórás

Munkatervének megfele-
lően 2011. november 

25-én tartotta évértékelő ülé-
sét a halgazdálkodási szak-
bizottság Császárszálláson, 
a megyei horgász szövetség 
tanyáján, melyen a szakbi-
zottság tagjai, halőrök, rend-
őrök, a szövetség elnöke, 
ügyvezetője, a felügyelő bi-
zottság elnöke és meghívott 
vendégek vettek részt.

A halgazdálkodási szakbizottság 
megköszönte a rendőröknek a se-
gítséget, valamint a szövetségnek, 
hogy támogatja a szakbizottságot, 
mind eszközökkel, mind erkölcsi-
leg. Dr. Balogh Barnabás, a Nyír-
egyházi Városi Rendőrkapitányság 
vezetője az ülésen elmondta, hogy 
több rendőrőrsön új vezetőség van, 
ennek kapcsán felajánlotta, hogy 
szívesen összehoz egy megbeszé-
lést az új vezetőkkel. Elmondta 
továbbá, hogy: megállapodást is 
lehetne kötni a közrendvédelmi 
osztály vezetőivel, hogy minél 
több alkalommal szervezzen a szö-
vetség és a rendőrség közös ellen-
őrzéseket, mert így az engedély 
nélkül horgászókra jobban lehetne 
hatni. 

Gura Mihály az alábbiakról 
számolt be, vízterületenként vé-
gig haladva ismertette a szak-
bizottság munkáját.

Császárszállás:
Év elején többször végeztünk 

partrendezést, pl.: a behajló tövi-
ses faágakat levagdostuk és így 
könnyebb volt közlekedni a parton 
a horgászoknak. Ez évben környe-
zetvédelmi napot nem szerveztünk, 
mivel a vízügy közhasznú munká-
sokkal összeszedette a szemetet, 
rendben tartotta a vízpartot.  Ös-
szevont ellenőrzés Császáron 2 al-
kalommal volt, 8-8 fő rendőr bevo-
násával. Feljelentések is születtek, 
1 fő engedély nélküli, horgászatért, 
2 fő figyelmeztetve lett három bot-
tal való horgászatért, 1 fő rendőri 
intézkedés történt háló lerakásáért. 
A Császárszállási Horgász Egye-
sület fegyelmi szabályzata szerint, 
akit egyszer halvédelmi bírsággal 
sújtottak, nem válthat éves terü-
leti engedélyt erre a vízterületre. 
Ez jó fegyelmezési erő. Továb-
bi ellenőrzéseket szerveztünk az 
érkerti járőrökkel, akikkel szinte 
napi kapcsolatot tartunk fenn. Te-
lepítések folyamatosan zajlottak, 
melyen szakbizottságunk minden 
alkalommal jelen volt, ellenőriz-

tük a szállítmányt minőségileg és 
mennyiségileg is. Császárszálláson 
megbeszélés folyt július 8-án Bod-
nár Gáspárral, a FETIKÖVIZIG 
igazgatójával, melyen Virág Imre 
elnök úr is részt vett. Ott elhang-
zott, hogy a gazdátlan, elhanyagolt 
stégek egy részét a szövetség meg-
vásárolná, ígéretet is kaptunk ezen 
stégek feltérképezésére. A stégeken 
kívül még a telektulajdonosok által 
lezárt parti sáv ügyében is kértük 
intézkedésüket. A vízügy egy parti 
sétányt szeretne kialakítani Csá-
szárszálláson. Császárszálláshoz 
tartozik már 2008. évtől az Oláh-
réti-tápcsatorna is, amit kezdenek 
megszokni a horgászok, hogy ide 
is kell engedély, telepítéseket vé-
gez rajta a szövetség, szakbizottsá-
gunk pedig folyamatosan ellenőrzi 
az ott horgászókat. Az egyesületi 
horgászversenyre is ezen a víz-
területen kerülhetett sor az idén is. 
Nagy problémája ennek a víznek, 
hogy nagyon el van hínárosodva. 

Holt-Szamos
Összevont ellenőrzést 2 alka-

lommal tartottunk, mindkét alka-
lommal 14 fő rendőr bevonásával, 
3 szakbizottsági taggal és halőre-
inkkel közösen. Ennek során 4 
főt engedély nélküli horgászatért 
értünk tetten és a feljelentéseket 
megtettük, továbbá 5 főt figyel-
meztettünk 3 botos horgászatért. 
Telepítéseken is rendszeresen részt 
vett szakbizottságunk. 

Keleti-főcsatorna
Összevont ellenőrzést 2 alka-

lommal tartottunk a Keletin, 3 főt 
figyelmeztetésben részesítettünk, a 
megengedettnél több bot haszná-
latáért, 2 feljelentést tettünk enge-
dély nélküli horgászatért. 

Tiszatelek, Halászta-
nyai-csatorna
Ellenőrzést 2 alkalommal végez-

tünk ezen a vízterületen, a Tisza-
teleki Polgárőr Egyesülettel. Egy 
fő lett feljelentve ezen a vízterüle-
ten engedély nélküli horgászatért, 
ugyanis a tavalyi jegyén írta át a 
dátumozást. Telepítés kétszer volt 
ezen a vízterületen. 

Mátyusi Rózsás-holtág
Telepítés egy alkalommal volt. 

Ellenőrzést itt nem végzett szakbi-
zottságunk, viszont a vízi rendőrök 
ellenőrzik ezt a vizet is. 

Halgazdálkodási szakbizottság

Folyamatos telepítések, 
ellenőrzések Beszámolt a Halgazdál-

kodási Szakbizottság

2011. évben feljelentettek kimutatása:
Vízterület 
neve

A szabálysértés  
módja

szabálysértés 
száma

kiszabott  
bírság/fő

Holt-Szamos

engedély nélküli horgászó 
(visszaeső 2 év alatt 5 al-
kalom)

1 fő 100 ezer forint

engedély nélküli horgászat 31 fő 15-60 ezer forint

3-4 botos horgászat 15 fő 10-50 ezer forint

5-7 botos horgászat 2 fő 15-20 ezer forint

keleti-övcsa-
torna (Vájás) engedély nélküli horgászat 12 fő 20-40 ezer forint

császárszállás engedély nélküli horgászat 1 fő 30 ezer forint

tiszatelek 3 botos horgászat 1 fő 25 ezer forint

keleti- 
főcsatorna 

engedély nélküli horgászat
3-4 botos horgászat
engedély nélküli horgászó
(visszaeső) 

21 fő
3 fő
1 fő

10-40 ezer forint
10-50 ezer forint
30 ezer forint

összesen: 88 fő

2011. december 2-i 
elnökségi ülés határozatai

VII. Őszi „ÍVÁS” Horgászkupa 
Október 1-jén tartotta a 

meghívásos évadzáró 
horgászversenyét a Nyíregy-
házi Városháza Horgász-és 
Szabadidő Egyesülete az 
„őszi-nyárban” székelyi 
Őze-tanyai víztározón.

Tizenegy háromfős csapat fo-
gadta el a szervezők invitálását, 
(Városi Rendőrkapitányság,Ke-
let-Magyarország, Reptéri Pecá-
sok, Közterületfelügyelet,Város-
háza, Nyíregyházi Városháza HE, 
Kölcsey TV, Laguna 2D Kft., Vá-
rosi Tűzoltóság, Sóstó-Gyógyfürdő 
HE, Vela Pékség). Az előző napi 
telepítés és a remek horgászidő jó 
fogási lehetőséggel kecsegtette a 
versenyzőket, amelynek eredmé-
nyességét végül is a mérlegelés 
nem mindenkinél igazolta, bár a 
horgászmódszerek széles, szinte 
teljes tárházát vonultatták fel a 
résztvevők. A versenyen részt vett, 
– azt nemzetközivé szélesítve –, az 
ukrán főkonzul, Borodenkov Ser-

giy úr is, aki az eredményhirdetés 
során különdíjat érdemelt ki külön-
leges fogásával. Amíg a verseny-
zők a halak partra csalogatásával 
voltak főként elfoglalva, addig a 
hangulat-karbantartó szakmai stáb, 
a gasztro-team tette a dolgát, és 
egy remek, füstöltcsülkös vegyes 
sertésragut készített ebédre a je-
lenlévők számára. (a shéf nevét 
közismert szerénysége miatt nem 
árulhatom el). Az ebéd és az ered-
ményhirdetés  a szokásos, jó han-
gulatú „sportbaráti” beszélgetés-
sel zárult, melyen felelevenedtek 
a nyári halfogások, horgászatok 
emlékei is. (találkozunk jövőre a 
X. Városháza Horgászkupán !)

Iglai János (szervező)

Eredmények:
Csapat: 1. Reptéri Pecások (Molnár Tibor, István József, Vitéz József) 10,2 kg
 2. Sóstó-Gyógyfürdői HE (Juhász András,Máté Mihály, dr. Isaák László) 6,2 kg
 3. Nyh. Városháza HE (Iglainé P.Zsuzsa, Palotás Károly, Iglai János) 5,35 kg
A legjobb női versenyző: Tóth Beatrix, Kölcsey TV
A legjobb férfi versenyző: Palotás Károly, Nyházi Városháza HE
A legtöbb halat fogta: (164 db) Molnár János, Nyházi Rendőrkapitányság
A legszebb halat fogta: Bodorenkov Sergiy
Adományozó oklevél: Bukovinszki István 

Horgászattól a kosárlabdáig
Az egyesület fontos sze-

repet tölt be a tagok sza-
badidejének hasznos eltölté-
sében, a pihenésben.

Tíz évvel ezelőtt, 2001. novem-
ber 16-án (26 alapító taggal) ala-
kult meg a Nyíregyházi Városháza 
Horgász és Szabadidő Egyesület, 
mely a napokban megünnepelte 
egy évtizedes fennállását. 

– Az egyesület célja az volt, hogy 
a hivatali dolgozóknak megteremt-
se az aktív pihenéshez, kikapcso-
lódáshoz a lehetőséget, elősegítse 
a különböző horgász és szabadidős 
programok szervezését – foglalta 
össze Iglai János elnök. – Ennek 
érdekében, egyrészt minden pén-
teken kosárlabdáztak, másrészt a 
horgászatot, a vízpartot kedvelők 
számára évente három alkalommal 
horgászversenyt rendeznek. 

A tavaszi Városházi Horgász 
Kupán, a nyári Durbincs Kupán és 
az Őszi Ívás Kupán általában – a 
meghívott vendégekkel együtt – 
70-80 fő vesz részt. 

A rendezvények a meghívottak-
nak, a szponzori felajánlásoknak, 
a pályázatokon nyert támogatások-

nak és az adók 1%-ából befolyó 
összegnek köszönhetően díjmen-
tesek. 

Közösségkovácsoló
– Az időközben kialakult jó ba-

ráti kapcsolatoknak köszönhetően 
rendszeresen meghívást kapunk mi 
is, nemcsak horgász, de különböző 
gasztronómai eseményekre, feszti-
válokra (pl. Kóstolja meg Magyar-
országot), ahol többnyire sikeresen 
szerepelünk, öregbítve ezzel is a 
Városháza hírnevét.

– Valamennyi rendezvényünk 
közös étkezéssel, beszélgetéssel 
zárul, ami további baráti kapcso-
latok kialakítására ad lehetőséget. 
A jövőben is folytatni szeretnénk 
a hagyományokat, bővítve a részt-
vevők körét. 

Új rendezvényként a „Veterán 
kosár varázs” címmel „koedukált” 
tornát kívánunk szervezni. Melyen 
a tervek szerint a 40 év feletti fér-
fiak és 40 kg feletti hölgyek vehet-
nének részt – mondta a tervekről 
Iglai János. – Végül kihasználva az 
alkalmat, szeretném megköszönni 
támogatóinknak a tízéves, önzetlen 
segítséget!

Összegyűltünk és 
emlékeztünk

2011. augusztus 28-án 
rendeztük meg a Jáger Fe-
renc emlékversenyt. 

Egy olyan ember emlé-
kére, aki időt, energiát és 
pénzt nem sajnálva vezet-
te, fejlesztette és juttatta el 
arra a szintre az ő horgász 
egyesületét és a Kenyér-

g y á r i 
h o l -
t á g a t , 
amiben 
a mai 
napig is 
pompá-

zik. Ezért is készítettek 
neki igaz barátai odaadó 
munkával egy szép em-
lékművet a holtág partján. 

Azon a szép és hűvös 
helyen, ahol a rövid nyug-
díjas hónapjaiban hor-
gászgatott és kikapcso-
lódott. Hiszen itt minden 
a közelében volt, amiért 
egész életében fáradozott 
a családja, a sütőüzem és a 
holtág. Ezúton is köszön-
jük barátunk, Papi mun-
kásságát.

Fekete Imre
Új Élet H.K.E. Titkára

Süllők gumihallal. Tilinger Péter 
tiszabecsi horgász egy 4,6 kg-os süllőt akasztott 
december16-án 15 órakor a Milotai Süllős Bánya-
tavon gumihal csalival. Előtte egy nappal egy 
másfeles csuka jött, szintén gumihalra kb. másfél 
óra horgászat során. A süllő viszont már a harma-
dik dobásnak nem tudott ellenállni. A nagyobbik 
süllő 8 kg-os volt, amit a nyáron a Tisza tiszakóró-
di szakaszán zsákmányolt a szerencsés horgász.

Wachteinheim József
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disznótoros zárta a rakamazi 
csukafogó versenyt

Melyik faj lesz az év hala 2012-ben? Elindult a Halastavi Környe-
zetgazdálkodási Program

Nagyszerű élményt jelen-
tett a horgászat a hideg 

ellenére, hiszen gondoskod-
tak rólunk.

November 19-én csukafogó hor-
gászversenyt rendezett a rakamazi 
Cormorán Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület.

– Az előzményekhez tartozik, 
hogy 17–18-án erős fagy volt, így 
a Morotva teljesen beállt – ele-
veníti fel Borbély Mihály, elnök. 
– Tanakodtunk, mi legyen. Kivit-
tem a saját tókaszámat és mind 
két napon törtem a jeget. Szombat 
reggel kimentünk, hogy tisztázzuk 
a lehetőségeket. 

Nagyszerű élmény
– A horgászok már gyülekeztek, 

ránéztem a vízre, egy kicsit hullám-
zott, örültem és megnyugodtam, 
hiszen nem kellett törni a jeget. El-
indítottuk a versenyt 8 órakor. Azon 
tűnődtem: vajon fognak-e csukát 
a résztvevők, vagy Keller Jani ba-
rátomat, a hentesünket és szorgos 
segédeit kell majd díjazni. Szeren-
csére nem így történt. Fél óra múlva 
a legfiatalabb horgászunk megfogta 
az első csukát, utána jöttek a töb-
biek. Összegezve elmondhatjuk, 
nagyon jól sikerült a horgászat. 
Nagyszerű élményt jelentett a hor-
gászat a hideg ellenére, hiszen gon-
doskodtak rólunk. A forró teát a he-

lyi kht. dolgozói főzték. A verseny 
nagyon jól sikerült, 23 páros indult, 
hét csukát sikerült is zsákmányul 
ejteni, amiből a legnagyobb 1750 g 
volt. Így a díjazás sem maradhatott 
el. Az első helyen a Volom György 
– Kurcz István páros végzett. A do-
bogó második fokára a Halász Nor-
bert – Tóth Miklós páros állhatott 
fel, akik a legnagyobb csukáért járó 
különdíjat is megkapták. A harma-
dik pedig a Horváth Gergő – Her-
nádi Gábor páros lett. 

Hurka-kolbász ebéd
Legfiatalabb résztvevő díját 

Stomp Levente vehette át, aki a 
verseny alkalmával az első fogott 
csukával büszkélkedhetett. (Ter-
mészetesen mérlegelés után min-
den csukát visszaengedtünk.) A 
küzdelem különben két részből 
állt. A szünetben, 10 órakor frissen 
sült tepertővel várta a horgászokat 
a rendező vezetőség. 

– Nem titok, hogy egy 110 kg-os 
hízó vásárlásához anyagi segítséget 
kapott az egyesület Farkas Ernő 
polgármester úrtól és Jung István, 
Hegymegi Frigyes, Pirint Zsolt, 
Ling Frigyesné, Takács János, Sum 
Mihály, Krausz Krisztián rakamazi 
vállalkozóktól, amit nagyon kö-
szönünk! Ez fedezte a délutáni 
hurka-kolbász ebéd alapanyagát, a 
horgászok nagy örömére – fejezte 
be az elnök. 

A széles kárász, a 
lápi póc vagy a szil-
vaorrú keszeg visel-

heti jövőre Magyarországon az év 
hala címet. Hogy végül is melyik, 
azt azok a halbarátok döntik el, 
akik a társaság megújult honlapján 
december 31-ig szavazatukat adják 
a három jelölt valamelyikére.

A Magyar Haltani Társaság kez-
deményezésére 2010 óta választják 
meg hazánkban az év halát. A ter-
mészetes vizek kutatói által kezde-
ményezett akció célja, hogy felhívja 
a figyelmet őshonos, természeti ér-
téket képviselő halainkra. Első alka-
lommal a nyúldomolykó, 2011-re a 
kősüllő nyerte el a kitüntető címet, s 
kapott általa nagyobb publicitást. A 
jövő évre három jelöltet állított a tár-
saság, a széles kárászt, a lápi pócot 
és a szilvaorrú keszeget. Mindhárom 
faj őshonos a Kárpát-medencében, 
és mindhárom megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemel. 

A széles kárász a növényekkel 
gazdagon benőtt állóvizekben né-
hány évtizede még tömegesen élt, de 

élőhelyeinek túlnyomó többségéről 
már kiszorította a Magyarországra 
1954-ben behozott ezüstkárász. A 
hajdan ugyancsak tömeges előfor-
dulású lápi póc megfogyatkozásá-
nak elsődleges oka az élőhelyét adó 
mocsarak lecsapolása volt, de meg-
maradt állományait is veszélyezteti 
egy napjainkban terjedő konkurens 
faj, a betelepült amurgéb.

A szilvaorrú keszeg – ellentét-
ben az előbbiekkel – a folyóvi-
zek lakója. Korábban sem tartozott 
gyakori halaink közé, de élettere 
a víz áramlását lassító vízlépcsők 
hatására egyre szűkül, ezért a ve-
szélyeztetett európai fajok között 
tartjuk számon.

Bármelyik nyeri is el az év hala 
címet, méltó természeti értékünk 
kerül a közfigyelem homlokterébe. 
A Magyar Haltani Társaság a hazai 
és külföldi halbarátokat egyaránt 
arra biztatja, hogy a honlapján elér-
hető szavazatszámláló segítségével 
vegyenek részt a jövő év hala kivá-
lasztásában.– közölte Harka Ákos, 
a Magyar Haltani Társaság elnöke.

Elindult a halastavak természeti 
értékeinek megőrzését és fejleszté-
sét támogató Halastavi Környezet-
gazdálkodási Program (HKP), ami 
lehetővé teszi, hogy a haltermelők 
részleges kompenzációt kapjanak 
természetvédelmi jellegű szolgál-
tatásaikért – értesült az OBJEKTÍV 
Hírügynökség a VM Sajtóirodától.

A támogatás célja a környezet-
tudatos gazdálkodás, a fenntartható 
táj-használat kialakítása, és a gaz-
daságok életképességének növelé-
se. A vissza nem térítendő támoga-
tás mértéke legfeljebb 52 ezer forint 
lehet halastó hektáronként, ami a 
teljes, 5 éves támogatási időszakra 
vonatkozik. Az adott gazdálkodási 
évben kifizetett támogatás összege 
nem haladhatja meg a haltermelő 
előző évi halászati árbevételének 
15 százalékát. A kifizetés két rész-
letben történik. Az első évben a tá-
mogatási kérelem egyben kifizetési 
kérelemnek is minősül.

A programban résztvevő tógazda-
sági haltermelőknek vállalniuk kell, 
hogy halastavaikon 5 éven keresz-
tül betartják a program előírásait. A 
vállalt kötelezettségek teljesítését a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adminisztratív úton, illet-
ve a helyszínen is folyamatosan 
ellenőrzi.

Támogatási kérelmet 2011. de-
cember 1 – 31. és  2012. augusztus 
1- 31. között lehet postai úton a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal központjába (1385 Buda-
pest 62. Pf. 867.) benyújtani. A 
támogatási kérelmek beadásához 
szükséges adatlapok és a benyújtás 
részleteiről tájékoztató közlemény 
az MVH honlapján elérhető: http://
www.mvh.gov.hu.
Hírforrás: oBJEktÍV Hírügynök-
ség 2011. november 25.
A hírrel kapcsolatos információ: 
gy. Mészáros ágnes  
06-30/9434-012.

Szerencsére nem volt jelentős katasztrófa
A Víz és Környezetvédelmi 
Szakbizottság beszámolója

A gazdasági helyzet évről 
évre nehezebb feladato-

kat ad az egyesületeknek. 
Sajnos, a környezetvédelmi 
tevékenység helyett az egye-
sületek energiáját a tulajdon-
jogi és birtoklási kérdések-
kel, halasítással és halőrzés-
sel kapcsolatos feladatok 
emésztik fel. . 

Több horgászegyesülettől je-
lentkeztek év elején felhívásunkra, 
miszerint akik kérik a vízminő-
ségük bevizsgálását a MOHOSZ 
központi laboratóriumától. Rend-
szeres vízmintavétellel részt vehet-
nek egy egész éves programban. 
A jelentkezőket megkerestük, de 
végül senki nem küldött vízmintát, 
azt a visszajelzést adva, hogy most 
nincs rá pénzük, halat kell venni, 
halőrt kell fizetni, stb., valamint 
kedvezően indult az év, egy bel-
vizes időszaknak a végén nem vol-
tak különösebben vízminőségbeli 
problémák, hiszen elég jó vízállás 
volt az egyesületi és szövetségi vi-
zeken egyaránt.

Szakbizottságunk egész évben 
együttműködött a FETIKÖVI-
ZIG-gel, szemétszedés, és egyéb 
területen. A Szocio East Egyesület 
és a vízügyi szervezetek is részt 
vettek a TESZEDD mozgalomban, 
ami egy országos szemétszedési 

akció volt, melyben bizottságunk 
is természetesen aktívan részt vett. 
Sikeres volt ez a mozgalom, ren-
geteg szemetet összeszedtünk me-
gyeszerte. Üröm az örömben, hogy 
több helyen ez hetekig ott maradt 
elszállításra várva. Kellemetlen 
volt, hogy mivel mi hívtuk össze 
az aktivistákat, nekünk kellett gon-
doskodni az összegyűjtött szemét 
elszállításáról is. Végül a vízügyi 
igazgatóság segítségével megoldó-
dott a probléma mindenhol.

Bizottságunk a pályázati lehe-
tőségeket is felmérte. Sajnos, a 
pályázatok nagy része önerővel és 
rengeteg adminisztrációs munká-
val jár. Legnagyobb lehetőség a 
megkérdezett szakértők szerint, a 
határon átnyúló programokra vo-
natkozó pályázati kiírásokban rej-
lik, itt viszont az a probléma, hogy 
az érintett vizek nem horgászkeze-
lésben vannak, hanem a HTSZ-ek 
kezében. A vízügyi igazgatóságnak 
is vannak élő pályázatai, szemetes 
konténerek kihelyezése, szemét-
szállítás, de ezt a tevékenységet 
önállóan végzik.

A tunyogmatolcsi holtágról: a 
térség önkormányzatainak több-
sége maximálisan pozitívan áll 
szakbizottságunkhoz és a megyei 
szövetséghez. Kötöttünk megál-
lapodásokat és eljutottunk addig, 
hogy szervezett keretek között a 
szemétbegyűjtésben és az elszállí-
tásban részt vesznek.

Különösebb környezetvédelmi 

katasztrófa a megyében ebben az 
évben nem volt. Az előforduló hal-
pusztulásoknál segítettünk az egye-
sületeknek, ahogy tudtuk, tanácsok-
kal, kölcsön levegőztető berende-
zéssel, stb. Ennek okán felmerült, 
hogy a megyei szövetség vásároljon 
levegőztető berendezéseket, hogy 
szükség esetén oda tudja adni a rá-
szoruló egyesületeknek. Megvizs-
gálva a lehetőségeket és szükség-
leteket, ezt a lehetőséget elvetettük, 
mert jellemzően ezek az oxigénhiá-
nyos jelenségek egyszerre szoktak 
felmerülni sok vízen. Annyi beren-
dezést úgy sem tudnánk vásárolni, 
hogy mindenkinek jusson. Ezért 
csak azt tudtuk javasolni, hogy ahol 
előfordul ez a jelenség pár évente, 
érdemes saját erőből, akár a hala-
sításra szánt összegből elvéve is, 
pár év alatt összegyűjteni az árát és 
megvásárolni.

A tavalyi évben elindult a Ti-
sza-bemutatóház program a Be-
regben, ami bizonyos anyagi okok 
miatt meglassulva, de készül. Jövő 
évben várható, hogy megvalósul ez 
a beruházás. Ez a Szatmár-Beregi 
Natúr Parkkal együtt a horgászat-
hoz igen erőteljesen kapcsolódó 
bemutatóház megnyitását jelenti.

Az év folyamán szakbizottsá-
gunkhoz érkezett bejelentések kö-
zül az egyik legjelentősebb az volt, 
hogy a Tiszán sötét, lilás-bordó 
szennyezés jelent meg, hasonlított 
arra, amikor a nehézfém szennye-
zés történt a romániai bányákból. 

Végül kiderült, hogy szerencsére 
viszonylag ártalmatlan a dolog. Az 
Öreg-Túr medrét takarította a víz-
ügy, és arra ráengedtek bizonyos 
vízmennyiséget, a több évtizedes 
fekete iszapot mosatták ki a Tiszá-
ba. Mindez egy olyan szerencsét-
len időpontban történt, amikor az 
aszály miatt a Tiszában kevesebb 
volt a víz.

A jövő évre vonatkozóan java-
soljuk, hogy kössük össze újra a 
konzultációt egy környezetvédelmi 
tanácsadással, ahol a szóba kerü-
lő témák egyike a halak minden-
napi élete és táplálkozása lenne. 
Továbbá nagyon sokan felvetik, 
azt, hogy nem szaporodnak a tó-
gazdaságokból vásárolt pontyok, 
az ezzel kapcsolatos tévhiteket is 
elosztathatnánk szakelőadóink be-
vonásával. Másik téma a vízminő-
ség lehetne, nyáron többen jelez-
tek alga virágzásával kapcsolatos 
problémát. Van, aki rézoxikloridot, 
van aki mészhidrátot, mások klór-
meszet használnak, anélkül, hogy 
ismernék a hatásukat, a szükséges 
dózist és a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat.

Ezért lenne szükséges ezzel kap-
csolatban felvilágosítást nyújtani. 

Bízunk abban, hogy a jövő év 
sem hoz semmilyen környezeti ka-
tasztrófát, és egyre többen, több 
helyen hódolhatunk horgász-szen-
vedélyünknek. 

Víz és Környezetvédelmi  
Szakbizottság 

Megújul a tokaji Kovács-tó
Teljes erővel készülnek a 

2012-es horgász szezonra 
a tokaji Kovács-tónál.

Az előkészületek magukba fog-
lalják a tópart felújítását. 2-3 méter-
rel szélesedik a Tokaj felőli partsza-
kasz, amely kényelmesebbé teszi a 
horgászatot és a közlekedést. Úgy 
látszik, komolyan gondolják a Ko-
vács-tó tulajdonosai, hisz a teljes 
felújítást saját erőből végeztetik.

– Örülünk annak, hogy tovább-
ra is gazdagítják Magyarország 
horgászparadicsomát. Miért ha-
lászták le a tavat? – kérdeztük 
Kovács Miklós tulajdonost.

– Cégünk úgy döntött, hogy 
2022(!)-ig, további 10 évig a hor-
gászatnak szenteli a tavat. Ennek 
érdekében több intézkedést tet-
tünk. Mivel néhány éve harcsákat 
és busákat telepítettünk a tóba, 
ezek feltételezhetően igen „meg-
combosodtak” és kedvezőtlenül 
befolyásolják a tó horgászhatósá-
gát. A legnagyobb 45 kg-os volt, 
de volt több tucat 30 kg feletti is. 
Viszont nagy mennyiségű 10-15, 
sőt 10 kg feletti pontyok kerültek 
a hálóba. A másik ok pedig az volt, 
hogy a Tokaj felőli partszakaszt fel 
kell újítani és megszélesíteni.

– Mire számítsanak a horgászok 
2012-ben?

– 2012. márciusban a Facebo-
ok-on regisztrált horgászok meg-
hívást kapnak a telepítésre. Nem 
szeretném, ha bárkinek is kétségei 
támadnának a tóban lévő halmen-
nyiséget illetően. A pontyok nagy 
része 8-18 kg közötti. De 3-6 kg 
közötti méretet is telepítünk. Lesz 
még kapitális méretű amur, kárász, 
aranykárász, süllő, csuka, balin, 
compó, feketesügér és dévér is a 
tóban. Néhány nagytestű koi ponty 
és koi kárász(!) pedig a szerencsé-
sek hala lesz.

– Lesz-e más változás?
– A kibővülő italkínálatunk mel-

lett horgászbolt is lesz a helyszínen. 
Itt elsősorban a horgászathoz tarto-
zó fogyóeszközök, etetőanyagok, 
horgok, damilok, csalik lesznek 
kaphatók, de nyílván értékesebb 
eszközöket is fogunk forgalmazni.

Íme egy a koi pontyok közül

A hideg ellenére jó volt a hangulat  FotóK: luczián János

Segített a csalikeszeg

Halakat hozott a Mikulás 
vadkert-Tápcsatornára

Verőfényes napsütötte idő-
ben rendezték meg Gulá-

cson a csukafogó versenyt.

55 versenyző nevezett be az ese-
ményre, voltak, akik már csalinak 
való kishallal érkeztek, a többiek-
nek viszont aggodalmat okozott a 
csalikeszegek megfogása is.

Amíg a versenyzők a halfogással 
próbálkoztak, addig az ügyeskezű 
lányok-asszonyok a parton az üst-
ben finom eledelt főztek. A csipe-
getett tésztával készült babgulyás 
illata elterjedt a lombhullató fák 
között, ingerelve ezáltal a verseny-
zőket.

A verseny lezárása után következett a 
mérlegelés és a díjazás. A helyezések: 
1. Fegyver László 4,30 kg; 2. Lengyel 
Imre 1,98 kg; 3. Kovács Attila 1,75 kg; 
Különdíjat kapott a szlovákiai Csicser 
községből érkezett legifjabb horgász, 
Kiss Péter.

A versenyzők nagyon örültek 
annak, hogy a jeles napon a csukák 
nem tétlenkedtek, hanem horogra 
kaptak. A verseny hivatalos ce-
ramóniája után a jelenlévők el-
fogyasztottak egy tál meleg finom 
babgulyást, az étkezés és az egész 
napi program során a jókedvé és a 
vidámságé volt a főszerep.

Berki Károly 

Sikerült 550 kg, körülbelül 
2-3 kg-os, a Szabolcsi Halászati 
Kft.-től vásárolt dévérkeszeg te-
lepítése a napokban, a nagykál-
lói Vadkert-Tápcsatornán – tudtuk 
meg Gura Mihálytól, a Nagykállói 

Horgászegyesület elnökétől. Re-
méljük, minden horgásztársunk 
örül a Mikulás által hozott hal-
állománynak, szép időt és sikeres 
pecázást kívánunk a 2012-es esz-
tendőre mindenkinek!
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2012. évi jegyárak a 
szövetségi vizeken

nyugati-főcsatorna jegyárai:
 Felnőtt éves:  9 100 Ft
Felnőtt napi:  850 Ft
 Ifjúsági éves:  4 900 Ft
Ifjúsági napi:  300 Ft
 Gyerek éves:  850 Ft

felső-tiszai jegyárak  
változatlanok:
 Felnőtt éves:  15 000 Ft
Felnőtt napi:  2 000 Ft
 Ifjúsági/nyugdíjas éves: 7 000 Ft 
Ifjúsági napi:  1 000 Ft
 Felnőtt heti: 7 000 Ft
Ifjúsági heti:  3 500 Ft

Jegyzet: A 2011. évi fogási napló összesítése

Bojlis tó kapitális halakkal

A 2011. évi fogási napló ös-
szesítése során felmerült 

gondolatok Szűcs Sándortól, 
a verseny Szakbizottság tag-
jától.

December közepe van, s a prog-
ramomat ismerve biztosan tudom, 
hogy az idén már nem lesz lehe-
tőségem horgászni. Ebből adódik 
a feladat, összesíteni kell a fogási 
naplómat, s ez az összesítés módot 
ad felidézni az év eseményeit, kicsit 
összegezni a tapasztalatokat. A ma-
gam eredményei sajnos nem mérva-
dóak, március elejétől – a számomra 
legkedvesebb horgászidőszak vé-
géig –, júliusig kézbe sem vehettem 
botjaimat. Nem a horgászkedv, a 
szándék hiányzott, törött jobb vál-
lam jelentett akadályt. Ebben az 
időszakban szemlélője voltam az 
eseményeknek, a későbbi próbálko-
zásaim is változó szerencsével jár-
tak, az év fogásának ígérkező halam 
– egy közel 30 kg-os harcsa – még 
mindig nem jól működő jobb kezem 
miatt meg is lépett. Ezzel együtt úgy 
gondolom, hogy lehet tapasztalato-
kat összegezni, és tapasztalatokat 
levonni a lassan mögöttünk hagyott 
esztendőről.

Tavaly a természetes vizeken – 
folyókon – a gyakori áradás okozott 
nehézséget, ebben az évben a rend-
kívül és tartósan alacsony vízállás. 
Ennek a hatásait valószínűleg ké-
sőbb is érezni fogjuk, a lecsökkent 
élettér nem igazán segítette az ívási 

időszak sikerét. Az általam gyakran 
látogatott Felső-Tisza egyébként is 
csökkenő fogási eredményeket mu-
tat, az okai közül keveset ismerek, 
mégis, néhány tapasztalat leírásra 
kívánkozik. Az egyik ilyen ok vé-
leményem szerint a kormorán késő 
őszi, tél eleji tömeges megjelenése 
az olyan folyószakaszokon, ami tá-
volabb esik a lakott környezettől. 
A menyhalra horgászók meg tud-
ják erősíteni azt az észrevételemet, 
hogy százasával jelennek meg ezek 
a madarak, s mivel a Felső-Tiszán 
a legmélyebb szakaszok sem je-
lentenek számukra levadászhatatlan 
területet, egészen biztos, hogy a 
vermelni gyülekező halak egyálta-
lán nincsenek biztonságban. Az őszi 
balinhorgászatok során – ahol 2 kg 
alatti halakat nem is lehet fogni –, 
gyakran találkoztam sérült, sebes 
testű halakkal, s ezeket a sebeket 
nagy valószínűséggel a kormorá-
nok okozták. Érdemes lenne végre 
meghallani a horgászok panaszait, 
mielőtt visszavonhatatlan károk je-
lentkeznének. Ha már természet-
védelmet érintő kérdésről van szó, 
még egy kérdés fogalmazódik meg 
bennem, engem a minden évben 
csodálattal eltöltő tiszavirágzások 
kapcsán. Van-e értelme a víz tete-
jén úszó, már petéit lerakó rovar-
tetemek ilyen szigorú védelmének? 
A kérészlárva védelmét, az agyag-
partokban való bányászkodást, a te-
lepek teljes óvását messzemenőig 
támogatom. Elég kárt okoztak már 

ezekbe az egyébként szükséges 
partvédő kövezések. Lehet, hogy mi 
horgászok vagyunk megbízhatatla-
nok, s ha engedményeket kapnánk, 
„összetévesztenénk” az elpusztult 
rovart a lárvával? Szomorú, ha ez 
az indok, s ha még alapja is van 
ennek.

A folyók közül a Kraszna – ta-
pasztalatom szerint –, üdítő kivétel. 
Vízminősége sokat javult, a fogá-
si eredmények jobbak lettek. Igaz, 
hogy én csak pergetek ezen a ví-
zen, szerencsémre elég sok siker-
rel, főleg domolykóra, csukára, de 
tudom, hogy a ponty, a harcsa is 
gyakori zsákmány. Védjük ezt a kis 
folyót, mert megérdemli. Néhány 
horgásszal a tilalmi időszak, és a 
méretkorlátozás szabályait jó lenne 
megismertetni.

A Holt-Szamos nekem az egyik 
kedvenc horgászvizem. Mi, megyei 
horgászok jól ismerjük, bemutatása, 
méltatása azért nem feltétlen szük-
séges. Horgászati szempontból a 
megye egyik, ha nem a legjobb vize. 
Minden időszakban élményekkel, 
eredményekkel kecsegtető horgász-
lehetőséget biztosít. Ebben az évben 
is jól vizsgázott ez a megyei szövet-
ség kezelésében lévő víz, még ak-
kor is, ha a korábbi évtől kevesebb 
süllő akadt a horgomra. Örülök vi-
szont a sok méreten aluli harcsának, 
előbb-utóbb ők is nagyok lesznek. 
Kicsit bánkódom néhány kialakult 
horgászati szokás miatt, főleg a par-
ton kialakított horgászhelyekről két 

oldalra 100 méterekre áthúzott sze-
relékekkel lezárt több száz méteres 
szakaszok védelme érdekében ki-
fejtett hangoskodásokra gondolok. 
Abban reménykedem, és abban hi-
szek, hogy a horgászok kultúrált és 
tisztességes közösséget  alkotnak, s 
örülnek nemcsak a saját, hanem tár-
saik sikerének is.

A horgászegyesületek kezelésé-
ben lévő vizekkel szándékosan nem 
is foglalkozom. Az az egyesületek 
feladata. Minősítsék maguk saját 
munkájukat, ezt a célt szolgálják a 
közeljövő beszámoló közgyűlései.

Ha ez az év számomra nem is a 
legjobban sikerült, mégis elégedett 
vagyok, a fogási naplómat most 
szerényebb számokkal összesítem. 
A vállam is sokat javult, s ott vár az 
a harcsa, amelyik az idén kifogott 
rajtam. Jövőre túl lesz a 30 kg-on, 
s segít majd megfogni 5 éves Panna 
unokám, akinek megígértem, hogy 
januárban engedélyt váltok, hiszen 
azt mondta legutóbb, amikor csó-
nakkal jártunk a vízen, hogy „Papa, 
nekem a Holt-Szamos a kedvenc 
vizem.” Szűcs Sándor

Akik jártak kint 2011-ben 
a Székely-őzetanyai Hor-

gásztavon láthatták, hogy 
nagy beruházások történtek. 

Befejeződött egy új, 5,5 hektáros 
nevelő tó, illetve a halak növe-
kedését szolgáló takarmánytároló 
építése, valamint folyamatban van 
egy szociális épület, aminek építé-
se tavaszra befejeződik. 

Az őszi munkálatok miatt saj-
nos nem jutott idő a stégek és 
horgászhelyek kiépítésére, ezért 
ezek tavaszra tolódnak. A bojlis tó 
pontos árait csak a horgászhelyek 
számának és méreteinek pontos 
meghatározása után tudjuk közzé-
tenni, de kb. 22 horgászhely lesz 
a 24 hektáros vízen. Reméljük, 
2012. május 1-jén elérkezik a ré-
gen várt bojlis tó megnyitásának 

napja. A megnyitás előtt az SBS 
tart egy nyitó versenyt, amiről bő-
vebb információt itt kaphattok: 
http://www.sbsbojli.hu/.

2011. október első hétvégéjén 
egy 36 órás próba horgászati le-
hetőséget kapott a Total Bait’s és 
a Pontymánia Team. A hidegfront 
ismét bebizonyította, hogy az idő-
járás meg tudja keseríteni a hor-
gászok életét, DE NEM EZEN A 
VIZEN!

A 2 csapat 8 bottal 36 óra alatt 
több mint egy tonna halat fogott, 
ami között számos 10+-os ponty 
is szerepelt. Az igen eseménydús 
horgászat során kiderült, hogy itt 
mindegy, mi a csali és hova van 
dobva. Folyamatosan csak húzta 
és húzta. A fényképen és későbbi 
videón majd látszik, hogy tényle-
gesen mekkora a halsűrűség.

(Nézzétek meg a Total Bait’s 
beszámolóját az októberi teszthor-
gászatukrtól.)

A bojlis tóban 12.000 db 6–9 

kg közötti ponty és több mint 100 
mázsa kapitális amur található. 15 
kg-nál nagyobb pontyban is gaz-
dag a víz, hiszen ebből is bőven 
100 db feletti az állomány.

A Pecamánia Road Show 2012. 
július 19-22-e között egy 72 órás 
versenyre hívja azokat a csapa-
tokat, amelyek tényleg sok halat 
szeretnének fogni és szeretik a ki-
hívásokat.

(Időközben mindkét horgászver-
senyre beteltek a helyek!)

A tóról további információkat a 
www.ozetanya.hu oldalon olvas-
hatnak

Bukovenszki István, tógazda

Megnevezés Fajta Érvényességi idő Jegyár

Tisza folyó (494-638 fKm) valamint az alábbi holtágak: Szabolcsveresmarti keleti 
(Nagyszög) holtág, Tiszaeszlári, Apátszögi,Komoró község nyugati határában, Tisza-
karád község keleti határában, Tiszacsermely község keleti határában, Kistiszahát 
község északi határában elterülő holtágak, Tiszadobi holtág és a Lónyay-csatorna

felnőtt éves 14 000

Tisza (494-638 fKm) Bodrog folyó (a torkolattól az országhatárig) és a Vajdácskai 
(Oroj) Holtága (Bodrogolaszi határában elterülő holtágak: Svábszögi, Szőlőskei, 
Kenézlői, Tímári), Lónyay-csatorna

felnőtt éves 16 000

60 éven felettieknek éves 8 000

gyerek éves 2 000

felnőtt heti 3 500

felnőtt napi 650

gyerek napi 150

Tiszadobi-holtág felnőtt napi 650

Bodrog folyó (a torkolattól az országhatárig) és a Vajdácskai (Oroj) Holtágra (Bod-
rogolaszi határában elterülő holtágak: Svábszögi, Szőlőskei, Kenézlői, Tímári) 

felnőtt éves 13 000

Lónyay-csatorna 
IV. sz. főfolyás, VI. sz. főfolyás, VII. sz. főfolyás, VIII. sz. főfolyás A Belfő-főcsatorna 
(kotri) tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község határáigterjedő szakasza)

felnőtt éves 4 500

60 év felettieknek éves 2 500

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
1 horgász-készséggel, csak partról!) 10.000 10.000

felnőtt éves (2012-től 62 év felett,  
1 horgászkészséggel, 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

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
1 horgász-készséggel, csak partról!) 6.500 6.500

felnőtt éves (2012-től 62 év felett,  
1 horgászkészséggel, 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

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
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

A halőrök és a rendőrök közösen ellenőriztek a Keleti-főcsatornánál

ÉvISZ-es rekordfogások
Szeptember 24-én rendezte a 

nyíregyházi ÉVISZ iskola éves 
horgászversenyét nagy sikerrel, 
első alkalommal a Verba Tanyán. 
Az első helyezett Zajácz Krisztián 
22,22 kg-os egyéni fogással nyert. 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a következő ilyen verseny 
tavasszal kerül megrendezésre!



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

     
      B

elföldi és nemzetközi

 teherfuvarozás, fuvarszervezés

Méretkorlátozások:
Halfaj  latin név  Méret 
Menyhal Lota Lota  20 cm
Kősüllő  Stizostedion volgense  20 cm 
Sebes pisztráng  Salmo trutta m. fario  22 cm 
Szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss  22 cm 
Ponty  Cyprinus carpio  30 cm 
Fogassüllő  Stizostedion lucioperca 30 cm 
Pisztrángsügér  Micropterus salmoides  30 cm 
Márna  Barbus barbus  40 cm 
Amur  Ctenopharyngodon idella 40 cm 
Balin  Aspius aspius  40 cm 
Csuka  Esox lucius  40 cm 
Kecsege  Acipenser ruthenus  45 cm 
Harcsa  Silurus glanis  50 cm
A haltest hossza alatt az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért távolsá-
got kell érteni.

Halfaj tilalmi időszak:
Pisztráng (Salmo trutta m. fario)  október 1.–december 31. 
Csuka (Esox lucius)  február 15.–március 31. 
Balin (Aspius aspius)  március 1.–április 30. 
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca)  március 1.–április 30. 
Kősüllő (Stizostedion volgense)  március 1.–május 31. 
Kecsege (Acipenser ruthenus)  március 1.–május 31. 
Ponty (Cyprinus carpio)  május 3.–június 15. 
Márna (Barbus barbus)  május 3.–június 15. 
Harcsa 80 cm alatti példány (Silurus glanis) május 3.–június 15. 
Paduc, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg  május 3.–június 15. 
A meghatározott tilalmi idők a tilalom kezdeteként megjelölt nap 0 
órájától kezdődnek és a befejező határnap 24. órájával fejeződnek be.

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. (Galéria Üzletház)
Telefon, fax: 06-42/411-372
Ügyfélfogadás: H., K., Cs.: 8–16 óráig, 
Sze.: 8–18 óráig, P.: 8–13 óráig fogadjuk a horgászokat.

A Sporthorgász Egyesületek  
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének

 1  Szo  Egyed, Egon
  2  V Rebeka, Dorina
  3  H Hilda
  4  K Rozália
  5  Sze Viktor, Lőrinc
  6  Cs Zakariás
  7  P Regina
  8  Szo Mária, Adrienn
  9  V Ádám
  10  H Nikolett, Hunor
  11  K Teodóra
  12  Sze Mária
  13  Cs Kornél
  14  P Szeréna, Roxána
  15  Szo Enikő, Melitta
  16  V Edit
  17  H Zsófia
  18  K Diána
  19  Sze Vilhelmina
  20  Cs Friderika
  21  P Máté, Mirella
  22  Szo Móric
  23  V Tekla
  24  H Gellért, Mercédesz
  25  K Eufrozina, Kende
  26  Sze Jusztina
  27  Cs Adalbert
  28  P Vencel
  29  Szo Mihály
  30  V Jeromos

Szeptember

 1 Cs Albin
 2 P Lujza
  3  Szo Kornélia
  4  V Kázmér
  5  H Adorján, Adrián
  6  K Leonóra, Inez
  7  Sze Tamás
  8  Cs Zoltán
  9  P Franciska, Fanni
  10  Szo Ildikó
  11  V Szilárd
  12  H Gergely
  13  K Krisztián, Ajtony
  14  Sze Matild
  15  Cs Nemzeti ünnep, Kristóf
  16  P Henrietta
  17  Szo Gertrúd, Patrik
  18  V Sándor, Ede
  19  H József, Bánk
  20  K Klaudia
  21  Sze Benedek
  22  Cs Beáta, Izolda
  23  P Emőke
  24  Szo Gábor
  25 V Irén, Írisz
  26  H Emánuel
  27  K Hajnalka
  28  Sze Gedeon
  29  Cs Auguszta
  30  P Zalán
  31 Szo Árpád

Március
 1 Sze Ignác
  2 Cs Karolina, Aida
  3 P Balázs
  4 Szo Ráhel, Csenge
  5 V Ágota, Ingrid
  6 H Dóra, Dorottya
  7 K Rómeó, Tódor
  8 Sze Aranka
  9 Cs Abigél, Alex
  10 P Elvira
  11 Szo Bertold, Marietta
  12 V Lívia, Lídia
  13 H Ella, Linda
  14 K Bálint, Valentin
  15 Sze Kolos, Georgina
  16 Cs Julianna, Lilla
  17 P Donát
  18 Szo Bernadett
  19 V Zsuzsanna
  20 H Aladár, Álmos
  21 K Eleonóra
  22 Sze Gerzson
  23 Cs Alfréd
  24 P Mátyás, Jázmin
  25 Szo Géza
  26 V Edina
  27 H Ákos, Bátor
  28 K Elemér
 29 Sze Szökőnap

Február
 1 V Újév, Fruzsina
  2 H  Ábel, Gergely
  3 K  Benjamin
  4 Sze Titusz, Leona
  5 Cs Simon, Cézár 
  6 P  Boldizsár, Menyhért
  7 Szo Attila, Ramóna
  8 V Gyöngyvér
  9 H Marcell
  10 K  Melánia
  11 Sze Ágota, Baltazár
  12 Cs Ernő
  13 P Veronika
  14 Szo Bódog, Félix
  15 V Lóránt, Loránd
  16 H Gusztáv
  17 K  Antal, Antónia
  18 Sze Piroska
  19 Cs  Sára, Márió
  20 P Fábián, Sebestyén
  21 Szo Ágnes
  22 V Vince, Artúr
  23 H Zelma, Rajmund
  24 K  Timót, Xénia
  25 Sze Pál
  26 Cs  Vanda, Paula
  27 P Angelika, Angéla
  28 Szo Károly, Karola
  29 V Adél
  30 H Gerda, Martina
  31 K Marcella

Január
 1 V Hugó
  2  H Áron
  3  K Buda, Richárd
  4  Sze Izidor
  5  Cs Vince
  6  P Vilmos, Bíborka
  7  Szo Herman
  8  V Húsvét, Dénes
  9  H Húsvét, Erhard 
  10  K Zsolt
  11  Sze Leó
  12  Cs Gyula
  13  P Ida
  14  Szo Tibor
  15  V Anasztázia, Tas
  16  H Csongor
  17  K Rudolf
  18  Sze Andrea, Ilma
  19  Cs Emma
  20  P Tivadar
  21  Szo Konrád
  22  V Csilla, Noémi
  23  H Béla
  24  K György
  25  Sze Márk
  26  Cs Ervin
  27  P Zita, Mariann
  28  Szo Valéria
  29  V Péter
  30  H Katalin, Kitti

Április
 1  K A munka ünnepe, Fülöp
  2  Sze Zsigmond
  3  Cs Tímea, Irma
  4  P Mónika, Flórián
  5   Szo Györgyi
  6  V Ivett, Frida
  7  H Gizella
  8  K Mihály
  9  Sze Gergely
  10  Cs Ármin, Pálma
  11  P Ferenc
  12  Szo Pongrác
 13  V Szervác, Imola
  14  H Bonifác
  15  K Zsófia
  16  Sze Mózes
  17  Cs Paszkál
  18  P Erik, Alexandra
  19  Szo Ivó, Milán
 20  V Bernát, Felícia
  21  H Konstantin
  22  K Júlia, Rita
  23  Sze Dezső
  24  Cs Eszter
  25  P Orbán
  26  Szo Fülöp, Evelin
  27  V Pünkösd, Hella
  28  H Pünkösd, Emil
  29  K Magdolna
  30  Sze Janka
  31  Cs Angéla

Május

  1  P Tünde
  2  Szo Kármen, Anita
  3  V Klotild
  4  H Bulcsú
  5  K Fatime
  6  Sze Norbert, Cintia
  7  Cs Róbert
  8  P Medárd
  9  Szo Félix
  10  V Margit, Gréta
  11  H Barnabás
  12  K Villő
  13  Sze Antal, Anett
  14  Cs Vazul
  15  P Jolán, Vid
  16  Szo Jusztin
  17  V Laura, Alida
  18  H Arnold, Levente
  19  K Gyárfás
  20  Sze Rafael
  21  Cs Alajos, Leila
  22  P Paulina
  23  Szo Zoltán, Szidónia
  24  V Iván
  25  H Vilmos, Viola
  26  K János, Pál
  27  Sze László
  28  Cs Levente, Irén
  29  P Péter, Pál
  30  Szo Pál

Június
  1  V Annamária, Tihamér
  2  H Ottó
  3  K Kornél, Soma
  4  Sze Ulrik
  5  Cs Emese, Sarolta
  6  P Csaba
  7  Szo Apollónia
  8  V Ellák
  9  H Lukrécia
  10  K Amália
  11  Sze Nóra, Lili
  12  Cs Izabella, Dalma
  13  P Jenő
  14  Szo Örs, Stella
  15  V Henrik, Roland
  16  H Valter
  17  K Endre, Elek
  18  Sze Frigyes
  19  Cs Emília
  20  P Illés
  21  Szo Daniella, Dániel
  22  V Magdolna
  23  H Lenke
  24  K Kinga, Kincső
  25  Sze Kristóf, Jakab
  26  Cs Anna, Anikó
  27  P Olga, Liliána
  28  Szo Szabolcs
  29  V Márta, Flóra
  30  H Judit, Xénia
  31  K Oszkár

Július

  1  Sze Boglárka
  2  Cs Lehel
  3  P Hermina
  4  Szo Domonkos, Dominika
  5  V Krisztina
  6  H Berta, Bettina
  7  K Ibolya
  8  Sze László
  9  Cs Emőd
  10  P Lőrinc
  11  Szo Zsuzsanna, Tiborc
  12  V Klára
  13  H Ipoly
  14  K Marcell
  15  Sze Mária
  16  Cs Ábrahám
  17  P Jácint
  18  Szo Ilona
  19  V Huba
  20  H Az államal. ü., István
  21  K Sámuel, Hajna
  22  Sze Menyhért, Mirjam
  23  Cs Bence 
  24  P Bertalan
  25  Szo Lajos, Patrícia
  26  V Izsó
  27  H Gáspár
  28  K Ágoston
  29  Sze Beatrix, Erna
  30  Cs Rózsa
  31  P Erika, Bella

Augusztus
   1  H Malvin
  2  K Petra
  3  Sze Helga
  4  Cs Ferenc
  5  P Aurél
  6  Szo Brúnó, Renáta
  7  V Amália
  8  H Koppány
  9  K Dénes
  10 Sze Gedeon
  11  Cs Brigitta, Gitta
  12  P Miksa
  13  Szo Kálmán, Ede
  14  V Helén
  15  H Teréz
  16  K Gál
  17  Sze Hedvig
  18  Cs Lukács
  19  P Nándor
  20  Szo Vendel
  21  V Orsolya
  22  H Előd
  23  K Nemzeti ünnep, Gyöngyi
  24  Sze Salamon
  25  Cs Blanka, Bianka
  26  P Dömötör
  27  Szo Szabina
  28  V Simon, Szimonetta
  29  H Nárcisz
  30  K Alfonz
  31  Sze Farkas

Október
  1  Cs Mindenszentek, Marianna
  2  P Achilles
  3  Szo Győző
  4  V Károly
  5  H Imre
  6  K Lénárd
  7  Sze Rezső
  8  Cs Zsombor
  9  P Tivadar
  10  Szo Réka
  11  V Márton
  12  H Jónás, Renátó
  13  K Szilvia
  14  Sze Aliz
  15  Cs Albert, Lipót
  16  P Ödön
  17  Szo Hortenzia, Gergő
  18  V Jenő
  19  H Erzsébet, Zsóka
  20  K Jolán
  21  Sze Olivér
  22  Cs Cecília
  23  P Kelemen, Klementina
  24  Szo Emma
  25  V Katalin
  26  H Virág
  27  K Virgil
  28  Sze Stefánia
  29  Cs Taksony
  30  P András, Andor

November
  1  Szo Elza
  2  V Melinda, Vivien
  3  H Ferenc, Olívia
  4  K Borbála, Barbara
  5  Sze Vilma
  6  Cs Miklós
  7  P Ambrus
  8  Szo Mária
  9  V Natália
  10  H Judit
  11  K Árpád
  12  Sze Gabriella
  13  Cs Luca, Otília
  14  P Szilárda
  15  Szo Valér
  16  V Etelka, Aletta
  17  H Lázár, Olimpia
  18  K Auguszta
  19  Sze Viola
  20  Cs Teofil
  21  P Tamás
  22  Szo Zénó
  23  V Viktória
  24  H Ádám, Éva
  25  K Karácsony, Eugénia
  26  Sze Karácsony, István
  27  Cs János
  28  P Kamilla
  29  Szo Tamás, Tamara
  30  V Dávid
  31  H Szilveszter

December

naptára

Újra az NB I-ben

2012 február 5-én tartotta a megyei szö-
vetség szokásos év eleji konzultáci-
óját az egyesületi vezetők részére, 
több mint 80 fő részvételével.

Villantó
MAGAZIN
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2012. évi jegyárak a 
szövetségi vizeken

nyugati-főcsatorna jegyárai:
 Felnőtt éves:  9 100 Ft
Felnőtt napi:  850 Ft
 Ifjúsági éves:  4 900 Ft
Ifjúsági napi:  300 Ft
 Gyerek éves:  850 Ft

felső-tiszai jegyárak  
változatlanok:
 Felnőtt éves:  15 000 Ft
Felnőtt napi:  2 000 Ft
 Ifjúsági/nyugdíjas éves: 7 000 Ft 
Ifjúsági napi:  1 000 Ft
 Felnőtt heti: 7 000 Ft
Ifjúsági heti:  3 500 Ft

Jegyzet: A 2011. évi fogási napló összesítése

Bojlis tó kapitális halakkal

A 2011. évi fogási napló ös-
szesítése során felmerült 

gondolatok Szűcs Sándortól, 
a verseny Szakbizottság tag-
jától.

December közepe van, s a prog-
ramomat ismerve biztosan tudom, 
hogy az idén már nem lesz lehe-
tőségem horgászni. Ebből adódik 
a feladat, összesíteni kell a fogási 
naplómat, s ez az összesítés módot 
ad felidézni az év eseményeit, kicsit 
összegezni a tapasztalatokat. A ma-
gam eredményei sajnos nem mérva-
dóak, március elejétől – a számomra 
legkedvesebb horgászidőszak vé-
géig –, júliusig kézbe sem vehettem 
botjaimat. Nem a horgászkedv, a 
szándék hiányzott, törött jobb vál-
lam jelentett akadályt. Ebben az 
időszakban szemlélője voltam az 
eseményeknek, a későbbi próbálko-
zásaim is változó szerencsével jár-
tak, az év fogásának ígérkező halam 
– egy közel 30 kg-os harcsa – még 
mindig nem jól működő jobb kezem 
miatt meg is lépett. Ezzel együtt úgy 
gondolom, hogy lehet tapasztalato-
kat összegezni, és tapasztalatokat 
levonni a lassan mögöttünk hagyott 
esztendőről.

Tavaly a természetes vizeken – 
folyókon – a gyakori áradás okozott 
nehézséget, ebben az évben a rend-
kívül és tartósan alacsony vízállás. 
Ennek a hatásait valószínűleg ké-
sőbb is érezni fogjuk, a lecsökkent 
élettér nem igazán segítette az ívási 

időszak sikerét. Az általam gyakran 
látogatott Felső-Tisza egyébként is 
csökkenő fogási eredményeket mu-
tat, az okai közül keveset ismerek, 
mégis, néhány tapasztalat leírásra 
kívánkozik. Az egyik ilyen ok vé-
leményem szerint a kormorán késő 
őszi, tél eleji tömeges megjelenése 
az olyan folyószakaszokon, ami tá-
volabb esik a lakott környezettől. 
A menyhalra horgászók meg tud-
ják erősíteni azt az észrevételemet, 
hogy százasával jelennek meg ezek 
a madarak, s mivel a Felső-Tiszán 
a legmélyebb szakaszok sem je-
lentenek számukra levadászhatatlan 
területet, egészen biztos, hogy a 
vermelni gyülekező halak egyálta-
lán nincsenek biztonságban. Az őszi 
balinhorgászatok során – ahol 2 kg 
alatti halakat nem is lehet fogni –, 
gyakran találkoztam sérült, sebes 
testű halakkal, s ezeket a sebeket 
nagy valószínűséggel a kormorá-
nok okozták. Érdemes lenne végre 
meghallani a horgászok panaszait, 
mielőtt visszavonhatatlan károk je-
lentkeznének. Ha már természet-
védelmet érintő kérdésről van szó, 
még egy kérdés fogalmazódik meg 
bennem, engem a minden évben 
csodálattal eltöltő tiszavirágzások 
kapcsán. Van-e értelme a víz tete-
jén úszó, már petéit lerakó rovar-
tetemek ilyen szigorú védelmének? 
A kérészlárva védelmét, az agyag-
partokban való bányászkodást, a te-
lepek teljes óvását messzemenőig 
támogatom. Elég kárt okoztak már 

ezekbe az egyébként szükséges 
partvédő kövezések. Lehet, hogy mi 
horgászok vagyunk megbízhatatla-
nok, s ha engedményeket kapnánk, 
„összetévesztenénk” az elpusztult 
rovart a lárvával? Szomorú, ha ez 
az indok, s ha még alapja is van 
ennek.

A folyók közül a Kraszna – ta-
pasztalatom szerint –, üdítő kivétel. 
Vízminősége sokat javult, a fogá-
si eredmények jobbak lettek. Igaz, 
hogy én csak pergetek ezen a ví-
zen, szerencsémre elég sok siker-
rel, főleg domolykóra, csukára, de 
tudom, hogy a ponty, a harcsa is 
gyakori zsákmány. Védjük ezt a kis 
folyót, mert megérdemli. Néhány 
horgásszal a tilalmi időszak, és a 
méretkorlátozás szabályait jó lenne 
megismertetni.

A Holt-Szamos nekem az egyik 
kedvenc horgászvizem. Mi, megyei 
horgászok jól ismerjük, bemutatása, 
méltatása azért nem feltétlen szük-
séges. Horgászati szempontból a 
megye egyik, ha nem a legjobb vize. 
Minden időszakban élményekkel, 
eredményekkel kecsegtető horgász-
lehetőséget biztosít. Ebben az évben 
is jól vizsgázott ez a megyei szövet-
ség kezelésében lévő víz, még ak-
kor is, ha a korábbi évtől kevesebb 
süllő akadt a horgomra. Örülök vi-
szont a sok méreten aluli harcsának, 
előbb-utóbb ők is nagyok lesznek. 
Kicsit bánkódom néhány kialakult 
horgászati szokás miatt, főleg a par-
ton kialakított horgászhelyekről két 

oldalra 100 méterekre áthúzott sze-
relékekkel lezárt több száz méteres 
szakaszok védelme érdekében ki-
fejtett hangoskodásokra gondolok. 
Abban reménykedem, és abban hi-
szek, hogy a horgászok kultúrált és 
tisztességes közösséget  alkotnak, s 
örülnek nemcsak a saját, hanem tár-
saik sikerének is.

A horgászegyesületek kezelésé-
ben lévő vizekkel szándékosan nem 
is foglalkozom. Az az egyesületek 
feladata. Minősítsék maguk saját 
munkájukat, ezt a célt szolgálják a 
közeljövő beszámoló közgyűlései.

Ha ez az év számomra nem is a 
legjobban sikerült, mégis elégedett 
vagyok, a fogási naplómat most 
szerényebb számokkal összesítem. 
A vállam is sokat javult, s ott vár az 
a harcsa, amelyik az idén kifogott 
rajtam. Jövőre túl lesz a 30 kg-on, 
s segít majd megfogni 5 éves Panna 
unokám, akinek megígértem, hogy 
januárban engedélyt váltok, hiszen 
azt mondta legutóbb, amikor csó-
nakkal jártunk a vízen, hogy „Papa, 
nekem a Holt-Szamos a kedvenc 
vizem.” Szűcs Sándor

Akik jártak kint 2011-ben 
a Székely-őzetanyai Hor-

gásztavon láthatták, hogy 
nagy beruházások történtek. 

Befejeződött egy új, 5,5 hektáros 
nevelő tó, illetve a halak növe-
kedését szolgáló takarmánytároló 
építése, valamint folyamatban van 
egy szociális épület, aminek építé-
se tavaszra befejeződik. 

Az őszi munkálatok miatt saj-
nos nem jutott idő a stégek és 
horgászhelyek kiépítésére, ezért 
ezek tavaszra tolódnak. A bojlis tó 
pontos árait csak a horgászhelyek 
számának és méreteinek pontos 
meghatározása után tudjuk közzé-
tenni, de kb. 22 horgászhely lesz 
a 24 hektáros vízen. Reméljük, 
2012. május 1-jén elérkezik a ré-
gen várt bojlis tó megnyitásának 

napja. A megnyitás előtt az SBS 
tart egy nyitó versenyt, amiről bő-
vebb információt itt kaphattok: 
http://www.sbsbojli.hu/.

2011. október első hétvégéjén 
egy 36 órás próba horgászati le-
hetőséget kapott a Total Bait’s és 
a Pontymánia Team. A hidegfront 
ismét bebizonyította, hogy az idő-
járás meg tudja keseríteni a hor-
gászok életét, DE NEM EZEN A 
VIZEN!

A 2 csapat 8 bottal 36 óra alatt 
több mint egy tonna halat fogott, 
ami között számos 10+-os ponty 
is szerepelt. Az igen eseménydús 
horgászat során kiderült, hogy itt 
mindegy, mi a csali és hova van 
dobva. Folyamatosan csak húzta 
és húzta. A fényképen és későbbi 
videón majd látszik, hogy tényle-
gesen mekkora a halsűrűség.

(Nézzétek meg a Total Bait’s 
beszámolóját az októberi teszthor-
gászatukrtól.)

A bojlis tóban 12.000 db 6–9 

kg közötti ponty és több mint 100 
mázsa kapitális amur található. 15 
kg-nál nagyobb pontyban is gaz-
dag a víz, hiszen ebből is bőven 
100 db feletti az állomány.

A Pecamánia Road Show 2012. 
július 19-22-e között egy 72 órás 
versenyre hívja azokat a csapa-
tokat, amelyek tényleg sok halat 
szeretnének fogni és szeretik a ki-
hívásokat.

(Időközben mindkét horgászver-
senyre beteltek a helyek!)

A tóról további információkat a 
www.ozetanya.hu oldalon olvas-
hatnak

Bukovenszki István, tógazda

Megnevezés Fajta Érvényességi idő Jegyár

Tisza folyó (494-638 fKm) valamint az alábbi holtágak: Szabolcsveresmarti keleti 
(Nagyszög) holtág, Tiszaeszlári, Apátszögi,Komoró község nyugati határában, Tisza-
karád község keleti határában, Tiszacsermely község keleti határában, Kistiszahát 
község északi határában elterülő holtágak, Tiszadobi holtág és a Lónyay-csatorna

felnőtt éves 14 000

Tisza (494-638 fKm) Bodrog folyó (a torkolattól az országhatárig) és a Vajdácskai 
(Oroj) Holtága (Bodrogolaszi határában elterülő holtágak: Svábszögi, Szőlőskei, 
Kenézlői, Tímári), Lónyay-csatorna

felnőtt éves 16 000

60 éven felettieknek éves 8 000

gyerek éves 2 000

felnőtt heti 3 500

felnőtt napi 650

gyerek napi 150

Tiszadobi-holtág felnőtt napi 650

Bodrog folyó (a torkolattól az országhatárig) és a Vajdácskai (Oroj) Holtágra (Bod-
rogolaszi határában elterülő holtágak: Svábszögi, Szőlőskei, Kenézlői, Tímári) 

felnőtt éves 13 000

Lónyay-csatorna 
IV. sz. főfolyás, VI. sz. főfolyás, VII. sz. főfolyás, VIII. sz. főfolyás A Belfő-főcsatorna 
(kotri) tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község határáigterjedő szakasza)

felnőtt éves 4 500

60 év felettieknek éves 2 500

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
1 horgász-készséggel, csak partról!) 10.000 10.000

felnőtt éves (2012-től 62 év felett,  
1 horgászkészséggel, 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

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
1 horgász-készséggel, csak partról!) 6.500 6.500

felnőtt éves (2012-től 62 év felett,  
1 horgászkészséggel, 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

Megnevezés 2011. évi jegyár 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 felett,  
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

A halőrök és a rendőrök közösen ellenőriztek a Keleti-főcsatornánál

ÉvISZ-es rekordfogások
Szeptember 24-én rendezte a 

nyíregyházi ÉVISZ iskola éves 
horgászversenyét nagy sikerrel, 
első alkalommal a Verba Tanyán. 
Az első helyezett Zajácz Krisztián 
22,22 kg-os egyéni fogással nyert. 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a következő ilyen verseny 
tavasszal kerül megrendezésre!
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disznótoros zárta a rakamazi 
csukafogó versenyt

Melyik faj lesz az év hala 2012-ben? Elindult a Halastavi Környe-
zetgazdálkodási Program

Nagyszerű élményt jelen-
tett a horgászat a hideg 

ellenére, hiszen gondoskod-
tak rólunk.

November 19-én csukafogó hor-
gászversenyt rendezett a rakamazi 
Cormorán Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület.

– Az előzményekhez tartozik, 
hogy 17–18-án erős fagy volt, így 
a Morotva teljesen beállt – ele-
veníti fel Borbély Mihály, elnök. 
– Tanakodtunk, mi legyen. Kivit-
tem a saját tókaszámat és mind 
két napon törtem a jeget. Szombat 
reggel kimentünk, hogy tisztázzuk 
a lehetőségeket. 

Nagyszerű élmény
– A horgászok már gyülekeztek, 

ránéztem a vízre, egy kicsit hullám-
zott, örültem és megnyugodtam, 
hiszen nem kellett törni a jeget. El-
indítottuk a versenyt 8 órakor. Azon 
tűnődtem: vajon fognak-e csukát 
a résztvevők, vagy Keller Jani ba-
rátomat, a hentesünket és szorgos 
segédeit kell majd díjazni. Szeren-
csére nem így történt. Fél óra múlva 
a legfiatalabb horgászunk megfogta 
az első csukát, utána jöttek a töb-
biek. Összegezve elmondhatjuk, 
nagyon jól sikerült a horgászat. 
Nagyszerű élményt jelentett a hor-
gászat a hideg ellenére, hiszen gon-
doskodtak rólunk. A forró teát a he-

lyi kht. dolgozói főzték. A verseny 
nagyon jól sikerült, 23 páros indult, 
hét csukát sikerült is zsákmányul 
ejteni, amiből a legnagyobb 1750 g 
volt. Így a díjazás sem maradhatott 
el. Az első helyen a Volom György 
– Kurcz István páros végzett. A do-
bogó második fokára a Halász Nor-
bert – Tóth Miklós páros állhatott 
fel, akik a legnagyobb csukáért járó 
különdíjat is megkapták. A harma-
dik pedig a Horváth Gergő – Her-
nádi Gábor páros lett. 

Hurka-kolbász ebéd
Legfiatalabb résztvevő díját 

Stomp Levente vehette át, aki a 
verseny alkalmával az első fogott 
csukával büszkélkedhetett. (Ter-
mészetesen mérlegelés után min-
den csukát visszaengedtünk.) A 
küzdelem különben két részből 
állt. A szünetben, 10 órakor frissen 
sült tepertővel várta a horgászokat 
a rendező vezetőség. 

– Nem titok, hogy egy 110 kg-os 
hízó vásárlásához anyagi segítséget 
kapott az egyesület Farkas Ernő 
polgármester úrtól és Jung István, 
Hegymegi Frigyes, Pirint Zsolt, 
Ling Frigyesné, Takács János, Sum 
Mihály, Krausz Krisztián rakamazi 
vállalkozóktól, amit nagyon kö-
szönünk! Ez fedezte a délutáni 
hurka-kolbász ebéd alapanyagát, a 
horgászok nagy örömére – fejezte 
be az elnök. 

A széles kárász, a 
lápi póc vagy a szil-
vaorrú keszeg visel-

heti jövőre Magyarországon az év 
hala címet. Hogy végül is melyik, 
azt azok a halbarátok döntik el, 
akik a társaság megújult honlapján 
december 31-ig szavazatukat adják 
a három jelölt valamelyikére.

A Magyar Haltani Társaság kez-
deményezésére 2010 óta választják 
meg hazánkban az év halát. A ter-
mészetes vizek kutatói által kezde-
ményezett akció célja, hogy felhívja 
a figyelmet őshonos, természeti ér-
téket képviselő halainkra. Első alka-
lommal a nyúldomolykó, 2011-re a 
kősüllő nyerte el a kitüntető címet, s 
kapott általa nagyobb publicitást. A 
jövő évre három jelöltet állított a tár-
saság, a széles kárászt, a lápi pócot 
és a szilvaorrú keszeget. Mindhárom 
faj őshonos a Kárpát-medencében, 
és mindhárom megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemel. 

A széles kárász a növényekkel 
gazdagon benőtt állóvizekben né-
hány évtizede még tömegesen élt, de 

élőhelyeinek túlnyomó többségéről 
már kiszorította a Magyarországra 
1954-ben behozott ezüstkárász. A 
hajdan ugyancsak tömeges előfor-
dulású lápi póc megfogyatkozásá-
nak elsődleges oka az élőhelyét adó 
mocsarak lecsapolása volt, de meg-
maradt állományait is veszélyezteti 
egy napjainkban terjedő konkurens 
faj, a betelepült amurgéb.

A szilvaorrú keszeg – ellentét-
ben az előbbiekkel – a folyóvi-
zek lakója. Korábban sem tartozott 
gyakori halaink közé, de élettere 
a víz áramlását lassító vízlépcsők 
hatására egyre szűkül, ezért a ve-
szélyeztetett európai fajok között 
tartjuk számon.

Bármelyik nyeri is el az év hala 
címet, méltó természeti értékünk 
kerül a közfigyelem homlokterébe. 
A Magyar Haltani Társaság a hazai 
és külföldi halbarátokat egyaránt 
arra biztatja, hogy a honlapján elér-
hető szavazatszámláló segítségével 
vegyenek részt a jövő év hala kivá-
lasztásában.– közölte Harka Ákos, 
a Magyar Haltani Társaság elnöke.

Elindult a halastavak természeti 
értékeinek megőrzését és fejleszté-
sét támogató Halastavi Környezet-
gazdálkodási Program (HKP), ami 
lehetővé teszi, hogy a haltermelők 
részleges kompenzációt kapjanak 
természetvédelmi jellegű szolgál-
tatásaikért – értesült az OBJEKTÍV 
Hírügynökség a VM Sajtóirodától.

A támogatás célja a környezet-
tudatos gazdálkodás, a fenntartható 
táj-használat kialakítása, és a gaz-
daságok életképességének növelé-
se. A vissza nem térítendő támoga-
tás mértéke legfeljebb 52 ezer forint 
lehet halastó hektáronként, ami a 
teljes, 5 éves támogatási időszakra 
vonatkozik. Az adott gazdálkodási 
évben kifizetett támogatás összege 
nem haladhatja meg a haltermelő 
előző évi halászati árbevételének 
15 százalékát. A kifizetés két rész-
letben történik. Az első évben a tá-
mogatási kérelem egyben kifizetési 
kérelemnek is minősül.

A programban résztvevő tógazda-
sági haltermelőknek vállalniuk kell, 
hogy halastavaikon 5 éven keresz-
tül betartják a program előírásait. A 
vállalt kötelezettségek teljesítését a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal adminisztratív úton, illet-
ve a helyszínen is folyamatosan 
ellenőrzi.

Támogatási kérelmet 2011. de-
cember 1 – 31. és  2012. augusztus 
1- 31. között lehet postai úton a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal központjába (1385 Buda-
pest 62. Pf. 867.) benyújtani. A 
támogatási kérelmek beadásához 
szükséges adatlapok és a benyújtás 
részleteiről tájékoztató közlemény 
az MVH honlapján elérhető: http://
www.mvh.gov.hu.
Hírforrás: oBJEktÍV Hírügynök-
ség 2011. november 25.
A hírrel kapcsolatos információ: 
gy. Mészáros ágnes  
06-30/9434-012.

Szerencsére nem volt jelentős katasztrófa
A Víz és Környezetvédelmi 
Szakbizottság beszámolója

A gazdasági helyzet évről 
évre nehezebb feladato-

kat ad az egyesületeknek. 
Sajnos, a környezetvédelmi 
tevékenység helyett az egye-
sületek energiáját a tulajdon-
jogi és birtoklási kérdések-
kel, halasítással és halőrzés-
sel kapcsolatos feladatok 
emésztik fel. . 

Több horgászegyesülettől je-
lentkeztek év elején felhívásunkra, 
miszerint akik kérik a vízminő-
ségük bevizsgálását a MOHOSZ 
központi laboratóriumától. Rend-
szeres vízmintavétellel részt vehet-
nek egy egész éves programban. 
A jelentkezőket megkerestük, de 
végül senki nem küldött vízmintát, 
azt a visszajelzést adva, hogy most 
nincs rá pénzük, halat kell venni, 
halőrt kell fizetni, stb., valamint 
kedvezően indult az év, egy bel-
vizes időszaknak a végén nem vol-
tak különösebben vízminőségbeli 
problémák, hiszen elég jó vízállás 
volt az egyesületi és szövetségi vi-
zeken egyaránt.

Szakbizottságunk egész évben 
együttműködött a FETIKÖVI-
ZIG-gel, szemétszedés, és egyéb 
területen. A Szocio East Egyesület 
és a vízügyi szervezetek is részt 
vettek a TESZEDD mozgalomban, 
ami egy országos szemétszedési 

akció volt, melyben bizottságunk 
is természetesen aktívan részt vett. 
Sikeres volt ez a mozgalom, ren-
geteg szemetet összeszedtünk me-
gyeszerte. Üröm az örömben, hogy 
több helyen ez hetekig ott maradt 
elszállításra várva. Kellemetlen 
volt, hogy mivel mi hívtuk össze 
az aktivistákat, nekünk kellett gon-
doskodni az összegyűjtött szemét 
elszállításáról is. Végül a vízügyi 
igazgatóság segítségével megoldó-
dott a probléma mindenhol.

Bizottságunk a pályázati lehe-
tőségeket is felmérte. Sajnos, a 
pályázatok nagy része önerővel és 
rengeteg adminisztrációs munká-
val jár. Legnagyobb lehetőség a 
megkérdezett szakértők szerint, a 
határon átnyúló programokra vo-
natkozó pályázati kiírásokban rej-
lik, itt viszont az a probléma, hogy 
az érintett vizek nem horgászkeze-
lésben vannak, hanem a HTSZ-ek 
kezében. A vízügyi igazgatóságnak 
is vannak élő pályázatai, szemetes 
konténerek kihelyezése, szemét-
szállítás, de ezt a tevékenységet 
önállóan végzik.

A tunyogmatolcsi holtágról: a 
térség önkormányzatainak több-
sége maximálisan pozitívan áll 
szakbizottságunkhoz és a megyei 
szövetséghez. Kötöttünk megál-
lapodásokat és eljutottunk addig, 
hogy szervezett keretek között a 
szemétbegyűjtésben és az elszállí-
tásban részt vesznek.

Különösebb környezetvédelmi 

katasztrófa a megyében ebben az 
évben nem volt. Az előforduló hal-
pusztulásoknál segítettünk az egye-
sületeknek, ahogy tudtuk, tanácsok-
kal, kölcsön levegőztető berende-
zéssel, stb. Ennek okán felmerült, 
hogy a megyei szövetség vásároljon 
levegőztető berendezéseket, hogy 
szükség esetén oda tudja adni a rá-
szoruló egyesületeknek. Megvizs-
gálva a lehetőségeket és szükség-
leteket, ezt a lehetőséget elvetettük, 
mert jellemzően ezek az oxigénhiá-
nyos jelenségek egyszerre szoktak 
felmerülni sok vízen. Annyi beren-
dezést úgy sem tudnánk vásárolni, 
hogy mindenkinek jusson. Ezért 
csak azt tudtuk javasolni, hogy ahol 
előfordul ez a jelenség pár évente, 
érdemes saját erőből, akár a hala-
sításra szánt összegből elvéve is, 
pár év alatt összegyűjteni az árát és 
megvásárolni.

A tavalyi évben elindult a Ti-
sza-bemutatóház program a Be-
regben, ami bizonyos anyagi okok 
miatt meglassulva, de készül. Jövő 
évben várható, hogy megvalósul ez 
a beruházás. Ez a Szatmár-Beregi 
Natúr Parkkal együtt a horgászat-
hoz igen erőteljesen kapcsolódó 
bemutatóház megnyitását jelenti.

Az év folyamán szakbizottsá-
gunkhoz érkezett bejelentések kö-
zül az egyik legjelentősebb az volt, 
hogy a Tiszán sötét, lilás-bordó 
szennyezés jelent meg, hasonlított 
arra, amikor a nehézfém szennye-
zés történt a romániai bányákból. 

Végül kiderült, hogy szerencsére 
viszonylag ártalmatlan a dolog. Az 
Öreg-Túr medrét takarította a víz-
ügy, és arra ráengedtek bizonyos 
vízmennyiséget, a több évtizedes 
fekete iszapot mosatták ki a Tiszá-
ba. Mindez egy olyan szerencsét-
len időpontban történt, amikor az 
aszály miatt a Tiszában kevesebb 
volt a víz.

A jövő évre vonatkozóan java-
soljuk, hogy kössük össze újra a 
konzultációt egy környezetvédelmi 
tanácsadással, ahol a szóba kerü-
lő témák egyike a halak minden-
napi élete és táplálkozása lenne. 
Továbbá nagyon sokan felvetik, 
azt, hogy nem szaporodnak a tó-
gazdaságokból vásárolt pontyok, 
az ezzel kapcsolatos tévhiteket is 
elosztathatnánk szakelőadóink be-
vonásával. Másik téma a vízminő-
ség lehetne, nyáron többen jelez-
tek alga virágzásával kapcsolatos 
problémát. Van, aki rézoxikloridot, 
van aki mészhidrátot, mások klór-
meszet használnak, anélkül, hogy 
ismernék a hatásukat, a szükséges 
dózist és a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat.

Ezért lenne szükséges ezzel kap-
csolatban felvilágosítást nyújtani. 

Bízunk abban, hogy a jövő év 
sem hoz semmilyen környezeti ka-
tasztrófát, és egyre többen, több 
helyen hódolhatunk horgász-szen-
vedélyünknek. 

Víz és Környezetvédelmi  
Szakbizottság 

Megújul a tokaji Kovács-tó
Teljes erővel készülnek a 

2012-es horgász szezonra 
a tokaji Kovács-tónál.

Az előkészületek magukba fog-
lalják a tópart felújítását. 2-3 méter-
rel szélesedik a Tokaj felőli partsza-
kasz, amely kényelmesebbé teszi a 
horgászatot és a közlekedést. Úgy 
látszik, komolyan gondolják a Ko-
vács-tó tulajdonosai, hisz a teljes 
felújítást saját erőből végeztetik.

– Örülünk annak, hogy tovább-
ra is gazdagítják Magyarország 
horgászparadicsomát. Miért ha-
lászták le a tavat? – kérdeztük 
Kovács Miklós tulajdonost.

– Cégünk úgy döntött, hogy 
2022(!)-ig, további 10 évig a hor-
gászatnak szenteli a tavat. Ennek 
érdekében több intézkedést tet-
tünk. Mivel néhány éve harcsákat 
és busákat telepítettünk a tóba, 
ezek feltételezhetően igen „meg-
combosodtak” és kedvezőtlenül 
befolyásolják a tó horgászhatósá-
gát. A legnagyobb 45 kg-os volt, 
de volt több tucat 30 kg feletti is. 
Viszont nagy mennyiségű 10-15, 
sőt 10 kg feletti pontyok kerültek 
a hálóba. A másik ok pedig az volt, 
hogy a Tokaj felőli partszakaszt fel 
kell újítani és megszélesíteni.

– Mire számítsanak a horgászok 
2012-ben?

– 2012. márciusban a Facebo-
ok-on regisztrált horgászok meg-
hívást kapnak a telepítésre. Nem 
szeretném, ha bárkinek is kétségei 
támadnának a tóban lévő halmen-
nyiséget illetően. A pontyok nagy 
része 8-18 kg közötti. De 3-6 kg 
közötti méretet is telepítünk. Lesz 
még kapitális méretű amur, kárász, 
aranykárász, süllő, csuka, balin, 
compó, feketesügér és dévér is a 
tóban. Néhány nagytestű koi ponty 
és koi kárász(!) pedig a szerencsé-
sek hala lesz.

– Lesz-e más változás?
– A kibővülő italkínálatunk mel-

lett horgászbolt is lesz a helyszínen. 
Itt elsősorban a horgászathoz tarto-
zó fogyóeszközök, etetőanyagok, 
horgok, damilok, csalik lesznek 
kaphatók, de nyílván értékesebb 
eszközöket is fogunk forgalmazni.

Íme egy a koi pontyok közül

A hideg ellenére jó volt a hangulat  FotóK: luczián János

Segített a csalikeszeg

Halakat hozott a Mikulás 
vadkert-Tápcsatornára

Verőfényes napsütötte idő-
ben rendezték meg Gulá-

cson a csukafogó versenyt.

55 versenyző nevezett be az ese-
ményre, voltak, akik már csalinak 
való kishallal érkeztek, a többiek-
nek viszont aggodalmat okozott a 
csalikeszegek megfogása is.

Amíg a versenyzők a halfogással 
próbálkoztak, addig az ügyeskezű 
lányok-asszonyok a parton az üst-
ben finom eledelt főztek. A csipe-
getett tésztával készült babgulyás 
illata elterjedt a lombhullató fák 
között, ingerelve ezáltal a verseny-
zőket.

A verseny lezárása után következett a 
mérlegelés és a díjazás. A helyezések: 
1. Fegyver László 4,30 kg; 2. Lengyel 
Imre 1,98 kg; 3. Kovács Attila 1,75 kg; 
Különdíjat kapott a szlovákiai Csicser 
községből érkezett legifjabb horgász, 
Kiss Péter.

A versenyzők nagyon örültek 
annak, hogy a jeles napon a csukák 
nem tétlenkedtek, hanem horogra 
kaptak. A verseny hivatalos ce-
ramóniája után a jelenlévők el-
fogyasztottak egy tál meleg finom 
babgulyást, az étkezés és az egész 
napi program során a jókedvé és a 
vidámságé volt a főszerep.

Berki Károly 

Sikerült 550 kg, körülbelül 
2-3 kg-os, a Szabolcsi Halászati 
Kft.-től vásárolt dévérkeszeg te-
lepítése a napokban, a nagykál-
lói Vadkert-Tápcsatornán – tudtuk 
meg Gura Mihálytól, a Nagykállói 

Horgászegyesület elnökétől. Re-
méljük, minden horgásztársunk 
örül a Mikulás által hozott hal-
állománynak, szép időt és sikeres 
pecázást kívánunk a 2012-es esz-
tendőre mindenkinek!
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Folytatás az 1. oldalról.

Rossz előjel a horgászok számá-
nak csökkenése, ami nemcsak me-
gyebeli, hanem országos tendencia 
is. A karácsony, a szeretet ünnepe 
közeledtével kérem Önöket, hogy 
hacsak néhány apró gondolat ere-
jéig gondoljanak azokra, akik nem 
engedhetik meg maguknak, hogy 
jövőre horgászengedélyt váltsanak, 
és aki csak teheti próbáljon meg 
segíteni a rászorulókon. Akár a 
horgászegyesületén keresztül is. 

Kívánom, hogy minél több hor-
gász és horgászpalánta találjon 
örömet a karácsonyfa alatt aján-
dékként elhelyezett horgászfelsze-
relésben! Kívánom továbbá, hogy 
együtt élhessük át minél többen az 
ajándékozás örömét! 

Végezetül hadd szóljak azokhoz 
is, akik december 31-én pezsgős 
pohárral a kezükben otthonukban, 
vagy akár a vízparton kívánnak 
egymásnak, halfogásban gazda-
gabb új évet. Nincsenek egyedül, 
jó magam, a megyei horgász szö-
vetség dolgozói, valamint a megye 
horgászegyesületeit is beleértve 
azon fáradozunk, hogy 2012-ben 
több hal kerüljön a vizeinkbe, és 
a színvonal romlása nélkül hódol-
hassanak nemes szenvedélyüknek!

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nok a megye minden horgászának 
és hozzátartozójának, horgászél-
ményekben gazdag boldog új évet 
a megyei szövetség elnöksége és 
magam nevében:

Virág Imre elnök

27/2011. Az elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.)  az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót 
és a hozzászólásokra adott 
válaszokat. 

b.)  a 2012. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének fel-
adatairól szóló tájékoztatást.

28/2011. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a halgazdálko-
dási szakbizottság beszámolóját a 
2011. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást.

29/2011. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a víz-és környe-
zetvédelmi szakbizottság beszámo-
lóját a 2011. évi munkáról.

30/2011. Az elnökség megbízta 
a szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 

2012. február 4.-ére hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Helye: 
Start Vállalat, Nyíregyháza, Buj-
tos út 32.

31/2011. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2012. évi 
munkatervet.

32/2011. Az elnökség támogatta 
a Timári Horgász Egyesület és a 
Jándi Természetbarát Horgászok 
Egyesületének tagfelvételét. 

33/2011. Az elnökség javasolta 
Seres István (Nyíregyházi Vasutas 
Sport és Természetvédő Egyesü-
let, Verseny Szakbizottsági tag) 
horgásztárs elismerését a megyei 
sportgálán, mivel hosszú ideje te-
vékenykedik a horgászmozgalom-
ban, kiemelten a versenysportban 
és korábban évekig a gyermek hor-
gásztáboroztatás területén is.

Virág Imre elnök

A pihenés és a szabad-
idő hasznos eltöltése

Megyei horgászvezetők konzul-
tációja február 4.

Az idei évben harmadik alka-
lommal került megrendezésre a 
Máriapócsi Horgász Egyesület, 
szervezésben a 24 órás pontyfogó 
horgászverseny, melyet az egye-
sület 2011. szeptember 24–25-én. 
bonyolított le. A versenyen több 
mint egy tucat horgásztárs vett 
részt, akik összesen a 24 óra alatt 
77 kg halat fogtak. 

A verseny végeredménye: 
1. Tóth Zoltán  16,82 kg
2. Gergely János 12,08 kg 
3. Fibi Attila  10,22 kg 

Legnagyobb halat fogó:  
Zsigó László 4, 77 kg ponty. 

A legeredményesebb ifi horgász: 
Takács Mihály, 6, 40 kg  

Tóth Árpád, HE Elnöke

Harmadik huszonnégyórás

Munkatervének megfele-
lően 2011. november 

25-én tartotta évértékelő ülé-
sét a halgazdálkodási szak-
bizottság Császárszálláson, 
a megyei horgász szövetség 
tanyáján, melyen a szakbi-
zottság tagjai, halőrök, rend-
őrök, a szövetség elnöke, 
ügyvezetője, a felügyelő bi-
zottság elnöke és meghívott 
vendégek vettek részt.

A halgazdálkodási szakbizottság 
megköszönte a rendőröknek a se-
gítséget, valamint a szövetségnek, 
hogy támogatja a szakbizottságot, 
mind eszközökkel, mind erkölcsi-
leg. Dr. Balogh Barnabás, a Nyír-
egyházi Városi Rendőrkapitányság 
vezetője az ülésen elmondta, hogy 
több rendőrőrsön új vezetőség van, 
ennek kapcsán felajánlotta, hogy 
szívesen összehoz egy megbeszé-
lést az új vezetőkkel. Elmondta 
továbbá, hogy: megállapodást is 
lehetne kötni a közrendvédelmi 
osztály vezetőivel, hogy minél 
több alkalommal szervezzen a szö-
vetség és a rendőrség közös ellen-
őrzéseket, mert így az engedély 
nélkül horgászókra jobban lehetne 
hatni. 

Gura Mihály az alábbiakról 
számolt be, vízterületenként vé-
gig haladva ismertette a szak-
bizottság munkáját.

Császárszállás:
Év elején többször végeztünk 

partrendezést, pl.: a behajló tövi-
ses faágakat levagdostuk és így 
könnyebb volt közlekedni a parton 
a horgászoknak. Ez évben környe-
zetvédelmi napot nem szerveztünk, 
mivel a vízügy közhasznú munká-
sokkal összeszedette a szemetet, 
rendben tartotta a vízpartot.  Ös-
szevont ellenőrzés Császáron 2 al-
kalommal volt, 8-8 fő rendőr bevo-
násával. Feljelentések is születtek, 
1 fő engedély nélküli, horgászatért, 
2 fő figyelmeztetve lett három bot-
tal való horgászatért, 1 fő rendőri 
intézkedés történt háló lerakásáért. 
A Császárszállási Horgász Egye-
sület fegyelmi szabályzata szerint, 
akit egyszer halvédelmi bírsággal 
sújtottak, nem válthat éves terü-
leti engedélyt erre a vízterületre. 
Ez jó fegyelmezési erő. Továb-
bi ellenőrzéseket szerveztünk az 
érkerti járőrökkel, akikkel szinte 
napi kapcsolatot tartunk fenn. Te-
lepítések folyamatosan zajlottak, 
melyen szakbizottságunk minden 
alkalommal jelen volt, ellenőriz-

tük a szállítmányt minőségileg és 
mennyiségileg is. Császárszálláson 
megbeszélés folyt július 8-án Bod-
nár Gáspárral, a FETIKÖVIZIG 
igazgatójával, melyen Virág Imre 
elnök úr is részt vett. Ott elhang-
zott, hogy a gazdátlan, elhanyagolt 
stégek egy részét a szövetség meg-
vásárolná, ígéretet is kaptunk ezen 
stégek feltérképezésére. A stégeken 
kívül még a telektulajdonosok által 
lezárt parti sáv ügyében is kértük 
intézkedésüket. A vízügy egy parti 
sétányt szeretne kialakítani Csá-
szárszálláson. Császárszálláshoz 
tartozik már 2008. évtől az Oláh-
réti-tápcsatorna is, amit kezdenek 
megszokni a horgászok, hogy ide 
is kell engedély, telepítéseket vé-
gez rajta a szövetség, szakbizottsá-
gunk pedig folyamatosan ellenőrzi 
az ott horgászókat. Az egyesületi 
horgászversenyre is ezen a víz-
területen kerülhetett sor az idén is. 
Nagy problémája ennek a víznek, 
hogy nagyon el van hínárosodva. 

Holt-Szamos
Összevont ellenőrzést 2 alka-

lommal tartottunk, mindkét alka-
lommal 14 fő rendőr bevonásával, 
3 szakbizottsági taggal és halőre-
inkkel közösen. Ennek során 4 
főt engedély nélküli horgászatért 
értünk tetten és a feljelentéseket 
megtettük, továbbá 5 főt figyel-
meztettünk 3 botos horgászatért. 
Telepítéseken is rendszeresen részt 
vett szakbizottságunk. 

Keleti-főcsatorna
Összevont ellenőrzést 2 alka-

lommal tartottunk a Keletin, 3 főt 
figyelmeztetésben részesítettünk, a 
megengedettnél több bot haszná-
latáért, 2 feljelentést tettünk enge-
dély nélküli horgászatért. 

Tiszatelek, Halászta-
nyai-csatorna
Ellenőrzést 2 alkalommal végez-

tünk ezen a vízterületen, a Tisza-
teleki Polgárőr Egyesülettel. Egy 
fő lett feljelentve ezen a vízterüle-
ten engedély nélküli horgászatért, 
ugyanis a tavalyi jegyén írta át a 
dátumozást. Telepítés kétszer volt 
ezen a vízterületen. 

Mátyusi Rózsás-holtág
Telepítés egy alkalommal volt. 

Ellenőrzést itt nem végzett szakbi-
zottságunk, viszont a vízi rendőrök 
ellenőrzik ezt a vizet is. 

Halgazdálkodási szakbizottság

Folyamatos telepítések, 
ellenőrzések Beszámolt a Halgazdál-

kodási Szakbizottság

2011. évben feljelentettek kimutatása:
Vízterület 
neve

A szabálysértés  
módja

szabálysértés 
száma

kiszabott  
bírság/fő

Holt-Szamos

engedély nélküli horgászó 
(visszaeső 2 év alatt 5 al-
kalom)

1 fő 100 ezer forint

engedély nélküli horgászat 31 fő 15-60 ezer forint

3-4 botos horgászat 15 fő 10-50 ezer forint

5-7 botos horgászat 2 fő 15-20 ezer forint

keleti-övcsa-
torna (Vájás) engedély nélküli horgászat 12 fő 20-40 ezer forint

császárszállás engedély nélküli horgászat 1 fő 30 ezer forint

tiszatelek 3 botos horgászat 1 fő 25 ezer forint

keleti- 
főcsatorna 

engedély nélküli horgászat
3-4 botos horgászat
engedély nélküli horgászó
(visszaeső) 

21 fő
3 fő
1 fő

10-40 ezer forint
10-50 ezer forint
30 ezer forint

összesen: 88 fő

2011. december 2-i 
elnökségi ülés határozatai

VII. Őszi „ÍVÁS” Horgászkupa 
Október 1-jén tartotta a 

meghívásos évadzáró 
horgászversenyét a Nyíregy-
házi Városháza Horgász-és 
Szabadidő Egyesülete az 
„őszi-nyárban” székelyi 
Őze-tanyai víztározón.

Tizenegy háromfős csapat fo-
gadta el a szervezők invitálását, 
(Városi Rendőrkapitányság,Ke-
let-Magyarország, Reptéri Pecá-
sok, Közterületfelügyelet,Város-
háza, Nyíregyházi Városháza HE, 
Kölcsey TV, Laguna 2D Kft., Vá-
rosi Tűzoltóság, Sóstó-Gyógyfürdő 
HE, Vela Pékség). Az előző napi 
telepítés és a remek horgászidő jó 
fogási lehetőséggel kecsegtette a 
versenyzőket, amelynek eredmé-
nyességét végül is a mérlegelés 
nem mindenkinél igazolta, bár a 
horgászmódszerek széles, szinte 
teljes tárházát vonultatták fel a 
résztvevők. A versenyen részt vett, 
– azt nemzetközivé szélesítve –, az 
ukrán főkonzul, Borodenkov Ser-

giy úr is, aki az eredményhirdetés 
során különdíjat érdemelt ki külön-
leges fogásával. Amíg a verseny-
zők a halak partra csalogatásával 
voltak főként elfoglalva, addig a 
hangulat-karbantartó szakmai stáb, 
a gasztro-team tette a dolgát, és 
egy remek, füstöltcsülkös vegyes 
sertésragut készített ebédre a je-
lenlévők számára. (a shéf nevét 
közismert szerénysége miatt nem 
árulhatom el). Az ebéd és az ered-
ményhirdetés  a szokásos, jó han-
gulatú „sportbaráti” beszélgetés-
sel zárult, melyen felelevenedtek 
a nyári halfogások, horgászatok 
emlékei is. (találkozunk jövőre a 
X. Városháza Horgászkupán !)

Iglai János (szervező)

Eredmények:
Csapat: 1. Reptéri Pecások (Molnár Tibor, István József, Vitéz József) 10,2 kg
 2. Sóstó-Gyógyfürdői HE (Juhász András,Máté Mihály, dr. Isaák László) 6,2 kg
 3. Nyh. Városháza HE (Iglainé P.Zsuzsa, Palotás Károly, Iglai János) 5,35 kg
A legjobb női versenyző: Tóth Beatrix, Kölcsey TV
A legjobb férfi versenyző: Palotás Károly, Nyházi Városháza HE
A legtöbb halat fogta: (164 db) Molnár János, Nyházi Rendőrkapitányság
A legszebb halat fogta: Bodorenkov Sergiy
Adományozó oklevél: Bukovinszki István 

Horgászattól a kosárlabdáig
Az egyesület fontos sze-

repet tölt be a tagok sza-
badidejének hasznos eltölté-
sében, a pihenésben.

Tíz évvel ezelőtt, 2001. novem-
ber 16-án (26 alapító taggal) ala-
kult meg a Nyíregyházi Városháza 
Horgász és Szabadidő Egyesület, 
mely a napokban megünnepelte 
egy évtizedes fennállását. 

– Az egyesület célja az volt, hogy 
a hivatali dolgozóknak megteremt-
se az aktív pihenéshez, kikapcso-
lódáshoz a lehetőséget, elősegítse 
a különböző horgász és szabadidős 
programok szervezését – foglalta 
össze Iglai János elnök. – Ennek 
érdekében, egyrészt minden pén-
teken kosárlabdáztak, másrészt a 
horgászatot, a vízpartot kedvelők 
számára évente három alkalommal 
horgászversenyt rendeznek. 

A tavaszi Városházi Horgász 
Kupán, a nyári Durbincs Kupán és 
az Őszi Ívás Kupán általában – a 
meghívott vendégekkel együtt – 
70-80 fő vesz részt. 

A rendezvények a meghívottak-
nak, a szponzori felajánlásoknak, 
a pályázatokon nyert támogatások-

nak és az adók 1%-ából befolyó 
összegnek köszönhetően díjmen-
tesek. 

Közösségkovácsoló
– Az időközben kialakult jó ba-

ráti kapcsolatoknak köszönhetően 
rendszeresen meghívást kapunk mi 
is, nemcsak horgász, de különböző 
gasztronómai eseményekre, feszti-
válokra (pl. Kóstolja meg Magyar-
országot), ahol többnyire sikeresen 
szerepelünk, öregbítve ezzel is a 
Városháza hírnevét.

– Valamennyi rendezvényünk 
közös étkezéssel, beszélgetéssel 
zárul, ami további baráti kapcso-
latok kialakítására ad lehetőséget. 
A jövőben is folytatni szeretnénk 
a hagyományokat, bővítve a részt-
vevők körét. 

Új rendezvényként a „Veterán 
kosár varázs” címmel „koedukált” 
tornát kívánunk szervezni. Melyen 
a tervek szerint a 40 év feletti fér-
fiak és 40 kg feletti hölgyek vehet-
nének részt – mondta a tervekről 
Iglai János. – Végül kihasználva az 
alkalmat, szeretném megköszönni 
támogatóinknak a tízéves, önzetlen 
segítséget!

Összegyűltünk és 
emlékeztünk

2011. augusztus 28-án 
rendeztük meg a Jáger Fe-
renc emlékversenyt. 

Egy olyan ember emlé-
kére, aki időt, energiát és 
pénzt nem sajnálva vezet-
te, fejlesztette és juttatta el 
arra a szintre az ő horgász 
egyesületét és a Kenyér-

g y á r i 
h o l -
t á g a t , 
amiben 
a mai 
napig is 
pompá-

zik. Ezért is készítettek 
neki igaz barátai odaadó 
munkával egy szép em-
lékművet a holtág partján. 

Azon a szép és hűvös 
helyen, ahol a rövid nyug-
díjas hónapjaiban hor-
gászgatott és kikapcso-
lódott. Hiszen itt minden 
a közelében volt, amiért 
egész életében fáradozott 
a családja, a sütőüzem és a 
holtág. Ezúton is köszön-
jük barátunk, Papi mun-
kásságát.

Fekete Imre
Új Élet H.K.E. Titkára

Süllők gumihallal. Tilinger Péter 
tiszabecsi horgász egy 4,6 kg-os süllőt akasztott 
december16-án 15 órakor a Milotai Süllős Bánya-
tavon gumihal csalival. Előtte egy nappal egy 
másfeles csuka jött, szintén gumihalra kb. másfél 
óra horgászat során. A süllő viszont már a harma-
dik dobásnak nem tudott ellenállni. A nagyobbik 
süllő 8 kg-os volt, amit a nyáron a Tisza tiszakóró-
di szakaszán zsákmányolt a szerencsés horgász.

Wachteinheim József
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Eladó csónakok
A Tiszanagyfalu Horgászegyesület december 11-én de. 9 órától  

tartotta éves közgyűlését, a hely: Tiszanagyfalu Művelődési Ház.  
Az egyesület értékesíteni kívánja 2 darab csónakját, melyek  

megtekinthetőek Tiszanagyfaluban a Kinizsi út 11. szám alatt,  
minden nap reggel 8 órától délután 4 óráig.
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Nekem is jár egy kis pihenő...
Sokszor hallottam Turkó 

Sanyi barátomtól, hogy 
„Kocsord a szívem csücs-
ke”! Halála után is, mely oly 
hirtelen jött, jóleső érzés erre 
a mondatra emlékezni.

Mit is jelentett ez számunkra? 
Sanyi részéről benne volt a biza-
lom irántunk és valamiféle köszö-
net, nekünk feladatokat és egyfajta 
elismerést.

20 évvel ezelőtt 
találkoztunk elő-
ször a Leveleki-tó 
partján, egy bizo-
nyos horgászverse-
nyen, kapcsolatunk, 
barátságunk azóta 
tartott. A sors furcsa 
játéka, hogy utoljá-
ra is Leveleken találkoztunk, azon 
a rossz emlékű Maleczky Imre 
emlékversenyen. 20 év alatt sok 
horgászversenyen és rendezvényen 
vettünk részt, ahol mindig örömmel 
üdvözöltük egymást, beszélgettünk 
eredményeinkről, gondjainkról.

Hálásak vagyunk azért a két 

percért, amennyivel a Sanyi órá-
ja később jelezte a verseny végét 
Oroson. Örültünk azoknak a verse-
nyeknek, amelyeknek a Kocsordi 
Kirva Lapos horgásztavunk adott 
otthont. Személy szerint örülök an-
nak, hogy hosszas unszolás után 
tavaly voltam a Sanyi által oly 
nagyon szeretett Kacsa-tavon ren-
dezett csukafogóversenyen.

Jó minden közös dolgunkra vis-
szaemlékezni, csak 
az a nap ne lett vol-
na, amikor Sanyi itt 
hagyott bennünket.

Érdekes dolog, 
hogy halála előtt 
egy héttel telefonon 
beszélgettünk, szo-
kás szerint minden-
féléről, ő mondta, 

hogy a rokonoknál van vendégség-
ben, Kapuváron. Azt is hozzátette, 
hogy neki is jár egy kis pihenő, de 
ez csak négy nap volt. Nem gon-
doltunk arra, hogy nemsokára azon 
a helyen lesz, ahol már végtelen a 
pihenés.

Jakab János

Új versenyengedélyek
A MOHOSZ választmánya 

2011. november 18-án 
úgy döntött, hogy 2012. évtől 
a hazai országos egyéni, csa-
pat és klub bajnokságokon 
kötelezően előírt „Horgász 
Versenyengedély” igazolvá-
nyok kiállításakor és az éven-
kénti meghosszabbításakor a 
versenyzőknek éves tagdíjat 
(felnőtt tagdíj: 2 ezer Ft, ifi 
tagdíj: 800 Ft) kell fizetni. 

A 14 éven aluli versenyzők és 
a fogyatékos versenyeken indulók 
verseny engedélyeinek kiállítása 
és meghosszabbítása díjmentesen 
történik. (Aki az adott évben tölti a 
14. életévét, díjmentes, aki az adott 
évben tölti a 18. életévét, ifjúsági).

A horgászversenyzők által fi-
zetett tagdíjbevételt a MOHOSZ 
költségvetésében elkülönítetten 
kezeli és azt a versenysport finan-
szírozására fordítja.

A versenyzői igazolványok kiál-
lítását a MOHOSZ, míg érvényes-
ségét, meghosszabbítását, a ver-
senyzői tagdíj beszedését a megyei 
szövetségek végzik a jövőben.

Új okmány igénylése
A versenyző egyesülete a megyei 

szövetséghez nyújtja be igénylését, 
ahonnan továbbítják a MOHOSZ 
irodához. Az országos szövetség 
kiállítja az adatok alapján a sor-
számmal ellátott versenyzői iga-
zolványt és visszaküldi a megyei 
szövetséghez. Az igazolványnak 
nincs költsége, de az érvényességét 
kizárólag az évi versenyzői tagdíj 
befizetésével, a versenyzői bélyeg 
beragasztásával éri el. 

2012. évtől érvényesítés
A versenyengedély versenyzői 

bélyeggel érvényesíthető, a megyei 
szövetségeknél.

Ismeretes lehet önök előtt, hogy 
milyen nehézségek vannak a ver-
senysport, ezen belül, különösen 
a nemzetközi versenysport finan-
szírozásában. A versenyzői enge-
délyek érvényesítése, a versenyzői 
tagdíjfizetés az egyik lába lesz a 
versenysport finanszírozásának. 

A versenyzői tagdíj fizetők hoz-
zájárulnak a hazai és a nemzetközi 
versenyek segítéséhez.

Horgászvizeink című dvd
HORGÁSZVIZEINK című 

dvd-t készíttetett a me-
gyei horgász szövetség.

Készítette: ZSPICART 
KREATÍV STÚDIÓ (Vígh 
Zsolt-Tóth Marianna)
A horgászvizeink című filmso-

rozat a magyarországi tavakat, fo-
lyókat holtágakat mutatja be rész-
letesen. 

A sorozat révén könnyen tájéko-
zódhatnak az egyes tavak megkö-
zelítéséről, a terület sajátosságai-
ról, különböző programokról. Az 
első rész Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye jelentősebb horgászvizeit 
mutatja be.

A DVD-n szereplő tavak, 
horgászvizek:

Nagyhalász-Albók Tava, 
Apagyi Kenderáztató, 
Bodrog folyó, 
Bujtosi Agyaggödör, 
Császárszállás-Oláhréti vaztározó, 
Demecser-Rober-tó, 
Gavavencsellői Kacsató, 
Holt-Szamos, 
Keleti főcsatorna, 
Keskeny Holt-Tisza, 
Máriapócsi Horgásztó, 
Nagykállói Horgásztanya, 
Rakamazi Nagymorotva, 
Aranyosárok, 
Szabolcsi Holt Tisza, 
Szabolcsveresmarti víztározó, 
Székely-Őzetanya, 
Tisza folyó, 
Tiszalöki Kenyérgyári holtág, 
Vajai őstó. 
A DVD megvásárolható a me-
gyei horgász szövetség irodájá-
ban. Terjedelme: 74 perc.

iMprESSzuM A parasztbácsi kifogja az arany-
halat.
Azt mondja neki a hal:
–  Három kívánságodat teljesítem. 

Mi legyen az első?
–  Először is egy Mercedes autót 

kérek.
– Milyen hitelkamattal kéred?
–  Na, most akkor zsírban vagy olaj-

ban süsselek ki?!

Két hal beszélget: 
–  Vigyázz! – mondja a nagyob-

bik – Az ott egy horog. Nehogy 
bekapd! 

–  Miért? – kérdezi a kis hal. 
–  Két okból, – válaszolja a nagy. – 

Az egyik, hogy ha bekapod, akkor 
kihalásznak, megpucolnak, meg-
sütnek és megesznek. 

–  Nagyon köszönöm – hálálkodik a 
kis hal – megmentetted az élete-
met. És mi a másik ok? 

–  Az, hogy én akarlak megenni! 

Horgászvicc

Új halfajt fedeztek fel Kárpátalján Száj nélküli ezüstkárász 
(Carassius gibelio)

Karácsonyi halrémálom 
– hipermarket halmustra

A kárpátaljai folyókban 
honos halállományától 

idegen halfajt találtak a hal-
biológusok a Borzsa folyó-
ban – írja az UA-Reporter 
hírportál.

Az eddig csak a Duna vízrend-
szerében honos leánykoncér nevű 
hal akadt fent a halbiológusok há-
lóján a Borzsa Kovászó és Bene 
közötti szakaszán. A internetes 
Wikipédia lexikon leírása szerint 
ez a halfaj, amely eddig Ukraj-
na egyetlen folyójában sem volt 
honos, magányosan vagy néhány 
példányból álló kis csapatokban ta-
lálható meg élőhelyein. A hal teste 
erősen nyújtott, oldalról lapított, 
feje viszonylag kicsi; orra valame-
lyest előreáll, kis szájnyílása ezért 
kissé alsó állású. Nagy, kerekded 
pikkelyei vannak. A háta zöldes, 
oldalai és hasoldala zöld és kék 
fémes csillogású. Hasúszói, vala-
mint a farok alatti és a farokúszója 
vöröses. Testhossza átlag 20-30 

centiméter, de egyes példányai 45 
centisre is megnőhetnek.

A Kárpátaljai Állami Halvédel-
mi Szolgálat szakemberei novem-
berben végeztek ellenőrző lehalá-
szást a megye folyóin, hogy képet 
kapjanak az itt élő halfajok elterje-
déséről és telelési szokásairól. Így 
akadtak rá a leánykoncérra, ame-
lyet még a legtapasztaltabb horgá-
szok is jászkeszegnek véltek eddig, 
holott egy merőben más alfajról 
van szó, amin maguk a haltudósok 
is meglepődtek. Egyelőre ők sem 
tudják, miképpen vándorolhatott át 
ez a hal a távoli Dunából vidékünk 
vizeibe.

A leánykoncér főként nagyobb 
mélységekben, a folyófenék kö-
zelében tartózkodik, és csak az 
áprilisi-májusi ívási időben jelenik 
meg a holtágak sekélyebb parti 
vizeiben. Ilyenkor a hímek és a 
nőstények is különösen színesen 
csillogó, a rózsatövishez hasonló 
nászruhát öltenek.

Palkó István

A Szegedi vadaspark állat-
gondozója, Lévai Jó-

zsef egy különös fejformájú 
ezüstkárászra figyelt fel  
2010 őszén a gólyák eteté-
sére érkezett friss halszállít-
mányban. 

Jobban szemügyre véve kiderült, 
hogy a halnak nincs szája. Alsó 
állkapcsának valamiféle tátogást 
imitáló mozgatására ugyan képes 
volt, de rés ilyenkor sem keletke-
zett nem létező ajkai között, mert a 
szájnyílás helyét vékony, rugalmas, 
hártyaszerű bőr fedte. Hogyan ma-
radhatott életben, és hogyan érhe-
tett el kb. tízdekás testtömeget egy 
száj nélküli hal? - fordult e-mailen 
továbbított kérdésével Lévai József 
a Magyar Haltani Társasághoz.

Az eset valóban különös, de a 
mellékelt fényképfelvétel alapján 
reális magyarázat adható rá. Ha-
lunk nyilvánvalóan a jobb oldali 
kopoltyúfedőjén látható nyíláson 
át vette fel a táplálékot. Ezt úgy 
érte el, hogy légzőizmainak meg-
feszítésével és alsó állkapcsának 
lefelé mozdításával megnövelte 
száj- és kopoltyúüregének térfoga-
tát, miáltal abban vákuum keletke-
zett, s a hiányos kopoltyúfedő által 

szabadon hagyott résen keresztül 
beáramló vízzel a táplálék is meg-
felelő helyre került.

A kis torzszülött életrevalóságát 
mutatja: megtanulta, hogy társai-
val ellentétben neki nem függőle-
ges testhelyzetben, hanem olda-
lára fekve kell megközelítenie a 
táplálékot, ráadásul túl kell úsznia 
rajta, hogy vákuumkeltéskor ép-
pen a kiszemelt falat fölé kerül-
jön a táplálék felszippantására és 
légzővíz beáramlására egyaránt 
szolgáló rés. Az ellenben már ki-
deríthetetlen, hogy ez a „pótszáj” 
fejlődési rendellenesség vagy sérü-
lés következtében alakult-e ki, ne-
tán a kopoltyúfedő éveken át tartó 
„rendellenes használata” alakította 
ilyenné. 

Harka Ákos

Tömött sorokkal, kapkodó – to-
longó tömeggel fogadják a hiper-
marketek a karácsonyi ünnepekre 
készülő lakosságot. A nagybevá-
sárlások idején egy polcfeltöltő 
szavaival élve „mindent el lehet 
adni” az embereknek. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület az élő halak 
kereskedelme kapcsán keresett és 
sajnos, szinte mindenhol talált is 
visszásságokat. A tömött akváriu-
mok zavaros vizeiben nem ritka az 
erőtlenül döglődő ponty, amit ha 
kihalásznak a vízből, még élve be-
zacskóznak a szakszerűtlen – állat-
kínzó eladók.

A jó minőségű halétel alapja len-
ne az egészséges körülmények kö-
zött táplált és kihalászott élő hal. 
A helyben termelt halnál biztosan 
silányabb minőségű az import állat, 
hiszen a hosszasabb szállítás és a 
kereskedelmi folyamatok az álla-
tokban több stresszt, betegségeket, 
pusztulást is okozhatnak. Az állat-
védelmi szempontból korrekt ke-
reskedelmi egység eladója a tudatos 
vásárló által az akváriumban kivá-
lasztott élő halat zsigerelés és cso-

magolás előtt szakszerűen (elekt-
romos sokkolóval vagy ütőfával) le 
kellene ölje. Csomagolni a nagybol-
tokban a szabályok értelmében már 
elpusztított állapotban lehetne. Az 
Orpheus Állatvédő Egyesülethez a 
nagybevásárlások idején rendszere-
sen érkeznek lakossági panaszok a 
halosztályokon tapasztalható rossz 
állapotok kapcsán.

Enni vagy nem enni?
A hal a karácsony hagyományos 

étele szent este, és az ünnepi ebé-
dek asztalán is előkelő helyet fog-
lal el. Alacsony koleszterin szintje, 
és teljes fehérjetartalma miatt is 
hasznos – egészséges tápláléka az 
embernek. Nem mindegy azonban, 
hogy honnan és milyen minőségű 
hal kerül az asztalra. Az állatok 
védelmével, azok jobb tartásával 
az élelmiszerek minősége javul-
hat, ezáltal egészségesek marad-
hatnak az ételek fogyasztói, azaz 
az ember. Boldog ünnepeket és 
szenvedéstől mentes – finom fala-
tokat kíván az Orpheus Állatvédő 
Egyesület.

2012. évi 
jegyárak
Államijegy: 1.000 Ft
MOHOSZ tagsági díj 1.500 Ft 
 ifiknek: 700 Ft
Horgászigazolvány    400 Ft
Fogási napló:      55 Ft
Horgászvizsga: 1.000 Ft
Megyei gyerekjegy 2.000 Ft

Horgászok, figyelem!
2012. január 10. a fogási napló 
leadásának határideje!

Kérjük, hogy a fenti időpon-
tig a fogások összesítése után 
juttassák el egyesületeinkhez, 
ahol további összesítésre kerül. 

A 2012. évi engedélyek váltása 
zökkenőmentesen történik, akár 
már december utolsó napjaiban 
is megújíthatják engedélyüket 
azok a horgászok, akik az újévet 
a vízparton szeretnék kezdeni. 
Jó horgászatot kívánunk, és ta-
lálkozzunk 2012-ben is a víz-
partokon!

A hulladékok 
elbomlása
Anyagok gyapotból 1–5 év, ciga-
rettacsík 5 év, műanyagzacskók 
10–20 év, anyagok bőrből 50 év, 
alumínium dobozok 500 év, üvegek 
1000 év. Műanyag üvegek, pet-
palackok, műanyag dobozok és 
a hungarocell élettartama szinte 
végtelen. Védjük környezetünket!

A száj nélküli ezüstkárász   
 Fotó: endRédi laJos



Gulácsi csukafogó. Fegyver László (4,30 kg), a gulácsi csukafo-
gó verseny nyertese átveszi a neki járó díjat. Cikk a 9. oldalon.

Fotó: Kiss JózseFné

Tíz évesek. A tíz éves jubileumát ünneplte nemrégiben a Nyíregyhá-
zi Városháza Horgász és Szabadidő Egyesület. Képünkön az ünnepség 
résztvevői. Cikk a 10. oldalon. Fotó: RacsKó tiboR

Köszönet az 1%-ért. Köszönjük azoknak, akik 2010. évi 
adójuk 1%-át a Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövet-
sége számára ajánlották fel. A befolyt 103 714 Ft-ból a Villantó Ma-
gazin horgászújság kiadási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövőben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk: 19207119-1-15

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2011. december | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.v illantomagazin.com

Szép cSukA.
November 29-én 

fogta Partizer 
Ferenc a rakamazi 

Nagy-Morotvában. 
Súlya: 8 kg volt

10 kg-oS Süllő.
A süllő mérete 
fejedelmi, még 
a rekordlistások 
között is.  November 
19-én 15.30 órakor 
csapta őt be egy 
gumihallal a Tisza 
tiszabecsi szaka-
szán Kiss Zoltán 
tiszabecsi horgász.

időBE tElt kifogni.
Sikeresen teljesítenek mos-
tanság a horgászok a gulácsi 
Holt-Tiszán, ahol sorra fogják 
a csukákat. November 10-én, 
csütörtökön a délelőtti órákban 
Bihari Ferenc egy 10,5 kg-os 
méretes csukát fogott. Feri 
elmondta, időbe telt, míg az 
óriási halat kifogta, de megérte, 
mert egy feledhetetlen élmény 
marad számára. Fotó: beRKi KáRoly

MérEtES 
ponty. Koncz 

László november 
első hetében 

Vásárosnamény 
közelében lévő 

Keskeny (Holt-Ti-
sza) tavon fogta 
a 70 cm hosszú, 
8 kiló 60 dkg-os 

pikkelyest.
Fotó: Koncz RicháRd

nAgykállói fortunA. Fortuna az idén sokat kedvezett a 
nagykállói pecásoknak. November 6-án, vasárnap Mező Tibor 3,5 kg-
os pontyot, november 8-án pedig 6 kg-os, 90 cm-es folyami harcsát 
fogott a nagykállói Vadkert-Tápcsatornán.

télköSzöntő. 
Lukács Béla az őszies időjárás 
ellenére egy gyönyörű szép 3 
kilogrammos pikkelyest fogott 
a Vadkerti-Tápcsatornán.

őSzi káráSz. Bodnár Balázs 
tiszaberceli horgász zsákmá-
nyolta ezt a 1560 gramm súlyú 
kárászt. A hal november 6-án 
akadt horogra a tiszaberceli 
Kozma-tavon.

MAGAZIN
Villantówww.villantomagazin.com

Rekordfogások megyénkben

kívánj te is boldog új évet a 
horgászoknak!

Jó hangu-
latban
A hideg ellenére jó 
volt a hangulat a 
rakamazi Cormo-
rán Sporthorgász 
és Természetvédő 
Egyesület csuka-
fogó horgászver-
senyén. Cikk a 9. 
oldalon.

Őszi  
haltelepítés 

November 15-én 500 kg 
dévérkeszeget telepítet-

tek a nagykállói Vad-
kert-Tápcsatornába. A 

halak többsége 1 kg-os, 
de akad köztük 3-4 kg-os 
is. A dévérkeszegek mel-
lett pontyok, balin is ke-

rült a tápcsatornába.

Kattanj rá!

Békés, boldog karácsonyt! Örömök-
ben és fogásokban gazdag új évet 
kíván olvasóinak a Villantó Magazin

A pihenés és a szabad-
idő hasznos eltöltése
Tisztelt Horgásztársak!

Az évvége felé közeledve nem-
csak mi horgászok, hanem az embe-
rek többsége visszatekint a magunk 
mögött hagyott esztendőre és rövid 
számvetést készít. Számbavesszük, 
értékeljük, mi az, amit jól csinál-
tunk, és mi az, amit jobban is csi-
nálhattunk volna, mert az emberiség 
nagyon messze áll attól, hogy töké-
letesnek gondolhassa saját ma-
gát. Egy tökéletes világban 
ugyanis nincs helye hábo-
rúnak, gazdasági válság-
nak, éhezésnek, amivel 
bizony a mai világunk-
ban nap mint nap szem-
besülhetünk a háború 
kivételével kis hazánk-
ban is. Elég csak felütnünk 
akármelyik sajtóter-
méket, heti vagy 
napilapot. 

Azt hiszem, a 
horgászok szem-

szögéből nézve mindez felértékeli a 
horgászat jelentőségét. A horgászat 
a pihenés, a szabadidő hasznos és 
kellemes eltöltése – divatos szóval 
élve a rekreáció – egyre fontosabb, 
mert a stressz nem kíméli sem az 
öreget, sem a fiatalt. 

Rohanó világunkban egyre fonto-
sabb, hogy legyen egy kis nyugalom 
sziget az emberek életében, miért 

éppen ne lehetne ez a horgászat?
Szövetségünk egyik leg-
fontosabb küldetése, 
hogy az egyre nehezebb 
gazdasági körülmények 

ellenére jó színvona-
lon tudja biztosítani a 
szellemi felüdülés eme 

formáját, összehangol-
va és egyesítve a 
környezetvédelmi 
szempontokkal, 
a különböző gaz-
dasági érdekek-
kel./3.

Boldog karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Szövetsége

Nyári pillanatképek a Keleti-főcsatornáról!


