
Küldöttértekezlet 2012. évi megyei küldöttértekezletet  
az elnökség április 14-én 9 órára hívja össze, helye: Start Vállalat 
Nyíregyháza, Bujtos u. 32. szám.

Konzultáció. 2012. február 4-én ismét megtartotta a horgász szövetség a szokásos év eleji egyesületi vezetők konzultációját, a Start Vállalatnál, 45 
fő részvételével./3.

TILALOM. Halpusztulás miatt általános horgászati tilalom van a 
Szabolcsveresmarti víztározón!/4.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2012. április | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Telepítés a szövetségi vizekbe! 2012. március 30-án horog-
érett pontyokat telepítettünk a megyei horgász szövetség kezelésében 
lévő valamennyi vízterületébe! Szeretettel várjuk a horgászni vágyókat 
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Közgyűlés. Január 29-én Kisvárdán, a Művészetek Házában tartotta 
évzáró közgyűlését a helyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. Az egye-
sület évek óta rendszeres, nagyarányú a haltelepítést végez a kisvárdai 
tavakba. Archív fotó: fArkAs LászLó

JégBE fAgyOTT 
TErMéSzET.
Sándor Miklósék 
kerti tavában, 
Nyíregyházán a 
kemény februári 
hideg idején jégbe 
fagyott ez az apró 
hal.

PIhEn A BALSAI komp a kikötőnél. Fotó: Racskó tiboR
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Ez még jó kis orsó...

Bemutatjuk a tiszaszalkai Holt-Csarondát
Cikkünk a 10. oldalon

Halásztanfolyam.  
2012 márciusában a Szabolcs- 

Szatmár Bereg megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi Igazgatóság 

megbízásából Szövetségünk ismét 
halásztanfolyamot szervezett.  

A tanfolyamra 2012. március 31-én 
került sor, ahol színvonalas előadá-

sokat hallgathattak meg a leendő ha-
lászok, megkapva a vizsgához szük-
séges anyagokat, melyből egyénileg 

tudnak felkészülni. A vizsga  
2012. április 15-én vasárnap lesz.

Beszámolt a vezetőség
A Bezdéd Horgász Egyesület 2012. január 28.-án 9.00 órakor tartotta éves 
közgyűlését a Tiszabezdédi Általános iskolában, ahol a vezetőség beszámolt 
az év munkájáról, elfogadták a 2012. évi munkatervet és költségvetést.

Köszönjük. Ezú-
ton köszönjük meg 
azoknak a horgász-
társaknak, akik adójuk 
1%-át a Megyei Hor-
gász Szövetség számára 
ajánlották fel. A befolyt 
103 714 Ft-tal a Villan-
tó Magazin horgász-
újság kiadási költségét 
egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat 
a jövőben is köszönet-
tel vesszük. 

Adószámunk: 
19207119-1-15

Fogási átlag
Megyei átlag egy leadott fogási naplóra 
2010-ben 19,23 kg 2011-ben 18,42 kg

Országos átlag egy leadott fogási naplóra:
2010-ben 21,04 kg 2011-ben 20,25 kg

2011. évben országosan az egy leadott 
fogási naplóra eső fogás (256 339 fő felnőtt 
és 10 603 fő ifjúsági egyesületi tag fogási 
naplója alapján) 20,25 kg volt, ez csökkent 
a 2010. évihez (21,04 kg/fő) képest. A fogási 
naplók leadásának fegyelme a felnőtteknél 
81%, az ifjúságiaknál 72%, együttesen 81% 
növekvő tendenciát mutat.

Országos Környezetvédelmi Nap
A Magyar Országos Horgász 

Szövetség részéről felhívással for-
dulunk a horgászegyesületekhez és 
a szövetségekhez, hogy 2012. 
április 14-én, szomba-
ton legyen a Horgászok 
Országos Környezetvé-
delmi Napja. Felhívjuk, 
és kérjük valamennyi 
horgászegyesületet és szö-
vetséget, hogy a vízkezelő 
horgászszervezetek erre a nap-
ra szervezzék a vizeik partján a 
környezetvédelmi munkát, illetve a 
vízzel nem rendelkező egyesületek 
tagsága is vegyen részt a leggyak-
rabban látogatott horgászkezelésű 
vizeken folytatott munkában. 

Ezen a napon közös munkával 
tegyük rendbe vizeink partját, szed-
jük össze, szállítsuk engedélyezett 

lerakóba az ott található szeme-
tet, hulladékot, tartsuk kar-

ban a vízparti növényzetet, 
a fákat, rendezzük vizeink 
környezetét, a horgászhe-
lyeket, tevékenységünk-

kel óvjuk a víz minőségét. 
Horgászok a vizek környeze-

tért” akció keretében megtartandó 
Országos Környezetvédelmi Napon 
minél több szervezet vegyen részt, 
és koordinálja tagjainak munkáját.  
Közös érdekünk a vizek és vízpart-
ok tisztasága és rendje. 

MOHOSZ

2011. évi megyei taglétszám alakulása
A megyei horgászlétszám 2011. évben nőtt!, (162 fővel) a 2010. évihez 

viszonyítva, a növekedés a gyermek létszámban tapasztalható.
Megyei horgászlétszám:
 Tag 2010. év 2011. év Változás 
 felnőtt 12 079 fő 12 071 fő –8 fő
 ifjúsági 416 fő 416 fő 0 fő
 Gyermek 1 258 fő 1 428 fő +170 fő
Összesen: 13 753 fő 13 915 fő +162 fő

2011. évben 73 horgászegyesület működött, két új egyesület is alakult, 
a Timári Horgász Egyesü-
let és a Jándi Természetbarát 
Horgászok Egyesülete. Mind 
ketten vízkezelő egyesületek, 
illetve a Jándi Egyesület ese-
tében a Hortobágyi Nemzeti 
Park a víz hasznosítója. Két 
egyesület megszűnt az év fo-
lyamán, a nyíregyházi Agro-
horog és a nyírbátori Bátor 
Coop Horgász Egyesület.

Taglétszám alakulása 2011. évben

Nyitás:
május 1-jén!
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Megalakult az Országos Hal-
gazdálkodási Szakbizottság
2012. március 8-án tar-

totta alakuló ülését a 
Magyar Országos Horgász 
Szövetség által alakított Hal-
gazdálkodási és Halvédelmi 
Bizottság. 

A bizottság tagjai között helyet 
kapott Fesztóry Sándor is, a megyei 
horgász szövetség ügyvezető igaz-
gatója is, aki halászati szakmérnök, 
egyben halászati szakértő is.

A bizottság tagjai még: Beré-
nyi Béla a Horgász Egyesületek 
Pest megyei Szövetségének elnöke, 
dr. Gorda Sándor halászati szak-
értő, dr Györe Károly halászati 
szakértő, Kapitány Zsolt, Bara-
nya Megyei Horgász Szövetség 

ügyvezető elnöke, Láda Gáspár 
Csongrád megyei Horgász Szö-
vetség ügyvezető elnöke, Nemes 
Attila Kőrösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetségének ügyvezető 
elnöke 

A bizottság elnöke: Baranyai 
Lőrinc, a Horgász Egyesületek 
Pest megyei Szövetségének ügy-
vezető elnöke lett.

Orvhalászok 
a rakamazi Morotván

A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság Tokaji Vízirendészeti 
Rendőrőrse büntetőeljárást indított 
2 fő rakamazi lakossal szemben, 
akik egymás tevékenységéről tud-
va és egymást segítve a Rakamaz 
külterületén található Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédelmi 
Egyesület kezelésében lévő Morot-
va holtágon 2012. március 17-én a 
délutáni órákban érvényes állami 
halászjegy és területi engedély nél-
kül 3 db (80-50-20 méter hosszú-
ságú) halászhálót helyeztek el hal-
fogásra alkalmas módon. A halász-
hálókat tiltott halászati módszerrel 
egymás után helyezték el úgy, hogy 
a kirakott halászhálók a vízterület 
medrének felénél többet elzártak. 
A hálók lerakását követően az el-
követőket a parton a rendőrjárőr 
tetten érte, így a cselekményüket 
befejezni nem tudták.

Az elfogást követően a lerakott 
hálók felszedése során azokban ös-
szesen 7,5 kg csuka (tilalmi időben 

lévő), 6,5 kg ponty, 8,6 kg kárász, 
4,4 kg keszeg fajú hal volt megta-
lálható melyek értéke 22 275 Ft. A 
gyors tettenérésnek köszönhetően a 
kifogott halakat életképes állapot-
ban a vízbe visszaengedték, így a 
lopási kár megtérült. Az elkövetés 
eszközeit, a halászhálókat, a csóna-
kot a személyek előállítását köve-
tően a vízirendészet lefoglalta.

Az orvhalászokkal szemben ki-
sebb értékre elkövetett lopás vétség 
kísérletének illetve tiltott vadászati 
vagy halászati eszközzel elkövetett 
állatkínzás vétségének elkövetése 
miatt folytatnak le nyomozást. 

Évadnyitó horgászverseny
A Sporthorgász Egyesületek Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövet-
sége rendezésében kerül sor az ÉVAD-
NYITÓ HORGÁSZVERSENYRE, a 
Kocsordi Kraszna Horgász Egyesület 
kezelésében lévő Kocsordi Kirva la-
poson 2012. április 22-én (vasárnap)

Egyesületenként kortól és nemtől 
függetlenül, a fenekezős kategóriában 5 
fő nevezését tudjuk elfogadni, valamint 
a versenyszektorban induló verseny-
horgászokat, külön nevezési lapon. 

A versenyre érvényes horgászigazol-
vány szükséges!
Nevezési díj:
felnőtt horgász esetében: 3 000 Ft/fő
U-14, U-18, U-23,  
női versenyezőknek: 2 000 Ft/fő
U-23:  2011. december 31-ig nem töltötte be 

a 23. évét
U-18:  2011. december 31-ig nem töltötte be 

a 18. évét
U-14:  2011. december 31-ig nem töltötte be a 

14. évét, de betöltötte a 10. évét.

Felhívjuk az egyesületek verseny-
felelőseinek szíves figyelmét, a kor-
osztályban történt változásra, (U22 mó-
dosult U23-ra) az Országos Verseny-
szabályzatnak megfelelően. (Hiszen a 
megyei válogatottat is e szerint kell 
összeállítanunk majd.)

Horgászmódszer: 1 bottal, feneke-
zős (max. 3 horog), versenykategóriá-
ban: úszós készséggel.(felnőtt kategó-
rián belül szektorok lesznek kialakítva) 
A versenyen használható maximális 
bothosszak:
U 14 kategória 10,00 m
U 18 kategória 11,50 m
U 23 kategória 13,00 m
Női 11,50 m
Felnőtt férfi 13,00 m

A felszerelés váltogatása megen-
gedett.

A verseny ideje alatt csali és etető-
anyag a megyei Versenyszabályzatnak 
megfelelően, (fordulóként max. 17 liter 
etetőanyag, 2,5 liter csali, ebből max. 
0,5 liter lehet szunyoglárva) élő és 
élettelen hal, vagy halszelet használa-
ta, tilos!

Versenyprogram:
07.00  Gyülekezés a versenyszektor horgászai 

részére
07.30 Versenyszektor sorsolás
07.45  Gyülekezés a fenekezős kategória hor-

gászai részére
08.00 Megnyitó
08.30 Fenekező szektor sorsolása
09.25 Jelzés az etetés megkezdésére
09.30 Jelzés a verseny kezdetére
12.25 Jelzés a verseny utolsó 5 percére
12.30 Jelzés a verseny végére
12.40 Zsákmány mérlegelés közvetlenül a 
horgászhelyeken
13.30 Eredményhirdetés, díjkiosztás

Díjazás: fenekezős kategóriában az 
első 5 versenyző, versenyszektorban 
(felnőtt) első 5 versenyző.

Különdíj: A legjobb női, U-14, 
U-18, U-23 (versenyszektorban)

Nevezési határidő: 2012. április 18. 
szerda 12 óra. 

Nevezéseket a mellékelt nevezési la-
pon a nevezési díj befizetésével együtt 
kérjük szövetségünk részére megkül-
deni, szíveskedjenek. A verseny szín-
helyén egy ízletes ebéddel vendégeljük 
meg a résztvevő versenyzőket, továbbá 
a helyszínen büfé szolgáltatás is rendel-
kezésükre áll.

Szűcs Sándor  
Verseny Szakbizottság tagja

IMPrESSzUM

A Vasutas HE horgászbörzéje
2012. február 25-én, szom-

baton immár 4. alka-
lommal rendeztük meg a 
horgászbörzét a nyíregyházi 
Vasutas Művelődési Házban. 

A rendezvény életre hívását pár 
évvel ezelőtt az indokolta, hogy 
a nagylétszámú egyesületünk egy 
jelentős rétegét az idősebb korúak 
adják, akik az alacsony nyugdíjak 
miatt talán így több lehetőséghez 
jutnak a horgászfelszerelések vá-
sárát, csereberéjét illetően. A hely-
szín is mindig ugyanaz: a Vasutas 
Művelődési Ház a Toldi utcán. A 
művelődési ház termei közül gya-
korlatilag már mindegyikben ren-
deztünk börzét, az idén a leghátsó 
kis termet kaptuk, ahol amúgy is 
megtalálható az egyesületünk egy-
kor mozgalmas horgászéletet fel-
mutató irodája.

Az árusítók száma az idén meg-
haladott minden eddigit, sajnos 
azonban a vásárlók száma elmaradt 
a várakozástól. Az igazi okot nem 
tudjuk, csak gondolataink vannak 
arra vonatkozóan, hogy ez miért 
alakulhatott így. Alapvetően az 
egyesületi filozófiába illően igye-
keztünk az árusítóknak is kedvező 
lehetőséget kínálni, vigyázva arra, 
nehogy megterhelő legyen a szá-

mukra az asztalpénz. Egyesületi 
szempontból ez a terem bérleti dí-
jának kompenzálására volt elegen-
dő a teljes összeg egyáltalán nem 
jött ki belőle. A látogatók, vásárlók 
teljes mértékben ingyenesen láto-
gathatták a börzét.

Az árusított horgászeszközök 
felhozatalából nem volt hiány, a 
pergető cuccoktól kezdve a feede-
rezés és a finomszerelékes horgá-
szaton át hozzá lehetett jutni min-
denféle „kütyühöz”, amire csak 
horgász vágyhat.

A programunk 9-től déli 12 óráig 
tartott, jókat beszélgettünk közben, 
valamint többen megismerhették 
egyesületünk új gazdaságisát is, 
Béres Miklóst!

Csak reménykedni tudunk ab-
ban, hogy az elkövetkező időkben 
a börze iránt megnőhet az igény 
és egy kicsit pezsdülhet tőle a 
„horgásztársadalmi” élet. Ebben 
szeretnénk kérni tagjainkat és min-
den érintett horgásztársat, hogy a 
sikeresség fokozásának érdekében 
a pzsolt2@gmail.com e-mail címre 
küldjék el azokat a gondolatokat, 
ötleteket, amikre szerintük igénye 
lenne a tagságunknak ahhoz, hogy 
a téli horgászélet egy kicsit meg-
pezsdüljön!

Pataki Zsolt, elnök

Tovább szeretnének lépni
A Nyírteleki Sporthorgász és Ter-

mészetvédő Egyesület megtartotta 
február 14-én évzáró és évnyitó 
közgyűlését. A taglétszám 585 fő 
volt. Ebből 524 felnőtt, 17 ifi, 40 
gyermek, 70 év feletti 4 fő. Három 
versenyünk, a Tokaji Pontyfogó, a 
Tiszavasvári Egyesületi és a Ra-
kamazi Őszi összesítése alapján a 
második alkalommal kiírt” Az év 
horgásza” címet Biri László sze-
rezte meg. Versenycsapatunk má-
sodik lett a megyei bajnokságban 
és ezzel elnyerte a jogot, hogy az 
első osztályban indulhasson. 

A megyei tisztségviselői verse-
nyen három győzelem után az idén 
másodikak lettünk. 
Nagy eredmény-
nek tekintjük, hogy 
végre sikerült előre 
lépnünk a gyerek-
nevelés terén. A gá-
vavencsellői egye-
sület hozzájárulá-
sával egy versenyt 
rendeztünk nekik 
a Kacsa tavon. Ezt 
2012-ben folytat-
nunk kell. 2012-ben 
ismét három ver-
senyt szervezünk. 

Részt veszünk a 
város közéletében. 

Többszöri sikertelen próbálkozás 
után felvesszük a kapcsolatot test-
vérvárosaink hasonló civil szerveze-
teivel. Horgásztanfolyamot indítunk 
a város iskolásainak. Ehhez a veze-
tőség külön ifjúsági felelőst jelöl ki. 
Szeretnénk minél több gyermeket 
eljuttatni horgásztáborba. 

Versenycsapatunk célja, meg-
kapaszkodni az első osztályban. 
Szeretnénk elősegíteni tagjaink hor-
gászkirándulásainak szervezését, le-
bonyolítását. Ehhez partnereket ke-
resünk. Szorosabbra kívánjuk fűzni 
kapcsolatainkat más – horgászvízzel 
rendelkező – horgászegyesületek-
kel. Dankó Mihály, elnök

Az OrSzágOS KörnyEzETvédELMI JELEnTéShEz
szóló jelentő lap letölthető a www.mohosz.hu Környezetvéde-
lem menüpontról. és beküldhető e-mailen is mohosz@mohosz.
hu címre, vagy 06-1/248-2592 faxon, vagy 1511 Budapest Pf. 
7. postacímen, vagy a megyei Horgász Szövetségen keresztül.

Versenynaptár 2012
Idő Megnevezés helyszín nevezési díj
04. 22. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos fn: 3 E, U–14, 

U–18, U–23, 
nő 2 E

04. 14. X. Városháza-Kupa Székelyi víztározó meghívásos

05. 13. I. osztályú Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök nincs

05. 20. II. osztályú Csapatbajnokság Nyírbátor, Szénarét nincs

06. 17. Csónakos Pergető OB. 3. 
forduló

Csobaji holtág nevezéses

06. 17. Egyéni Bajnokság Nagykálló fn: 3 E, U–14, 
U–18, U–23, nő 2 
E, 2 fordulós

06. 30.–07. 01. OHCSB I. o. Szeged Matyér

07. 14.–15. XVII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

egyeztetés alatt ------

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

08. 12. dr. Maleczky Imre Emlék-
verseny

Apagyi Kenderáztató nevezéses

09. 09. Szűcs Attila Emlékverseny Tímári Tiszapart nevezéses

09. 16. Tisztségviselői Horgász-
verseny

Tiszalöki Kenyérgyári 
holtág

13 E Ft/csapat

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és 
az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintettekkel közli.

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

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

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

Biri László lett az év horgásza

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

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

A Korzó Üzletházzal szemben,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

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

48 m2-es irodahelyiség eladó!
A zsákmány
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BEMUTATJUK:
Tiszaszalka, Holt-Csaronda
Tavaly ismét egy új 

gyöngyszemre bukkan-
tam, a Holt-Csarondára. Sza-
bó László elnök úr meghívá-
sára látogattam el ide, Robi 
barátommal.

Pont a házi horgászverseny zaj-
lott, így biztos lehettem benne, 
hogy lesz mit fényképeznem. Így 
is lett. De ne menjünk a dolgok 
elébe. Egy viszonylag kicsi, de na-
gyon szép terület a Csaronda, mint-
egy 4,9 ha-os. A tagság mindössze 
40 fős és nem is nagyon ismert 
vízterület volt eddig. Én is csak 
hallomásból ismertem. Átlagban 
2,5 m-es víz borítja, mindennel, 
ami kell egy igazi szívdobogtató 
vadvízhez! Töklevél, bedőlt fák, 
bokrok, akadók, nád, gyékény.

Természetvédelmi terület is, nem 
véletlenül. Majd a fotók beszél-
nek erről. A fogható halak, ponty, 
amúr, kárász és csuka. Nekünk 
csak a pontyhoz volt szerencsénk. 
Évi, 10-11 q halat telepítenek, de 
már említettem, hogy kis egyesü-
letről van szó, így ez is szép men-
nyiség. Tavaly még nem, de az idei 
évtől már kapható lesz napijegy, 
2500 Ft-ért. Az éves engedély pe-
dig 20 000 Ft. Pénteken és szom-
baton éjfélig lehet horgászni. 2 db 
nemes és 5 kg egyéb hal fogható 
naponta.

A tórekorder halak: amur 13,40 
kg, ponty 8,9 kg, csuka 11 kg, har-
csa 14,7 kg

Az elnök úr tervei szerint, a faér-
tékesítésből származó bevételt hal-
telepítésre fordítják az idei évben. 
Elmondása szerint olyan 70-80 q a 
terv. Remélem, sikerül. Kár lenne, 
ha nem. Akkor csakugyan halpa-
radicsommá válhatna és rengeteg 
vendéghorgászt vonzhatna ez az 
amúgy is gyönyörű hely.

A házi verseny helyezettjei:
1. Gergely István, 5002 g,
2. Ricsei István, 3840 g,
3. Szatmári József 2350 g.

Ha lehetőségem nyílik rá, az idén 

is ellátogatok, egy kis amurkaland 
reményében. Hátha kerül egy-kettő a 
bozótosból. Nos, akinek kedve szot-
tyant, nyugodtan látogasson el ide.

Katona Zoltán, Mátészalka

2012. február 4-én ismét meg-
tartotta a horgász hzövetség a szo-
kásos év eleji egyesületi vezetők 
konzultációját, a Start Vállalatnál, 
45 fő részvételével. 

A megbeszélést a hzövetség el-
nöke, Virág Imre nyitotta meg, 
majd Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató számolt be a 2012. évet 
érintő változásokról. Kovács Lász-
ló könyvelő az adó és TB változá-
sokról, valamint pályázati lehető-
ségről és az új egyesülési törvény 
változásairól tartott előadást.

Szakmai prezentációt tartott to-
vábbá dr. Györe Károly, a HAKI 
tudományos főmunkatársa a ter-
mészetes vizek halállományának 
alakulásáról.

Konzultáció:
aktuális kérdések, adó- és TB-vál to zá-
sok, természetes vizek halállománya

2/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta: a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót 
és a hozzászólásokra adott választ.

3/2012. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2011. évi 
gazdálkodásról, vagyonmérlegről, 
eredménylevezetésről (taglétszám, 
fogási eredmény) adott jelentést.
A megyei szövetség 2011. évi 
eredmény levezetése:
Bevétel:
irányításon:  19 290 863 Ft
vízterületen:  33 703 456 Ft
Összesen:  52 994 319 Ft
Kiadás:
irányításon: 24 713 492 Ft
vízterületen:  33 374 304 Ft
Összesen: 58 087 796 Ft
Eredmény: 5 093 477 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás ol-
dalon megegyező: 23 154 614 Ft

4/2012. Az elnökség megtárgyal-
ta és elfogadta a megyei szövetség 
2012. évi költségvetését az alábbi 
bevételi és kiadási főösszegekkel:
Irányításon: 31 393 000 Ft
Vízterületen: 32 874 000 Ft
Összesen:  64 267 000 Ft

5/2012. Az elnökség elfogadta 
a szövetség dolgozóinak 2012. évi 
béremelését, a munkabérek nettó 
értékének megőrzéséhez szükséges 
mértékkel.

6/2012. Az elnökség tudomásul 
vette az egyesületi közgyűlések ta-
pasztalatait, a közgyűléseken részt 
vett szövetségi képviselők tájékoz-
tatásai alapján.

7/2012. Az elnökség elfogadta a 
2012. évi megyei versenynaptárt.

8/2012. Az elnökség megbízta 
Virág Imre elnököt, hogy a 2012. 
évi megyei küldöttértekezletet 
2012. április 14-én 9 órára hívja 
össze, helye: Start Vállalat Nyír-
egyháza, Bujtos u. 32. szám, az 
alábbi napirendi pontokkal:

1.  A küldöttközgyűlés munka-
bizottságainak megválasztása 
(mandátumvizsgáló, szavazat-
számláló)

2.  Megyei szövetség elnökségének 
beszámolója a 2011. évi küldött-
közgyűlés óta végzett munkáról

3.  A megyei szövetség 2011. évi 
eredmény-levezetésének, va-
gyonmérlegének és a 2012. évi 
költségvetésének, és munkater-
vének ismertetése, elfogadása

4.  Felügyelő bizottság beszámo-
lója

5.  Hozzászólások, válaszadások
6.  Alapszabály módosítása.
7.  A Víz-Környezetvédelmi Szak-

bizottság és a Halgazdálkodási 
Szakbizottság összevonása és 
feladatának meghatározása az 
alapszabály 9.§.1. pontja alap-
ján.

8.  A jelölő bizottság beszámolója a 
végzett munkáról

9.  Szakbizottsági elnök, elnökségi 
tag megválasztása

10.  Különfélék
Határozatképtelenség esetén a 

fenti napirendi pontokkal a köz-
gyűlést ismételten összehívom, 
2012. április 14-én 930 órára, mely 
a megjelentek számától függetle-
nül határozatképesnek minősül.

9/2012. Az elnökség javasolta a 
küldöttközgyűlésnek, hogy járul-
jon hozzá, hogy a megyei szövet-
ség csatlakozzon a Leader prog-
ramhoz.

10/2012. Az elnökség elfogadta 
és megszavazta a kitüntetésekre 
tett személyi javaslatokat.

11/2012. Az elnökség javasolta 
a Küldöttközgyűlésnek, a Víz-Kör-
nyezetvédelmi Szakbizottság va-
lamint a Halgazdálkodási Szak-
bizottság összevonását, Víz-Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodási 
Szakbizottsággá.

12/2012. Az Elnökség az alábbi 
Alapszabály módosításokat javasol-
ta a megyei küldöttközgyűlésnek:

Az alapszabály 1.§-a egészül-
jön ki egy 4) ponttal, mi szerint a 
szövetség telephelye: Győrtelek, 
Rákóczi u. 53. továbbá Nyíregyhá-
za-Császárszállás, Kárász u. 3. Ez 

a Leader programhoz való csatla-
kozás miatt lenne fontos.

Továbbá a 7.§. 1) pontja kerüljön 
módosításra, miszerint az elnökség 
11 tagú, helyette az elnökség 10 
tagú. A 2) pontot e szerint értelem-
szerűen javítani: Az elnökség tag-
jai: elnök, alelnök, és a 8 tag helyett 
7 tag, és az ügyvezető igazgató.

És a legfontosabb változtatás, 
hogy közhasznúak szeretnénk len-
ni, ha elfogadja a küldöttközgyű-
lés, kérjük, a közhasznúsági nyil-
vántartásba való bejegyzésünket. 

Ezért a nevünkben is változ-
tatnánk: Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasz-
nú Szövetsége, rövidítve: Megyei 
Közhasznú Horgász Szövetség ez 
az 1.§.1) pontját érinti. Továbbá 
az 1§. kiegészülne egy 5.) ponttal, 
mi szerint a Szövetség besorolása: 
közhasznú, nonprofit.

A 2.§. pedig az alábbiakkal 
egészülne ki: a szövegség céljának 
megvalósítása érdekében együtt-
működik minden olyan hazai és 
nemzetközi állami, társadalmi 
és gazdálkodó szervezettel, más 
társaságokkal és szövetségekkel, 
amelyek segítik a Szövetség ered-
ményes működését és céljainak 
megvalósítását. E célokat köz-
hasznú tevékenységként, nyere-
ség- és vagyonszerzési cél nélkül, 
közhasznú szövetség formájában 
végzi. A fentiekben meghatározott 
célokat pályázatokból, támogatá-
sokból és a befizetett tagdíjakból 
kívánja elérni.

A 4.§. 8) pontja értelmében: a 
Tagsági viszony megszűnik: 5. 
szakasza szerint, ha a küldöttköz-
gyűlés a tagszervezetet kizárja mó-
dosulna, ha az elnökség a tagszer-
vezetet kizárja.

Ennek megfelelően a 6.§. 5 b) 
pontja törlésre kerül, mi szerint a 
küldöttközgyűlés kizárólagos ha-
táskörébe tartozik a tagok kizárása.

Virág Imre elnök

Évzárás, évnyitás
a 2012. március 23-i elnökségi ülés

HATÁROZATAI

hALTELEPíTéS
a Sóstó-Gyógyfürdői Csónakázó 
és Fürdő  tavakba 2012. már-
cius 29-én csütörtökön nagyobb 
mennyiségű, pikkelyes pontyot 
helyezett ki a vízkezelő egyesü-
let. A horgászat folyamatosan 
ment, tilalmi idő nem volt.

2011. évi regisztrált horgász taglétszám

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  
www.villantomagazin.com oldalunkon.
A kód leolvasásához a QrAFTEr alkalmazást  
kell telepíteni okostelefonjára.

A kocsordi 
Kirva-lapos

Március 28-án 16 mázsa horog-
érett nyurgapontyot telepítettünk 
a vízbe, a tavalyi több mint 50 
mázsa ponty és dévér után. Hor-
gászni április 7-től lehet. Április 
14-én környezetvédelmi napot tar-
tunk. Április 15-én Tavasz Kupa 
versenyünk lesz. Nevezni úszós 
és fenekezős készséggel lehet, va-
lamint ifi kategóriában. Nevezési 
díj 2800 Ft (napijegy ára) ifi 1600 
Ft. Szeretettel  várjuk a napijegyes 
horgászokat 8 stéggel a hét minden 
napján.

Eszenyi Tamás H.E. titkár
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Tavaszi verseny
A nyíregyházi Vasutas Sporthor-

gász és Természetvédő Egyesület 
2012. április 15-én vasárnap 7.00 
órától tartja a gyerek és ifjúsági 
versenyzőinek az évente szokásos 
tavaszi versenyét az orosi Erdé-

lyi-Majorban. A versenyen nevezési 
díj ellenében nem Vasutas tagok 
is részt vehetnek, a saját tagjaink-
nak a verseny ingyenes! A verseny 
részletes szabályzata elolvasható a 
www.vste.hu oldalon. A versenyre 
előzetes írásos vagy elektronikus 
jelentkezés szükséges!

Pataki Zsolt, VSTE, elnök

Jelentős a kár a Szabolcsveresmarti-víztározón
Felháborodott horgászok azzal 

keresték meg szövetségünket, 
hogy a Szabolcsveresmarti víztáro-
zó az őszi-téli lehalászásokat köve-
tően több tíz mázsa hal pusztult el. 

Fényképeket és videó felvételeket 
is eljuttattak hozzánk, ami alap-
ján nagy mennyiségű hal pusztulása 

volt megállapítható. Ezt követően 
kimentem a helyszínre, hogy sze-
mélyesen is meggyőződjek a hír 
valóságtartalmáról. A tó partján 
megdöbbentő kép fogadott. A szinte 
teljesen lecsapolt tározó medrében 
és partján elhullott erősen bomló-
félben lévő haltetemek voltak igen 

nagy számban, ami alapján megál-
lapítható, hogy (mivel a hal tulajdon 
joga a Magyar Államot illeti meg, 
amíg jogszerűen ki nem fogják) az 
államot, illetve a hasznosítót jelen-
tős kár érte. Ezúton is szeretném 
tájékoztatni az érintetteket, hogy a 
felelősség megállapítása – annak 

ellenére, hogy az emberi felelős-
ség – gyanúja felmerülhet – nem a 
megyei horgász szövetség felada-
ta, ezért nem kívánok ilyen jellegű 
megállapításokat tenni, viszont a 
képek alapján mindenki élhet a saját 
vélemény kialakításának jogával.

Fesztóry Sándor

Általános hor-
gászati tilalom

A nemrég napvilágot látott 
hír szerint a halászat miatt még 
2011 őszén lecsapolt Szabolcs-
veresmarti-víztározón totális 
halpusztulás történt! A nagy 
mennyiségű, több tonnát meg-
haladó harcsa, süllő, ponty és 
keszeg tetemek eltávolítása 
még a cikk írásakor is folya-
matban volt. Érthetetlen, hogy a 
kezelő Szabolcsi Halászati Kft. 
szakemberei miért nem észlel-
ték a katasztrófa előjeleit és 
miért csak több héttel a tározó 
kiolvadása után kezdtek hozzá a 
haltetemek eltávolításához? Az 
ügy kivizsgálásának az idejére 
a Kormányhivatal Földműve-
lésügyi Igazgatósága általános 
horgászati tilalmat rendelt el. 
A vizsgálatok, a halpusztulás 
okainak és az esetleges emberi 
mulasztásoknak feltárása jelen-
leg is folynak!

Iszapig befagyott. Részletek Radóczi Jánosnak a halpusz-
tulásról, a Kölcsey TV-ben adott nyilatkozatából: „De csak ennyire 
tudtuk kitakarítani, a megmaradt hal viszont februárban egy olyan je-
lenséggel találkozott, ami nem hétköznapi. Folyamatosan –15-20 fok 
hideg volt és helyenként 30-40 cm-es jég is keletkezett. Egyes helyeken 
teljesen az iszapig lefagyott a tározó, mert föl van eléggé iszapolódva, 
és itt a halnak nem volt menekülési lehetősége! De kiszedni sem tud-
tuk ősszel, mert abból az iszapból képtelenség. Azért volt benne talán 
egy kis bliccelés is, hogy hátha megússza a telet, de hát ez a hideg az 
közbeszólt...”

Hatvanéves a Vásárosnaményi Postás HE
Részletek az egyesület emlékülésén 
elhangzott beszédéből

Hatalmas erkölcsi és testi erőt 
ad minden horgásznak, a 

horgászközösséghez tartozás 
elemi normáinak való megfele-
lési kényszer is! Ezekért az él-
ményekért és hasznosságokért 
állítjuk, hogy horgászni jó, és azt 
is, hogy horgászegyesületben, 
horgászbarátok között élni JÓ!

Éljen hát; emberi- és horgász önérze-
tünk és öntudatunk is! Éljen az ember-
méltóságunk megőrzését megkövetelő 
közösség, az immár 60. évébe forduló 
Vásárosnaményi Postás Horgász Egye-
sület, aminek a jubileumi születésnap-
ját itt, ma ünnepeljük!

Köztudott, hogy:  1945 után a ter-
mészeti erőforrások állami tulajdonba 
kerültek. A vizek halászati jogát a több 
évszázados tapasztalattal rendelkező 
halászok kapták meg, akik az 1948. 
évi hatalomátvétel után, az állami po-
litikát „követve!?”, hamar megalakí-
tották a Halászati Szövetkezeteket, (mi 
HTSZ-ként ismerhettünk egyet). Itt, a 
Tisza vízrendszerén is, a halászati jog 
birtoklóivá, gyakorlóivá váltak.

A már működő horgászegyesületek-
nek – és az újonnan alakuló horgász-
egyesületeknek is – a halászati termelő 
szövetkezetekkel kellett az 1948–49. 
évektől együttműködniük a halfogás, a 
területi jegyek váltása tekintetében.

1951 szeptemberében 3 hónapra 
küldött a Debreceni Postaigazgatóság 
Vásárosnaményba „az ottani postához 
segíteni”. Ma, 2009-ben is, itt élek 
feleségemmel, segítőmmel együtt. Az 
ismeretség a „Csipke” étteremben kez-
dődött a horgászokkal. Orosz László, 
Erdőközi Imre, Boros László, Szilá-
gyi Jenő, Varga Emil, Pallai Károly 
horgászokkal ott ismerkedtem meg. 
1952-ben, mint „rapsicot”, kivittek a 
Krasznára, a Tiszára, és a Túrra hor-
gászni. Beoltottak, és így tevékenysé-
gemet „a horgászatot” szerettem volna 
törvényessé, legálissá tenni. Fehérgyar-
maton már volt horgász egyesület. Ők 
adták azt a tanácsot, hogy forduljak ta-
nácsért Berényi Jánoshoz, a MOHOSZ 
főtitkárához. Ezt meg is tettem.

Elmondta, hogy a meglévő törvé-

nyek értelmében, egyesületet alapítani 
nem lehet. Kíséreljük meg a Vásá-
rosnaményban működő postás sport-
egyesülethez csatlakozni, mint horgász 
szakosztály. Szerencsénk volt, a pos-
tánál működött a Postás Sportkör, itt 
kezdtük az egyesületi életünket, mint 
Horgász Szakosztály 1952. május 
11-én. Az 1954–1956-os évek esemé-
nyei tették lehetővé, hogy mint önálló 
Postás Horgász Egyesület működjünk 
tovább. Az akkor alumíniumból készí-
tett bélyegzőt a mai napig őrizzük. Az 
1952-1962 közötti időszakról sajnos 
irattár nem maradt meg.

Az első alapszabály 1962-ből szár-
mazik. A személyi- és adattári anya-
gok hiányosan az egyesület birtoká-
ban vannak. 1976-ban, Szilágyi Jenő, 
volt gazdasági felelőstől, Szücs Imre 
vette át ezt a feladatot. Ez a Szücs 
Imre én voltam. Az általam felsorolt 
horgásztársak adták az egyesület első 
vezetőségét: Elnök: Erdőközi Imre. 
Alelnök: Orosz László. Gazd. fele-
lős: Szücs Imre. Titkár: Boros László. 
Verseny fel.: Szilágyi Jenő. Felügyelő 
biz. elnöke: Varga Emil. Horg. mester: 
Pallai Károly. 1982-ig az egyesület 
csak a jegykiadásokkal foglalkozott. 
Saját vizünk nem volt, így a házi 
horgászversenyeket mindig a Tiszán 
rendeztük meg.

A Beregben, illetve a környékün-
kön sem működött horgász egyesület, 
ennek következtében az egyesület tag-
létszáma 200-400 fő között mozgott. A 
megyei szinten megalakult „intéző bi-
zottság” később a „megyei szövetség” 
munkájában részt vett az egyesületünk 
is. Én, 2001-ig dolgoztam a „megyei 
szövetségben”, mint felügyelő bizott-
sági tag. 1982-ben az egyesületünk dr. 
Kiss György, az akkori járási tanács 
elnöke segítségével egy levágott tiszai 

kanyar vízkezelési jogát szerezte meg. 
Ez a levágott kanyar kb. 2–2,5 km 
hosszú volt és Tiszaszalka alatt az úgy-
nevezett „Kilencesbe” torkollott. Azt 
lehetett mondani, hogy a gyürei oldala 
lefelé végig magas törőpart volt. Előre 
meg lehetett jósolni, hogy ez a vízterü-
let előbb-utóbb fel fog töltődni.

A Felső-Tisza a Fehérgyarmati Ha-
lászati Szövetkezet kezelésében volt. 
Ezen szövetkezet elnöke Birovecz Jó-
zsef ajánlatot tett az egyesületnek, hogy 
a levágásért és 30 000 Ft-ért a „Kes-
keny nevű Holt-Tiszát” kb. 20 hektár 
vízkezelési jogát, átengedi nekünk. A 
vezetőség megtárgyalta az ajánlatot és 
elfogadtuk azt. Az idő minket igazolt. 
A 2–2.5 km hosszú levágásból ma már 
csak kb. 300 méter hosszúságú terüle-
ten van víz, a többit a Tisza feltöltötte. 
A „Keskeny” vízállása –mivel az a víz-
védelmi töltésen belül fekszik– a Tiszá-
tól függ. Ezen ok miatt a vízutánpótlást 
biztosítani kellett. 1984. június 7-től vi-
zet kellett szivattyúzni a „Keskenybe” 
az alacsony vízállás miatt. Kb. 40 000 
Ft-ot fizettünk érte. Ez indította el a 
vízutánpótlás tervét. A tervet Guttper 
József vízvédelmi felelős készítette el. 
1986 augusztusában lett kész a töltés.

A munkát a Beregi Vízgazdálkodási 
Társulat végezte el 1986 szeptemberé-
ben, 103 852 Ft-ért. Ekkor vásároltunk 
egy Stihl-fűrészt is, 42 000 Ft-ért. 
Az egyesület a GOV-tól ajándékba 
kapott egy kiselejtezett lakókocsit. A 
végleges fennmaradási engedélyt Vá-
sárosnamény város jegyzője adta ki 
1999-ben.

Az 1989-es rendszerváltás után lehe-
tőség adódott arra, hogy a kezelésünk-
ben lévő „Keskenyt”, – mint vízterület 
tulajdonjogát is megszerezzük vásárlás 
útján. Az adásvételi szerződést a tulaj-
donossal a Tiszaparti Szövetkezet Vá-
sárosnamény II. 1991. augusztus 30-án 
aláírtuk. A Sz.-Sz.-B. Megyei Vagyon-
átadó Bizottság, az adás-vételi szerző-
désünket 1992. január 9-én jóváhagyta. 
A 036–os helyrajzi számmal 16 hek-
tár 5.665 négyzetméteres „Holt-Tisza” 
megjelölésű vízterület 82 653 Ft-ért az 
egyesület tulajdonába került.

Az egyesület tulajdonában lévő 036 
hr. számú ingatlannal határos ingatla-
nokon, „szerződés út szorgalmi jogról” 
megállapodást írtunk alá, 1992-ben, a 
tulajdonosokkal. A Keskenyből 4 hek-
tárt, 1526 négyzetmétert, még meg 
kellett venni ahhoz, hogy az egész víz-

terület az egyesület tulajdonába kerül-
jön. A fent említett területet. 6 év alatt 
kétszer mentem végig a bíróságokon, 
egyszer a legfőbb ügyészségen, egyszer 
az Alkotmánybíróságon. Első fokon 
mindig nyertem, a többin sohasem. A 
Legfőbb Bíróság tűzött ki egy tárgya-
lást, de két nappal előtte lefújta. Kerülő 
úton, megtudtam, hogy eladó a vízterü-
let. Mivel az egyesület a terület bérlője 
volt, csak azzal a feltétellel fizettem ki 
a 2001. évi bérleti díjat, hogy az egye-
sületnek adja el a 4 hektár vízterületet. 
Így is az 5 000 Ft os kárpótlási terüle-
tért 1 250 000Ft fizettem az egyesület 
nevében. Igaz, hogy a 2001-2002. év 
telén az ezen a területen kitermelt fáért 
kb. 1 000 000 Ft-ot, vagy még többet 
kapott az egyesület.

Az 1962-ben készült „Alapszabály” 
nem felelt meg a rendszerváltás utá-
ni időknek. Így, 1998 február 28-án 
megtartott 1997. évi záró közgyűlésén 
az általam elkészített alapszabályt a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A 
megyei bíróság polgári irodája az el-
fogadott alapszabályt jóváhagyta.

A „Menedékhely” horgász tanya-
ház felállításához termőföld, szántó-
föld volt szükséges. A 038/11 helyrajzi 
számú 3356 négyzetméter nagyságú 
területet meg kellett vásárolni. A mai 
napig fennálló földtörvény értelmében 
társadalmi szervezet termőföldet nem 
vásárolhat. Így a területet a nevemre 
vettem meg.

A területet örökös használat címén az 
egyesület rendelkezésére bocsájtottam, 
azzal a kitétellel, hogy – amint a tör-
vény lehetőséget ad – át kell íratni azt, 
az egyesület nevére. A terület jelenlegi 
állapota a következő: 80% víz, 20% 
termőföld. Ezen van az a „Menedék-
hely”, amelynek a bebetonozott területe 
kb. 30 négyzetméter. Az a 30 négyzet-
méter már az egyesület nevén van, hi-
szen anélkül nem kaptuk volna meg az 
állandó fennmaradási engedélyt. 2001. 
január 25-én Avacz Józsefnétől a 039/1 
helyrajzi számú, 1 ha, 5015 négyzetmé-
ter nagyságú 6.59 aranykorona értékű 
termőföldet kaptam. Ezt a földterületet 
is az egyesületnek adtam örökös hasz-
nálati joggal. 

2006. február 25-én 11 h-kor a Fehér 
étteremben tartott vezetőség-választó 
közgyűlésen az egyesületben viselt 
tisztségemről lemondtam. A közgyű-
lésen Örökös Tiszteletbeli Elnöknek 
választottak meg.

Megjelent a Kelet-Magyarország 2012. 03. 23-ai számában
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Vita a horgászrend szigorításáról
2012. február 24-én tartotta meg 

éves közgyűlését a Nagykállói 
Sporthorgász Egyesület. A meg-
jelent tagoknak Gura Mihály elnök 
számolt be az elmúlt év történései-
ről, többek között haltelepítésekről, 
fogási eredményekről, versenye-
ken való szereplésről, és a horgász 
egyesületekre vonatkozó törvény-
változásokról.

Majd ismertette az egyesület 
költségvetését, és a 2012 évi hor-
gászrend módosításokat terjesztette 

a tagok elé. A horgászrend szi-
gorítása kérdésében komoly vita 
alakult ki, de a szavazás után le-
csillapodtak a kedélyek, a tagság 
elfogadta a módosításokat.

Az új 2012 évre vonatkozó hor-
gászrend a Vadkert tápcsatornán 
lévő hirdető táblán ki lesz füg-
gesztve, és az egyesület honlapján 
is megtalálható.
Az egyesület honlapjának címe: 
www.horgaszegyesulet.nagykal-
lo.hu

Környezetvédelmi nap
A Tiszanagyfalui Horgászegye-

sület 2012.február 19-én környezet-
védelmi napot tartott a tiszanagy-
falui Nagy-Morotván. A környe-
zetvédelmi nap célja volt: lékelés, 
fényfolyosók készítése, az egyesü-
let parton lévő stégeinek a vízbe 
való visszahelyezése. A vezetőség 
döntése értelmében, 2012. január 

1-jétől a környezetvédelmi napon 
jelenléti ívet nem írnak! Helyette 
a horgászigazolványba igazolják, 
hogy a környezetvédelmi napon 
részt vett a tag. A környezetvédelmi 
napon nem volt kötelező részt ven-
ni a nőknek, a 16 éven aluliaknak, 
illetve a 65 éven felülieknek.

Bodrogi Miklós, elnök

A X. Városháza kupa
A X. Városháza társasági 

meghívásos idénynyitó 
horgászverseny versenyki-
írása és meghívó.

Időpont:  
2012. április 14-e 7.00–14.00.  

Helyszín: a székelyi Őze-tanyai 
víztározó (4-es út 294 km után)
Meghívott résztvevők: Nyír-

egyháza Városháza, Rendőrka-
pitányság, APEH, Defenzió 2000 
Kft,  Vela Pékség, Reptéri Pecások, 
Sóstó-Gyógyfürdői HE, Kelet-Ma-
gyarország, a „tízéves” Városháza 
Horgász Egyesület, Kölcsey Televí-
zió, Közterület-felügyelet, Nyírségi 

„Ízkirályok” Egyesülete, Start Fő-
iskola Étterem, Nyíregyháza Tűzol-
tóság, a NYÍRVV Kft. és a  4S 2000 
Kft. 3-3 fős csapatai.

A meghívott „társaságok” női- 
és gyermekversenyzőket csapaton 
kívül is nevezhetnek, akik külön 
díjazásban részesülnek. A verse-
nyen mindenki egy db az országos 
horgászrendnek megfelelően sze-
relt készséget használhat, a készség 
váltása megengedett. Mérlegelés 
után a kifogott halakat kíméletesen 
vissza kell engedni a tóba!

Bodrogi László titkár
Iglai János elnök

Tisztújító közgyűlés
A Milotai Tiszavirág Horgász-

egyesület 2012. január 29-én tar-
totta tisztújító közgyűlését. A köz-
gyűlést megtisztelte részvételével a 
Sz-Sz-B Megyei Sporthorgász Szö-
vetség elnöke, Virág Imre úr is. Az 
elnöki beszámolóból kiderült, hogy 
öt év alatt 135,15 q halat sikerült te-
lepíteni, a 9,5 ha-os Milotai Süllős 
Bányatóba, ahova ezen felül tele-
pítésre került 26 000 db előnevelt 
süllő is, amely látványosan növelte 
a süllők természetes szaporulatát. 

A viszonylag nagy mennyiségű 
telepítésekhez hozzájárult, hogy az 
értékelt időszakban az egyesület 
1 300 000 Ft pályázati támogatást 
nyert el. Eredményeinket csak a 
vezetőség és a tagság folyamatos, 
önzetlen munkavégzésével érhet-
tük el. Virág Imre elnök úr hozzá-
szólásában elismerte egyesületünk 
tevékenységét. Ezenkívül kifejezte 
örömét, hogy még mindig jelen 
vannak horgászvizünkben azok a 
koi pontyok, amelyek telepítésében 
részt vett 20 évvel ezelőtt. Ez azért 
is van így, mert a koi pontyokat ná-
lunk tilos kifogni. Örvendetes tény, 
hogy az elmúlt évben egy 2 kg-os 

kecsege is kifogásra került, ami 
nem csak horgászvizünk tisztaságát 
jelzi, hanem azt is, hogy érdemes 
horgászni nálunk erre a szintén 20 
évvel ezelőtt telepített értékes és 
különleges halfajra.

A vezetőség munkáját minősíti, 
hogy a tagság gyakorlatilag bizal-
mat adott a régi vezetésnek, aki el-
fogadta a jelölést, ellen jelölt nélkül 
újraválasztották. 
A tisztújító közgyűlés eredménye:
Elnök: Wachteinheim József. Titkár: Nagy Sán-
dor. Gazdasági vezető: Kondor Tamás. Veze-
tőségi tagok: Fülep Gyula, Ignácz Imre, Kondor 
Elemér, Orbán Sándor. Felügyelő Bizottság 
elnöke: Tamás Géza, tagok: Balogh Attila, 
Fekete István. Fegyelmi Bizottság elnöke: Si-
mon János, tagok: Török Pál, Varga Gusztáv.

A közgyűlés jelentősen lecsök-
kentette az új belépő engedélyek 
árát: 60 000 Ft. helyett 45 000 Ft 
lett a felnőtt „újbelépő” engedély 
komplex ára, míg a „régi” tagok 
részére 25 000 Ft maradt (ebből a 
területi engedély 19 000 Ft.). A fel-
nőtt napijegy továbbra is 2.500 Ft.
Horgászrendünk új szabályai:
1. Tilos az etetőhajó használata
2.  Gyermekhorgász részére éves 

engedély csak akkor váltható a 
Milotai Süllős Bányatóra (8.000 
Ft), ha közvetlen hozzátartozója 
(szülő-gondviselő, testvér) érvé-
nyes területi engedéllyel rendel-
kezik, és továbbra is 14 éves kor 
betöltéséig csak területi engedél-
lyel rendelkező felnőtt személy 
felügyelete mellet horgászhat.

Wachteinheim József elnök

Végezetül a közgyűlés a házi 
horgászversenyét 2012. május 
19-ére tűzte ki az Oláhréti-táp-
csatorna vízterületére. A verseny-

re jelentkezni lehet a szövetség 
irodájában személyesen, vagy a 
42/411-372-es telefonszámon. 
Nevezési díj nincs!

Házi horgászverseny

Tizenkét kilogramm felett nem!
2012. március 9-én tartotta éves 

közgyűlését a Császárszállási Hor-
gász Egyesület, ahol a jelenlévő ta-
gok elfogadták az egyesület elnöké-
nek beszámolóját az elmúlt ülés óta 
végzett munkáról, továbbá a 2012. 

évi költségvetést. A közgyűlés ha-
tározatba foglalta, hogy a Császár-
szállási-víztározóból a 12 kg feletti 
ponty kifogásának tilalmával kap-
csolatban az egyesület elnöke járjon 
el a Halászati Hatóságnál.

Akikre büszkék voltunk 2011-ben

2011. évi megyei felnőtt 
rangsor háromfordulós 
verseny alapján

Évadnyitó horgászverseny
2011. 04. 10. Kocsord, Kirva lapos
Eredmények Verseny kategóriában:
U-14: 
I. hely:   Hornyák Bence  

Vasutas STE Nyíregyháza 
II. hely:  Ádám Krisztián Beregi Tisza-

virág 2009 Vásárosnamény
III. hely:  Költő Zoltán Fekete István 

HE. Csengersima
U-18:
I. hely:  Szilágyi Márk  

Kraszna HE. Kocsord
női kategória:
I. hely:  Varga Viktória  

Kis Sügér HE. Mátészalka
II. hely:  Turcsánné reskó Ibolya  

Vasutas STE. Nyíregyháza
felnőtt kategória:
I. hely:  Kovács Gábor  

Vasutas STE. Nyíregyháza
II. hely:  Magyar Péter  

Postás HE. Vásárosnamény
III. hely:  Szabó Bertalan  

réti Csík HE. Kocsord
IV. hely:  Papp Miklós  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
V. hely:  Beke Péter  

Új Élet HE. Tiszalök

Eredmények fenekező kategóriában:
I. helyezett:  Balla Ferenc  

Tiszavirág HE. Gulács
II. helyezett:  Csapó László  

Tiszavirág HE. Gulács
III. helyezett:  Molnár Bálint  

Kraszna HE. Kocsord
IV. helyezett:  Hadi Ottó Téglagyár  

Üzemi HE. Fehérgyarmat
V. helyezett:  Kerezsi Mihály  

Postás HE. Vásárosnamény

Megyei I. osztályú  
csapatbajnokság

2011. május 8. Leveleki víztározó
I. Nyíregyházi Vasutas STE, 
Csapatvezető: Kovács József, verseny-
zők: női: Turcsánné reskó Ibolya, U-14: 
Hornyák Bence, U-18: Petró Balázs, 
U-22: Kovács Gábor, felnőtt:  
ifj. Kovács József, Luzsinszky Tamás, 
Pataki Zsolt, Hornyák János.
II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Új Élet HE. Tiszalök
Jövőre a II. osztályban folytathatja a 
versenyzést a: vásárosnaményi Postás 
HE, és a szintén vásárosnaményi Beregi 
Tiszavirág 2009. HE. csapata.

Megyei II. osztályú csapat-
bajnokság

2011. május 15. Kocsord, Kirva lapos
Eredmények:
I. réti Csík HE. Kocsord 
Csapatvezető: rádi László, versenyzők: 
női: Szabó Kinga, ifjúsági: Bíró Gergő, 
utánpótlás: Varga roland, felnőtt:  
Fodor Sándor, Magos Tibor,  
Szabó Csaba, Tóth Gábor
II. Nyírteleki HE. 
III. Tiszaparti HE. Gávavencsellő

Egyéni bajnokság
2011. június 5. Leveleki víztározó
Eredmények: 
U-14 korosztály:
1.  Ifj. Varga Albert  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Tóth Imre Nagykállói Sport HE. 

3.  Hornyák Bence  
Vasutas STE Nyíregyháza

U-18 korosztály:
1.  Juhos Árpád  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Mikita Ádám Beregi Tiszavirág  

2009. HE. Vásárosnamény
3.  Varga roland réticsík HE. Kocsord

U-22 korosztály:
1.  ifj. Papp László Kis Sügér HE. Máté-

szalka

Női kategória:
1.  Szűcs Éva  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
2.  Bajkó Tamásné  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
3.  Varga Viktória  

Kis Sügér HE. Mátészalka

Felnőtt kategória
1.  Ifj. Kovács György  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Luzsinszky Tamás  

Vasutas STE Nyíregyháza
3.  Kovács Gábor  

Vasutas STE. Nyíregyháza
4.  Mile Pál Csaba  

Postás HE. Vásárosnamény
5.  Pataki Zsolt  

Vasutas STE. Nyíregyháza

Egyesületi tisztségviselői 
verseny

2011. szeptember 11. Kocsord,  
Kirva-lapos
1. Új Élet HE. Tiszalök
2. Nyírteleki HE.
3. Cormorán HE. rakamaz
Az I. helyezett Új Élet HE elnyerte a 
2012. évi verseny rendezési jogát is.

Hely NÉV Össz. súly Össz. pont
1. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza 14 520 4,0

2. Kovács Gábor Vasutas STE Nyíregyháza 11 520 4,0

3. Pataki Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza 12 200 5,0

4. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 11 820 7,0

5. Sándor Zoltán Nagykállói Sport HE. 9 660 9,0

6. Szilágyi Imre Kraszna Sport HE. Kocsord 7 500 9,0

7. Mészáros Csaba Nagykállói Sport HE. 11 700 10,0

8. Komári Péter Nyírteleki HE. 10 320 10,0

9. Tóth Gábor réti Csík HE. Kocsord 9 300 12,0

10. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 730 13,0

11. Molnár Bálint Kis Sügér HE. Mátészalka 7 360 13,0

12. Bajkó Tamás Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6 440 13,0

13. Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 8 200 15,0

14. Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009. HE 5 280 15,5

Csak két fordulót teljesített, s mindkettőt megnyerve lett megyei bajnok:
Kovács György Kis Sügér HE. Mátészalka 14.220 gr Össz. pont: 2

A II. osztályú Országos Csapatbajnokság
2011. június 25–26. velence, Sukoró
A csapat tagjai:
csapatvezető: Turkó Sándor
edző: Varga Albert
versenyzők: U-14 ifj. Varga Albert Kis-Sügér HE. Mátészalka
 U-18 Juhos Árpád Kis-Sügér HE. Mátészalka
 U-22 Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza
 Női Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE. Nyíregyháza
 Felnőtt ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök
  Luzsinszky Tamás Vasutas STE. Nyíregyháza
  Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza
 Tartalék Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Ssz. horgász Egyesület neve vízterület megnevezése Címe, Telefon
árA

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

Tel.: 30/515/0174
tagoknak: 8.500 Ft (10 kg hal) 3.400 Ft (4 kg hal)

1.000 Ft sporthorgjegy 
büfé, etetőanyag, csali  
további infó: tv-horgasz.info

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

Csak tagoknak: 47.000 Ft 3.000 Ft 
büfé, kemping.

3 Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Kossuth u. 15. 25.000 Ft 2.500 Ft

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

Csak tagoknak: 20.300 Ft nincs

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

csak tagoknak: 32.000 Ft (40 kg)
Területi: 18.000 Ft (15 kg halra)
Idegen tagnak: 45 000 Ft (40 kg)

2.500 Ft ifi: 1.250 Ft
halasítási kedvezmény 50%
sátorozási lehetőség van

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

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

a) Csak tagoknak
b) 20.000 Ft

2.000 Ft mindkét vízre

7 Cormorán Horgász Egyesület rakamazi Nagy Morotva és a 
rakamazi Aranyosárok

4465 rakamaz, Szent István u.  174.
Tel.: 30/626-9881

15.000 Ft
Saját tag: 11.000 Ft

1.500 Ft

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

37.000 csak tagoknak 3.000 Ft

9 HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Árpád u. 5.
Tel.: 30/9342-521

tagoknak: 20.000 Ft
új belépő tyukodiaknak: 35.000 Ft
más egyesületi tagoknak: 50.000 Ft

2.500 Ft
büfé, sátorozási lehetőség

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

Csak tagoknak: 20.000 Ft 3.000 Ft

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

19.000 Ft 2.000 Ft

12 KEMÉV HE. Császárszállási tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10.     Csak tagoknak nincs

13 Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi 
holtágak

4931 Tarpa, rákóczi u. 24.
Tel.: 70/6123-742

Csak tagoknak 20.500 Ft 2.500 Ft  
tarpai benzinkúton váltható

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

30.500 Ft 2.600 Ft

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

25.000 Ft
Új tag: 40.000 Ft

2.500 Ft
szállás, sátorozási lehetőség 

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

Csak tagoknak: 25.000 Ft 2.200 Ft
2.500 Ft éjszakai

17 Nagyközségi Horgász Egyesület Ökörítófülpösi horgásztó 4755 Ökörítófülpös, Kossuth u. 136.
Tel.: 70/702-5692

Csak tagoknak: 35.000 Ft
Új belépőnek: 100.000 Ft

nincs

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

Csak tagoknak nincs

19 Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Bocskai u. 21.
Tel.: 30/697-0928

26.000 Ft 2.000 Ft

20 Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 
Holt-Tisza

4803 Vásrosnamény, Templom u. 19.
Tel.: 30/254-6168

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

21 réti csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, rákóczi u. 33/a. 
Tel.: 20/366-4214

Csak tagoknak: 22.800 Ft nincs

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

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

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

30.000 Ft
18.000 Ft féléves

2.000 Ft

24 Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth út 26.
Tel.: 30/645-6184

Csak tagoknak: 12.000 Ft 2.000 Ft 
sátorozás, bográcsozás

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

Csak tagoknak: 50.000 Ft 2.500 Ft

26 Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
Tel.: 30/9452-254

Felújítás miatt nem kerül kiadásra 3.000 Ft

27 Szőke Tisza HE. Tiszadadai Szűcs Tisza 4455 Tiszadada, Ifjúság u. 26.
Tel.: 42/240-606

tagoknak: 5.000 Ft
Más egyesületi tagnak: 18.000 Ft
Új tagoknak: 10.000 Ft

1.500 Ft

28 Tiszanagyfalui HE. rakamazi Nagy Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 13.
Tel.: 20/315-7328

Tagoknak: 5.000 Ft
Más egyesületi tagnak: 18.000 Ft

1.500 Ft (24 órás jegy)

29 Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Tisza u. 34.
Tel.: 42/206-053

Tagoknak: 12.000 Ft
Más egyesületi tagnak: 18.000 Ft

2.000 Ft

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

Csak tagoknak: 36.000 Ft 3.500 Ft  
csak egyesületi tag kíséretében

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

14.000 Ft csak tagoknak 2.000 Ft

32 Milotai Tiszavirág HE Milotai bányató 4951 Tiszabecs, rákóczi u. 39.
Tel.: 30/462-0613

Csak tagoknak: 19.000 Ft 2.500 Ft mlotahorg.hupont.hu
gyerek éves 8.000 Ft

33 Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi út 34.
Tel.: 30/384-9365, 30/7490-172

Tagoknak: 15.000 Ft 
ifi éves: 8000 Ft más tagnak: 20.000 Ft

1.500 Ft 
ifi napi: 1.000 Ft

34 Téglagyár HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
Tel.: 20/510-3556

Csak tagoknak: 25.000 Ft 2.500 kapható  
a vasúti átjáró előtti boltban.

35 Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
Tel.: 20/621-0289

Csak tagoknak: 15.000 Ft
                ifiknek: 7.500 Ft

2.000 Ft
ifi: 1.000 Ft

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

Csak tagoknak: 14.000 Ft 1.000 Ft  
Szabó László horgászboltjában 

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

16.000 Ft
ifi: 8.000 Ft

1.700 Ft vendéglő, szállás,  
csónakbérlés megoldható

38 Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
Tel.: 30/8642-310

Csak tagoknak: 32.000 Ft
Új belépő: 64.000 Ft

2.8000 Ft  
ifi/gyerek: 1.400 Ft

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

35.000 Ft 2.500 Ft
3.000 Ft (éjszakai)

40 Cégénydányád Önkormányzat HE. Jóléti tó 4732 Cégénydányád, rákóczi u. 65.
Tel.: 20/9258-436

Csak tagoknak: 22.450  Ft
Ifi: 11.225 Ft 3.250 Ft gyerek

3.000Ft  
ifi: 1.500 Ft

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

Csak tagoknak 3.000 Ft,  
ifi: 1.500 Ft
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Vita a horgászrend szigorításáról
2012. február 24-én tartotta meg 

éves közgyűlését a Nagykállói 
Sporthorgász Egyesület. A meg-
jelent tagoknak Gura Mihály elnök 
számolt be az elmúlt év történései-
ről, többek között haltelepítésekről, 
fogási eredményekről, versenye-
ken való szereplésről, és a horgász 
egyesületekre vonatkozó törvény-
változásokról.

Majd ismertette az egyesület 
költségvetését, és a 2012 évi hor-
gászrend módosításokat terjesztette 

a tagok elé. A horgászrend szi-
gorítása kérdésében komoly vita 
alakult ki, de a szavazás után le-
csillapodtak a kedélyek, a tagság 
elfogadta a módosításokat.

Az új 2012 évre vonatkozó hor-
gászrend a Vadkert tápcsatornán 
lévő hirdető táblán ki lesz füg-
gesztve, és az egyesület honlapján 
is megtalálható.
Az egyesület honlapjának címe: 
www.horgaszegyesulet.nagykal-
lo.hu

Környezetvédelmi nap
A Tiszanagyfalui Horgászegye-

sület 2012.február 19-én környezet-
védelmi napot tartott a tiszanagy-
falui Nagy-Morotván. A környe-
zetvédelmi nap célja volt: lékelés, 
fényfolyosók készítése, az egyesü-
let parton lévő stégeinek a vízbe 
való visszahelyezése. A vezetőség 
döntése értelmében, 2012. január 

1-jétől a környezetvédelmi napon 
jelenléti ívet nem írnak! Helyette 
a horgászigazolványba igazolják, 
hogy a környezetvédelmi napon 
részt vett a tag. A környezetvédelmi 
napon nem volt kötelező részt ven-
ni a nőknek, a 16 éven aluliaknak, 
illetve a 65 éven felülieknek.

Bodrogi Miklós, elnök

A X. Városháza kupa
A X. Városháza társasági 

meghívásos idénynyitó 
horgászverseny versenyki-
írása és meghívó.

Időpont:  
2012. április 14-e 7.00–14.00.  

Helyszín: a székelyi Őze-tanyai 
víztározó (4-es út 294 km után)
Meghívott résztvevők: Nyír-

egyháza Városháza, Rendőrka-
pitányság, APEH, Defenzió 2000 
Kft,  Vela Pékség, Reptéri Pecások, 
Sóstó-Gyógyfürdői HE, Kelet-Ma-
gyarország, a „tízéves” Városháza 
Horgász Egyesület, Kölcsey Televí-
zió, Közterület-felügyelet, Nyírségi 

„Ízkirályok” Egyesülete, Start Fő-
iskola Étterem, Nyíregyháza Tűzol-
tóság, a NYÍRVV Kft. és a  4S 2000 
Kft. 3-3 fős csapatai.

A meghívott „társaságok” női- 
és gyermekversenyzőket csapaton 
kívül is nevezhetnek, akik külön 
díjazásban részesülnek. A verse-
nyen mindenki egy db az országos 
horgászrendnek megfelelően sze-
relt készséget használhat, a készség 
váltása megengedett. Mérlegelés 
után a kifogott halakat kíméletesen 
vissza kell engedni a tóba!

Bodrogi László titkár
Iglai János elnök

Tisztújító közgyűlés
A Milotai Tiszavirág Horgász-

egyesület 2012. január 29-én tar-
totta tisztújító közgyűlését. A köz-
gyűlést megtisztelte részvételével a 
Sz-Sz-B Megyei Sporthorgász Szö-
vetség elnöke, Virág Imre úr is. Az 
elnöki beszámolóból kiderült, hogy 
öt év alatt 135,15 q halat sikerült te-
lepíteni, a 9,5 ha-os Milotai Süllős 
Bányatóba, ahova ezen felül tele-
pítésre került 26 000 db előnevelt 
süllő is, amely látványosan növelte 
a süllők természetes szaporulatát. 

A viszonylag nagy mennyiségű 
telepítésekhez hozzájárult, hogy az 
értékelt időszakban az egyesület 
1 300 000 Ft pályázati támogatást 
nyert el. Eredményeinket csak a 
vezetőség és a tagság folyamatos, 
önzetlen munkavégzésével érhet-
tük el. Virág Imre elnök úr hozzá-
szólásában elismerte egyesületünk 
tevékenységét. Ezenkívül kifejezte 
örömét, hogy még mindig jelen 
vannak horgászvizünkben azok a 
koi pontyok, amelyek telepítésében 
részt vett 20 évvel ezelőtt. Ez azért 
is van így, mert a koi pontyokat ná-
lunk tilos kifogni. Örvendetes tény, 
hogy az elmúlt évben egy 2 kg-os 

kecsege is kifogásra került, ami 
nem csak horgászvizünk tisztaságát 
jelzi, hanem azt is, hogy érdemes 
horgászni nálunk erre a szintén 20 
évvel ezelőtt telepített értékes és 
különleges halfajra.

A vezetőség munkáját minősíti, 
hogy a tagság gyakorlatilag bizal-
mat adott a régi vezetésnek, aki el-
fogadta a jelölést, ellen jelölt nélkül 
újraválasztották. 
A tisztújító közgyűlés eredménye:
Elnök: Wachteinheim József. Titkár: Nagy Sán-
dor. Gazdasági vezető: Kondor Tamás. Veze-
tőségi tagok: Fülep Gyula, Ignácz Imre, Kondor 
Elemér, Orbán Sándor. Felügyelő Bizottság 
elnöke: Tamás Géza, tagok: Balogh Attila, 
Fekete István. Fegyelmi Bizottság elnöke: Si-
mon János, tagok: Török Pál, Varga Gusztáv.

A közgyűlés jelentősen lecsök-
kentette az új belépő engedélyek 
árát: 60 000 Ft. helyett 45 000 Ft 
lett a felnőtt „újbelépő” engedély 
komplex ára, míg a „régi” tagok 
részére 25 000 Ft maradt (ebből a 
területi engedély 19 000 Ft.). A fel-
nőtt napijegy továbbra is 2.500 Ft.
Horgászrendünk új szabályai:
1. Tilos az etetőhajó használata
2.  Gyermekhorgász részére éves 

engedély csak akkor váltható a 
Milotai Süllős Bányatóra (8.000 
Ft), ha közvetlen hozzátartozója 
(szülő-gondviselő, testvér) érvé-
nyes területi engedéllyel rendel-
kezik, és továbbra is 14 éves kor 
betöltéséig csak területi engedél-
lyel rendelkező felnőtt személy 
felügyelete mellet horgászhat.

Wachteinheim József elnök

Végezetül a közgyűlés a házi 
horgászversenyét 2012. május 
19-ére tűzte ki az Oláhréti-táp-
csatorna vízterületére. A verseny-

re jelentkezni lehet a szövetség 
irodájában személyesen, vagy a 
42/411-372-es telefonszámon. 
Nevezési díj nincs!

Házi horgászverseny

Tizenkét kilogramm felett nem!
2012. március 9-én tartotta éves 

közgyűlését a Császárszállási Hor-
gász Egyesület, ahol a jelenlévő ta-
gok elfogadták az egyesület elnöké-
nek beszámolóját az elmúlt ülés óta 
végzett munkáról, továbbá a 2012. 

évi költségvetést. A közgyűlés ha-
tározatba foglalta, hogy a Császár-
szállási-víztározóból a 12 kg feletti 
ponty kifogásának tilalmával kap-
csolatban az egyesület elnöke járjon 
el a Halászati Hatóságnál.

Akikre büszkék voltunk 2011-ben

2011. évi megyei felnőtt 
rangsor háromfordulós 
verseny alapján

Évadnyitó horgászverseny
2011. 04. 10. Kocsord, Kirva lapos
Eredmények Verseny kategóriában:
U-14: 
I. hely:   Hornyák Bence  

Vasutas STE Nyíregyháza 
II. hely:  Ádám Krisztián Beregi Tisza-

virág 2009 Vásárosnamény
III. hely:  Költő Zoltán Fekete István 

HE. Csengersima
U-18:
I. hely:  Szilágyi Márk  

Kraszna HE. Kocsord
női kategória:
I. hely:  Varga Viktória  

Kis Sügér HE. Mátészalka
II. hely:  Turcsánné reskó Ibolya  

Vasutas STE. Nyíregyháza
felnőtt kategória:
I. hely:  Kovács Gábor  

Vasutas STE. Nyíregyháza
II. hely:  Magyar Péter  

Postás HE. Vásárosnamény
III. hely:  Szabó Bertalan  

réti Csík HE. Kocsord
IV. hely:  Papp Miklós  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
V. hely:  Beke Péter  

Új Élet HE. Tiszalök

Eredmények fenekező kategóriában:
I. helyezett:  Balla Ferenc  

Tiszavirág HE. Gulács
II. helyezett:  Csapó László  

Tiszavirág HE. Gulács
III. helyezett:  Molnár Bálint  

Kraszna HE. Kocsord
IV. helyezett:  Hadi Ottó Téglagyár  

Üzemi HE. Fehérgyarmat
V. helyezett:  Kerezsi Mihály  

Postás HE. Vásárosnamény

Megyei I. osztályú  
csapatbajnokság

2011. május 8. Leveleki víztározó
I. Nyíregyházi Vasutas STE, 
Csapatvezető: Kovács József, verseny-
zők: női: Turcsánné reskó Ibolya, U-14: 
Hornyák Bence, U-18: Petró Balázs, 
U-22: Kovács Gábor, felnőtt:  
ifj. Kovács József, Luzsinszky Tamás, 
Pataki Zsolt, Hornyák János.
II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Új Élet HE. Tiszalök
Jövőre a II. osztályban folytathatja a 
versenyzést a: vásárosnaményi Postás 
HE, és a szintén vásárosnaményi Beregi 
Tiszavirág 2009. HE. csapata.

Megyei II. osztályú csapat-
bajnokság

2011. május 15. Kocsord, Kirva lapos
Eredmények:
I. réti Csík HE. Kocsord 
Csapatvezető: rádi László, versenyzők: 
női: Szabó Kinga, ifjúsági: Bíró Gergő, 
utánpótlás: Varga roland, felnőtt:  
Fodor Sándor, Magos Tibor,  
Szabó Csaba, Tóth Gábor
II. Nyírteleki HE. 
III. Tiszaparti HE. Gávavencsellő

Egyéni bajnokság
2011. június 5. Leveleki víztározó
Eredmények: 
U-14 korosztály:
1.  Ifj. Varga Albert  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Tóth Imre Nagykállói Sport HE. 

3.  Hornyák Bence  
Vasutas STE Nyíregyháza

U-18 korosztály:
1.  Juhos Árpád  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Mikita Ádám Beregi Tiszavirág  

2009. HE. Vásárosnamény
3.  Varga roland réticsík HE. Kocsord

U-22 korosztály:
1.  ifj. Papp László Kis Sügér HE. Máté-

szalka

Női kategória:
1.  Szűcs Éva  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
2.  Bajkó Tamásné  

Szatmárvidéki HE. Mátészalka
3.  Varga Viktória  

Kis Sügér HE. Mátészalka

Felnőtt kategória
1.  Ifj. Kovács György  

Kis Sügér HE. Mátészalka
2.  Luzsinszky Tamás  

Vasutas STE Nyíregyháza
3.  Kovács Gábor  

Vasutas STE. Nyíregyháza
4.  Mile Pál Csaba  

Postás HE. Vásárosnamény
5.  Pataki Zsolt  

Vasutas STE. Nyíregyháza

Egyesületi tisztségviselői 
verseny

2011. szeptember 11. Kocsord,  
Kirva-lapos
1. Új Élet HE. Tiszalök
2. Nyírteleki HE.
3. Cormorán HE. rakamaz
Az I. helyezett Új Élet HE elnyerte a 
2012. évi verseny rendezési jogát is.

Hely NÉV Össz. súly Össz. pont
1. Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza 14 520 4,0

2. Kovács Gábor Vasutas STE Nyíregyháza 11 520 4,0

3. Pataki Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza 12 200 5,0

4. Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 11 820 7,0

5. Sándor Zoltán Nagykállói Sport HE. 9 660 9,0

6. Szilágyi Imre Kraszna Sport HE. Kocsord 7 500 9,0

7. Mészáros Csaba Nagykállói Sport HE. 11 700 10,0

8. Komári Péter Nyírteleki HE. 10 320 10,0

9. Tóth Gábor réti Csík HE. Kocsord 9 300 12,0

10. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 10 730 13,0

11. Molnár Bálint Kis Sügér HE. Mátészalka 7 360 13,0

12. Bajkó Tamás Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6 440 13,0

13. Szalanics Csaba Nyírteleki HE. 8 200 15,0

14. Huzsvai Krisztián Beregi Tiszavirág 2009. HE 5 280 15,5

Csak két fordulót teljesített, s mindkettőt megnyerve lett megyei bajnok:
Kovács György Kis Sügér HE. Mátészalka 14.220 gr Össz. pont: 2

A II. osztályú Országos Csapatbajnokság
2011. június 25–26. velence, Sukoró
A csapat tagjai:
csapatvezető: Turkó Sándor
edző: Varga Albert
versenyzők: U-14 ifj. Varga Albert Kis-Sügér HE. Mátészalka
 U-18 Juhos Árpád Kis-Sügér HE. Mátészalka
 U-22 Kovács Gábor Vasutas STE. Nyíregyháza
 Női Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas STE. Nyíregyháza
 Felnőtt ifj. Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök
  Luzsinszky Tamás Vasutas STE. Nyíregyháza
  Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza
 Tartalék Kovács József Vasutas STE. Nyíregyháza
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Tavaszi verseny
A nyíregyházi Vasutas Sporthor-

gász és Természetvédő Egyesület 
2012. április 15-én vasárnap 7.00 
órától tartja a gyerek és ifjúsági 
versenyzőinek az évente szokásos 
tavaszi versenyét az orosi Erdé-

lyi-Majorban. A versenyen nevezési 
díj ellenében nem Vasutas tagok 
is részt vehetnek, a saját tagjaink-
nak a verseny ingyenes! A verseny 
részletes szabályzata elolvasható a 
www.vste.hu oldalon. A versenyre 
előzetes írásos vagy elektronikus 
jelentkezés szükséges!

Pataki Zsolt, VSTE, elnök

Jelentős a kár a Szabolcsveresmarti-víztározón
Felháborodott horgászok azzal 

keresték meg szövetségünket, 
hogy a Szabolcsveresmarti víztáro-
zó az őszi-téli lehalászásokat köve-
tően több tíz mázsa hal pusztult el. 

Fényképeket és videó felvételeket 
is eljuttattak hozzánk, ami alap-
ján nagy mennyiségű hal pusztulása 

volt megállapítható. Ezt követően 
kimentem a helyszínre, hogy sze-
mélyesen is meggyőződjek a hír 
valóságtartalmáról. A tó partján 
megdöbbentő kép fogadott. A szinte 
teljesen lecsapolt tározó medrében 
és partján elhullott erősen bomló-
félben lévő haltetemek voltak igen 

nagy számban, ami alapján megál-
lapítható, hogy (mivel a hal tulajdon 
joga a Magyar Államot illeti meg, 
amíg jogszerűen ki nem fogják) az 
államot, illetve a hasznosítót jelen-
tős kár érte. Ezúton is szeretném 
tájékoztatni az érintetteket, hogy a 
felelősség megállapítása – annak 

ellenére, hogy az emberi felelős-
ség – gyanúja felmerülhet – nem a 
megyei horgász szövetség felada-
ta, ezért nem kívánok ilyen jellegű 
megállapításokat tenni, viszont a 
képek alapján mindenki élhet a saját 
vélemény kialakításának jogával.

Fesztóry Sándor

Általános hor-
gászati tilalom

A nemrég napvilágot látott 
hír szerint a halászat miatt még 
2011 őszén lecsapolt Szabolcs-
veresmarti-víztározón totális 
halpusztulás történt! A nagy 
mennyiségű, több tonnát meg-
haladó harcsa, süllő, ponty és 
keszeg tetemek eltávolítása 
még a cikk írásakor is folya-
matban volt. Érthetetlen, hogy a 
kezelő Szabolcsi Halászati Kft. 
szakemberei miért nem észlel-
ték a katasztrófa előjeleit és 
miért csak több héttel a tározó 
kiolvadása után kezdtek hozzá a 
haltetemek eltávolításához? Az 
ügy kivizsgálásának az idejére 
a Kormányhivatal Földműve-
lésügyi Igazgatósága általános 
horgászati tilalmat rendelt el. 
A vizsgálatok, a halpusztulás 
okainak és az esetleges emberi 
mulasztásoknak feltárása jelen-
leg is folynak!

Iszapig befagyott. Részletek Radóczi Jánosnak a halpusz-
tulásról, a Kölcsey TV-ben adott nyilatkozatából: „De csak ennyire 
tudtuk kitakarítani, a megmaradt hal viszont februárban egy olyan je-
lenséggel találkozott, ami nem hétköznapi. Folyamatosan –15-20 fok 
hideg volt és helyenként 30-40 cm-es jég is keletkezett. Egyes helyeken 
teljesen az iszapig lefagyott a tározó, mert föl van eléggé iszapolódva, 
és itt a halnak nem volt menekülési lehetősége! De kiszedni sem tud-
tuk ősszel, mert abból az iszapból képtelenség. Azért volt benne talán 
egy kis bliccelés is, hogy hátha megússza a telet, de hát ez a hideg az 
közbeszólt...”

Hatvanéves a Vásárosnaményi Postás HE
Részletek az egyesület emlékülésén 
elhangzott beszédéből

Hatalmas erkölcsi és testi erőt 
ad minden horgásznak, a 

horgászközösséghez tartozás 
elemi normáinak való megfele-
lési kényszer is! Ezekért az él-
ményekért és hasznosságokért 
állítjuk, hogy horgászni jó, és azt 
is, hogy horgászegyesületben, 
horgászbarátok között élni JÓ!

Éljen hát; emberi- és horgász önérze-
tünk és öntudatunk is! Éljen az ember-
méltóságunk megőrzését megkövetelő 
közösség, az immár 60. évébe forduló 
Vásárosnaményi Postás Horgász Egye-
sület, aminek a jubileumi születésnap-
ját itt, ma ünnepeljük!

Köztudott, hogy:  1945 után a ter-
mészeti erőforrások állami tulajdonba 
kerültek. A vizek halászati jogát a több 
évszázados tapasztalattal rendelkező 
halászok kapták meg, akik az 1948. 
évi hatalomátvétel után, az állami po-
litikát „követve!?”, hamar megalakí-
tották a Halászati Szövetkezeteket, (mi 
HTSZ-ként ismerhettünk egyet). Itt, a 
Tisza vízrendszerén is, a halászati jog 
birtoklóivá, gyakorlóivá váltak.

A már működő horgászegyesületek-
nek – és az újonnan alakuló horgász-
egyesületeknek is – a halászati termelő 
szövetkezetekkel kellett az 1948–49. 
évektől együttműködniük a halfogás, a 
területi jegyek váltása tekintetében.

1951 szeptemberében 3 hónapra 
küldött a Debreceni Postaigazgatóság 
Vásárosnaményba „az ottani postához 
segíteni”. Ma, 2009-ben is, itt élek 
feleségemmel, segítőmmel együtt. Az 
ismeretség a „Csipke” étteremben kez-
dődött a horgászokkal. Orosz László, 
Erdőközi Imre, Boros László, Szilá-
gyi Jenő, Varga Emil, Pallai Károly 
horgászokkal ott ismerkedtem meg. 
1952-ben, mint „rapsicot”, kivittek a 
Krasznára, a Tiszára, és a Túrra hor-
gászni. Beoltottak, és így tevékenysé-
gemet „a horgászatot” szerettem volna 
törvényessé, legálissá tenni. Fehérgyar-
maton már volt horgász egyesület. Ők 
adták azt a tanácsot, hogy forduljak ta-
nácsért Berényi Jánoshoz, a MOHOSZ 
főtitkárához. Ezt meg is tettem.

Elmondta, hogy a meglévő törvé-

nyek értelmében, egyesületet alapítani 
nem lehet. Kíséreljük meg a Vásá-
rosnaményban működő postás sport-
egyesülethez csatlakozni, mint horgász 
szakosztály. Szerencsénk volt, a pos-
tánál működött a Postás Sportkör, itt 
kezdtük az egyesületi életünket, mint 
Horgász Szakosztály 1952. május 
11-én. Az 1954–1956-os évek esemé-
nyei tették lehetővé, hogy mint önálló 
Postás Horgász Egyesület működjünk 
tovább. Az akkor alumíniumból készí-
tett bélyegzőt a mai napig őrizzük. Az 
1952-1962 közötti időszakról sajnos 
irattár nem maradt meg.

Az első alapszabály 1962-ből szár-
mazik. A személyi- és adattári anya-
gok hiányosan az egyesület birtoká-
ban vannak. 1976-ban, Szilágyi Jenő, 
volt gazdasági felelőstől, Szücs Imre 
vette át ezt a feladatot. Ez a Szücs 
Imre én voltam. Az általam felsorolt 
horgásztársak adták az egyesület első 
vezetőségét: Elnök: Erdőközi Imre. 
Alelnök: Orosz László. Gazd. fele-
lős: Szücs Imre. Titkár: Boros László. 
Verseny fel.: Szilágyi Jenő. Felügyelő 
biz. elnöke: Varga Emil. Horg. mester: 
Pallai Károly. 1982-ig az egyesület 
csak a jegykiadásokkal foglalkozott. 
Saját vizünk nem volt, így a házi 
horgászversenyeket mindig a Tiszán 
rendeztük meg.

A Beregben, illetve a környékün-
kön sem működött horgász egyesület, 
ennek következtében az egyesület tag-
létszáma 200-400 fő között mozgott. A 
megyei szinten megalakult „intéző bi-
zottság” később a „megyei szövetség” 
munkájában részt vett az egyesületünk 
is. Én, 2001-ig dolgoztam a „megyei 
szövetségben”, mint felügyelő bizott-
sági tag. 1982-ben az egyesületünk dr. 
Kiss György, az akkori járási tanács 
elnöke segítségével egy levágott tiszai 

kanyar vízkezelési jogát szerezte meg. 
Ez a levágott kanyar kb. 2–2,5 km 
hosszú volt és Tiszaszalka alatt az úgy-
nevezett „Kilencesbe” torkollott. Azt 
lehetett mondani, hogy a gyürei oldala 
lefelé végig magas törőpart volt. Előre 
meg lehetett jósolni, hogy ez a vízterü-
let előbb-utóbb fel fog töltődni.

A Felső-Tisza a Fehérgyarmati Ha-
lászati Szövetkezet kezelésében volt. 
Ezen szövetkezet elnöke Birovecz Jó-
zsef ajánlatot tett az egyesületnek, hogy 
a levágásért és 30 000 Ft-ért a „Kes-
keny nevű Holt-Tiszát” kb. 20 hektár 
vízkezelési jogát, átengedi nekünk. A 
vezetőség megtárgyalta az ajánlatot és 
elfogadtuk azt. Az idő minket igazolt. 
A 2–2.5 km hosszú levágásból ma már 
csak kb. 300 méter hosszúságú terüle-
ten van víz, a többit a Tisza feltöltötte. 
A „Keskeny” vízállása –mivel az a víz-
védelmi töltésen belül fekszik– a Tiszá-
tól függ. Ezen ok miatt a vízutánpótlást 
biztosítani kellett. 1984. június 7-től vi-
zet kellett szivattyúzni a „Keskenybe” 
az alacsony vízállás miatt. Kb. 40 000 
Ft-ot fizettünk érte. Ez indította el a 
vízutánpótlás tervét. A tervet Guttper 
József vízvédelmi felelős készítette el. 
1986 augusztusában lett kész a töltés.

A munkát a Beregi Vízgazdálkodási 
Társulat végezte el 1986 szeptemberé-
ben, 103 852 Ft-ért. Ekkor vásároltunk 
egy Stihl-fűrészt is, 42 000 Ft-ért. 
Az egyesület a GOV-tól ajándékba 
kapott egy kiselejtezett lakókocsit. A 
végleges fennmaradási engedélyt Vá-
sárosnamény város jegyzője adta ki 
1999-ben.

Az 1989-es rendszerváltás után lehe-
tőség adódott arra, hogy a kezelésünk-
ben lévő „Keskenyt”, – mint vízterület 
tulajdonjogát is megszerezzük vásárlás 
útján. Az adásvételi szerződést a tulaj-
donossal a Tiszaparti Szövetkezet Vá-
sárosnamény II. 1991. augusztus 30-án 
aláírtuk. A Sz.-Sz.-B. Megyei Vagyon-
átadó Bizottság, az adás-vételi szerző-
désünket 1992. január 9-én jóváhagyta. 
A 036–os helyrajzi számmal 16 hek-
tár 5.665 négyzetméteres „Holt-Tisza” 
megjelölésű vízterület 82 653 Ft-ért az 
egyesület tulajdonába került.

Az egyesület tulajdonában lévő 036 
hr. számú ingatlannal határos ingatla-
nokon, „szerződés út szorgalmi jogról” 
megállapodást írtunk alá, 1992-ben, a 
tulajdonosokkal. A Keskenyből 4 hek-
tárt, 1526 négyzetmétert, még meg 
kellett venni ahhoz, hogy az egész víz-

terület az egyesület tulajdonába kerül-
jön. A fent említett területet. 6 év alatt 
kétszer mentem végig a bíróságokon, 
egyszer a legfőbb ügyészségen, egyszer 
az Alkotmánybíróságon. Első fokon 
mindig nyertem, a többin sohasem. A 
Legfőbb Bíróság tűzött ki egy tárgya-
lást, de két nappal előtte lefújta. Kerülő 
úton, megtudtam, hogy eladó a vízterü-
let. Mivel az egyesület a terület bérlője 
volt, csak azzal a feltétellel fizettem ki 
a 2001. évi bérleti díjat, hogy az egye-
sületnek adja el a 4 hektár vízterületet. 
Így is az 5 000 Ft os kárpótlási terüle-
tért 1 250 000Ft fizettem az egyesület 
nevében. Igaz, hogy a 2001-2002. év 
telén az ezen a területen kitermelt fáért 
kb. 1 000 000 Ft-ot, vagy még többet 
kapott az egyesület.

Az 1962-ben készült „Alapszabály” 
nem felelt meg a rendszerváltás utá-
ni időknek. Így, 1998 február 28-án 
megtartott 1997. évi záró közgyűlésén 
az általam elkészített alapszabályt a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A 
megyei bíróság polgári irodája az el-
fogadott alapszabályt jóváhagyta.

A „Menedékhely” horgász tanya-
ház felállításához termőföld, szántó-
föld volt szükséges. A 038/11 helyrajzi 
számú 3356 négyzetméter nagyságú 
területet meg kellett vásárolni. A mai 
napig fennálló földtörvény értelmében 
társadalmi szervezet termőföldet nem 
vásárolhat. Így a területet a nevemre 
vettem meg.

A területet örökös használat címén az 
egyesület rendelkezésére bocsájtottam, 
azzal a kitétellel, hogy – amint a tör-
vény lehetőséget ad – át kell íratni azt, 
az egyesület nevére. A terület jelenlegi 
állapota a következő: 80% víz, 20% 
termőföld. Ezen van az a „Menedék-
hely”, amelynek a bebetonozott területe 
kb. 30 négyzetméter. Az a 30 négyzet-
méter már az egyesület nevén van, hi-
szen anélkül nem kaptuk volna meg az 
állandó fennmaradási engedélyt. 2001. 
január 25-én Avacz Józsefnétől a 039/1 
helyrajzi számú, 1 ha, 5015 négyzetmé-
ter nagyságú 6.59 aranykorona értékű 
termőföldet kaptam. Ezt a földterületet 
is az egyesületnek adtam örökös hasz-
nálati joggal. 

2006. február 25-én 11 h-kor a Fehér 
étteremben tartott vezetőség-választó 
közgyűlésen az egyesületben viselt 
tisztségemről lemondtam. A közgyű-
lésen Örökös Tiszteletbeli Elnöknek 
választottak meg.

Megjelent a Kelet-Magyarország 2012. 03. 23-ai számában
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BEMUTATJUK:
Tiszaszalka, Holt-Csaronda
Tavaly ismét egy új 

gyöngyszemre bukkan-
tam, a Holt-Csarondára. Sza-
bó László elnök úr meghívá-
sára látogattam el ide, Robi 
barátommal.

Pont a házi horgászverseny zaj-
lott, így biztos lehettem benne, 
hogy lesz mit fényképeznem. Így 
is lett. De ne menjünk a dolgok 
elébe. Egy viszonylag kicsi, de na-
gyon szép terület a Csaronda, mint-
egy 4,9 ha-os. A tagság mindössze 
40 fős és nem is nagyon ismert 
vízterület volt eddig. Én is csak 
hallomásból ismertem. Átlagban 
2,5 m-es víz borítja, mindennel, 
ami kell egy igazi szívdobogtató 
vadvízhez! Töklevél, bedőlt fák, 
bokrok, akadók, nád, gyékény.

Természetvédelmi terület is, nem 
véletlenül. Majd a fotók beszél-
nek erről. A fogható halak, ponty, 
amúr, kárász és csuka. Nekünk 
csak a pontyhoz volt szerencsénk. 
Évi, 10-11 q halat telepítenek, de 
már említettem, hogy kis egyesü-
letről van szó, így ez is szép men-
nyiség. Tavaly még nem, de az idei 
évtől már kapható lesz napijegy, 
2500 Ft-ért. Az éves engedély pe-
dig 20 000 Ft. Pénteken és szom-
baton éjfélig lehet horgászni. 2 db 
nemes és 5 kg egyéb hal fogható 
naponta.

A tórekorder halak: amur 13,40 
kg, ponty 8,9 kg, csuka 11 kg, har-
csa 14,7 kg

Az elnök úr tervei szerint, a faér-
tékesítésből származó bevételt hal-
telepítésre fordítják az idei évben. 
Elmondása szerint olyan 70-80 q a 
terv. Remélem, sikerül. Kár lenne, 
ha nem. Akkor csakugyan halpa-
radicsommá válhatna és rengeteg 
vendéghorgászt vonzhatna ez az 
amúgy is gyönyörű hely.

A házi verseny helyezettjei:
1. Gergely István, 5002 g,
2. Ricsei István, 3840 g,
3. Szatmári József 2350 g.

Ha lehetőségem nyílik rá, az idén 

is ellátogatok, egy kis amurkaland 
reményében. Hátha kerül egy-kettő a 
bozótosból. Nos, akinek kedve szot-
tyant, nyugodtan látogasson el ide.

Katona Zoltán, Mátészalka

2012. február 4-én ismét meg-
tartotta a horgász hzövetség a szo-
kásos év eleji egyesületi vezetők 
konzultációját, a Start Vállalatnál, 
45 fő részvételével. 

A megbeszélést a hzövetség el-
nöke, Virág Imre nyitotta meg, 
majd Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató számolt be a 2012. évet 
érintő változásokról. Kovács Lász-
ló könyvelő az adó és TB változá-
sokról, valamint pályázati lehető-
ségről és az új egyesülési törvény 
változásairól tartott előadást.

Szakmai prezentációt tartott to-
vábbá dr. Györe Károly, a HAKI 
tudományos főmunkatársa a ter-
mészetes vizek halállományának 
alakulásáról.

Konzultáció:
aktuális kérdések, adó- és TB-vál to zá-
sok, természetes vizek halállománya

2/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta: a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót 
és a hozzászólásokra adott választ.

3/2012. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2011. évi 
gazdálkodásról, vagyonmérlegről, 
eredménylevezetésről (taglétszám, 
fogási eredmény) adott jelentést.
A megyei szövetség 2011. évi 
eredmény levezetése:
Bevétel:
irányításon:  19 290 863 Ft
vízterületen:  33 703 456 Ft
Összesen:  52 994 319 Ft
Kiadás:
irányításon: 24 713 492 Ft
vízterületen:  33 374 304 Ft
Összesen: 58 087 796 Ft
Eredmény: 5 093 477 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás ol-
dalon megegyező: 23 154 614 Ft

4/2012. Az elnökség megtárgyal-
ta és elfogadta a megyei szövetség 
2012. évi költségvetését az alábbi 
bevételi és kiadási főösszegekkel:
Irányításon: 31 393 000 Ft
Vízterületen: 32 874 000 Ft
Összesen:  64 267 000 Ft

5/2012. Az elnökség elfogadta 
a szövetség dolgozóinak 2012. évi 
béremelését, a munkabérek nettó 
értékének megőrzéséhez szükséges 
mértékkel.

6/2012. Az elnökség tudomásul 
vette az egyesületi közgyűlések ta-
pasztalatait, a közgyűléseken részt 
vett szövetségi képviselők tájékoz-
tatásai alapján.

7/2012. Az elnökség elfogadta a 
2012. évi megyei versenynaptárt.

8/2012. Az elnökség megbízta 
Virág Imre elnököt, hogy a 2012. 
évi megyei küldöttértekezletet 
2012. április 14-én 9 órára hívja 
össze, helye: Start Vállalat Nyír-
egyháza, Bujtos u. 32. szám, az 
alábbi napirendi pontokkal:

1.  A küldöttközgyűlés munka-
bizottságainak megválasztása 
(mandátumvizsgáló, szavazat-
számláló)

2.  Megyei szövetség elnökségének 
beszámolója a 2011. évi küldött-
közgyűlés óta végzett munkáról

3.  A megyei szövetség 2011. évi 
eredmény-levezetésének, va-
gyonmérlegének és a 2012. évi 
költségvetésének, és munkater-
vének ismertetése, elfogadása

4.  Felügyelő bizottság beszámo-
lója

5.  Hozzászólások, válaszadások
6.  Alapszabály módosítása.
7.  A Víz-Környezetvédelmi Szak-

bizottság és a Halgazdálkodási 
Szakbizottság összevonása és 
feladatának meghatározása az 
alapszabály 9.§.1. pontja alap-
ján.

8.  A jelölő bizottság beszámolója a 
végzett munkáról

9.  Szakbizottsági elnök, elnökségi 
tag megválasztása

10.  Különfélék
Határozatképtelenség esetén a 

fenti napirendi pontokkal a köz-
gyűlést ismételten összehívom, 
2012. április 14-én 930 órára, mely 
a megjelentek számától függetle-
nül határozatképesnek minősül.

9/2012. Az elnökség javasolta a 
küldöttközgyűlésnek, hogy járul-
jon hozzá, hogy a megyei szövet-
ség csatlakozzon a Leader prog-
ramhoz.

10/2012. Az elnökség elfogadta 
és megszavazta a kitüntetésekre 
tett személyi javaslatokat.

11/2012. Az elnökség javasolta 
a Küldöttközgyűlésnek, a Víz-Kör-
nyezetvédelmi Szakbizottság va-
lamint a Halgazdálkodási Szak-
bizottság összevonását, Víz-Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodási 
Szakbizottsággá.

12/2012. Az Elnökség az alábbi 
Alapszabály módosításokat javasol-
ta a megyei küldöttközgyűlésnek:

Az alapszabály 1.§-a egészül-
jön ki egy 4) ponttal, mi szerint a 
szövetség telephelye: Győrtelek, 
Rákóczi u. 53. továbbá Nyíregyhá-
za-Császárszállás, Kárász u. 3. Ez 

a Leader programhoz való csatla-
kozás miatt lenne fontos.

Továbbá a 7.§. 1) pontja kerüljön 
módosításra, miszerint az elnökség 
11 tagú, helyette az elnökség 10 
tagú. A 2) pontot e szerint értelem-
szerűen javítani: Az elnökség tag-
jai: elnök, alelnök, és a 8 tag helyett 
7 tag, és az ügyvezető igazgató.

És a legfontosabb változtatás, 
hogy közhasznúak szeretnénk len-
ni, ha elfogadja a küldöttközgyű-
lés, kérjük, a közhasznúsági nyil-
vántartásba való bejegyzésünket. 

Ezért a nevünkben is változ-
tatnánk: Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasz-
nú Szövetsége, rövidítve: Megyei 
Közhasznú Horgász Szövetség ez 
az 1.§.1) pontját érinti. Továbbá 
az 1§. kiegészülne egy 5.) ponttal, 
mi szerint a Szövetség besorolása: 
közhasznú, nonprofit.

A 2.§. pedig az alábbiakkal 
egészülne ki: a szövegség céljának 
megvalósítása érdekében együtt-
működik minden olyan hazai és 
nemzetközi állami, társadalmi 
és gazdálkodó szervezettel, más 
társaságokkal és szövetségekkel, 
amelyek segítik a Szövetség ered-
ményes működését és céljainak 
megvalósítását. E célokat köz-
hasznú tevékenységként, nyere-
ség- és vagyonszerzési cél nélkül, 
közhasznú szövetség formájában 
végzi. A fentiekben meghatározott 
célokat pályázatokból, támogatá-
sokból és a befizetett tagdíjakból 
kívánja elérni.

A 4.§. 8) pontja értelmében: a 
Tagsági viszony megszűnik: 5. 
szakasza szerint, ha a küldöttköz-
gyűlés a tagszervezetet kizárja mó-
dosulna, ha az elnökség a tagszer-
vezetet kizárja.

Ennek megfelelően a 6.§. 5 b) 
pontja törlésre kerül, mi szerint a 
küldöttközgyűlés kizárólagos ha-
táskörébe tartozik a tagok kizárása.

Virág Imre elnök

Évzárás, évnyitás
a 2012. március 23-i elnökségi ülés

HATÁROZATAI

hALTELEPíTéS
a Sóstó-Gyógyfürdői Csónakázó 
és Fürdő  tavakba 2012. már-
cius 29-én csütörtökön nagyobb 
mennyiségű, pikkelyes pontyot 
helyezett ki a vízkezelő egyesü-
let. A horgászat folyamatosan 
ment, tilalmi idő nem volt.

2011. évi regisztrált horgász taglétszám

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  
www.villantomagazin.com oldalunkon.
A kód leolvasásához a QrAFTEr alkalmazást  
kell telepíteni okostelefonjára.

A kocsordi 
Kirva-lapos

Március 28-án 16 mázsa horog-
érett nyurgapontyot telepítettünk 
a vízbe, a tavalyi több mint 50 
mázsa ponty és dévér után. Hor-
gászni április 7-től lehet. Április 
14-én környezetvédelmi napot tar-
tunk. Április 15-én Tavasz Kupa 
versenyünk lesz. Nevezni úszós 
és fenekezős készséggel lehet, va-
lamint ifi kategóriában. Nevezési 
díj 2800 Ft (napijegy ára) ifi 1600 
Ft. Szeretettel  várjuk a napijegyes 
horgászokat 8 stéggel a hét minden 
napján.

Eszenyi Tamás H.E. titkár
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Megalakult az Országos Hal-
gazdálkodási Szakbizottság
2012. március 8-án tar-

totta alakuló ülését a 
Magyar Országos Horgász 
Szövetség által alakított Hal-
gazdálkodási és Halvédelmi 
Bizottság. 

A bizottság tagjai között helyet 
kapott Fesztóry Sándor is, a megyei 
horgász szövetség ügyvezető igaz-
gatója is, aki halászati szakmérnök, 
egyben halászati szakértő is.

A bizottság tagjai még: Beré-
nyi Béla a Horgász Egyesületek 
Pest megyei Szövetségének elnöke, 
dr. Gorda Sándor halászati szak-
értő, dr Györe Károly halászati 
szakértő, Kapitány Zsolt, Bara-
nya Megyei Horgász Szövetség 

ügyvezető elnöke, Láda Gáspár 
Csongrád megyei Horgász Szö-
vetség ügyvezető elnöke, Nemes 
Attila Kőrösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetségének ügyvezető 
elnöke 

A bizottság elnöke: Baranyai 
Lőrinc, a Horgász Egyesületek 
Pest megyei Szövetségének ügy-
vezető elnöke lett.

Orvhalászok 
a rakamazi Morotván

A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság Tokaji Vízirendészeti 
Rendőrőrse büntetőeljárást indított 
2 fő rakamazi lakossal szemben, 
akik egymás tevékenységéről tud-
va és egymást segítve a Rakamaz 
külterületén található Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédelmi 
Egyesület kezelésében lévő Morot-
va holtágon 2012. március 17-én a 
délutáni órákban érvényes állami 
halászjegy és területi engedély nél-
kül 3 db (80-50-20 méter hosszú-
ságú) halászhálót helyeztek el hal-
fogásra alkalmas módon. A halász-
hálókat tiltott halászati módszerrel 
egymás után helyezték el úgy, hogy 
a kirakott halászhálók a vízterület 
medrének felénél többet elzártak. 
A hálók lerakását követően az el-
követőket a parton a rendőrjárőr 
tetten érte, így a cselekményüket 
befejezni nem tudták.

Az elfogást követően a lerakott 
hálók felszedése során azokban ös-
szesen 7,5 kg csuka (tilalmi időben 

lévő), 6,5 kg ponty, 8,6 kg kárász, 
4,4 kg keszeg fajú hal volt megta-
lálható melyek értéke 22 275 Ft. A 
gyors tettenérésnek köszönhetően a 
kifogott halakat életképes állapot-
ban a vízbe visszaengedték, így a 
lopási kár megtérült. Az elkövetés 
eszközeit, a halászhálókat, a csóna-
kot a személyek előállítását köve-
tően a vízirendészet lefoglalta.

Az orvhalászokkal szemben ki-
sebb értékre elkövetett lopás vétség 
kísérletének illetve tiltott vadászati 
vagy halászati eszközzel elkövetett 
állatkínzás vétségének elkövetése 
miatt folytatnak le nyomozást. 

Évadnyitó horgászverseny
A Sporthorgász Egyesületek Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövet-
sége rendezésében kerül sor az ÉVAD-
NYITÓ HORGÁSZVERSENYRE, a 
Kocsordi Kraszna Horgász Egyesület 
kezelésében lévő Kocsordi Kirva la-
poson 2012. április 22-én (vasárnap)

Egyesületenként kortól és nemtől 
függetlenül, a fenekezős kategóriában 5 
fő nevezését tudjuk elfogadni, valamint 
a versenyszektorban induló verseny-
horgászokat, külön nevezési lapon. 

A versenyre érvényes horgászigazol-
vány szükséges!
Nevezési díj:
felnőtt horgász esetében: 3 000 Ft/fő
U-14, U-18, U-23,  
női versenyezőknek: 2 000 Ft/fő
U-23:  2011. december 31-ig nem töltötte be 

a 23. évét
U-18:  2011. december 31-ig nem töltötte be 

a 18. évét
U-14:  2011. december 31-ig nem töltötte be a 

14. évét, de betöltötte a 10. évét.

Felhívjuk az egyesületek verseny-
felelőseinek szíves figyelmét, a kor-
osztályban történt változásra, (U22 mó-
dosult U23-ra) az Országos Verseny-
szabályzatnak megfelelően. (Hiszen a 
megyei válogatottat is e szerint kell 
összeállítanunk majd.)

Horgászmódszer: 1 bottal, feneke-
zős (max. 3 horog), versenykategóriá-
ban: úszós készséggel.(felnőtt kategó-
rián belül szektorok lesznek kialakítva) 
A versenyen használható maximális 
bothosszak:
U 14 kategória 10,00 m
U 18 kategória 11,50 m
U 23 kategória 13,00 m
Női 11,50 m
Felnőtt férfi 13,00 m

A felszerelés váltogatása megen-
gedett.

A verseny ideje alatt csali és etető-
anyag a megyei Versenyszabályzatnak 
megfelelően, (fordulóként max. 17 liter 
etetőanyag, 2,5 liter csali, ebből max. 
0,5 liter lehet szunyoglárva) élő és 
élettelen hal, vagy halszelet használa-
ta, tilos!

Versenyprogram:
07.00  Gyülekezés a versenyszektor horgászai 

részére
07.30 Versenyszektor sorsolás
07.45  Gyülekezés a fenekezős kategória hor-

gászai részére
08.00 Megnyitó
08.30 Fenekező szektor sorsolása
09.25 Jelzés az etetés megkezdésére
09.30 Jelzés a verseny kezdetére
12.25 Jelzés a verseny utolsó 5 percére
12.30 Jelzés a verseny végére
12.40 Zsákmány mérlegelés közvetlenül a 
horgászhelyeken
13.30 Eredményhirdetés, díjkiosztás

Díjazás: fenekezős kategóriában az 
első 5 versenyző, versenyszektorban 
(felnőtt) első 5 versenyző.

Különdíj: A legjobb női, U-14, 
U-18, U-23 (versenyszektorban)

Nevezési határidő: 2012. április 18. 
szerda 12 óra. 

Nevezéseket a mellékelt nevezési la-
pon a nevezési díj befizetésével együtt 
kérjük szövetségünk részére megkül-
deni, szíveskedjenek. A verseny szín-
helyén egy ízletes ebéddel vendégeljük 
meg a résztvevő versenyzőket, továbbá 
a helyszínen büfé szolgáltatás is rendel-
kezésükre áll.

Szűcs Sándor  
Verseny Szakbizottság tagja

IMPrESSzUM

A Vasutas HE horgászbörzéje
2012. február 25-én, szom-

baton immár 4. alka-
lommal rendeztük meg a 
horgászbörzét a nyíregyházi 
Vasutas Művelődési Házban. 

A rendezvény életre hívását pár 
évvel ezelőtt az indokolta, hogy 
a nagylétszámú egyesületünk egy 
jelentős rétegét az idősebb korúak 
adják, akik az alacsony nyugdíjak 
miatt talán így több lehetőséghez 
jutnak a horgászfelszerelések vá-
sárát, csereberéjét illetően. A hely-
szín is mindig ugyanaz: a Vasutas 
Művelődési Ház a Toldi utcán. A 
művelődési ház termei közül gya-
korlatilag már mindegyikben ren-
deztünk börzét, az idén a leghátsó 
kis termet kaptuk, ahol amúgy is 
megtalálható az egyesületünk egy-
kor mozgalmas horgászéletet fel-
mutató irodája.

Az árusítók száma az idén meg-
haladott minden eddigit, sajnos 
azonban a vásárlók száma elmaradt 
a várakozástól. Az igazi okot nem 
tudjuk, csak gondolataink vannak 
arra vonatkozóan, hogy ez miért 
alakulhatott így. Alapvetően az 
egyesületi filozófiába illően igye-
keztünk az árusítóknak is kedvező 
lehetőséget kínálni, vigyázva arra, 
nehogy megterhelő legyen a szá-

mukra az asztalpénz. Egyesületi 
szempontból ez a terem bérleti dí-
jának kompenzálására volt elegen-
dő a teljes összeg egyáltalán nem 
jött ki belőle. A látogatók, vásárlók 
teljes mértékben ingyenesen láto-
gathatták a börzét.

Az árusított horgászeszközök 
felhozatalából nem volt hiány, a 
pergető cuccoktól kezdve a feede-
rezés és a finomszerelékes horgá-
szaton át hozzá lehetett jutni min-
denféle „kütyühöz”, amire csak 
horgász vágyhat.

A programunk 9-től déli 12 óráig 
tartott, jókat beszélgettünk közben, 
valamint többen megismerhették 
egyesületünk új gazdaságisát is, 
Béres Miklóst!

Csak reménykedni tudunk ab-
ban, hogy az elkövetkező időkben 
a börze iránt megnőhet az igény 
és egy kicsit pezsdülhet tőle a 
„horgásztársadalmi” élet. Ebben 
szeretnénk kérni tagjainkat és min-
den érintett horgásztársat, hogy a 
sikeresség fokozásának érdekében 
a pzsolt2@gmail.com e-mail címre 
küldjék el azokat a gondolatokat, 
ötleteket, amikre szerintük igénye 
lenne a tagságunknak ahhoz, hogy 
a téli horgászélet egy kicsit meg-
pezsdüljön!

Pataki Zsolt, elnök

Tovább szeretnének lépni
A Nyírteleki Sporthorgász és Ter-

mészetvédő Egyesület megtartotta 
február 14-én évzáró és évnyitó 
közgyűlését. A taglétszám 585 fő 
volt. Ebből 524 felnőtt, 17 ifi, 40 
gyermek, 70 év feletti 4 fő. Három 
versenyünk, a Tokaji Pontyfogó, a 
Tiszavasvári Egyesületi és a Ra-
kamazi Őszi összesítése alapján a 
második alkalommal kiírt” Az év 
horgásza” címet Biri László sze-
rezte meg. Versenycsapatunk má-
sodik lett a megyei bajnokságban 
és ezzel elnyerte a jogot, hogy az 
első osztályban indulhasson. 

A megyei tisztségviselői verse-
nyen három győzelem után az idén 
másodikak lettünk. 
Nagy eredmény-
nek tekintjük, hogy 
végre sikerült előre 
lépnünk a gyerek-
nevelés terén. A gá-
vavencsellői egye-
sület hozzájárulá-
sával egy versenyt 
rendeztünk nekik 
a Kacsa tavon. Ezt 
2012-ben folytat-
nunk kell. 2012-ben 
ismét három ver-
senyt szervezünk. 

Részt veszünk a 
város közéletében. 

Többszöri sikertelen próbálkozás 
után felvesszük a kapcsolatot test-
vérvárosaink hasonló civil szerveze-
teivel. Horgásztanfolyamot indítunk 
a város iskolásainak. Ehhez a veze-
tőség külön ifjúsági felelőst jelöl ki. 
Szeretnénk minél több gyermeket 
eljuttatni horgásztáborba. 

Versenycsapatunk célja, meg-
kapaszkodni az első osztályban. 
Szeretnénk elősegíteni tagjaink hor-
gászkirándulásainak szervezését, le-
bonyolítását. Ehhez partnereket ke-
resünk. Szorosabbra kívánjuk fűzni 
kapcsolatainkat más – horgászvízzel 
rendelkező – horgászegyesületek-
kel. Dankó Mihály, elnök

Az OrSzágOS KörnyEzETvédELMI JELEnTéShEz
szóló jelentő lap letölthető a www.mohosz.hu Környezetvéde-
lem menüpontról. és beküldhető e-mailen is mohosz@mohosz.
hu címre, vagy 06-1/248-2592 faxon, vagy 1511 Budapest Pf. 
7. postacímen, vagy a megyei Horgász Szövetségen keresztül.

Versenynaptár 2012
Idő Megnevezés helyszín nevezési díj
04. 22. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos fn: 3 E, U–14, 

U–18, U–23, 
nő 2 E

04. 14. X. Városháza-Kupa Székelyi víztározó meghívásos

05. 13. I. osztályú Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök nincs

05. 20. II. osztályú Csapatbajnokság Nyírbátor, Szénarét nincs

06. 17. Csónakos Pergető OB. 3. 
forduló

Csobaji holtág nevezéses

06. 17. Egyéni Bajnokság Nagykálló fn: 3 E, U–14, 
U–18, U–23, nő 2 
E, 2 fordulós

06. 30.–07. 01. OHCSB I. o. Szeged Matyér

07. 14.–15. XVII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

egyeztetés alatt ------

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

08. 12. dr. Maleczky Imre Emlék-
verseny

Apagyi Kenderáztató nevezéses

09. 09. Szűcs Attila Emlékverseny Tímári Tiszapart nevezéses

09. 16. Tisztségviselői Horgász-
verseny

Tiszalöki Kenyérgyári 
holtág

13 E Ft/csapat

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és 
az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintettekkel közli.

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

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

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

Biri László lett az év horgásza

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

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

A Korzó Üzletházzal szemben,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

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

48 m2-es irodahelyiség eladó!
A zsákmány



Küldöttértekezlet 2012. évi megyei küldöttértekezletet  
az elnökség április 14-én 9 órára hívja össze, helye: Start Vállalat 
Nyíregyháza, Bujtos u. 32. szám.

Konzultáció. 2012. február 4-én ismét megtartotta a horgász szövetség a szokásos év eleji egyesületi vezetők konzultációját, a Start Vállalatnál, 45 
fő részvételével./3.

TILALOM. Halpusztulás miatt általános horgászati tilalom van a 
Szabolcsveresmarti víztározón!/4.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2012. április | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

Telepítés a szövetségi vizekbe! 2012. március 30-án horog-
érett pontyokat telepítettünk a megyei horgász szövetség kezelésében 
lévő valamennyi vízterületébe! Szeretettel várjuk a horgászni vágyókat 
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Közgyűlés. Január 29-én Kisvárdán, a Művészetek Házában tartotta 
évzáró közgyűlését a helyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. Az egye-
sület évek óta rendszeres, nagyarányú a haltelepítést végez a kisvárdai 
tavakba. Archív fotó: fArkAs LászLó

JégBE fAgyOTT 
TErMéSzET.
Sándor Miklósék 
kerti tavában, 
Nyíregyházán a 
kemény februári 
hideg idején jégbe 
fagyott ez az apró 
hal.

PIhEn A BALSAI komp a kikötőnél. Fotó: Racskó tiboR

MAGAZIN
Villantó

Ez még jó kis orsó...

Bemutatjuk a tiszaszalkai Holt-Csarondát
Cikkünk a 10. oldalon

Halásztanfolyam.  
2012 márciusában a Szabolcs- 

Szatmár Bereg megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi Igazgatóság 

megbízásából Szövetségünk ismét 
halásztanfolyamot szervezett.  

A tanfolyamra 2012. március 31-én 
került sor, ahol színvonalas előadá-

sokat hallgathattak meg a leendő ha-
lászok, megkapva a vizsgához szük-
séges anyagokat, melyből egyénileg 

tudnak felkészülni. A vizsga  
2012. április 15-én vasárnap lesz.

Beszámolt a vezetőség
A Bezdéd Horgász Egyesület 2012. január 28.-án 9.00 órakor tartotta éves 
közgyűlését a Tiszabezdédi Általános iskolában, ahol a vezetőség beszámolt 
az év munkájáról, elfogadták a 2012. évi munkatervet és költségvetést.

Köszönjük. Ezú-
ton köszönjük meg 
azoknak a horgász-
társaknak, akik adójuk 
1%-át a Megyei Hor-
gász Szövetség számára 
ajánlották fel. A befolyt 
103 714 Ft-tal a Villan-
tó Magazin horgász-
újság kiadási költségét 
egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat 
a jövőben is köszönet-
tel vesszük. 

Adószámunk: 
19207119-1-15

Fogási átlag
Megyei átlag egy leadott fogási naplóra 
2010-ben 19,23 kg 2011-ben 18,42 kg

Országos átlag egy leadott fogási naplóra:
2010-ben 21,04 kg 2011-ben 20,25 kg

2011. évben országosan az egy leadott 
fogási naplóra eső fogás (256 339 fő felnőtt 
és 10 603 fő ifjúsági egyesületi tag fogási 
naplója alapján) 20,25 kg volt, ez csökkent 
a 2010. évihez (21,04 kg/fő) képest. A fogási 
naplók leadásának fegyelme a felnőtteknél 
81%, az ifjúságiaknál 72%, együttesen 81% 
növekvő tendenciát mutat.

Országos Környezetvédelmi Nap
A Magyar Országos Horgász 

Szövetség részéről felhívással for-
dulunk a horgászegyesületekhez és 
a szövetségekhez, hogy 2012. 
április 14-én, szomba-
ton legyen a Horgászok 
Országos Környezetvé-
delmi Napja. Felhívjuk, 
és kérjük valamennyi 
horgászegyesületet és szö-
vetséget, hogy a vízkezelő 
horgászszervezetek erre a nap-
ra szervezzék a vizeik partján a 
környezetvédelmi munkát, illetve a 
vízzel nem rendelkező egyesületek 
tagsága is vegyen részt a leggyak-
rabban látogatott horgászkezelésű 
vizeken folytatott munkában. 

Ezen a napon közös munkával 
tegyük rendbe vizeink partját, szed-
jük össze, szállítsuk engedélyezett 

lerakóba az ott található szeme-
tet, hulladékot, tartsuk kar-

ban a vízparti növényzetet, 
a fákat, rendezzük vizeink 
környezetét, a horgászhe-
lyeket, tevékenységünk-

kel óvjuk a víz minőségét. 
Horgászok a vizek környeze-

tért” akció keretében megtartandó 
Országos Környezetvédelmi Napon 
minél több szervezet vegyen részt, 
és koordinálja tagjainak munkáját.  
Közös érdekünk a vizek és vízpart-
ok tisztasága és rendje. 

MOHOSZ

2011. évi megyei taglétszám alakulása
A megyei horgászlétszám 2011. évben nőtt!, (162 fővel) a 2010. évihez 

viszonyítva, a növekedés a gyermek létszámban tapasztalható.
Megyei horgászlétszám:
 Tag 2010. év 2011. év Változás 
 felnőtt 12 079 fő 12 071 fő –8 fő
 ifjúsági 416 fő 416 fő 0 fő
 Gyermek 1 258 fő 1 428 fő +170 fő
Összesen: 13 753 fő 13 915 fő +162 fő

2011. évben 73 horgászegyesület működött, két új egyesület is alakult, 
a Timári Horgász Egyesü-
let és a Jándi Természetbarát 
Horgászok Egyesülete. Mind 
ketten vízkezelő egyesületek, 
illetve a Jándi Egyesület ese-
tében a Hortobágyi Nemzeti 
Park a víz hasznosítója. Két 
egyesület megszűnt az év fo-
lyamán, a nyíregyházi Agro-
horog és a nyírbátori Bátor 
Coop Horgász Egyesület.

Taglétszám alakulása 2011. évben

Nyitás:
május 1-jén!


