
Küldött- 
közgyűlés

Augusztus 11-én kül-
döttközgyűlést tartott a 
megyei horgász szövet-
ség, melynek fő témája 

az alapszabály kiegészí-
tése volt, a közhasznú 
jogállás megszerzésé-
nek céljából, továbbá 
a MOHOSZ horgász 

felhívásának támogatá-
sa volt./3.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

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

Elnökségi horgászver-
seny. Hagyomány már, hogy 
a nyárvégi elnökségi ülésen az 
elnökség és a bizottságok tag-
jai egy jó hangulatú versenyen 
mérik össze tudásukat. Az idén 
a küzdelemnek a nagykállói 
Vadkerti Tápcsatorna adott 
otthont. 

Világbajnok. Az Ifjúsági 
Horgász Világbajnokságot 
2012-ben Szlovéniában, a 
Száva folyó Radece szakaszán 
rendezték meg, ahol az U-14-
es kategóriában Magyarország 
lett a világbajnok! A csapat 
tagja volt a mátészalkai ifj. 
Varga Albert is./5.

Egyéni bajnok-
ság. Június 17-én 
Nagykállóban a Vadkert 
tápcsatornán rendezték 
meg – a megyei ver-
senynaptárnak megfe-
lelően – az éves megyei 
egyéni horgászbajnok-
ságot, ahol a felnőtt 
férfiak között Krausz 
Zoltán (Új Élet HE, 
Tiszalök) győzött./7.

Legnagyobb fogás. Szaladják István 1989 
óta halászik a Tiszán. Kedvtelésből kezdte, mindig 
szerette a természetet, az állatokat, a dombrádi 
Tisza-partot, így nagy örömmel, egy barátja által 
kezdett el halászni. Kis szerszámos halászként az 
évek folyamán folyamatosan megtanulta a szak-
ma titkait, a víz tiszteletét, megismerte a halászat 
fortélyait. A legnagyobb öröm július 25-én érte, 
élete eddigi legnagyobb fogása, egy közel 50 kilós, 
195 cm hosszú harcsa akadt a varsába. Egyedül 
volt, de be tudta emelni a csónakba az óriást.

Horgásztábor. A Máriapócsi Horgász Egyesület szervezésében 
az idei esztendőben immár hatodik alkalommal került megszerve-
zésre a mára híres horgásztábor./10.
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Rekordfogások, események

A kis zsákmány is sikert hozott 
Császárszálláson és Rakamazon

Szegeden, a Maty-éri evezős 
versenypályán került megrende-
zésre az OHCSB, melyen a megyei 
válogatottunk az első osztályban 
indult. Összetettben, a két forduló 
eredménye alapján, a hetedik he-
lyen végeztünk. Külön dicséretet 
érdemel: Női kategóriában, Szűcs 
Éva, aki az összesítésben második 

helyezés ért el. U–23 kategóriában 
Kovács Gábor, aki összesítésben a 
harmadik helyen végzett.

Gratulálunk mindenkinek a kitar-
tó munkájáért és a sikeres szereplé-
séért. Ne felejtsük el, hogy a többi 
csapat versenyzői közül többen már 
voltak (esetleg ma is azok) a ma-
gyar válogatott keret tagjai./6.

Maradtunk az első osztályban

Bandi bácsi hala
A nyíregyházi Szatmá-
ri-tóról még 78 évesen 
sem marad el Bandi 
bácsi. Kitartását egy 
12,60 kg-os amurral 
jutalmazta a jószeren-
cse. A hal visszakerült 
a tóba, hogy örömet 
szerezhessen más hor-
gásznak is.

„Turkó Sándor tűzol-
tó horgász emlékver-
seny”
Gávavencsellő, Kacsató 
2012. augusztus 10.
Felnőtt kategória: 1. 
Bán Attila Mátészalka, 
2. Bajusz István MKI, 3. 
Csicsvári Tamás Nyír-
egyháza, 4. ifj. Miski 
Lajos, 5. Gelegonya 
György Nyíregyháza, 6. 
Nagy Gyula Nyírbátor.  
Különdíj járt a legna-
gyobb halat fogónak: 
Hideg Tibornak

40 órás horgászhétvége. 2012. évben első alkalommal került 
megszervezésre az I. 40 órás horgászhétvége a Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében. A negyven órán keresztül több mint 20 
versenyző várta a kapást. Végeredmény: Felnőtt: 1. Dandár Sándor, 2 
Papp Zsolt, 3. Tóth Zoltán. Legnagyobb halat fogó: Papp Zsolt 3, 68 
kg ponty. Legeredményesebb ifi horgász: Bordás Edvárd.

Sikeres fogások a Keleti-főcsatornán

Augusztus 3-án 24 órás 
Vándor Kupa hogász csa-

patverseny vette kezdetét a 
tiszavasvári Kacsás tavon.

A versenyen minden csapat 
szorgosan dolgozott, előkerültek 
a csoda csalik és tuti etető anya-
gok bízva, bízván hogy majd az 
ő horgukra fog akadni a leg több 
hal. A horgászok nagy örömére a 
tó minden részén szépen elindul-
tak az amurfogások is. Az eddig 
étvágytalanságot mutató afrikai 
harcsák is elkezdtek lakomázni. 
A vándor kupa mellett (Alkaloida 
Lombik Horgászegyesület felaján-
lása) a legnagyobb hal kifogója, az 
első hét legeredményesebb csapat, 

a győztes, szektorán kívüli szek-
tor legeredményesebb csapata, a 
legsportszerűbb csapat és termé-
szetesen a sor legvégét záró csa-
patnak is járt az SBS Tactical bait, 
Carp Zoom, Energofish, Laguna 
2D Kft. és a BST Autó KFT álltál 
felajánlott értékes tárgynyeremény. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a szponzoroknak az érté-
kes nyereményekért.

Legnagyobb halat Kiss Ferenc fogta 
egy 8.80 kg-os amurt. Az összfogás: 
393.00 kg. Eredmények: első Metaxa 
Team 2.(Gulya Zoltán,Fekete Zoltán) 
67.35 kg, második Zola Team (Huri Zol-
tán, Alacs László) 44.25 kg, harmadik 
Peca Schook Team (Sajti Gábor, Szabó 
Zoltán) 40.41 kg.

Kacsás-tavi 24 óra

Várjuk  
a sportolni 

vágyó 
fiatalokat:

Ökölvívás, súlyemelés,  
atlétika, tollaslabda, triatlon, 
táj-futás, vívás!

Érdeklődni személyesen a  
Nyíregyháza, Tisazvasvári út  
2–4. szám alatt, vagy  
a 06-70/392-2616-os  
telefonszámon lehet!

Az elmúlt három év 
alatt súlyos veszteség érte 
a megye horgász moz-
galmát, elvesztettünk öt 
egyesületi elnököt, és a 
szövetség elnökét. A sors 
kegyetlen és nem válogat, 

a múlt hónap elején újabb 
szomorú esemény történt, 
eltávozott az élők sorából 
Doránt Vilmos, a Lagu-
na 2D Kft. ügyvezetője 
(tulajdonosa). Róla emléke-
zünk meg lapunk 2. oldalán

Búcsú Doránt Vilmostól
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Búcsú Doránt Vilmostól
Örökre elment Doránt Vilmos, a 

Laguna 2D Kft. ügyvezetője (tu-
lajdonosa). Igaz, hogy ő nem hor-
gászott, de száz szállal kötődött a 
megye horgász mozgalmához. Az 
1980-as évek elején kezdték felesé-
gével a Búza téri kis butikba, a hor-
gászfelszerelések árusítását. Majd 
amikor a HOKÉV kivonult Nyír-
egyházáról, elkezdte a Debreceni 
utcán a Laguna Horgász Nagyker 
kialakítását. 

Kiváló kapcsolatot alakított ki a 
megyei szövetséggel és a horgász 
egyesültekkel. Önzetlenül támo-
gatta a megye horgászsport moz-
galmát, hiszen ő maga is elismert 
sportember volt, ha ideje engedte, 
részt vett az egyesületi és megyei 
versenyeken, ahol mindig külön-
díjakkal lepte meg a rendezőket, és 
a versenyzőket.

Támogatta a megye ifjúsági hor-
gászsportját és az ifjúsági táborokat 
komoly anyagi segítséggel, amit 

ezúton is megköszönünk Néked és 
családodnak! Együttérzéssel kívá-
nunk vigasztalódást a családnak, 
és mindazoknak akik szerettek és 
tiszteltek! Kedves Vili barátunk 
nyugodjál békében!

A megye horgászai nevében  
a szövetség elnöke

Új szolgáltatás a MOHOSZ 
horgászszervezetei részére 
A horgászhasznosítású 

vizeken időszakosan fel-
merülnek halegészségügyi 
és vízminőségi gondok. 
Ezeket nem könnyű minden 
esetben gyorsan es ponto-
san azonosítani és a szüksé-
ges lépéseket megtenni. 

Halegészségügyi kérdésekben 
segít eligazodni az országos szö-
vetség vízhasznosító szövetségei-
nek és egyesületeinek a halegész-
ségügyi tanácsadás, konzultáció 
lehetőségének megteremtésével. 
A halegészségügyi konzultációs 
lehetőség természetesen nem tudja 
helyettesíteni a már észlelt halbe-
tegségek vagy pusztulások esetén 
szükséges laboratóriumi – NÉBIH 
Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság Parazitológiai, Hal- 
és Méhbetegsegek Laboratóriuma 
által végzett- vizsgálatokat, de 
segíthet abban a vonatkozásban, 
hogy mi lehet esetleg a baj, és hova 
forduljanak, milyen módon az ész-
lelt gonddal. A rádiókban is van-
nak hasonló indíttatású állatorvosi 
műsorok, így a szövetség részéről 
hasonlóan szeretnénk segíteni a 
vízhasznosítók munkáját. 

Halegészségügy

2012. szeptember 20-tól (az idén 
december 15-ig) minden kedden 
10 órától 13 óráig és csütörtökön 
12 órától 15 óráig lehetőség van 
a MOHOSZ „Haldoktorával” való 
telefonkonzultációra, vagy írásban 
e-mailen keresztül a jelentkező 
halegészségügyi gond részletes 

leírása és ennek alátámasztásá-
ra esetleg fényképek küldésére a 
beteg halakról a tünetekről. A szol-
gáltatás segíthet a vásárolni kívánt 
halállománynál jelentkező eset-
leges problémák azonosításában, 
vagy a horgászvizeken tapasztalt 
halegészségügyi gondok felderíté-
sében. A MOHOSZ „Haldoktora” 
dr. Csaba György neves állator-
vos, aki a korábbi Országos Állat-
egészségügyi Intezet Hal- és Méh-
kórtani osztályának vezetője volt, 
és ma többek között a MOHOSZ 
Környezetvédelmi- és Vízvédelmi 
Szakbizottságának tagja.

Vízminőség

„Haldoktor” elérhetősége kedden 
10 órától 13 óráig és csütörtökön 
12 órától 15 óráig, telefonszáma 
ebben az időszakban: 36-30/475-
6984, E-mail elérhetősége: haldok-
tor@mohosz.hu. 

Vízminőségi kérdésekben a MO-
HOSZ Vízvizsgáló Laboratóriuma 
eddig is igen sok kisebb-nagyobb 
vízhasznosító horgászegyesület és 
szövetség vízminőségi gondjai ese-
tében vizsgálta a vizeket és adott 
szaktanácsot. Komoly vízminősé-
gi problémák esetén a vízminta 
vizsgálata szintén elengedhetetlen 
a pontos analízis megállapításához. 
Ennek ellenére a labor vezetője 
Papp Károlyné dr az interneten ke-
resztül is szívesen konzultál a MO-
HOSZ szervezeti rendszeréhez tar-
tozó vízhasznosító egyesületeknél 
és szövetségeknél felmerülő víz-
minőségi gondokról. A labor e-mail 
elérhetősége: joviz@mohosz.hu

Kerékpárost fogott a horgász
Augusztus 8-án délelőtt egy 11 

éves tornyospálcai fiú lakásuk udva-
rán horgászbotjával játszott, amikor 
annak zsinórja a kerítésen átrepült 
és rátekeredett, egy az út túloldalán 
található szilvafa ágára. Ekkor a fiú 
a zsinórt tekerni kezdte, amely meg-

feszült, és egy éppen arra kerékpár-
jával közlekedő 33 éves helybeli nő 
a feszített zsinórba beleakadt, majd 
egyensúlyát elvesztette és felborult. 
A nő a baleset során nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedett. (SZSZB MRFK)
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Emlékezés a horgászat 
szerelmesére…

Kedves Horgásztársak!

A gávavencsellői Tiszaparti 
HE június 24-én megtar-

tott házi horgászversenyét 
követően, a kezelésében lévő 
Kacsa-tó partján emléktáblát 
avatott a tragikus hírtelen-
séggel elhunyt egyesületi el-
nök, Turkó Sándor emlékére.

Az egyesület vezetése Petró At-
tila, a Nyír-Márvány Kft. tulajdo-
nosa által felajánlott és elkészí-
tett emléktáblával kíván adózni a 
Turkó Sándor és a már eltávozott 
horgásztársak emléke előtt. Az 
egyesület nevében Dögei Mihály, a 
Fegyelmi Bizottság elnöke megem-
lékezett a Turkó Sándor által vég-
zett „emberfeletti” munkáról. Mint 
mondta – ő szinte egy személyben 
vitte az egész egyesület munkáját, 
ha kellett, ügyet intézett, takarított, 
lékelt, versenyt szervezett, bonyo-
lított, ellenőrzött fáradságot nem 
ismerve. Kiemelte, hogy Turkó 
Sándor szinte fél életét a vízparton 
töltötte, vagy az egyesület ügyeit 
intézte, időt, energiát, fáradságot 
nem kímélve. A horgászat szerel-
mese volt, és ezért szinte mindent 
képes volt hátérbe szorítani, amiről 
talán csak a családja tud igazán 

nyilatkozni. Turkó Sándornak el-
vitathatatlan érdemei és tengernyi 
munkája van abban, hogy mi most 
itt állhatunk, egy jól sikerült házi-
verseny után és most bizonyára 
nagyon büszkén és boldogan néz le 
ránk az égből – fogalmazott Dögei 
Mihály, s mindenkit arra kért, hogy 
ha horgászatra, vagy csak látoga-
tóba érkezik a Kacsa-tó partjára, 
álljon meg egy percre ennél az 
emlékműnél és hajtson fejet.

A márványtáblát Turkó Sándor 
felesége és fia leplezte le az jelen-
lévők előtt. A megemlékezésen a 
család és a barátok megható sza-
vait követően néma főhajtással, vi-
rágok és mécsesek elhelyezésével 
emlékeztek a volt elnökre és az 
elhunyt horgásztársakra, majd Iski 
István görög katolikus parochus 
szentelte meg az emlékművet.

Dögei Mihály

A korábbi években meghirdetett 
pályázati felhívásunkra sok egye-
sület küldte be pályázati anyagat. 
A MOHOSZ által alapított „Tiszta 
víz, rendezett vízpart” díjat leg-
utóbb, a 2011-ben meghirdetett 
és beadott pályázatok alapján 4 
horgászegyesület és egy szövetség 
nyerte el, míg a pályázók közül to-
vábbi 7 egyesület és egy szövetség 
részesült a környezetvédelmi mun-
kát „Elismerő Oklevélben”. 

A 2012. évre vonatkozóan a 
MOHOSZ részéről ismét meg-
hirdetjük a „Tiszta víz, rendezett 
vízpart” cím elnyerésére szóló pá-
lyázatot. A pályázaton a címet már 
elnyert horgászegyesületek, szö-
vetségek kivételével, valamennyi 
vízhasznosító horgászszervezet in-
dulhat. Bíztatjuk azon vízhaszno-
sító egyesületeket, szövetségeket, 
melyek korábbi években is meg-
tisztelték pályaműveikkel a nemes 
versengést, hogy ismét induljanak, 
valamint pályázásra ösztönözzük 
mindazon horgászszervezeteinket, 
melyekhez az információ esetleg 
eddig nem jutott el és a környe-
zetvédelmi tevékenységük sikeres. 
A felhíváshoz pályázati adatlapot 
mellékelünk, mely az azon fel-
tüntetett internetes címről (www.
mohosz.hu oldal, környezetvéde-

lem menüpontról) is letölthető, és 
akár e-mailhez csatolható foimá-
ban, akár postai úton is elküldhető. 
A pályázat beküldésének határ-
ideje: 2012. december 28. Pályá-
zati szándék esetén az anyagot, 
a kérdéseket szíveskedjenek rész-
letesen áttekinteni. Amennyiben 
a rendelkezésre álló szöveghely 
kevésnek bizonyulna, kiegészítő 
lapokat is lehet az anyaghoz csa-
tolni. A pályázatokhoz mellékelni 
kell (CD-n vagy e-mail-ben) 10 
db (lehet több is) digitális fotót a 
környezetvédelmi munkáról, ill. a 
vízterület környezeti állapotáról, 
a végzett fejlesztésekről. Amen-
nyiben digitális fotók nem állnak 
rendelkezésre, úgy 6 db papíralapú 
fotót kell mellékelni. A pályáza-
tok értékelésének 7árására és az 
eredmények közzétételére 2013. 
év márciusában kerül sor. Szinte 
valamennyi vízhasznosító horgász-
szervezet büszke saját vizén elért 
környezetvédelmi rendre, eredmé-
nyekre. A sikereket, a tapasztalato-
kat a pályázat megírásával osszuk 
meg horgászközösségünk egészé-
vel, hogy a „Horgászok a vizek 
környezetéért-mozgalom bizonyít-
hassa, hogy a termeszetes vizek 
igazán jo kezekben a horgászszer-
vezeteknél vannak.

Soma, a nagy Ho,Ho,Ho...
A Haldorádó országos pályáza-

tán 100 gyerek közül a nagykállói 
Nagy Soma sikeres pályázata ered-
ményeképpen és két másik társa 
július 30-án részt vehetett Izsákon 
egy közös horgászaton Döme Gá-
bor profi spothorgásszal, a sport-
ág legismertebb hazai képviselőjé-
vel. Egy feledhetetlen élménnyel, 
ajándékokkal, s hasznos horgász 
tanácsokkal lett gazdagabb, amit 
hamarosan megoszt horgász pajtá-
saival is.

Gyászol a Fehérgyarmati  
Téglagyári Horgász Egyesület
Mély megrendüléssel 

tudatjuk, hogy 2012. 
július hó 09-én súlyos be-
tegségben, 59 éves korá-
ban elhunyt Kiss Barnabás 
horgásztársunk és barátunk 
a Fehérgyarmati Téglagyár 
Üzemi Horgász Egyesületé-
nek örökös tiszteletbeli el-
nöke.

Kiss Barnabás 
1953. április 30-án 
született Porcsal-
mán. Több mint 20 
éven keresztül volt a 
Téglagyári Horgász 
Egyesület tagja. En-
nek az időnek a nagy 
részét vezető tiszt-
ségekben töltötte el. 
Négy egymást köve-
tő ciklusra választotta meg a tagság 
elnökének. Több éven át tagja volt 
a megyei horgászszövetség döntést 
hozó testületének.

Áldozatos munkáját több kitün-

tetéssel is elismerték. Legutóbb 
a 2012-i közgyűlésen vette át a 
„Horgászsportért” kitüntetést.

Tizennyolc éves, felelősséggel 
végzett elnöki tevékenységéről be-
tegsége miatt ezen a közgyűlésen 
mondott le. A tagsága szeretetének 
és elismerésének jeleként megvá-
lasztotta az egyesület örökös, tisz-
teletbeli elnökének. Az egyesület-
től betegsége alatt sem szakadt el, 

és tanácsaival sokat 
segített az új veze-
tésnek.

Személyében egy 
magát nem kímélő, 
keményen dolgozó, 
a közösség érde-
keit szem előtt tar-
tó, az emberekkel 
a megfelelő hangot 
mindig megtaláló 

vezetőtől búcsúzik a Téglagyári 
Horgász Egyesület tagsága. Emlé-
két kegyelettel megőrizzük.

Téglagyár Üzemi Horgász  
Egyesület vezetősége

A Tokaj név hallatán, szin-
te minden embernek az 

aranyszínű édes nedű, a to-
kaji aszú jut eszébe. Ez így 
is van rendjén, hisz a közel 
fél évezrede ismert fenséges 
aromájú ital, a világ minden 
táján kivívta az elismerést.

A Tokaji Kovács-tó tulajdono-
sai szeretnék, ha az általuk üze-
meltetett horgásztó, méltó lenne 
a Tokaji névhez és továbbra is 
közkedvelt lenne hazánk sporthor-
gászai körében. Az immár 7 éve 
üzemelő 7,5 hektáros horgásztó 
eddig is kedvelt horgászvíz volt a 
szakma ínyencei között. 2012 ja-
nuár 1-jétől pedig a vezetők által 
megígért változtatások folyamato-
san teljesednek. 

A hal ellátottsággal eddig sem 
volt probléma, hisz a tulajdono-
sok a szomszédos tavakban kb. 
100 hektáros vízfelületen termelik 
a többnyire horgásztavakba tele-
pítendő halakat. Így nem megle-
pő, hogy a Kovács-tóban mindig 
bőséges fogással lehet számolni. 
Egy sajátos termelési technológiát 
alkalmazva az egész évben Tisza 

vízzel táplált tavakban nem az is-
mert „tavi ízű” halakat termelik, 
hanem izmos, egészséges kemé-
nyen küzdő pontyok, amurok és 
még további 6 halfajtát.

A tó tulajdonosait kérdezgettük 
a rövid és hosszú távú tervekről:
l  Miért vált szükségessé 2011 

szezon végén a tó lehalá-
szása?
– 3–4 évenként rendszeresen 

lehalásszuk a horgásztavat. Ez a 
halállomány ellenőrzése és op-
timalizálása miatt szükséges. A 
tóba telepített busa és folyami har-
csa  túlnépesedése kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a fogásélményt. 
Másrészről a tómeder kotrását va-
lósítottuk meg. A töltés 70% meg-
szélesítése szükséges volt a ké-
nyelmesebb elhelyezkedés miatt. 
Nyáron többen panaszkodtak arra, 
hogy a meleg miatt a halállomány 
behúzódik a középen lévő mélye-
désekbe, ezért csak azok jártak 
sikerrel, akik legalább 150-200 
métert tudtak dobni. Ezért a tó-
medret kb. 50-70 m szélességben 
50 cm mélységű halárokkal láttuk 
el. Az idén már megszűntek az ez 
irányú panaszok.

l  Válto-
zott-e 
a hal-
állomány 
2012-ben?
– Igen. A 

tavaszi újra-
t e lep í téskor 
– amelyen 
b á r m e l y i k 
horgászvendég részt vehetett – töre-
kedtünk arra, hogy 4 kg alatti halak 
ne nagyon kerüljenek a horgász-
tóba. Viszont annál több 10+-os. Ez 
nagy elismerést váltott ki a sport-
horgászok körében. Kevés olyan 
nap volt a szezonban, hogy ne lett 
volna néhány darab 10+-os hal a 
horgon, de a 15+-os koik miatt is 
gyakran görbült a bot.
l  Milyen beruházásokat vé-

geztek?
– A halágy és a töltésépítésen 

kívül, építettünk egy horgászhá-
zat, melyben palackozott alkoho-
los és alkoholmentes italok, cso-
kik, chipsek, jégkémek kávé stb. 
kapható. Az alapvető horgászcik-
keken túl kapható számtalan más 
kellék, horgászbot, orsó, felsze-
relések, szákok,  horgász székek, 

etetőanyagok. Itt váltható a Tisza 
és a Bodrog folyókra horgász-
jegy is.
l  Vannak-e további terveik?

– Pillanatnyilag 18+-osak a leg-
nagyobb pontyaink, a legnagyobb 
koi 17,6 kg. Szeretnénk további 
kapitális (20+) méretű halakkal 
gyarapítani a fogásélményt. Ennek 
érdekében a termelőrészlegünkön, 
speciális körülmények között ne-
velünk előválogatott halakat erre 
a célra. A horgásztóban lévő koi 
pontyok is saját termelésűek. Sze-
retnénk megoldani a húshorgá-
szaink problémáját is. Még nem 
született döntés azt illetően, hogy 
egy termelő tavat fogunk átalakí-
tani erre a célra, vagy egy újabb 
tó építésével oldjuk meg ezt a 
problémát.

BEMUTATJUK: Tokaji Kovács-tó
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Turizmus a vizek és a horgászat szerepét felértékelikIgazságos erőpróbával zárult a tábor

A horgászat mellett jutott idő játékra is

Augusztus 11-én küldött-
közgyűlést tartott a me-

gyei horgász szövetség, 
melynek fő témája az alap-
szabály kiegészítése volt, a 
közhasznú jogállás megszer-
zésének céljából, továbbá a 
MOHOSZ horgász felhívásá-
nak támogatása. 

A témában többek között az aláb-
bi hozzászólások hangzottak el:

Adorján Béla 
Jándi Természetbarát Horgá-
szok Egyesületének elnöke

Elolvastam ezt a horgász fel-
hívást. Szeretném ezt kiegészítés-
re javasolni, azokkal a pontokkal, 
amelyek szerintem méltánytalanul 
nem kerültek bele és kimaradtak 
a Vidékfejlesztési Nemzeti Straté-
giai Programból is. Többek között 
például a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei horgászturizmus kiemelt 
szempontja lehet a vidékfejlesztés-
nek. Ezért én azt javaslom, hogy 
egy újra átdolgozott és kibővített 
programot készítsen az elnökség és 
juttassa el a megyei közgyűlésnek 
megvitatásra. 

Az egyik legsúlyosabb probléma 
a vizek utánpótlása és az élővize-
ink hiánya. Ez abból adódik, hogy 
gyakorlatilag a megyénk csator-
narendszere mintegy 40–50%-ban 
feliszapolódott. Ennek legfőbb 
oka, hogy a csatornarendszer „gaz-
dátlanná” vált. És ez nemcsak a 
Szipára, Makócsára, hanem a Ke-
leti-főcsatornára is igaz. Ezek a 
problémák nincsenek megoldva, 
ugyanakkor ezek a csatornák is élő 
természetes horgászhelyei voltak a  
horgásztársadalomnak. 

Az egyik legfontosabb és leg-
jelentősebb projekt, ami 2012-ben 
indul el a megyében, az árapasztó 
és csapadék vésztározó elemek. Pl.: 
a Szamos-Kraszna közi árapasztó 
tározó. Ezeknek 3 tervezési folya-
mata volt, mind a Beregi, mind a 
Lónyai, mind a Szamos-Kraszna 
közinél. Sajnos azokat a projekte-
ket próbálják támogatni, amelyek 
nem a puffertározós megoldásokat 
vetítik előre. Felhívnám mindenki-
nek a figyelmét, hogy a puffer-tá-
rozós megoldás mind 3 esetben 
megoldhatná a horgászturizmus 

fejlődését megyénkben, ugyanak-
kor a vizeink vízutánpótlásának 
a lehetőségét is. Jó lenne, ha ezt 
jobban átgondolná az elnökség, és 
állást foglalna ebben a kérdésben. 
Javaslom, hogy építsék be ebbe 
a felhívásba. Ezek olyan kitörési 
lehetőségek, ami gyakorlatilag az 
országban egyedülállóak. A beru-
házások megfelelő (puffer-tározós) 
kivitelezése lehetővé tenné pangó 
vizeink, kisebb mocsaras terüle-
teink vízutánpótlását, ezzel meg-
teremtve a lehetőségét a lápi-póc, 
és a réticsík természetes élőhelyein 
történő visszahonosításának. 

Mihály János Tuzsér  
Komoró Barátság HE. 
A tározókkal kapcsolatosan szól-

nék én is. A mi egyesületünk 15 ha 
vízen gazdálkodik, ha ideálisak a 
feltételek, a Tisza vízhozamával 
kapcsolatban. Magyarul, ha árad 
a Tisza a 15 ha felmegy 20 ha víz-
területre is, sajnos jelen pillanatban 
2010 januárja óta nem lépett ki a 
Tisza a medréből, így ez a 15 ha, 
kb. csak 4 ha-t jelent. Aki arra jár 
megnézheti a töltés alatt lévő vi-
zünket, ami katasztrofális állapot-
ba került, ami a víz további lecsök-
kenéséhez vezet. Sajnos minden 
törvény a horgászokon csapódik le. 
Nem térnek ki arra, hogy ártereken 
belül szántóföld művelésű terület 
nem lehet. A holtágaknak a tönk-
remenetele ebből adódóan is folya-
matosan történik. Az ártéren belül 
csak erdő és legelő lehetne. 

Nincs a felhívásban, amit hiá-
nyolok: ez a természetes élő vi-
zek revitalizációja. A megyénkben, 
egyedülálló az a természeti kincs, 
amit a Tisza holtágai adnak. Német 
turisták a Tisza túra kapcsán min-
dig megcsodálják. 

Az utánpótlás kérdése, viszont, 
amivel maximálisan egyetértek 
szerepel a felhívásban. 

Visszatérve vízterületünkhöz 
még elmondanám, hogy a Horto-
bágyi Nemzeti Park fennhatósá-
gához tartozik. A növényzet irtása 
ezáltal a törvény szerint nem le-
hetséges. Elszaporodott vizünkön 
a Ruca-öröm nevű növény, ami az 
Unió által védett. Nem tudunk vele 
mit kezdeni. Viszont két esetben 
történt már rettenetes pusztítás a 

vízpartunkon, gyakorlatilag tarra 
vágták a vízpartot, minden enge-
dély nélkül. Senkit nem tudtunk 
elérni az ügyben. Tudom, hogy 
több egyesület jár hasonló cipő-
ben, mint mi, az összefogás lenne 
a célravezető.

Fesztóry Sándor reagál  
a felszólalásokra:
Örömmel vettem a Jándi elnök 

Úr hozzászólását. Teljesen egyetér-
tek azzal, hogy a turizmus az kitö-
rési pont, ami a vizek és a horgászat 
szerepét felértékelheti. Ez nincs el-
felejtve, kormányzati szinten sem, 
aki ezzel a kérdéssel nagyon sokat 
foglalkozott, Bánki Erik volt, aki 
elkerült az Európai Parlamentbe, 
de az ő elképzeléseit nagyon sokan 
támogatják. Reméljük, hogy ez a 
vonal, ez a fajta gondolkodásmód 
meg fog jelenni a törvénymódosí-
tásban is. A felhíváshoz azonban 
nem tudunk hozzátenni, mert ez a 
MOHOSZ anyaga.

A holtágakról annyit: hogy min-
den jogszabály annyit ér, amennyit 
be lehet belőle tartatni. Gondol-
junk itt a parti sáv jogszabályo-
zására. Azt sem lehet betartatni, 
sőt sok esetben a kezelő nem tesz 
eleget neki pl.azzal, hogy lekeríti a 
vízpartot, sorompókat rak le, stb. 

Szóba került a revitalizáció. Aki 
szeretne ezzel foglalkozni, annak 
általában nincs erre alkalmas te-
rülete, vize, akinek van hozzá te-
rülete, annak pedig általában nem 
érdeke. Megyénkben a természetes 
vizek kezelésének joga 75%-ban 
két halászati cég kezében van. Ők 
a földrajzi elhatároltság miatt egy-
másnak nem jelentenek konkuren-
ciát és nem érdekük a vizek fejlesz-
tése sem, abban a formában, mint 
a horgász szervezeteknek. Vagy 
vegyünk egy másik esetet, a jelen-
legi törvény azt mondja ki, hogy 
holtág, bányató, víztározó esetében 
a tulajdoni jog a Magyar Államot 
illeti meg. Ha Állami tulajdon, amit 
revitalizálni szeretnénk, pályázok 
rá, tegyük fel, hogy sikerül rendbe 
tenni, kikotorni, stb. Utána a Ma-

gyar Állam újra pályáztatja a vizet, 
illetve a halászati jogát, így semmi 
garancia nincs rá, hogy újra én nye-
rem el a kezelői jogot. Gondoljanak 
csak a Tiszadobi holtág esetére. Je-
lenleg egyébként nincs tudomásom 
olyan vízterületről, aminek meg 
lehet szerezni a tulajdonjogát. 

A holtágaknak sajnos a feltöltő-
dés a sorsa. Egy áradás alkalmával 
akár 2-3 cm hordalékot is elhelyez-
het a Tisza. Az 1800-as évek köze-
pén történt a Tisza szabályozása, 
több mint 150 év telt már el azóta. 
Ha évente csak egy áradás volt, 
nagyjából kiszámítható a feltöltő-
dés a holtágakra nézve. Sajnos itt 
más lehetőség nincs, mit a kotrás, 
ha sikerül rá engedélyt szerezni, na 
meg persze anyagi forrásokat.

A lencse, más néven Ruca öröm 
valójában védett növény, egy páf-
rányféle. A bentikus eutrofizáció 
egyik gyönyörű példája. Ennek ki-
alakulásában sajnos mi horgászok 
is szerepet játszunk. Egy olyan 
vízterületen, ahol nagy a horgász-
terhelés és eutrofizációra hajlamos 
a víz, a bejuttatott etetőanyag, amit 
a halak nem fogyasztanak el, a 
víz elöregedéséhez vezethet. Ezt 
eltávolítani a vízből nagyon ne-
héz. Négyzetméterenként 5-15 kg 
is lehet a súlya. Egy hektár, 10 ezer 
négyzetméter, ami 50 ezer kg-ot 
jelent. A Holt Szamoson már pró-
bálkoztak a kiszedésével. Kisebb 
mennyiséget kiszedtek próbakép-
pen és az a tapasztalat, hogy a 
parton elkezdett bomlani, ami irtó-
zatosan büdös volt. Mivel növény-
védőszerrel történő beavatkozás 
szóba sem jöhet, ezért egyedül hal-
lal lehetne valamilyen formában 
kordában tartani, a kétnyaras Amúr 
lenne az a halfaj, ami szívesen 
megeszi, de sajnos jelenleg hivata-
losan nem lehet Amúrt telepíteni.

Virág Imre
Reméljük, hogy az amur telepí-

tése az új törvényben megoldódik. 
Mind a két felszólalásban elhang-
zottakat tolmácsolni fogjuk a MO-
HOSZ Elnöksége felé. 

Természetvédő Horgász-
tábor Máriapócs, 2012. 

július 29.–augusztus 3.

Második alkalommal tértünk 
vissza Máriapócsra, huszonegy 
gyermekkel, hogy megrendez-
zük hetedik táborunkat, a Vasutas 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület és más egyesületekből 
érkező gyerekek részére. A hely-
szín a Máriapócsi Horgász Egye-
sület horgásztava. A szállást és az 
étkezést a máriapócsi Zarándok-
házban kaptuk. 

Természetesen vannak vissza-
járó táborozók is, de volt sok új 
„kalandor” is a csapatban.

Elkezdődött a „munka”. A dél-
előttök általában elméleti foglal-
kozással teltek, mint például: a 
horgászat kellékei, az alapfelsze-
relés, másnap horogkötés, csomók, 
spiccbotos szerelék készítése, és a 

vizek élővilága. A délutánok egy 
része pedig kőkemény gyakorlattal 
telt. A bemutatókon a horgászcse-
meték láthatták az úszós horgászat 
valamennyi fajtáját, mint például: 
a spiccbotos horgászatot a rakós 
botos, a bolognai botos horgászatot 
és az angolok kedvencét a match 
botos horgászatot.

 A halak inkább a mélyebb vi-
zet választották, és tulajdonképpen 
semmi érdeklődést nem mutattak a 
csalik iránt. Egyedül csak a küszök 
és a part szélén a naphalak voltak 
kíváncsiak a felkínált csalira. A tá-
bort a szokásos horgászversennyel 

zártuk. Itt szeretném megköszönni 
a Fisch Kft.-nek a horgokat és a 
vékony zsinórokat, amit előzetesen 
elküldtek a szerelékek elkészíté-
séhez, valamint a Carp Zoom-os 
sapkákat, melyek nagyon jó szol-
gálatot tettek a napszúrás ellen. 

A verseny három órás volt és 
nagyon forrón tűzött a nap. Min-
den résztvevő kapott valamilyen 
ajándékot, melyen már ott volt 
a Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Szö-
vetségének elnöke Virág Imre, aki 
ünnepi beszédében megköszönte a 
gyerekek kitartását és szorgalmát, 

és külön díjat is felajánlott a leg-
fiatalabb és a legkitartóbb verseny-
zőnek. A Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület elnöke, 
Pataki Zsolt is részt vett a verse-
nyen és az ünnepélyes díjátadón, 
megköszönve mindenkinek a fe-
gyelmezett versenyzést.
Tizenkét év alatti dobogósok: 1. Fricz 
Ábel, 2. Fricz Janka, 3. Horváth Gábor. 
Tizenkét év feletti dobogósok: 1. 
Lengyel Patrik, 2. Petykó Tamás, 3. 
Bodnár Tamás, Kendi Imre. Dobogós 
gyerekversenyzők: 1. Turcsán Zsófia, 
2. Turcsán Krisztina, 3. Töröcsik Beatrix.

Ez a tábor a tatabányai Fisch Kft., 
valamint a Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Szövetségének támogatása 
nélkül nem jöhetett volna létre.

Külön köszönet Oláh Károly-
nak a felajánlott díjakért, Dankó 
Mihálynak a tábornak a Kelet- 
Magyarországban való megjelen-
tetésért, valamint Tóth Árpádnak, 
a Máriapócsi Horgász Egyesület 
elnökének az önzetlen segítségért. 
Köszönöm a segítséget feleségem-
nek, Turcsánné Reskó Ibolyának, 
valamint Turcsán Györgynek és 
Lipcsei Józsefnek. 

Turcsán András táborvezető
VSTE ifjusági-és versenyfelelős

A Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében 

az idei esztendőben immár 
hatodik alkalommal került 
megszervezésre a mára híres 
horgásztábor. 

A tábor június 18-22. között ke-
rült lebonyolításra, mely bentla-
kásos volt. A táborban 20 gyerek 
vett részt. A résztvevők számos 
előadást hallgattak meg, vala-
mint sajátíthatták el a különbö-
ző horgászati módszereket. Volt 

idő sportjátékokra, és oktatófilmek 
megtekintésére is. A résztvevők a 
támogatóknak köszönhetően aján-
dékokban részesültek. 

A tábor megrendezését az idei 
esztendőben többen támogatták, 
melyet ezúton is köszönünk, töb-
bek között: Oláh Károlynak, a 
Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
megyei Szövetségének, Varga Pál-
nak, Tarsoly Mihálynak, Kapin Ist-
vánnak, Vincze Tibornak, a Magyar 
Pergetőhorgászok Egyesületének, 
Rapala Eurohold Kereskedelmi 

Zrt.-nek, Krasznai Gábornak, az 
Economicbaits csapatnak, Bauer 
János Róbertnek, Székely Csabá-
nak, Biró Lászlónak, a Máriapócsi 
Rendőrőrsnek, Szabó Istvánnak, a 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és 
Zarándokház dolgozóinak, a Má-
riapócsi Horgász Egyesület vala-
mennyi tagjának és valamennyi 
itt név szerint nem említett olyan 
szervezetnek, személynek, akinek 
köszönhető, hogy a tábor az idei 
esztendőben is megvalósulhatott.

Tóth Árpád, HE elnök
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Tisztelgés az elhunyt elnök emléke előtt
Jáger Ferenc családja és az Új 

Élet Horgász Környezetvédő Egye-
sület közös rendezésében került 
megrendezésre – 2012 augusztus 
16-án vasárnap harmadik alkalom-
mal volt elnökünk tiszteletére-hor-

gász emlékversenyünk a tiszalöki 
Kenyérgyári holtágon. A 6-órai 
gyülekező után mintegy negyven 
horgász vett részt a megemlékezé-
sen. A verseny egyfordulós, kate-
gória nélküli, 7.00–11.00-óráig tar-
tott. A legtöbb halat fogó ifj. Juhász 
Károly az emlékverseny vándorser-
legét 1 évre nyerte el, második lett 
Sady Sándor, őt követte a harmadik 
helyen Kemecsey György, Ők ok-
levelet kaptak. Az emléknap közös 
ebéddel és baráti beszélgetéssel, 
anekdótázással zárult. 

Juhász Károly HKE. elnöke
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H A T Á R O Z A T A I
13/2012. Az elnökség meghall-

gatta és elfogadta a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámo-
lót és a hozzászólásokra adott vá-
laszokat

14/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a verseny szakbi-
zottság vezetőjének tájékoztatóját a 
megrendezett egyesületi, megyei, 
versenyekről, valamint az országos 
I. osztályú versenyen való szerep-
lésről.  (Beszámoló oldalon)

15/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta az ifjúság-okta-
tás szakbizottság vezetőjének be-
számolóját a megyei és egyesületi 

horgásztábor eseményeiről, tapasz-
talatairól.

16/2012. Az elnökség a szövet-
ség kezelésében lévő vizek 2013. 
évi területi jegyárainak meghatáro-
zását a melléklet szerint fogadja el, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 62 év 
felettieket 20% kedvezmény illeti 
meg minden vízterületen és 2 bot 
használata engedélyezett, továbbá 
megbízza az ügyvezető igazgatót, 
hogy a császárszállási horgász-
rendbe kerüljön bele, hogy a 10 
kg feletti pontyot fogás után vissza 
kell helyezni a vízbe.

17/2012. Az elnök és az ügyve-
zető igazgató írásban kérje fel a je-

lölő bizottságot, hogy kezdje meg 
munkáját a 2013. évi küldöttköz-
gyűlésre, a tisztújítás vonatkozá-
sában. Az elnökségi ülés végén az 

elnökség és a bizottságok tagjai a 
nagykállói Vadkerti Tápcsatornán 
bizonyították halfogó tudományu-
kat. Virág Imre, elnök

Elfogadott beszámolók, kedvezmény a 62 éven felülieknek
A 2012. szeptember 14-i elnökségi ülés

2013. évi jegyárak
Megnevezés 2013. évi jegyárak Ft

Tunyogmatolcs Felnőtt éves (csak partról) 24 000

 Felnőtt éves (part+csónak) 30 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász készséggel, csak partról 19 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász készséggel, part+csónak 24 000

 felnőtt napi 1 800

 kombinált felnőtt napi 2 500

 felnőtt heti 9 000

 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 horgászkészséggel 12 000

 ifjúsági napi 1 000

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20 000

 felnőtt éves 3 000

 ifjúsági éves 2 000

 felnőtt napi 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000

Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 15 000 -

 Felnőtt éves (part+csónak)  19 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, csak partról 12 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, part+csónak 15 000

Felnőtt napi: 2 000

Felnőtt napi kombinált: 2 500

Felnőtt heti: 8 000

Ifjúsági éves/62 év felett csak partról, 1 bottal 7 000

Ifjúsági napi: 1 000

Ifjúsági heti: 4 000

Megnevezés 2013. évi jegyárak Ft

Császárszállás: felnőtt éves 30 000 

 felnőtt éves éjjel- nappal 40 000 

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 24 000 

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 32 000 

 felnőtt napi 2 000 

 felnőtt éjszakai 2 500 

 felnőtt heti 10 000 

 ifjúsági éves/62 év feletti (1 botra) 16 000 

 ifjúsági napi 1 000 

 ifjúsági heti 5 000 

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6 000 

 felnőtt napi 800 

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5 000 

 felnőtt napi 500 

 ifjúsági éves 2 500 

 ifjúsági napi 250 

A megyei szövetség a fentiek szerint állapította meg a 2013. évre szóló 
területi jegyárait. A 62 év felettiek esetében – az érintettek kérésére – vis-
szaállította a 2 botos horgászatot, és a felnőtt éves jegy árához viszonyítva 
20% kedvezményt biztosít, nyugdíjas tagjainak. 

További kedvezmény, hogy a 62 év felettiek vásárolhatnak ifjúsági 
területi engedélyt is, ami felnőtt éves jegy árához viszonyítva 50%-al ol-
csóbb, viszont az már csak 1 botra szól. 

Táborok szövetségi segítséggel, önerőből és támogatásból

A türelem halat terem

Az utóbbi évek gazdasá-
gi nehézségei keményen 

éreztetik hatásukat életünk 
minden területén.

Nincs ez másképp szövetségünk 
háza táján sem. Ennek ellenére a 
küldöttértekezletünk az ez évi költ-
ségvetés előterjesztése után módo-
sítás nélkül elfogadta az ifjúsági 
és gyermek horgásztámogatásokra 
tervezett 400 000 Ft összeget. Ez a 
tény is bizonyítja, hogy jól gondol-
kodik elnökségünk akkor, mikor 
kiemelt figyelmet fordít a felnö-
vekvő fiatalságunk a horgászután-
pótlás tervszerű nevelésére. Egyre 
inkább hallhatjuk, láthatjuk, hogy 
az ország más területein is nagy 
fontosságú ügyként foglalkoznak 
vele. Szeretném megemlíteni, hogy 
a megyei szövetség az országban 
úttörő szerepet vállalt ebben, mert 
évtizedekre visszamenőleg nagy 
érdeklődés által kísért nívós, ma-
gas szakmai színvonalon táborokat 
szervezünk és bonyolítunk.

A tervezési időszakban örömmel 
tapasztaltuk, hogy a szokásosnál 
több egyesület érdeklődik arról, 
milyen módon kapcsolódhat a bi-
zottság munkájához, milyen segít-
séget tudunk nyújtani egy tábor 
szervezéséhez és lebonyolításához. 
Mikor komolyabbra fordultak az 
események és tényleges előkészü-
leti lépéseket kellett tenni, négy 
potenciális lehetőség jöhetett szá-
mításba horgásztábor szervezése 
ügyében. Három egyesület már 

tapasztalattal rendelkező, rutinos 
gárdával rendelkezett, a negyedik 
nagyon elszánt, de kezdő.

Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy 
kikre számíthatunk táborrendezést 
illetően, bizottságunk összeült 
megtárgyalni, milyen elvek alap-
ján osszuk el a táborok támogatá-
sára elfogadott összeget, és meg-
vizsgálni, milyen egyéb segítséget 
nyújthatunk a rendezőknek. Meg-
állapodtunk, hogy a szervezőkkel 
egyeztetve döntünk. Előzetes be-
szélgetéseket folytatva körvonala-
zódott, hogy mindenki elfogadja az 
egyenlő összegben meghatározott 
összegű osztást. Így mind a négy 
szervező egyesületnek 100-100 
ezer forintot szavaztunk meg. Ezen 
kívül még utánajártunk, milyen 
tárgyi és szakmai segítséggel se-
gíthetjük a sikeres táborrendezést. 
Beregdaróc pályázat útján próbált 
anyagi kiegészítőkre szert tenni. 
Velük bizottságunk napi kapcsolat-
ban volt, még a programok terveit 
is átküldtük nekik. Bevetettük sze-
mélyes kapcsolatainkat is és így 
sikerült a Rapala Eurohold Keres-
kedelmi Zrt.  kereskedelmi ügy-
vezetőjének, Krasznai Gábor úrnak 
segítségével horgászeszközökből 
álló ajándékcsomaggal megtámo-
gatni mind a négy helyszínt. Pon-
tosan nem számoltam ki, de közel 
50 000 Ft értékű ajándékcsomagot 
kaptak a rendező egyesületeken 
keresztül a résztvevő táborlakók.

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
2012. június 18–22. között 20 gye-

rek részvételével, a Vasutas Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület 2012. július 29.–augusztus 
3-a között 21 résztvevővel a Má-
riapócsi Horgász Egyesület hor-
gásztaván, a tiszadobi Tiszavirág 
Horgász Egyesület 2012. június 
25–30. között 24 fő részvételével 
Tiszadobon az ott horgászható víz-
területeken tanítgatta a gyerekeket. 
Sajnos, az „újonc” Beregdaróc, a 
főszervező (Kispályi) súlyos be-
tegsége miatt nem tarthatta meg 
a szinte az utolsó fázisig alapo-
san előkészített tábort. Így össze-
sen segítségünkkel 65 táborlakó 
tölthette remélhetőleg hasznosan 
a nyári szünidő egy-egy hetét. A 
beregdaróci ajándékcsomagot a 
megyei szövetségnél hagytuk kér-
ve azt, hogy ifjúsági és gyermek 
horgászrendezvényeken kerüljön 
kiosztásra. Mivel újabb tábor szer-
vezése már nem volt lehetséges, 
úgy döntöttünk a Beregdarócnak 
szánt 100 000 Ft nem kerül fel-
használásra az év folyamán.

A rendező mindhárom egyesület 
a szövetség segítségén és az önerőn 
túl megpróbálta a siker érdekében 
a szponzorok segítségét is igény-
be venni. Valamennyien ismerjük 
a mai táboroztatási költségeket, 
és könnyű kiszámolni, hogy egy 
jó színvonalú tábor lebonyolítása 
előadókkal, programokkal, teljes 
ellátással- napi többszöri étkezés-
sel- és még versenydíjakkal mibe 
kerül. Tiszadobon a táboroztatás 
több intézmény és az egyesület ös-

szefogásával került lebonyolításra, 
Zömében a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő gyerekek voltak a 
résztvevők. A szervezésben, lebo-
nyolításban részt vett a Széche-
nyi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Réthi Mátyás 
Faluház, és a Gyermekjóléti Szol-
gálat is. Gondolataink szerint a 
jövőben az ilyen jellegű összefogás 
járható út lehet az anyagi terhek 
megosztása érdekében.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
vannak még olyan segítőink, akik 
önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül járultak hozzá előadásukkal, 
bemutatójukkal, a tábor sikeréhez. 
A táborokról a szervezők beszámo-
lót küldtek, melyekben köszönetü-
ket fejezik ki a segítőknek.

A programokról néhány szóban 
annyit szólok, hogy a már szokásos 
és szinte kötelezően megtartandó-
kon kívül, (horgászfelszerelés ké-
szítés, horogtű kötés, célba dobó 
versenyek, szellemi vetélkedők 
horgászversenyek, stb.) mindenhol 
előtérbe kerül a természetvédelem, 
a vizek, vízpartok élőkényeinek 
bemutatása, megismertetése, vé-
delme.

Végezetül a bizottságunk ne-
vében szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak a szerve-
zőknek, lebonyolítóknak, segítő-
inknek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy 65 gyerek és ifjú felejthetet-
len élményekkel, és tudással gaz-
dagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly,  biz. elnök

Szeptember 16-án a tisza-
löki Kenyérgyári-holtágon 

került megrendezésre – a 
megyei versenynaptárral me-
gegyezően – az éves egyesü-
leti tisztségviselői horgász-
verseny. 

A versenyre 9 csapat  regisztrál-
tatta magát, összesen 27 verseny-
ző, s a csapatvezetők hallgathatták 
meg Virág Imre elnök úr megnyi-
tóját. Ezt követően Szűcs Sándor 
szakbizottsági elnök ismertette a 
verseny szabályait, a lebonyolítás 
módját, és köszönte meg az elő-
ző évi győztes, jelenleg házigazda 
Új Élet Horgászegyesület veze-
tőinek, és aktivistáinak a kiváló 
pálya előkészítési munkáit, akik a 
verseny kezdete előtt frissen sü-
tött kenyérlángossal kínálták meg 
a résztvevőket.

A rajthelyek sorsolását követően 
megkezdődött a verseny. Már az 
első percekben kiderült, hogy a fi-

nomszerelékes horgászatot válasz-
tók döntöttek helyesen, nekik volt 
több kapásuk, és természetesen fo-
gásuk is. Sajnos, ez a verseny sem 
jutalmazott mindenkit hallal, néhá-
nyan megúszták a napot fogás nél-
kül. A  türelmes, kitartó horgászatért 
minden versenyzőt dicséret illet.

A verseny végét jelző dudaszó 
után került sor a mérlegelésre. Ezt a 
közeli Tisza étteremben eredmény-
hirdetés követte. A szövetség elnö-
ke elmondta, hogy a versenydíjakat 
néhai elnökünk, dr. Maleczky Imre  
özvegye ajánlotta fel a férje által 
soha nem használt horgászeszközei-
ből. A díjak tehát emlékek is a min-
den horgász által tisztelt elnöktől.

Szűcs Sándor verseny szakbi-
zottsági elnök ismertette a vég-
eredményt, az alábbiak szerint:

Első helyezett lett a Kraszna 
Horgász Egyesület Kocsord 6 he-
lyezési számmal: Csapatvezető: 
Jakab János. Versenyzők: Jakab 
Ács József, Baráth János, Jakab Já-

nos. Második a Nyírteleki Horgász 
Egyesület 9 helyezési számmal. 
Csapatvezető: Dankó Mihály. Ver-
senyzők: Kovács Gábor, Kanda-
la Mihály, Biri László. Harmadik  
a Tiszavirág Horgászegyesület, 
Tiszadob 10 helyezési számmal. 
Csapatvezető: Oláh Károly. Ver-
senyzők: Bodó Lajos, Blach Imre, 
Porkoláb Antal László

A díjazottak oklevelét, érmeit 
Virág Imre elnök, Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató, és Szilágyi 
Imre verseny szakbizottsági tag 

adta át. Juhász Károly, az Új Élet 
Horgászegyesület Tiszalök elnöke 
– házigazdaként – minden résztve-
vőt emléklappal lepett meg.

Az eredményhirdetést közös 
ebéd követte az étteremben. A 
résztvevők valamennyien elége-
detten távoztak, abban a remény-
ben, hogy jövőre a mostani győz-
tes rendezésében legalább ilyen jól 
szervezett rendezvényen találkoz-
hatnak újra.

Szűcs Sándor,  
a verseny szakbizottság elnöke

Szeptember 13-án 18 óra körül 
köszönt be. Feleségem előző napi 
amúr fogásain felbuzdúlva (10, 5 és 
6 kg-os), ezen az estén is kukoricá-
val csaliztam. Felszerelésem: bot 3 
m-es Balzer power Stick, oku-
ma orsó, Spider Wire zsinór, 1-es 
G-Carp horog fenekezőre szerelve. 
A „vegeteriánus” bajuszos egy fél 
óráig késztetett küzdésre, minden 
fortélyát bevetve, számomra egy 
életre szóló élményt adva. (Ezúton 
is köszönöm Ganyu Sándor hor-

gásztárs segítségét a csónakba való 
beemelésben.) Természetes, hogy 
fotózás, hosszmérés, megjelölés 
után visszaengedtem a Vajai tóba, 
eddigi előhelyére. Szeretném, ha 
a példa követőkre találna és egyre 
több horgász tenne így a jövőben. 
Őszintén bízom abban, hogy ez a 
csodálatos sport egyre több és több 
igazi sporthorgászt hasonló életvi-
telre, gondolatiságra, cselekedetre 
nevel! Horgásztársi üdvözlettel:

Szendrei István

Vegeteriánus bajuszos
A vízi rucaöröm tápanyag-

ban gazdag, meleg ál-
lóvizek, holtágak és kisebb 
tavak lakója.

Rucaöröm (Salvinia natans). 
Néhány centiméteres, víz felszí-
nén úszó páfrányféle. Nyáron akár 
nagy tömegben is jelentkezhet kü-
lönféle víztesteken. Világoszöld 
úszó leveleit apró dudorok borít-
ják. Ez a jellegzetes vízinövény 
tápanyaggal terhelt vizekben oly-

kor igen erősen elszaporodhat, de 
egyébként országszerte ritkulóban 
van. Tápanyagban gazdag, lassú 
folyású vagy álló vizekben fordul 
elő, a Tiszán és mellékfolyóin, 
morotvákban, holtágakban, ahol 
a víz hamar felmelegszik. Kék-
csén egyes csatornákban, illetve 
a Rétközi-tó területén is gyakorta 
találkozhatunk vele. Mivel a páf-
rányok közé tartozik, virágot nem 
hoz. A rucaöröm természetvédel-
mi értéke 2000 forint.

Rucaöröm (Salvinia natans)
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A rakósbotoké volt a főszerep az emlékversenyen

Felállhattam a dobogó legfelső fokára

Csodálatos helyszínen, 
az Apagyi kenderáztató 

horgásztavon került megren-
dezésre az elhunyt megyei 
elnökünk tiszteletére a dr. 
Maleczky Imre emlékverseny.

A megnyitón Maleczki Tamás 
és Szilágyi Imre, a verseny szak-
bizottság tagja pár mondatban 
megemlékezett Imre bácsinak a 
horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban tanúsított önzetlen 
munkájáról.

Szó volt a hatóságok botrányos 
eljárásáról a tavalyi emlékverse-
nyen és arról, hogy reméljük, a jö-
vőben nem kell ilyen atrocitásokat 
átélni a versenyzőknek. A tó gazdái 
részéről rövid ismertetőt tartott Hor-
nyák János a tó tulajdonságairól, víz 
mélységéről, a fogható halak fajtá-

járól, méretéről. A viadalra 26-an 
neveztek. Sorsolás után a verseny-
zők igyekeztek minél hamarabb el-
foglalni a horgászhelyüket, mert a 
rendelkezésre álló félkészülési idő 
igen rövidre sikeredett.

A kiírástól eltérően ezért fél órá-
val el kellett tolni a kezdést, hogy 
mindenki biztosan elkészüljön.

Már az első órában látszott, ezen 
a versenyen nem a folyamatosan 
fogható kisebb halaké a főszerep, 
hanem a ritkábban be-beugró dara-
bosabb példányoké. Rövid idő alatt 
kiderült, kinek a taktikája hozta 
meg a várva várt fogásokat. Ezen a 
napon a rakós botoké volt a fősze-
rep. A macth bot nem igazán vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket 
és a sneciző botokkal sem tudtak 
apró halakból annyit összefogni, 
hogy felvegyék a kilós pontyokkal 
a versenyt.

Az időjárásra panasz nem lehe-
tett, talán csak a kevés halfogás 
miatt. A három óra hamar eltelt és 
következett a mérlegelés. Minden-
ki feszülten várta, kinek mit mutat 
a kijelző számlapja. Talán csak egy 

ember nem izgult igazán, a nyertes, 
hiszen 6 darab pontyával biztos 
volt az elsősége. Míg a versenyzők 
pakoltak és elfogyasztották finom 
babgulyásukat, addig a szervezők 
összesítették az eredményeket. Az 
ünnepélyes díjátadáson a megyei 
horgászszövetség részéről Virág 
Imre elnök úr és Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató jelent meg és 
megtisztelte a versenyzőket Imre 
bácsi özvegye is.

A Maleczki család megköszönte 
minden versenyzőnek és segítőnek 
a részvételt és a sikeres verseny-
zőknek átadták az általuk felaján-
lott díjakat. Sajnos, a vándorserle-
get később adják át a győztesnek, 
mert az előző nyertes nem tudta 

azt időben visszajuttatni. Köszönet 
a Maleczki családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásá-
ért. Köszönet a tó gazdáinak, hogy 
a rendelkezésünkre bocsátották e 
csodálatos tavukat.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát, még azok is, akik nem fog-
tak halat. Hiszem, hogy az ilyen 
versenyek nemcsak a nyerésről 
szólnak, hanem az emberek össze-
tartásáról, együttérzéséről. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt 
a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Szilágyi Imre

Már a horgász szezon kezde-
te óta számoltam a napokat és 
végre 2012. július 22-én elindult 
az U14-es csapat a Szlovéniába 
a Horgász Világbajnokságra. Na-
ponta 10 órákat edzettünk több 
etető anyagot és csalit teszteltünk 
a helyszínen. Vacsorát követően  
kiértékeltük a napi eredményeket  
Szorgos munkának meg is lett az 
eredménye! A verseny első napja 
után első helyen álltunk a Franci-
ákkal. A verseny második napján 
verseny végét jelző dudaszó előtt 
a háttér embereknek köszönhetően 
mindenki számára világos volt, 
hogy mi csapatunk a világbajnok 
2012-es évben, mivel három szek-
torban is vertük az első helyre 
esélyes Franciaországot. A dobogó 
legfelső fokán állva a magyar him-
nusz hallgatni leírhatatlan érzés. 

A 2012. évi Verseny Szak-
bizottsági munkát érté-

kelve elmondhatom, hogy 
a Verseny Szakbizottság az 
elvárásoknak megfelelően 
végezte munkáját. 

Szomorú esemény következté-
ben kerültem a szakbizottság élére, 
Turkó Sándor hirtelen hagyott itt 
minket örökre. Mivel a választá-
sokra áprilisban került sor, ezért 
az év elején több munka hárult az 
elnökségre. Úgy gondolom, hogy 
sikerült egy jó versenyprogramot 
összeállítanunk. 

Az idén is az évadnyitó hor-
gászversennyel nyitottunk, mely-
nek sikere és létjogosultsága van. 
Ezt követte a megyei I. és II. 
osztályú csapatbajnokság, majd itt 
Nagykállóban került sor az egyéni 
horgászbajnokságra, és Apagyon 
a Dr. Maleczky Imre Emlékver-
senyre. 

Versenynaptár
A jövő évi versenynaptár elké-

szítésénél, olyan vízterületet kell 
kiválasztani, ahol nagyobb zsák-
mányra tehetnek szert a verseny-

zők, mert az idén sajnos sokszor 
nem volt fogás, és így félő, hogy ez 
elveszi a versenyzői kedvet. 

Az év legfontosabb eseménye 
volt az Országos I. osztályú Csa-
patbajnokságon való részvétel. A 
csapat célkitűzése a bennmaradás 
volt, és ez sikerült is. VII. helye-
zést értünk el, amivel elégedettek 
vagyunk, pl. a Velence-tavi Szö-
vetség kiesett. 

Külön említésre méltó, hogy az 
országos versenyen az idén ka-
tegóriánként a legeredményesebb 
versenyzőket külön értékelték. Így 
mi két különdíjat is kaptunk. A női 
versenyzőnk II., az U-23-as ver-
senyzőnk pedig III. helyezést ért 
el. Megfelelő partner volt a Me-
gyei Szövetség, aki ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben is maximáli-
san támogatta a csapatot. 

A korábbi főszponzort is fel-
keresték, s 100 ezer forint támoga-
tást kaptunk ennek köszönhetően 
a Szabolcs Takarékszövetkezettől. 
A verseny után személyesen meg-
köszöntem a segítségüket, és ők 
pedig szakmai segítséget kértek 
tőlünk, hogy a Szabolcs Takarék 
Horgászversenyére felkészítsük a 

csapatot (edzés napok, stb.). A ver-
senyen jól szerepeltek, köszönték 
a segítségünket és kifejezték azt 
a szándékukat, hogy továbbra is 
szponzorálni fogják a megyei hor-
gász válogatottat. 

Feltétlenül említést érdemel, 
hogy az U-14-es versenyzőnk be-
került a magyar utánpótlás válo-
gatottba és a magyar válogatott az 
idén világbajnok lett. Tehát van 
megyénkben egy világbajnok, ifj. 
Varga Albert mátészalkai horgász 
személyében. 

Tisztségviselői verseny
A Tisztségviselői Horgászver-

seny megrendezése, ami a szezon 
utolsó versenye volt. Év vége felé 
pedig munkatervünknek megfe-
lelően egy évzáró szakbizottsági 
ülést tartunk majd. 

Fontosnak tartom elmondani és 
köszönetünket kifejezni azoknak 
az egyesületeknek, akik felaján-
lották vizüket a verseny színhe-
lyének. 

Végezetül úgy gondolom, hogy 
a Verseny Szakbizottság megfelelt 
a vele szemben támasztott igé-
nyeknek 2012-ben is. 

Teljesítettük a célkitűzéseinket
Szűcs Sándor Verseny Szakbizottság elnökének beszámolója

Ifjúsági Horgász Világbajnok-
ság 2012 Szlovénia, Száva fo-
lyó-Radece. A bajnokságon a 
világ 18 országa vett részt. Ma-
gyarország mindhárom kategóri-
ában U-14, U-18 és U-23-ban 
indított csapatot. A versenyzők 
nehéz feladatot kaptak: folyó ví-
zen kellett horgászniuk. A fogható 
halak többsége szilvaorrú keszeg, 
melyet 4-5 méteres vízből kellett 
erőteljes védekezésük ellenére a 
merítő szákokba terelni. Ez külö-
nösen az U-14 kategóriában volt 
nagyobb kihívás, hisz a gyerekek 
fizikai állóképessége még elma-
rad az idősebb versenyzőkétől. Az 
eredményekből kitűnik, hogy si-
keresen megoldották e feladatot.

Az U–18-as csapat a 6. helyen 
végzett. 

U–14-es kategóriában Magyar-
ország Világbajnok! Egyéni vi-
lágbajnok Radácsi Kristóf Bal-
mazújváros (2 pont). Egyéni má-

sodik helyezett Sziklai Dominik 
(3 pont). U-23-as kategóriában 
Magyarország világbajnok! Egyé-
niben Kaló Zoltán 4 pontot gyűj-
tött, egyéniben ezüstérmes.

Számunkra egy versenyző kie-
melten fontos, hiszen az U-14-es 
válogatott csapat tagja ifj Var-
ga Albert, a Mátészalkai Kis-Su-

gér KHE versenyhorgásza, aki 
az elmúlt időkben több országos 
versenyen is bizonyította ráter-
mettségét sikeres szerepléseivel. 
Gratulálunk a versenyzőinknek az 
elért eredményeikhez és reméljük, 
hogy sok eredményes szereplésük 
lesz még a jövőben.

Szilágyi Imre

U-14-es és az U-23-as kategóriában Magyarország világbajnok!

Kívánom, hogy nagy sok verseny-
zőnek adódjék meg. Köszönetemet 
fejezném ki Nagy Attilának, Mil-
kovics Péternek, Walter Tamásnak, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
önkormányzatnak, a Mátészalkai 
polgármesteri hivatalnak, a Szat-
már Leader Közhasznú Egyesü-

letnek, akik hozzá segítettek a si-
kerhez.

Varga Albert, Mátészalkai Kis-Sügér 
KHE versenyhorgásza

Horgásziskola 
Rakamazon

Kétnapos horgászsulit szerve-
zett a rakamazi általános- és kö-
zépiskolások részére a Cormo-
rán Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület július 19-én és 
20-án. A gyermekek kis csopor-
tokban felkészült foglalkozás-
vezetők segítségével igyekeztek 
megtanulni a horgászat tudo-
mányának alapjait. Az elméleti 
ismeretek elsajátítását követően 
a gyakorlatban is kipróbálhat-
ták tudásukat. Felkészültségü-
ket eredményes vizsgájuk és a 
második napi horgászversenyen 
kifogott halak nagy száma és 
mennyisége tanúsította. Min-
den részvevő megszerezte első 
horgászengedélyét és a győzte-
sek szép ajándékokkal térhettek 
haza. Biri Imre

Fo
tó

: V
a

rG
a

 a
lb

er
t

Fo
tó

: S
u

kt
a

 Z
Só

ka

A Nyíregyházától 18 km-re lévő 4-es főúton könnyen megközelíthető víz-
tározó, egy erdőkkel, homokdombokkal körülvett, részben természetvé-
delmi területen lett kialakítva. 
A 2012-ben nyitó kapitális méretű halakkal rendelkező horgásztó egy 1974-ben lé-
tesített 60 hektáros víztározó rendszer 24 hektáros vízfelületű része. 
A gyönyörű természeti környezetben pompázó tó 2006-ben teljesen fel lett újítva, 
és még ebben az évben 12.000 db ponty lett bele telepítve, amelyek mára elér-
ték a 6-8 kg-os egyedsúlyt. Emellett az eltelt  évek során több mint 1.000 db 10 kg 
feletti ponty lakóhelye lett a tó. De  20+-os pontyokkal is találkozhatnak a horgá-
szok, hiszen szép számmal vannak jelen ilyen méretű halak is. Meg kell említeni 
az amur állományt is, hiszen mintegy 150 db lett telepítve 2011-ben 12-26 kg közötti 
súlyban. A tóban természetesen ragadozóhalak is élnek, hiszen csak így biztosít-
ható az ökológiai egyensúly. A vízutánpótlás egész évben megoldott, hiszen azt a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét szinte átszelő IV. sz. főfolyás biztosítja kristálytisz-
ta vizéből, így a nyári aszályos hónapokban is megfelelő a vízszint a horgászatra!

A tó világrekord fogással robbant be a pontyhorgászok életébe, hiszen a 
2012 április végén megrendezett, I. SBS Székely – Őzetanya bojlis verse-
nyen 21 csapat 100 óra alatt több mint 11 tonna halat fogott!  

Ami még ezt is felül múlta, hogy a győztes csapat szintén rekordnak számító 1.424 
kg pontyot szákolt. 

Tovább nőtt, ugyanis megtörtént  a 20 hektáros horgásztavunk lehalászása, 
melyben 1989 óta zavartalanul növekedtek a szebbnél szebb pontyok, amurok, 
hiszen az 5 kg feletti példányokra elviteli tilalom volt és ezek az egyedek a bojlis 
tóba kerültek áttelepítésre. A parton 25 db 15 négyzetméteres stéggel rendelkező 
horgászhely lett kialakítva, ezzel  biztosítva a kényelmes, egymástól kellően távol 
elhelyezkedő horgászati lehetőséget. Horgászni csak a partról engedélyezett, de a 
bójázáshoz és a meder feltérképezéséhez, valamint napi kétszeri etetéshez  hasz-
nálható csónak, amely minden stéghez biztosított. 

A tómeder mélysége átlagosan 1,5-2,5 mé-
ter, legmélyebb része 3,5 méter. Minden 

horgászhelyen van tűzrakó hely, és sá-
torozási lehetőség. Vendégeink részére 
kulturált wc és zuhanyzó áll rendelke-
zésre. 2013 nyarától büfé és horgászbolt 

kerül kialakításra a tóparton. Szeretettel 
várunk minden horgászt, aki igazi ter-

mészetes tavon, vadregényes, de 
rendezett környezetben sze-

retné megfogni álmai halát.
Horgászat, aktív pihe-

nés, kikapcsoló-
dás, és ami a 

legfontosabb 
sok-sok hal 
vár Önre az 
Őzetanyán!

Bővebb információ:
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HELYFOGLALÁS:
Tel.: +36-20-933-8308

E-mail: 
ozetanya@citromail.hu
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Jól szerepeltünk amatőrként is
Beszámoló 2012. évi Országos Horgász Csapatbajnokság eredményeiről

Ebben az évben június 
30-án és július 1-jén Sze-

geden, a Maty éri Olimpiai 
Központ evezőspályáján ke-
rült megrendezésre az Orszá-
gos Horgász Csapatbajnok-
ság. Az I. osztály résztvevője 
volt megyénk válogatottja is, 
hiszen tavaly a II. osztályban 
elért II. helyezés erre feljogo-
sított bennünket.

A szegedi versenypálya a koráb-
bi években teljes felújításra került, 
a környezet és a halfauna is meg-
változott. Közülünk nagyon ke-
vesen versenyeztek az új pályán, 
ezért nagy volt a várakozás, és 
fontosnak tartottuk, hogy néhány 
edzésnap alatt tapasztalatot sze-
rezzünk, megismerjük a lehetősé-
geket. Fokozta a várakozást az is, 
hogy az idei versenyeink fogási 
eredményei igazán szerények vol-
tak, s az új szegedi pályáról kedve-
ző híreket kaptunk.

Az edzések alkalmával vára-
kozásaink beigazolódtak. Kárász, 
ponty, amur, keszegek kerültek ho-
rogra, s hogy egy kicsit otthon 
érezzük magunkat, néhány törpe-
harcsát is fogtunk.

A résztvevő csapatokat szemlél-
ve megerősödött bennünk az a tu-
dat, hogy a biztos első osztályban 
maradás reális cél. Rendkívül erős 
mezőny jellemezte az I. osztályt, 
szinte valamennyi csapat váloga-
tott versenyzőkkel jelent meg. Kü-
lönösen erősnek tűnt a női mezőny. 

Edzéseredményeink azonban biza-
kodásra adtak okot.
A válogatott keret

Női versenyző: Szűcs Éva (Ko-
csord Réti csík HE), U 14: ifj. 
Varga Albert (Mátészalka Kis 
sügér HE), U 18: Költő Zoltán 
(Nyíregyháza Vasutas HE), U 23: 
Kovács Gábor (Nyíregyháza Vas-
utas HE), Felnőttek: ifj. Kovács 
József (Nyíregyháza Vasutas HE), 
Krausz Zoltán  (Tiszalök Új Élet 
HE), Luzsinszky Tamás (Nyíregy-
háza Vasutas HE), Sebők Zsolt  
(Sporthorgász E. Nagykálló), Pa-
taki Zsolt (Nyíregyháza Vasutas 
HE). Csapatvezető: Szűcs Sándor. 
Edző: Kovács József.

A forduló nem okozott megle-
petést, csapatunk a 8. helyről várta 
a következő napi erőpróbát, 58 
helyezési számot gyűjtve. A nap 
legeredményesebb megyei ver-
senyzője Szűcs Éva lett, 2 helyezé-
si számmal. A második fordulóra 
Sebők Zsoltot, Pataki Zsolt a Nyír-

egyházi Vasutas HE versenyzője 
váltotta. Ez a nap még sikereseb-
ben zárult, az elért 48,5 helyezési 
szám a fordulóban a 6. helyet je-
lentette.  Vasárnap ifj. Varga Albert 
U 14 korosztályos versenyzőnk 
volt a megyei legjobb, 3. helyezési 
számmal,de minden csapattag ki-
válóan szerepelt.

Összesítésben csapatunk a 7. he-
lyen végzett, biztosítva ezzel a to-
vábbi I. osztályú szereplést.

A verseny alkalmával a külön-
böző kategóriákban is értékelésre 
kerültek a versenyzők.  Szűcs Éva 
a női versenyben 2. helyezést ért 
el, U 23 kategóriában Kovács Gá-
bor 3. lett, az U 14 korosztályos 
ifj. Varga Albert is alig maradt le 
a dobogóról. Őket mindenképpen 
dicséret illeti, de erre a dicséretre 
minden résztvevő rászolgált, hi-
szen a rendkívüli meleg az öt nap 
alatt csak fokozta a verseny miatti 
terhelést, és erőpróbát.

A versenyt Nógrád megye csapa-

ta nyerte (63,5 helyezési számmal), 
második Győr (81 h.sz.) harmadik 
Heves megye (86,5 h.sz.) csapata 
lett. A további sorrend: 4.) Kö-
zép- Tiszai Szövetség (87) 5.) Pest- 
Buda (96) 6.) Ráczkeve (97,5). 
A mi hetedik helyünket nyolca-
dikként Tolna megye (112 h.sz.) 
kilencedikként, még bent maradó 
helyen Hajdú megye (114,5) kö-
vette. Kiesett az első osztályból 10. 
helyen (126 h.sz.) Bács, 11. helyen 
(126,5 h.sz.) Velence, és 12. helyen 
(153 h.sz. Fejér megye.

Az eredménnyel elégedettek le-
hetünk, hiszen az I. osztályban az 
eddigi legjobb helyezésünk 6. hely, 
s ezt majdnem elértük most is.

A megyei szövetségi vezetés po-
zitív hozzáállása, néhány támoga-
tó (Szabolcs Takarékszövetkezet, 
Szatmári Konzervgyár Kft.) ön-
zetlen segítsége nélkül ezt az ered-
ményt nem tudtuk volna elérni.

Szűcs Sándor,  
verseny szakbizottság elnöke

Július 19-én rendezték  
meg a XIV. Pecamánia 

Road Show-t a Székely  
Őzetanyai Bojlis-tavon  
(infó: www.ozetanya.hu).

25 csapat, közel 75 horgász mér-
te össze tudását. A szeszélyes idő 

sem tudta leküzdeni a csapatok 
elszántságát és közel 5 tonna halat 
fogtak a 4 napos versenyen. 

A mezőnyben számos híres ro-
mán és magyar horgász szerepelt. 
A verseny legnagyobb halát, a bő 
16 kilós pontyot egy dombrádi 
trió fogta. A közel 6 mázsa halat a 

Total Bait’s Team fogta. A külön-
legessége a road shownak, hogy 
33 db 10 kiló feletti ponty került 
lemérésre.

Kővári János

Vadkerti fogások

Szálkai Gábor 2012. július 16-án 
18 órakor 7 kg -os amurt fogott 

Judik János nyíregyházi horgász 
2012. július 15-én este fogott 
csukája 75 cm-es, és 4 kg-os volt

Öt tonna halat fogtak

XIV. Pecamánia Road Show résztvevői

A résztvevők fele zsákmány nélkül maradt
Beszámoló a 2012. évi megyei egyéni horgászbajnokságról

2012. június 17-én Nagykál-
lóban, a Vadkerti tápcsa-

tornán került megrendezésre 
– a megyei versenynaptár-
nak megfelelően – az éves 
megyei egyéni horgászbaj-
nokság. 

Kiváló horgászidő, és jól előké-
szített versenypálya várta a részt-
vevőket. A csatorna sajátossága, 
hogy a rajthelyek gépkocsival nem 
megközelíthetőek, a versenyzők-
nek a nem kevés felszerelést kézi-
kocsival, vagy segédeszköz nélkül 
kézzel be kellett hordani. Ezt a ne-
hézséget a résztvevők gond nélkül 
megoldották.

Az első forduló megkezdését kö-
vetően kiderült, hogy az ebben az 
évben jellemző sorozat folytatódik. 
A versenypálya végén szinte folya-
matosan fogta a halat a szélső két 
versenyző, a pálya elején, köze-
pén bizony sokan fogás, sőt kapás 
nélkül maradtak. Ők csak abban 
reménykedtek, hogy a fordulót kö-

vetően a II. fordulóra szerencsé-
sebben sorsolnak. Ez bizony nem 
mindenkinek sikerült. A második 
forduló szinte semmiben nem tért 
el az elsőtől, a résztvevők fele 
most is zsákmány nélkül maradt. A 
verseny végét követően az értéke-
lés az alábbi eredményt hozta:

A verseny díjait Virág Imre a 
szövetség elnöke, Gura Mihály, a 
házigazda HE. elnöke, elnökségi 
tag, s a verseny szakbizottság két 
tagja, Szilágyi Imre, és Kovács Jó-
zsef adta át. A két forduló között a 

résztvevők a helyszínen főzött bab-
gulyás remek ízeinek örülhettek. 
A verseny befejezését követően 
került kihirdetésre a június végi 
OHCSB résztvevőinek névsora.

Általános tapasztalat az év vala-
mennyi versenye után, hogy a jövő 
évben keresni kell olyan pályákat 
is, ahol nem a nagytestű halak 
a jellemzőek, hanem a verseny 
céljainak inkább megfelelő kisebb 
egyedsúlyú – főleg keszegek – fog-
hatóak a pálya teljes szakaszán.

Verseny Szakbizottság

Női szektor:
1.)  Szűcs Éva Réti csík HE. Kocsord  

4 hely. szám 520 gramm
2.)  Bíró Beáta Szatmárvidéki HE.  

Mátészalka 4 hely. szám 500 gramm
3.)  Bajkó Tamásné Sporthorgász E.  

Nagykálló 5 hely. szám 380 gramm
U 14 korosztály:
1.)  Tóth Imre Sporthorgász E. Nagykálló  

2 hely. szám 100 gramm
U 18 korosztály:
1.)  Juhos Árpád Réti csík HE. Kocsord  

2 hely. szám 3.660 gramm
2.)  Szabó Márton Réti csík HE. Kocsord  

6,5 hely. szám 1.765 gramm
3.)  Költő Zoltán Vasutas HE. Nyíregyháza 

7 hely. szám 320 gramm
U 23 korosztály:
1.)  ifj.Szabó Csaba Réti csík HE. Kocsord  

2 hely. szám 2.620 gramm
Felnőtt férfiak:
1.)  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 

3 hely. szám 8.200 gramm
2.)  Mészáros Csaba Sporthorgász E.  

Nagykálló 3 hely. szám 680 gramm
3.)  Horváth Tibor Réti csík HE. Kocsord  

3 hely. szám 620 gramm
4.)  Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény  

4 hely. szám 5.300 gramm
5.)  Tóth György Sporthorgász E. Nagykálló  

4 hely. szám 2.660 gramm

Fo
tó

: S
u

kt
a

 Z
Só

ka

Fleischer Zoltán emlékverseny
2012. július 29-én vasárnap jöt-

tünk össze Tiszalökön, hogy emlé-
kezzünk egy rendkívüli emberre, 
Fleischer Zoltánra, aki nem csak 
szavakkal, tettekkel is bizonyította, 
hogy mennyire szerette a Tiszát, a 
természetet. A mi kis holtágunkat 
pedig sajátjaként vigyázta és gon-

dozta. Egy ilyen rendkívüli ember 
emlékére gyűlt össze 30 horgász 
és még sokan mások, akik csak az 
emlékek miatt jöttek és töltöttek el 
egy délelőttöt a Fleischer család-
dal egy férj, egy apa, egy nagyapa 
emlékére.

Fekete Imre, Új Élet HKE. titkára

Az év legmelegebb napját élhet-
tük át nemrégiben. Ez nem vette el 
azoknak a horgászoknak a kedvét, 
akik Nyíregyházán, a Verba Ta-
nyán versenyeztek a páros kupa 
bajnoki címéért augusztus 4-én!

Ezzel az ötödik versenyéhez ér-
kezett el idén a Verba Tanya – Hal-
catraz Horgászcentrum páros kupa-
sorozat. Ez egyben fordulópont is 
a jelenlegi feltételrendszer szerint 
lebonyolított versenyekben. A két-
fős csapatok egyik tagjának úszós 
módszerekkel, míg a másiknak fe-
nekező módszerekkel kellett hor-
gásznia. Nem volt egyszerű dolga 
az úszós horgászoknak. Az elmúlt 
évek eredményein is jól látszódik, 
hogy ebben a kategóriában jóval 
kevesebb halat sikerült ezen a ví-
zen szákba terelni, mint a fenekező 
versenyzőknek! Az úszós szektor-

ban kifogott hal nagyobb jelentő-
séggel bírt a végső összesítésben. 

2010 egyéni versenyén 1137,81 
kg-os összfogást ért el 60 ver-
senyző. Ezen a versenyen 48 ver-
senyző 1136,48 kg-ot fogott, ami 
azt hiszem, kellően mutatja a víz 
„halasságát”, valamint a horgászok 
rátermettségét is! Takács Péter

Rekord melegben, rekorddöntés

V. Verba Tanya - Halcatraz Horgászcentrum Páros Horgászkupa 

Hely Csapat neve Úszós versenyző Fenekezős  
versenyző

Összes 
tömeg (g)

Összes 
pontszám 

1 Royal Carp Team Horváth László Gombási Zoltán 54 640 3

2 Pityu Baits Team Kiss István Gyalus Pisty 51 640 3

3 VGY Team Gyirmóti Gábor Világi Zoli 45 550 3

4 Kótaji Team Bak Zsolt Ignácz Róbert 128 900 4

5 Aranyhorog Carp Team Horváth Tibor Balogh László 48 370 4



7
2012. október

Villantó6
2012. október

Villantó

Jól szerepeltünk amatőrként is
Beszámoló 2012. évi Országos Horgász Csapatbajnokság eredményeiről

Ebben az évben június 
30-án és július 1-jén Sze-

geden, a Maty éri Olimpiai 
Központ evezőspályáján ke-
rült megrendezésre az Orszá-
gos Horgász Csapatbajnok-
ság. Az I. osztály résztvevője 
volt megyénk válogatottja is, 
hiszen tavaly a II. osztályban 
elért II. helyezés erre feljogo-
sított bennünket.

A szegedi versenypálya a koráb-
bi években teljes felújításra került, 
a környezet és a halfauna is meg-
változott. Közülünk nagyon ke-
vesen versenyeztek az új pályán, 
ezért nagy volt a várakozás, és 
fontosnak tartottuk, hogy néhány 
edzésnap alatt tapasztalatot sze-
rezzünk, megismerjük a lehetősé-
geket. Fokozta a várakozást az is, 
hogy az idei versenyeink fogási 
eredményei igazán szerények vol-
tak, s az új szegedi pályáról kedve-
ző híreket kaptunk.

Az edzések alkalmával vára-
kozásaink beigazolódtak. Kárász, 
ponty, amur, keszegek kerültek ho-
rogra, s hogy egy kicsit otthon 
érezzük magunkat, néhány törpe-
harcsát is fogtunk.

A résztvevő csapatokat szemlél-
ve megerősödött bennünk az a tu-
dat, hogy a biztos első osztályban 
maradás reális cél. Rendkívül erős 
mezőny jellemezte az I. osztályt, 
szinte valamennyi csapat váloga-
tott versenyzőkkel jelent meg. Kü-
lönösen erősnek tűnt a női mezőny. 

Edzéseredményeink azonban biza-
kodásra adtak okot.
A válogatott keret

Női versenyző: Szűcs Éva (Ko-
csord Réti csík HE), U 14: ifj. 
Varga Albert (Mátészalka Kis 
sügér HE), U 18: Költő Zoltán 
(Nyíregyháza Vasutas HE), U 23: 
Kovács Gábor (Nyíregyháza Vas-
utas HE), Felnőttek: ifj. Kovács 
József (Nyíregyháza Vasutas HE), 
Krausz Zoltán  (Tiszalök Új Élet 
HE), Luzsinszky Tamás (Nyíregy-
háza Vasutas HE), Sebők Zsolt  
(Sporthorgász E. Nagykálló), Pa-
taki Zsolt (Nyíregyháza Vasutas 
HE). Csapatvezető: Szűcs Sándor. 
Edző: Kovács József.

A forduló nem okozott megle-
petést, csapatunk a 8. helyről várta 
a következő napi erőpróbát, 58 
helyezési számot gyűjtve. A nap 
legeredményesebb megyei ver-
senyzője Szűcs Éva lett, 2 helyezé-
si számmal. A második fordulóra 
Sebők Zsoltot, Pataki Zsolt a Nyír-

egyházi Vasutas HE versenyzője 
váltotta. Ez a nap még sikereseb-
ben zárult, az elért 48,5 helyezési 
szám a fordulóban a 6. helyet je-
lentette.  Vasárnap ifj. Varga Albert 
U 14 korosztályos versenyzőnk 
volt a megyei legjobb, 3. helyezési 
számmal,de minden csapattag ki-
válóan szerepelt.

Összesítésben csapatunk a 7. he-
lyen végzett, biztosítva ezzel a to-
vábbi I. osztályú szereplést.

A verseny alkalmával a külön-
böző kategóriákban is értékelésre 
kerültek a versenyzők.  Szűcs Éva 
a női versenyben 2. helyezést ért 
el, U 23 kategóriában Kovács Gá-
bor 3. lett, az U 14 korosztályos 
ifj. Varga Albert is alig maradt le 
a dobogóról. Őket mindenképpen 
dicséret illeti, de erre a dicséretre 
minden résztvevő rászolgált, hi-
szen a rendkívüli meleg az öt nap 
alatt csak fokozta a verseny miatti 
terhelést, és erőpróbát.

A versenyt Nógrád megye csapa-

ta nyerte (63,5 helyezési számmal), 
második Győr (81 h.sz.) harmadik 
Heves megye (86,5 h.sz.) csapata 
lett. A további sorrend: 4.) Kö-
zép- Tiszai Szövetség (87) 5.) Pest- 
Buda (96) 6.) Ráczkeve (97,5). 
A mi hetedik helyünket nyolca-
dikként Tolna megye (112 h.sz.) 
kilencedikként, még bent maradó 
helyen Hajdú megye (114,5) kö-
vette. Kiesett az első osztályból 10. 
helyen (126 h.sz.) Bács, 11. helyen 
(126,5 h.sz.) Velence, és 12. helyen 
(153 h.sz. Fejér megye.

Az eredménnyel elégedettek le-
hetünk, hiszen az I. osztályban az 
eddigi legjobb helyezésünk 6. hely, 
s ezt majdnem elértük most is.

A megyei szövetségi vezetés po-
zitív hozzáállása, néhány támoga-
tó (Szabolcs Takarékszövetkezet, 
Szatmári Konzervgyár Kft.) ön-
zetlen segítsége nélkül ezt az ered-
ményt nem tudtuk volna elérni.

Szűcs Sándor,  
verseny szakbizottság elnöke

Július 19-én rendezték  
meg a XIV. Pecamánia 

Road Show-t a Székely  
Őzetanyai Bojlis-tavon  
(infó: www.ozetanya.hu).

25 csapat, közel 75 horgász mér-
te össze tudását. A szeszélyes idő 

sem tudta leküzdeni a csapatok 
elszántságát és közel 5 tonna halat 
fogtak a 4 napos versenyen. 

A mezőnyben számos híres ro-
mán és magyar horgász szerepelt. 
A verseny legnagyobb halát, a bő 
16 kilós pontyot egy dombrádi 
trió fogta. A közel 6 mázsa halat a 

Total Bait’s Team fogta. A külön-
legessége a road shownak, hogy 
33 db 10 kiló feletti ponty került 
lemérésre.

Kővári János

Vadkerti fogások

Szálkai Gábor 2012. július 16-án 
18 órakor 7 kg -os amurt fogott 

Judik János nyíregyházi horgász 
2012. július 15-én este fogott 
csukája 75 cm-es, és 4 kg-os volt

Öt tonna halat fogtak

XIV. Pecamánia Road Show résztvevői

A résztvevők fele zsákmány nélkül maradt
Beszámoló a 2012. évi megyei egyéni horgászbajnokságról

2012. június 17-én Nagykál-
lóban, a Vadkerti tápcsa-

tornán került megrendezésre 
– a megyei versenynaptár-
nak megfelelően – az éves 
megyei egyéni horgászbaj-
nokság. 

Kiváló horgászidő, és jól előké-
szített versenypálya várta a részt-
vevőket. A csatorna sajátossága, 
hogy a rajthelyek gépkocsival nem 
megközelíthetőek, a versenyzők-
nek a nem kevés felszerelést kézi-
kocsival, vagy segédeszköz nélkül 
kézzel be kellett hordani. Ezt a ne-
hézséget a résztvevők gond nélkül 
megoldották.

Az első forduló megkezdését kö-
vetően kiderült, hogy az ebben az 
évben jellemző sorozat folytatódik. 
A versenypálya végén szinte folya-
matosan fogta a halat a szélső két 
versenyző, a pálya elején, köze-
pén bizony sokan fogás, sőt kapás 
nélkül maradtak. Ők csak abban 
reménykedtek, hogy a fordulót kö-

vetően a II. fordulóra szerencsé-
sebben sorsolnak. Ez bizony nem 
mindenkinek sikerült. A második 
forduló szinte semmiben nem tért 
el az elsőtől, a résztvevők fele 
most is zsákmány nélkül maradt. A 
verseny végét követően az értéke-
lés az alábbi eredményt hozta:

A verseny díjait Virág Imre a 
szövetség elnöke, Gura Mihály, a 
házigazda HE. elnöke, elnökségi 
tag, s a verseny szakbizottság két 
tagja, Szilágyi Imre, és Kovács Jó-
zsef adta át. A két forduló között a 

résztvevők a helyszínen főzött bab-
gulyás remek ízeinek örülhettek. 
A verseny befejezését követően 
került kihirdetésre a június végi 
OHCSB résztvevőinek névsora.

Általános tapasztalat az év vala-
mennyi versenye után, hogy a jövő 
évben keresni kell olyan pályákat 
is, ahol nem a nagytestű halak 
a jellemzőek, hanem a verseny 
céljainak inkább megfelelő kisebb 
egyedsúlyú – főleg keszegek – fog-
hatóak a pálya teljes szakaszán.

Verseny Szakbizottság

Női szektor:
1.)  Szűcs Éva Réti csík HE. Kocsord  

4 hely. szám 520 gramm
2.)  Bíró Beáta Szatmárvidéki HE.  

Mátészalka 4 hely. szám 500 gramm
3.)  Bajkó Tamásné Sporthorgász E.  

Nagykálló 5 hely. szám 380 gramm
U 14 korosztály:
1.)  Tóth Imre Sporthorgász E. Nagykálló  

2 hely. szám 100 gramm
U 18 korosztály:
1.)  Juhos Árpád Réti csík HE. Kocsord  

2 hely. szám 3.660 gramm
2.)  Szabó Márton Réti csík HE. Kocsord  

6,5 hely. szám 1.765 gramm
3.)  Költő Zoltán Vasutas HE. Nyíregyháza 

7 hely. szám 320 gramm
U 23 korosztály:
1.)  ifj.Szabó Csaba Réti csík HE. Kocsord  

2 hely. szám 2.620 gramm
Felnőtt férfiak:
1.)  Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök 

3 hely. szám 8.200 gramm
2.)  Mészáros Csaba Sporthorgász E.  

Nagykálló 3 hely. szám 680 gramm
3.)  Horváth Tibor Réti csík HE. Kocsord  

3 hely. szám 620 gramm
4.)  Mile Pál Csaba Postás HE. Vásárosnamény  

4 hely. szám 5.300 gramm
5.)  Tóth György Sporthorgász E. Nagykálló  

4 hely. szám 2.660 gramm
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Fleischer Zoltán emlékverseny
2012. július 29-én vasárnap jöt-

tünk össze Tiszalökön, hogy emlé-
kezzünk egy rendkívüli emberre, 
Fleischer Zoltánra, aki nem csak 
szavakkal, tettekkel is bizonyította, 
hogy mennyire szerette a Tiszát, a 
természetet. A mi kis holtágunkat 
pedig sajátjaként vigyázta és gon-

dozta. Egy ilyen rendkívüli ember 
emlékére gyűlt össze 30 horgász 
és még sokan mások, akik csak az 
emlékek miatt jöttek és töltöttek el 
egy délelőttöt a Fleischer család-
dal egy férj, egy apa, egy nagyapa 
emlékére.

Fekete Imre, Új Élet HKE. titkára

Az év legmelegebb napját élhet-
tük át nemrégiben. Ez nem vette el 
azoknak a horgászoknak a kedvét, 
akik Nyíregyházán, a Verba Ta-
nyán versenyeztek a páros kupa 
bajnoki címéért augusztus 4-én!

Ezzel az ötödik versenyéhez ér-
kezett el idén a Verba Tanya – Hal-
catraz Horgászcentrum páros kupa-
sorozat. Ez egyben fordulópont is 
a jelenlegi feltételrendszer szerint 
lebonyolított versenyekben. A két-
fős csapatok egyik tagjának úszós 
módszerekkel, míg a másiknak fe-
nekező módszerekkel kellett hor-
gásznia. Nem volt egyszerű dolga 
az úszós horgászoknak. Az elmúlt 
évek eredményein is jól látszódik, 
hogy ebben a kategóriában jóval 
kevesebb halat sikerült ezen a ví-
zen szákba terelni, mint a fenekező 
versenyzőknek! Az úszós szektor-

ban kifogott hal nagyobb jelentő-
séggel bírt a végső összesítésben. 

2010 egyéni versenyén 1137,81 
kg-os összfogást ért el 60 ver-
senyző. Ezen a versenyen 48 ver-
senyző 1136,48 kg-ot fogott, ami 
azt hiszem, kellően mutatja a víz 
„halasságát”, valamint a horgászok 
rátermettségét is! Takács Péter

Rekord melegben, rekorddöntés

V. Verba Tanya - Halcatraz Horgászcentrum Páros Horgászkupa 

Hely Csapat neve Úszós versenyző Fenekezős  
versenyző

Összes 
tömeg (g)

Összes 
pontszám 

1 Royal Carp Team Horváth László Gombási Zoltán 54 640 3

2 Pityu Baits Team Kiss István Gyalus Pisty 51 640 3

3 VGY Team Gyirmóti Gábor Világi Zoli 45 550 3

4 Kótaji Team Bak Zsolt Ignácz Róbert 128 900 4

5 Aranyhorog Carp Team Horváth Tibor Balogh László 48 370 4
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A rakósbotoké volt a főszerep az emlékversenyen

Felállhattam a dobogó legfelső fokára

Csodálatos helyszínen, 
az Apagyi kenderáztató 

horgásztavon került megren-
dezésre az elhunyt megyei 
elnökünk tiszteletére a dr. 
Maleczky Imre emlékverseny.

A megnyitón Maleczki Tamás 
és Szilágyi Imre, a verseny szak-
bizottság tagja pár mondatban 
megemlékezett Imre bácsinak a 
horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban tanúsított önzetlen 
munkájáról.

Szó volt a hatóságok botrányos 
eljárásáról a tavalyi emlékverse-
nyen és arról, hogy reméljük, a jö-
vőben nem kell ilyen atrocitásokat 
átélni a versenyzőknek. A tó gazdái 
részéről rövid ismertetőt tartott Hor-
nyák János a tó tulajdonságairól, víz 
mélységéről, a fogható halak fajtá-

járól, méretéről. A viadalra 26-an 
neveztek. Sorsolás után a verseny-
zők igyekeztek minél hamarabb el-
foglalni a horgászhelyüket, mert a 
rendelkezésre álló félkészülési idő 
igen rövidre sikeredett.

A kiírástól eltérően ezért fél órá-
val el kellett tolni a kezdést, hogy 
mindenki biztosan elkészüljön.

Már az első órában látszott, ezen 
a versenyen nem a folyamatosan 
fogható kisebb halaké a főszerep, 
hanem a ritkábban be-beugró dara-
bosabb példányoké. Rövid idő alatt 
kiderült, kinek a taktikája hozta 
meg a várva várt fogásokat. Ezen a 
napon a rakós botoké volt a fősze-
rep. A macth bot nem igazán vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket 
és a sneciző botokkal sem tudtak 
apró halakból annyit összefogni, 
hogy felvegyék a kilós pontyokkal 
a versenyt.

Az időjárásra panasz nem lehe-
tett, talán csak a kevés halfogás 
miatt. A három óra hamar eltelt és 
következett a mérlegelés. Minden-
ki feszülten várta, kinek mit mutat 
a kijelző számlapja. Talán csak egy 

ember nem izgult igazán, a nyertes, 
hiszen 6 darab pontyával biztos 
volt az elsősége. Míg a versenyzők 
pakoltak és elfogyasztották finom 
babgulyásukat, addig a szervezők 
összesítették az eredményeket. Az 
ünnepélyes díjátadáson a megyei 
horgászszövetség részéről Virág 
Imre elnök úr és Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató jelent meg és 
megtisztelte a versenyzőket Imre 
bácsi özvegye is.

A Maleczki család megköszönte 
minden versenyzőnek és segítőnek 
a részvételt és a sikeres verseny-
zőknek átadták az általuk felaján-
lott díjakat. Sajnos, a vándorserle-
get később adják át a győztesnek, 
mert az előző nyertes nem tudta 

azt időben visszajuttatni. Köszönet 
a Maleczki családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásá-
ért. Köszönet a tó gazdáinak, hogy 
a rendelkezésünkre bocsátották e 
csodálatos tavukat.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát, még azok is, akik nem fog-
tak halat. Hiszem, hogy az ilyen 
versenyek nemcsak a nyerésről 
szólnak, hanem az emberek össze-
tartásáról, együttérzéséről. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt 
a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Szilágyi Imre

Már a horgász szezon kezde-
te óta számoltam a napokat és 
végre 2012. július 22-én elindult 
az U14-es csapat a Szlovéniába 
a Horgász Világbajnokságra. Na-
ponta 10 órákat edzettünk több 
etető anyagot és csalit teszteltünk 
a helyszínen. Vacsorát követően  
kiértékeltük a napi eredményeket  
Szorgos munkának meg is lett az 
eredménye! A verseny első napja 
után első helyen álltunk a Franci-
ákkal. A verseny második napján 
verseny végét jelző dudaszó előtt 
a háttér embereknek köszönhetően 
mindenki számára világos volt, 
hogy mi csapatunk a világbajnok 
2012-es évben, mivel három szek-
torban is vertük az első helyre 
esélyes Franciaországot. A dobogó 
legfelső fokán állva a magyar him-
nusz hallgatni leírhatatlan érzés. 

A 2012. évi Verseny Szak-
bizottsági munkát érté-

kelve elmondhatom, hogy 
a Verseny Szakbizottság az 
elvárásoknak megfelelően 
végezte munkáját. 

Szomorú esemény következté-
ben kerültem a szakbizottság élére, 
Turkó Sándor hirtelen hagyott itt 
minket örökre. Mivel a választá-
sokra áprilisban került sor, ezért 
az év elején több munka hárult az 
elnökségre. Úgy gondolom, hogy 
sikerült egy jó versenyprogramot 
összeállítanunk. 

Az idén is az évadnyitó hor-
gászversennyel nyitottunk, mely-
nek sikere és létjogosultsága van. 
Ezt követte a megyei I. és II. 
osztályú csapatbajnokság, majd itt 
Nagykállóban került sor az egyéni 
horgászbajnokságra, és Apagyon 
a Dr. Maleczky Imre Emlékver-
senyre. 

Versenynaptár
A jövő évi versenynaptár elké-

szítésénél, olyan vízterületet kell 
kiválasztani, ahol nagyobb zsák-
mányra tehetnek szert a verseny-

zők, mert az idén sajnos sokszor 
nem volt fogás, és így félő, hogy ez 
elveszi a versenyzői kedvet. 

Az év legfontosabb eseménye 
volt az Országos I. osztályú Csa-
patbajnokságon való részvétel. A 
csapat célkitűzése a bennmaradás 
volt, és ez sikerült is. VII. helye-
zést értünk el, amivel elégedettek 
vagyunk, pl. a Velence-tavi Szö-
vetség kiesett. 

Külön említésre méltó, hogy az 
országos versenyen az idén ka-
tegóriánként a legeredményesebb 
versenyzőket külön értékelték. Így 
mi két különdíjat is kaptunk. A női 
versenyzőnk II., az U-23-as ver-
senyzőnk pedig III. helyezést ért 
el. Megfelelő partner volt a Me-
gyei Szövetség, aki ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben is maximáli-
san támogatta a csapatot. 

A korábbi főszponzort is fel-
keresték, s 100 ezer forint támoga-
tást kaptunk ennek köszönhetően 
a Szabolcs Takarékszövetkezettől. 
A verseny után személyesen meg-
köszöntem a segítségüket, és ők 
pedig szakmai segítséget kértek 
tőlünk, hogy a Szabolcs Takarék 
Horgászversenyére felkészítsük a 

csapatot (edzés napok, stb.). A ver-
senyen jól szerepeltek, köszönték 
a segítségünket és kifejezték azt 
a szándékukat, hogy továbbra is 
szponzorálni fogják a megyei hor-
gász válogatottat. 

Feltétlenül említést érdemel, 
hogy az U-14-es versenyzőnk be-
került a magyar utánpótlás válo-
gatottba és a magyar válogatott az 
idén világbajnok lett. Tehát van 
megyénkben egy világbajnok, ifj. 
Varga Albert mátészalkai horgász 
személyében. 

Tisztségviselői verseny
A Tisztségviselői Horgászver-

seny megrendezése, ami a szezon 
utolsó versenye volt. Év vége felé 
pedig munkatervünknek megfe-
lelően egy évzáró szakbizottsági 
ülést tartunk majd. 

Fontosnak tartom elmondani és 
köszönetünket kifejezni azoknak 
az egyesületeknek, akik felaján-
lották vizüket a verseny színhe-
lyének. 

Végezetül úgy gondolom, hogy 
a Verseny Szakbizottság megfelelt 
a vele szemben támasztott igé-
nyeknek 2012-ben is. 

Teljesítettük a célkitűzéseinket
Szűcs Sándor Verseny Szakbizottság elnökének beszámolója

Ifjúsági Horgász Világbajnok-
ság 2012 Szlovénia, Száva fo-
lyó-Radece. A bajnokságon a 
világ 18 országa vett részt. Ma-
gyarország mindhárom kategóri-
ában U-14, U-18 és U-23-ban 
indított csapatot. A versenyzők 
nehéz feladatot kaptak: folyó ví-
zen kellett horgászniuk. A fogható 
halak többsége szilvaorrú keszeg, 
melyet 4-5 méteres vízből kellett 
erőteljes védekezésük ellenére a 
merítő szákokba terelni. Ez külö-
nösen az U-14 kategóriában volt 
nagyobb kihívás, hisz a gyerekek 
fizikai állóképessége még elma-
rad az idősebb versenyzőkétől. Az 
eredményekből kitűnik, hogy si-
keresen megoldották e feladatot.

Az U–18-as csapat a 6. helyen 
végzett. 

U–14-es kategóriában Magyar-
ország Világbajnok! Egyéni vi-
lágbajnok Radácsi Kristóf Bal-
mazújváros (2 pont). Egyéni má-

sodik helyezett Sziklai Dominik 
(3 pont). U-23-as kategóriában 
Magyarország világbajnok! Egyé-
niben Kaló Zoltán 4 pontot gyűj-
tött, egyéniben ezüstérmes.

Számunkra egy versenyző kie-
melten fontos, hiszen az U-14-es 
válogatott csapat tagja ifj Var-
ga Albert, a Mátészalkai Kis-Su-

gér KHE versenyhorgásza, aki 
az elmúlt időkben több országos 
versenyen is bizonyította ráter-
mettségét sikeres szerepléseivel. 
Gratulálunk a versenyzőinknek az 
elért eredményeikhez és reméljük, 
hogy sok eredményes szereplésük 
lesz még a jövőben.

Szilágyi Imre

U-14-es és az U-23-as kategóriában Magyarország világbajnok!

Kívánom, hogy nagy sok verseny-
zőnek adódjék meg. Köszönetemet 
fejezném ki Nagy Attilának, Mil-
kovics Péternek, Walter Tamásnak, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
önkormányzatnak, a Mátészalkai 
polgármesteri hivatalnak, a Szat-
már Leader Közhasznú Egyesü-

letnek, akik hozzá segítettek a si-
kerhez.

Varga Albert, Mátészalkai Kis-Sügér 
KHE versenyhorgásza

Horgásziskola 
Rakamazon

Kétnapos horgászsulit szerve-
zett a rakamazi általános- és kö-
zépiskolások részére a Cormo-
rán Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület július 19-én és 
20-án. A gyermekek kis csopor-
tokban felkészült foglalkozás-
vezetők segítségével igyekeztek 
megtanulni a horgászat tudo-
mányának alapjait. Az elméleti 
ismeretek elsajátítását követően 
a gyakorlatban is kipróbálhat-
ták tudásukat. Felkészültségü-
ket eredményes vizsgájuk és a 
második napi horgászversenyen 
kifogott halak nagy száma és 
mennyisége tanúsította. Min-
den részvevő megszerezte első 
horgászengedélyét és a győzte-
sek szép ajándékokkal térhettek 
haza. Biri Imre
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A Nyíregyházától 18 km-re lévő 4-es főúton könnyen megközelíthető víz-
tározó, egy erdőkkel, homokdombokkal körülvett, részben természetvé-
delmi területen lett kialakítva. 
A 2012-ben nyitó kapitális méretű halakkal rendelkező horgásztó egy 1974-ben lé-
tesített 60 hektáros víztározó rendszer 24 hektáros vízfelületű része. 
A gyönyörű természeti környezetben pompázó tó 2006-ben teljesen fel lett újítva, 
és még ebben az évben 12.000 db ponty lett bele telepítve, amelyek mára elér-
ték a 6-8 kg-os egyedsúlyt. Emellett az eltelt  évek során több mint 1.000 db 10 kg 
feletti ponty lakóhelye lett a tó. De  20+-os pontyokkal is találkozhatnak a horgá-
szok, hiszen szép számmal vannak jelen ilyen méretű halak is. Meg kell említeni 
az amur állományt is, hiszen mintegy 150 db lett telepítve 2011-ben 12-26 kg közötti 
súlyban. A tóban természetesen ragadozóhalak is élnek, hiszen csak így biztosít-
ható az ökológiai egyensúly. A vízutánpótlás egész évben megoldott, hiszen azt a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét szinte átszelő IV. sz. főfolyás biztosítja kristálytisz-
ta vizéből, így a nyári aszályos hónapokban is megfelelő a vízszint a horgászatra!

A tó világrekord fogással robbant be a pontyhorgászok életébe, hiszen a 
2012 április végén megrendezett, I. SBS Székely – Őzetanya bojlis verse-
nyen 21 csapat 100 óra alatt több mint 11 tonna halat fogott!  

Ami még ezt is felül múlta, hogy a győztes csapat szintén rekordnak számító 1.424 
kg pontyot szákolt. 

Tovább nőtt, ugyanis megtörtént  a 20 hektáros horgásztavunk lehalászása, 
melyben 1989 óta zavartalanul növekedtek a szebbnél szebb pontyok, amurok, 
hiszen az 5 kg feletti példányokra elviteli tilalom volt és ezek az egyedek a bojlis 
tóba kerültek áttelepítésre. A parton 25 db 15 négyzetméteres stéggel rendelkező 
horgászhely lett kialakítva, ezzel  biztosítva a kényelmes, egymástól kellően távol 
elhelyezkedő horgászati lehetőséget. Horgászni csak a partról engedélyezett, de a 
bójázáshoz és a meder feltérképezéséhez, valamint napi kétszeri etetéshez  hasz-
nálható csónak, amely minden stéghez biztosított. 

A tómeder mélysége átlagosan 1,5-2,5 mé-
ter, legmélyebb része 3,5 méter. Minden 

horgászhelyen van tűzrakó hely, és sá-
torozási lehetőség. Vendégeink részére 
kulturált wc és zuhanyzó áll rendelke-
zésre. 2013 nyarától büfé és horgászbolt 

kerül kialakításra a tóparton. Szeretettel 
várunk minden horgászt, aki igazi ter-

mészetes tavon, vadregényes, de 
rendezett környezetben sze-

retné megfogni álmai halát.
Horgászat, aktív pihe-

nés, kikapcsoló-
dás, és ami a 

legfontosabb 
sok-sok hal 
vár Önre az 
Őzetanyán!
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HELYFOGLALÁS:
Tel.: +36-20-933-8308

E-mail: 
ozetanya@citromail.hu
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H A T Á R O Z A T A I
13/2012. Az elnökség meghall-

gatta és elfogadta a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámo-
lót és a hozzászólásokra adott vá-
laszokat

14/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a verseny szakbi-
zottság vezetőjének tájékoztatóját a 
megrendezett egyesületi, megyei, 
versenyekről, valamint az országos 
I. osztályú versenyen való szerep-
lésről.  (Beszámoló oldalon)

15/2012. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta az ifjúság-okta-
tás szakbizottság vezetőjének be-
számolóját a megyei és egyesületi 

horgásztábor eseményeiről, tapasz-
talatairól.

16/2012. Az elnökség a szövet-
ség kezelésében lévő vizek 2013. 
évi területi jegyárainak meghatáro-
zását a melléklet szerint fogadja el, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 62 év 
felettieket 20% kedvezmény illeti 
meg minden vízterületen és 2 bot 
használata engedélyezett, továbbá 
megbízza az ügyvezető igazgatót, 
hogy a császárszállási horgász-
rendbe kerüljön bele, hogy a 10 
kg feletti pontyot fogás után vissza 
kell helyezni a vízbe.

17/2012. Az elnök és az ügyve-
zető igazgató írásban kérje fel a je-

lölő bizottságot, hogy kezdje meg 
munkáját a 2013. évi küldöttköz-
gyűlésre, a tisztújítás vonatkozá-
sában. Az elnökségi ülés végén az 

elnökség és a bizottságok tagjai a 
nagykállói Vadkerti Tápcsatornán 
bizonyították halfogó tudományu-
kat. Virág Imre, elnök

Elfogadott beszámolók, kedvezmény a 62 éven felülieknek
A 2012. szeptember 14-i elnökségi ülés

2013. évi jegyárak
Megnevezés 2013. évi jegyárak Ft

Tunyogmatolcs Felnőtt éves (csak partról) 24 000

 Felnőtt éves (part+csónak) 30 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász készséggel, csak partról 19 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász készséggel, part+csónak 24 000

 felnőtt napi 1 800

 kombinált felnőtt napi 2 500

 felnőtt heti 9 000

 ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 horgászkészséggel 12 000

 ifjúsági napi 1 000

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20 000

 felnőtt éves 3 000

 ifjúsági éves 2 000

 felnőtt napi 400

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000

Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 15 000 -

 Felnőtt éves (part+csónak)  19 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, csak partról 12 000

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel, part+csónak 15 000

Felnőtt napi: 2 000

Felnőtt napi kombinált: 2 500

Felnőtt heti: 8 000

Ifjúsági éves/62 év felett csak partról, 1 bottal 7 000

Ifjúsági napi: 1 000

Ifjúsági heti: 4 000

Megnevezés 2013. évi jegyárak Ft

Császárszállás: felnőtt éves 30 000 

 felnőtt éves éjjel- nappal 40 000 

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 24 000 

felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 32 000 

 felnőtt napi 2 000 

 felnőtt éjszakai 2 500 

 felnőtt heti 10 000 

 ifjúsági éves/62 év feletti (1 botra) 16 000 

 ifjúsági napi 1 000 

 ifjúsági heti 5 000 

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6 000 

 felnőtt napi 800 

Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5 000 

 felnőtt napi 500 

 ifjúsági éves 2 500 

 ifjúsági napi 250 

A megyei szövetség a fentiek szerint állapította meg a 2013. évre szóló 
területi jegyárait. A 62 év felettiek esetében – az érintettek kérésére – vis-
szaállította a 2 botos horgászatot, és a felnőtt éves jegy árához viszonyítva 
20% kedvezményt biztosít, nyugdíjas tagjainak. 

További kedvezmény, hogy a 62 év felettiek vásárolhatnak ifjúsági 
területi engedélyt is, ami felnőtt éves jegy árához viszonyítva 50%-al ol-
csóbb, viszont az már csak 1 botra szól. 

Táborok szövetségi segítséggel, önerőből és támogatásból

A türelem halat terem

Az utóbbi évek gazdasá-
gi nehézségei keményen 

éreztetik hatásukat életünk 
minden területén.

Nincs ez másképp szövetségünk 
háza táján sem. Ennek ellenére a 
küldöttértekezletünk az ez évi költ-
ségvetés előterjesztése után módo-
sítás nélkül elfogadta az ifjúsági 
és gyermek horgásztámogatásokra 
tervezett 400 000 Ft összeget. Ez a 
tény is bizonyítja, hogy jól gondol-
kodik elnökségünk akkor, mikor 
kiemelt figyelmet fordít a felnö-
vekvő fiatalságunk a horgászután-
pótlás tervszerű nevelésére. Egyre 
inkább hallhatjuk, láthatjuk, hogy 
az ország más területein is nagy 
fontosságú ügyként foglalkoznak 
vele. Szeretném megemlíteni, hogy 
a megyei szövetség az országban 
úttörő szerepet vállalt ebben, mert 
évtizedekre visszamenőleg nagy 
érdeklődés által kísért nívós, ma-
gas szakmai színvonalon táborokat 
szervezünk és bonyolítunk.

A tervezési időszakban örömmel 
tapasztaltuk, hogy a szokásosnál 
több egyesület érdeklődik arról, 
milyen módon kapcsolódhat a bi-
zottság munkájához, milyen segít-
séget tudunk nyújtani egy tábor 
szervezéséhez és lebonyolításához. 
Mikor komolyabbra fordultak az 
események és tényleges előkészü-
leti lépéseket kellett tenni, négy 
potenciális lehetőség jöhetett szá-
mításba horgásztábor szervezése 
ügyében. Három egyesület már 

tapasztalattal rendelkező, rutinos 
gárdával rendelkezett, a negyedik 
nagyon elszánt, de kezdő.

Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy 
kikre számíthatunk táborrendezést 
illetően, bizottságunk összeült 
megtárgyalni, milyen elvek alap-
ján osszuk el a táborok támogatá-
sára elfogadott összeget, és meg-
vizsgálni, milyen egyéb segítséget 
nyújthatunk a rendezőknek. Meg-
állapodtunk, hogy a szervezőkkel 
egyeztetve döntünk. Előzetes be-
szélgetéseket folytatva körvonala-
zódott, hogy mindenki elfogadja az 
egyenlő összegben meghatározott 
összegű osztást. Így mind a négy 
szervező egyesületnek 100-100 
ezer forintot szavaztunk meg. Ezen 
kívül még utánajártunk, milyen 
tárgyi és szakmai segítséggel se-
gíthetjük a sikeres táborrendezést. 
Beregdaróc pályázat útján próbált 
anyagi kiegészítőkre szert tenni. 
Velük bizottságunk napi kapcsolat-
ban volt, még a programok terveit 
is átküldtük nekik. Bevetettük sze-
mélyes kapcsolatainkat is és így 
sikerült a Rapala Eurohold Keres-
kedelmi Zrt.  kereskedelmi ügy-
vezetőjének, Krasznai Gábor úrnak 
segítségével horgászeszközökből 
álló ajándékcsomaggal megtámo-
gatni mind a négy helyszínt. Pon-
tosan nem számoltam ki, de közel 
50 000 Ft értékű ajándékcsomagot 
kaptak a rendező egyesületeken 
keresztül a résztvevő táborlakók.

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
2012. június 18–22. között 20 gye-

rek részvételével, a Vasutas Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület 2012. július 29.–augusztus 
3-a között 21 résztvevővel a Má-
riapócsi Horgász Egyesület hor-
gásztaván, a tiszadobi Tiszavirág 
Horgász Egyesület 2012. június 
25–30. között 24 fő részvételével 
Tiszadobon az ott horgászható víz-
területeken tanítgatta a gyerekeket. 
Sajnos, az „újonc” Beregdaróc, a 
főszervező (Kispályi) súlyos be-
tegsége miatt nem tarthatta meg 
a szinte az utolsó fázisig alapo-
san előkészített tábort. Így össze-
sen segítségünkkel 65 táborlakó 
tölthette remélhetőleg hasznosan 
a nyári szünidő egy-egy hetét. A 
beregdaróci ajándékcsomagot a 
megyei szövetségnél hagytuk kér-
ve azt, hogy ifjúsági és gyermek 
horgászrendezvényeken kerüljön 
kiosztásra. Mivel újabb tábor szer-
vezése már nem volt lehetséges, 
úgy döntöttünk a Beregdarócnak 
szánt 100 000 Ft nem kerül fel-
használásra az év folyamán.

A rendező mindhárom egyesület 
a szövetség segítségén és az önerőn 
túl megpróbálta a siker érdekében 
a szponzorok segítségét is igény-
be venni. Valamennyien ismerjük 
a mai táboroztatási költségeket, 
és könnyű kiszámolni, hogy egy 
jó színvonalú tábor lebonyolítása 
előadókkal, programokkal, teljes 
ellátással- napi többszöri étkezés-
sel- és még versenydíjakkal mibe 
kerül. Tiszadobon a táboroztatás 
több intézmény és az egyesület ös-

szefogásával került lebonyolításra, 
Zömében a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő gyerekek voltak a 
résztvevők. A szervezésben, lebo-
nyolításban részt vett a Széche-
nyi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Réthi Mátyás 
Faluház, és a Gyermekjóléti Szol-
gálat is. Gondolataink szerint a 
jövőben az ilyen jellegű összefogás 
járható út lehet az anyagi terhek 
megosztása érdekében.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
vannak még olyan segítőink, akik 
önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül járultak hozzá előadásukkal, 
bemutatójukkal, a tábor sikeréhez. 
A táborokról a szervezők beszámo-
lót küldtek, melyekben köszönetü-
ket fejezik ki a segítőknek.

A programokról néhány szóban 
annyit szólok, hogy a már szokásos 
és szinte kötelezően megtartandó-
kon kívül, (horgászfelszerelés ké-
szítés, horogtű kötés, célba dobó 
versenyek, szellemi vetélkedők 
horgászversenyek, stb.) mindenhol 
előtérbe kerül a természetvédelem, 
a vizek, vízpartok élőkényeinek 
bemutatása, megismertetése, vé-
delme.

Végezetül a bizottságunk ne-
vében szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak a szerve-
zőknek, lebonyolítóknak, segítő-
inknek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy 65 gyerek és ifjú felejthetet-
len élményekkel, és tudással gaz-
dagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly,  biz. elnök

Szeptember 16-án a tisza-
löki Kenyérgyári-holtágon 

került megrendezésre – a 
megyei versenynaptárral me-
gegyezően – az éves egyesü-
leti tisztségviselői horgász-
verseny. 

A versenyre 9 csapat  regisztrál-
tatta magát, összesen 27 verseny-
ző, s a csapatvezetők hallgathatták 
meg Virág Imre elnök úr megnyi-
tóját. Ezt követően Szűcs Sándor 
szakbizottsági elnök ismertette a 
verseny szabályait, a lebonyolítás 
módját, és köszönte meg az elő-
ző évi győztes, jelenleg házigazda 
Új Élet Horgászegyesület veze-
tőinek, és aktivistáinak a kiváló 
pálya előkészítési munkáit, akik a 
verseny kezdete előtt frissen sü-
tött kenyérlángossal kínálták meg 
a résztvevőket.

A rajthelyek sorsolását követően 
megkezdődött a verseny. Már az 
első percekben kiderült, hogy a fi-

nomszerelékes horgászatot válasz-
tók döntöttek helyesen, nekik volt 
több kapásuk, és természetesen fo-
gásuk is. Sajnos, ez a verseny sem 
jutalmazott mindenkit hallal, néhá-
nyan megúszták a napot fogás nél-
kül. A  türelmes, kitartó horgászatért 
minden versenyzőt dicséret illet.

A verseny végét jelző dudaszó 
után került sor a mérlegelésre. Ezt a 
közeli Tisza étteremben eredmény-
hirdetés követte. A szövetség elnö-
ke elmondta, hogy a versenydíjakat 
néhai elnökünk, dr. Maleczky Imre  
özvegye ajánlotta fel a férje által 
soha nem használt horgászeszközei-
ből. A díjak tehát emlékek is a min-
den horgász által tisztelt elnöktől.

Szűcs Sándor verseny szakbi-
zottsági elnök ismertette a vég-
eredményt, az alábbiak szerint:

Első helyezett lett a Kraszna 
Horgász Egyesület Kocsord 6 he-
lyezési számmal: Csapatvezető: 
Jakab János. Versenyzők: Jakab 
Ács József, Baráth János, Jakab Já-

nos. Második a Nyírteleki Horgász 
Egyesület 9 helyezési számmal. 
Csapatvezető: Dankó Mihály. Ver-
senyzők: Kovács Gábor, Kanda-
la Mihály, Biri László. Harmadik  
a Tiszavirág Horgászegyesület, 
Tiszadob 10 helyezési számmal. 
Csapatvezető: Oláh Károly. Ver-
senyzők: Bodó Lajos, Blach Imre, 
Porkoláb Antal László

A díjazottak oklevelét, érmeit 
Virág Imre elnök, Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató, és Szilágyi 
Imre verseny szakbizottsági tag 

adta át. Juhász Károly, az Új Élet 
Horgászegyesület Tiszalök elnöke 
– házigazdaként – minden résztve-
vőt emléklappal lepett meg.

Az eredményhirdetést közös 
ebéd követte az étteremben. A 
résztvevők valamennyien elége-
detten távoztak, abban a remény-
ben, hogy jövőre a mostani győz-
tes rendezésében legalább ilyen jól 
szervezett rendezvényen találkoz-
hatnak újra.

Szűcs Sándor,  
a verseny szakbizottság elnöke

Szeptember 13-án 18 óra körül 
köszönt be. Feleségem előző napi 
amúr fogásain felbuzdúlva (10, 5 és 
6 kg-os), ezen az estén is kukoricá-
val csaliztam. Felszerelésem: bot 3 
m-es Balzer power Stick, oku-
ma orsó, Spider Wire zsinór, 1-es 
G-Carp horog fenekezőre szerelve. 
A „vegeteriánus” bajuszos egy fél 
óráig késztetett küzdésre, minden 
fortélyát bevetve, számomra egy 
életre szóló élményt adva. (Ezúton 
is köszönöm Ganyu Sándor hor-

gásztárs segítségét a csónakba való 
beemelésben.) Természetes, hogy 
fotózás, hosszmérés, megjelölés 
után visszaengedtem a Vajai tóba, 
eddigi előhelyére. Szeretném, ha 
a példa követőkre találna és egyre 
több horgász tenne így a jövőben. 
Őszintén bízom abban, hogy ez a 
csodálatos sport egyre több és több 
igazi sporthorgászt hasonló életvi-
telre, gondolatiságra, cselekedetre 
nevel! Horgásztársi üdvözlettel:

Szendrei István

Vegeteriánus bajuszos
A vízi rucaöröm tápanyag-

ban gazdag, meleg ál-
lóvizek, holtágak és kisebb 
tavak lakója.

Rucaöröm (Salvinia natans). 
Néhány centiméteres, víz felszí-
nén úszó páfrányféle. Nyáron akár 
nagy tömegben is jelentkezhet kü-
lönféle víztesteken. Világoszöld 
úszó leveleit apró dudorok borít-
ják. Ez a jellegzetes vízinövény 
tápanyaggal terhelt vizekben oly-

kor igen erősen elszaporodhat, de 
egyébként országszerte ritkulóban 
van. Tápanyagban gazdag, lassú 
folyású vagy álló vizekben fordul 
elő, a Tiszán és mellékfolyóin, 
morotvákban, holtágakban, ahol 
a víz hamar felmelegszik. Kék-
csén egyes csatornákban, illetve 
a Rétközi-tó területén is gyakorta 
találkozhatunk vele. Mivel a páf-
rányok közé tartozik, virágot nem 
hoz. A rucaöröm természetvédel-
mi értéke 2000 forint.

Rucaöröm (Salvinia natans)
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Turizmus a vizek és a horgászat szerepét felértékelikIgazságos erőpróbával zárult a tábor

A horgászat mellett jutott idő játékra is

Augusztus 11-én küldött-
közgyűlést tartott a me-

gyei horgász szövetség, 
melynek fő témája az alap-
szabály kiegészítése volt, a 
közhasznú jogállás megszer-
zésének céljából, továbbá a 
MOHOSZ horgász felhívásá-
nak támogatása. 

A témában többek között az aláb-
bi hozzászólások hangzottak el:

Adorján Béla 
Jándi Természetbarát Horgá-
szok Egyesületének elnöke

Elolvastam ezt a horgász fel-
hívást. Szeretném ezt kiegészítés-
re javasolni, azokkal a pontokkal, 
amelyek szerintem méltánytalanul 
nem kerültek bele és kimaradtak 
a Vidékfejlesztési Nemzeti Straté-
giai Programból is. Többek között 
például a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei horgászturizmus kiemelt 
szempontja lehet a vidékfejlesztés-
nek. Ezért én azt javaslom, hogy 
egy újra átdolgozott és kibővített 
programot készítsen az elnökség és 
juttassa el a megyei közgyűlésnek 
megvitatásra. 

Az egyik legsúlyosabb probléma 
a vizek utánpótlása és az élővize-
ink hiánya. Ez abból adódik, hogy 
gyakorlatilag a megyénk csator-
narendszere mintegy 40–50%-ban 
feliszapolódott. Ennek legfőbb 
oka, hogy a csatornarendszer „gaz-
dátlanná” vált. És ez nemcsak a 
Szipára, Makócsára, hanem a Ke-
leti-főcsatornára is igaz. Ezek a 
problémák nincsenek megoldva, 
ugyanakkor ezek a csatornák is élő 
természetes horgászhelyei voltak a  
horgásztársadalomnak. 

Az egyik legfontosabb és leg-
jelentősebb projekt, ami 2012-ben 
indul el a megyében, az árapasztó 
és csapadék vésztározó elemek. Pl.: 
a Szamos-Kraszna közi árapasztó 
tározó. Ezeknek 3 tervezési folya-
mata volt, mind a Beregi, mind a 
Lónyai, mind a Szamos-Kraszna 
közinél. Sajnos azokat a projekte-
ket próbálják támogatni, amelyek 
nem a puffertározós megoldásokat 
vetítik előre. Felhívnám mindenki-
nek a figyelmét, hogy a puffer-tá-
rozós megoldás mind 3 esetben 
megoldhatná a horgászturizmus 

fejlődését megyénkben, ugyanak-
kor a vizeink vízutánpótlásának 
a lehetőségét is. Jó lenne, ha ezt 
jobban átgondolná az elnökség, és 
állást foglalna ebben a kérdésben. 
Javaslom, hogy építsék be ebbe 
a felhívásba. Ezek olyan kitörési 
lehetőségek, ami gyakorlatilag az 
országban egyedülállóak. A beru-
házások megfelelő (puffer-tározós) 
kivitelezése lehetővé tenné pangó 
vizeink, kisebb mocsaras terüle-
teink vízutánpótlását, ezzel meg-
teremtve a lehetőségét a lápi-póc, 
és a réticsík természetes élőhelyein 
történő visszahonosításának. 

Mihály János Tuzsér  
Komoró Barátság HE. 
A tározókkal kapcsolatosan szól-

nék én is. A mi egyesületünk 15 ha 
vízen gazdálkodik, ha ideálisak a 
feltételek, a Tisza vízhozamával 
kapcsolatban. Magyarul, ha árad 
a Tisza a 15 ha felmegy 20 ha víz-
területre is, sajnos jelen pillanatban 
2010 januárja óta nem lépett ki a 
Tisza a medréből, így ez a 15 ha, 
kb. csak 4 ha-t jelent. Aki arra jár 
megnézheti a töltés alatt lévő vi-
zünket, ami katasztrofális állapot-
ba került, ami a víz további lecsök-
kenéséhez vezet. Sajnos minden 
törvény a horgászokon csapódik le. 
Nem térnek ki arra, hogy ártereken 
belül szántóföld művelésű terület 
nem lehet. A holtágaknak a tönk-
remenetele ebből adódóan is folya-
matosan történik. Az ártéren belül 
csak erdő és legelő lehetne. 

Nincs a felhívásban, amit hiá-
nyolok: ez a természetes élő vi-
zek revitalizációja. A megyénkben, 
egyedülálló az a természeti kincs, 
amit a Tisza holtágai adnak. Német 
turisták a Tisza túra kapcsán min-
dig megcsodálják. 

Az utánpótlás kérdése, viszont, 
amivel maximálisan egyetértek 
szerepel a felhívásban. 

Visszatérve vízterületünkhöz 
még elmondanám, hogy a Horto-
bágyi Nemzeti Park fennhatósá-
gához tartozik. A növényzet irtása 
ezáltal a törvény szerint nem le-
hetséges. Elszaporodott vizünkön 
a Ruca-öröm nevű növény, ami az 
Unió által védett. Nem tudunk vele 
mit kezdeni. Viszont két esetben 
történt már rettenetes pusztítás a 

vízpartunkon, gyakorlatilag tarra 
vágták a vízpartot, minden enge-
dély nélkül. Senkit nem tudtunk 
elérni az ügyben. Tudom, hogy 
több egyesület jár hasonló cipő-
ben, mint mi, az összefogás lenne 
a célravezető.

Fesztóry Sándor reagál  
a felszólalásokra:
Örömmel vettem a Jándi elnök 

Úr hozzászólását. Teljesen egyetér-
tek azzal, hogy a turizmus az kitö-
rési pont, ami a vizek és a horgászat 
szerepét felértékelheti. Ez nincs el-
felejtve, kormányzati szinten sem, 
aki ezzel a kérdéssel nagyon sokat 
foglalkozott, Bánki Erik volt, aki 
elkerült az Európai Parlamentbe, 
de az ő elképzeléseit nagyon sokan 
támogatják. Reméljük, hogy ez a 
vonal, ez a fajta gondolkodásmód 
meg fog jelenni a törvénymódosí-
tásban is. A felhíváshoz azonban 
nem tudunk hozzátenni, mert ez a 
MOHOSZ anyaga.

A holtágakról annyit: hogy min-
den jogszabály annyit ér, amennyit 
be lehet belőle tartatni. Gondol-
junk itt a parti sáv jogszabályo-
zására. Azt sem lehet betartatni, 
sőt sok esetben a kezelő nem tesz 
eleget neki pl.azzal, hogy lekeríti a 
vízpartot, sorompókat rak le, stb. 

Szóba került a revitalizáció. Aki 
szeretne ezzel foglalkozni, annak 
általában nincs erre alkalmas te-
rülete, vize, akinek van hozzá te-
rülete, annak pedig általában nem 
érdeke. Megyénkben a természetes 
vizek kezelésének joga 75%-ban 
két halászati cég kezében van. Ők 
a földrajzi elhatároltság miatt egy-
másnak nem jelentenek konkuren-
ciát és nem érdekük a vizek fejlesz-
tése sem, abban a formában, mint 
a horgász szervezeteknek. Vagy 
vegyünk egy másik esetet, a jelen-
legi törvény azt mondja ki, hogy 
holtág, bányató, víztározó esetében 
a tulajdoni jog a Magyar Államot 
illeti meg. Ha Állami tulajdon, amit 
revitalizálni szeretnénk, pályázok 
rá, tegyük fel, hogy sikerül rendbe 
tenni, kikotorni, stb. Utána a Ma-

gyar Állam újra pályáztatja a vizet, 
illetve a halászati jogát, így semmi 
garancia nincs rá, hogy újra én nye-
rem el a kezelői jogot. Gondoljanak 
csak a Tiszadobi holtág esetére. Je-
lenleg egyébként nincs tudomásom 
olyan vízterületről, aminek meg 
lehet szerezni a tulajdonjogát. 

A holtágaknak sajnos a feltöltő-
dés a sorsa. Egy áradás alkalmával 
akár 2-3 cm hordalékot is elhelyez-
het a Tisza. Az 1800-as évek köze-
pén történt a Tisza szabályozása, 
több mint 150 év telt már el azóta. 
Ha évente csak egy áradás volt, 
nagyjából kiszámítható a feltöltő-
dés a holtágakra nézve. Sajnos itt 
más lehetőség nincs, mit a kotrás, 
ha sikerül rá engedélyt szerezni, na 
meg persze anyagi forrásokat.

A lencse, más néven Ruca öröm 
valójában védett növény, egy páf-
rányféle. A bentikus eutrofizáció 
egyik gyönyörű példája. Ennek ki-
alakulásában sajnos mi horgászok 
is szerepet játszunk. Egy olyan 
vízterületen, ahol nagy a horgász-
terhelés és eutrofizációra hajlamos 
a víz, a bejuttatott etetőanyag, amit 
a halak nem fogyasztanak el, a 
víz elöregedéséhez vezethet. Ezt 
eltávolítani a vízből nagyon ne-
héz. Négyzetméterenként 5-15 kg 
is lehet a súlya. Egy hektár, 10 ezer 
négyzetméter, ami 50 ezer kg-ot 
jelent. A Holt Szamoson már pró-
bálkoztak a kiszedésével. Kisebb 
mennyiséget kiszedtek próbakép-
pen és az a tapasztalat, hogy a 
parton elkezdett bomlani, ami irtó-
zatosan büdös volt. Mivel növény-
védőszerrel történő beavatkozás 
szóba sem jöhet, ezért egyedül hal-
lal lehetne valamilyen formában 
kordában tartani, a kétnyaras Amúr 
lenne az a halfaj, ami szívesen 
megeszi, de sajnos jelenleg hivata-
losan nem lehet Amúrt telepíteni.

Virág Imre
Reméljük, hogy az amur telepí-

tése az új törvényben megoldódik. 
Mind a két felszólalásban elhang-
zottakat tolmácsolni fogjuk a MO-
HOSZ Elnöksége felé. 

Természetvédő Horgász-
tábor Máriapócs, 2012. 

július 29.–augusztus 3.

Második alkalommal tértünk 
vissza Máriapócsra, huszonegy 
gyermekkel, hogy megrendez-
zük hetedik táborunkat, a Vasutas 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület és más egyesületekből 
érkező gyerekek részére. A hely-
szín a Máriapócsi Horgász Egye-
sület horgásztava. A szállást és az 
étkezést a máriapócsi Zarándok-
házban kaptuk. 

Természetesen vannak vissza-
járó táborozók is, de volt sok új 
„kalandor” is a csapatban.

Elkezdődött a „munka”. A dél-
előttök általában elméleti foglal-
kozással teltek, mint például: a 
horgászat kellékei, az alapfelsze-
relés, másnap horogkötés, csomók, 
spiccbotos szerelék készítése, és a 

vizek élővilága. A délutánok egy 
része pedig kőkemény gyakorlattal 
telt. A bemutatókon a horgászcse-
meték láthatták az úszós horgászat 
valamennyi fajtáját, mint például: 
a spiccbotos horgászatot a rakós 
botos, a bolognai botos horgászatot 
és az angolok kedvencét a match 
botos horgászatot.

 A halak inkább a mélyebb vi-
zet választották, és tulajdonképpen 
semmi érdeklődést nem mutattak a 
csalik iránt. Egyedül csak a küszök 
és a part szélén a naphalak voltak 
kíváncsiak a felkínált csalira. A tá-
bort a szokásos horgászversennyel 

zártuk. Itt szeretném megköszönni 
a Fisch Kft.-nek a horgokat és a 
vékony zsinórokat, amit előzetesen 
elküldtek a szerelékek elkészíté-
séhez, valamint a Carp Zoom-os 
sapkákat, melyek nagyon jó szol-
gálatot tettek a napszúrás ellen. 

A verseny három órás volt és 
nagyon forrón tűzött a nap. Min-
den résztvevő kapott valamilyen 
ajándékot, melyen már ott volt 
a Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Szö-
vetségének elnöke Virág Imre, aki 
ünnepi beszédében megköszönte a 
gyerekek kitartását és szorgalmát, 

és külön díjat is felajánlott a leg-
fiatalabb és a legkitartóbb verseny-
zőnek. A Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület elnöke, 
Pataki Zsolt is részt vett a verse-
nyen és az ünnepélyes díjátadón, 
megköszönve mindenkinek a fe-
gyelmezett versenyzést.
Tizenkét év alatti dobogósok: 1. Fricz 
Ábel, 2. Fricz Janka, 3. Horváth Gábor. 
Tizenkét év feletti dobogósok: 1. 
Lengyel Patrik, 2. Petykó Tamás, 3. 
Bodnár Tamás, Kendi Imre. Dobogós 
gyerekversenyzők: 1. Turcsán Zsófia, 
2. Turcsán Krisztina, 3. Töröcsik Beatrix.

Ez a tábor a tatabányai Fisch Kft., 
valamint a Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Szövetségének támogatása 
nélkül nem jöhetett volna létre.

Külön köszönet Oláh Károly-
nak a felajánlott díjakért, Dankó 
Mihálynak a tábornak a Kelet- 
Magyarországban való megjelen-
tetésért, valamint Tóth Árpádnak, 
a Máriapócsi Horgász Egyesület 
elnökének az önzetlen segítségért. 
Köszönöm a segítséget feleségem-
nek, Turcsánné Reskó Ibolyának, 
valamint Turcsán Györgynek és 
Lipcsei Józsefnek. 

Turcsán András táborvezető
VSTE ifjusági-és versenyfelelős

A Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében 

az idei esztendőben immár 
hatodik alkalommal került 
megszervezésre a mára híres 
horgásztábor. 

A tábor június 18-22. között ke-
rült lebonyolításra, mely bentla-
kásos volt. A táborban 20 gyerek 
vett részt. A résztvevők számos 
előadást hallgattak meg, vala-
mint sajátíthatták el a különbö-
ző horgászati módszereket. Volt 

idő sportjátékokra, és oktatófilmek 
megtekintésére is. A résztvevők a 
támogatóknak köszönhetően aján-
dékokban részesültek. 

A tábor megrendezését az idei 
esztendőben többen támogatták, 
melyet ezúton is köszönünk, töb-
bek között: Oláh Károlynak, a 
Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
megyei Szövetségének, Varga Pál-
nak, Tarsoly Mihálynak, Kapin Ist-
vánnak, Vincze Tibornak, a Magyar 
Pergetőhorgászok Egyesületének, 
Rapala Eurohold Kereskedelmi 

Zrt.-nek, Krasznai Gábornak, az 
Economicbaits csapatnak, Bauer 
János Róbertnek, Székely Csabá-
nak, Biró Lászlónak, a Máriapócsi 
Rendőrőrsnek, Szabó Istvánnak, a 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és 
Zarándokház dolgozóinak, a Má-
riapócsi Horgász Egyesület vala-
mennyi tagjának és valamennyi 
itt név szerint nem említett olyan 
szervezetnek, személynek, akinek 
köszönhető, hogy a tábor az idei 
esztendőben is megvalósulhatott.

Tóth Árpád, HE elnök
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Tisztelgés az elhunyt elnök emléke előtt
Jáger Ferenc családja és az Új 

Élet Horgász Környezetvédő Egye-
sület közös rendezésében került 
megrendezésre – 2012 augusztus 
16-án vasárnap harmadik alkalom-
mal volt elnökünk tiszteletére-hor-

gász emlékversenyünk a tiszalöki 
Kenyérgyári holtágon. A 6-órai 
gyülekező után mintegy negyven 
horgász vett részt a megemlékezé-
sen. A verseny egyfordulós, kate-
gória nélküli, 7.00–11.00-óráig tar-
tott. A legtöbb halat fogó ifj. Juhász 
Károly az emlékverseny vándorser-
legét 1 évre nyerte el, második lett 
Sady Sándor, őt követte a harmadik 
helyen Kemecsey György, Ők ok-
levelet kaptak. Az emléknap közös 
ebéddel és baráti beszélgetéssel, 
anekdótázással zárult. 

Juhász Károly HKE. elnöke
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Búcsú Doránt Vilmostól
Örökre elment Doránt Vilmos, a 

Laguna 2D Kft. ügyvezetője (tu-
lajdonosa). Igaz, hogy ő nem hor-
gászott, de száz szállal kötődött a 
megye horgász mozgalmához. Az 
1980-as évek elején kezdték felesé-
gével a Búza téri kis butikba, a hor-
gászfelszerelések árusítását. Majd 
amikor a HOKÉV kivonult Nyír-
egyházáról, elkezdte a Debreceni 
utcán a Laguna Horgász Nagyker 
kialakítását. 

Kiváló kapcsolatot alakított ki a 
megyei szövetséggel és a horgász 
egyesültekkel. Önzetlenül támo-
gatta a megye horgászsport moz-
galmát, hiszen ő maga is elismert 
sportember volt, ha ideje engedte, 
részt vett az egyesületi és megyei 
versenyeken, ahol mindig külön-
díjakkal lepte meg a rendezőket, és 
a versenyzőket.

Támogatta a megye ifjúsági hor-
gászsportját és az ifjúsági táborokat 
komoly anyagi segítséggel, amit 

ezúton is megköszönünk Néked és 
családodnak! Együttérzéssel kívá-
nunk vigasztalódást a családnak, 
és mindazoknak akik szerettek és 
tiszteltek! Kedves Vili barátunk 
nyugodjál békében!

A megye horgászai nevében  
a szövetség elnöke

Új szolgáltatás a MOHOSZ 
horgászszervezetei részére 
A horgászhasznosítású 

vizeken időszakosan fel-
merülnek halegészségügyi 
és vízminőségi gondok. 
Ezeket nem könnyű minden 
esetben gyorsan es ponto-
san azonosítani és a szüksé-
ges lépéseket megtenni. 

Halegészségügyi kérdésekben 
segít eligazodni az országos szö-
vetség vízhasznosító szövetségei-
nek és egyesületeinek a halegész-
ségügyi tanácsadás, konzultáció 
lehetőségének megteremtésével. 
A halegészségügyi konzultációs 
lehetőség természetesen nem tudja 
helyettesíteni a már észlelt halbe-
tegségek vagy pusztulások esetén 
szükséges laboratóriumi – NÉBIH 
Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság Parazitológiai, Hal- 
és Méhbetegsegek Laboratóriuma 
által végzett- vizsgálatokat, de 
segíthet abban a vonatkozásban, 
hogy mi lehet esetleg a baj, és hova 
forduljanak, milyen módon az ész-
lelt gonddal. A rádiókban is van-
nak hasonló indíttatású állatorvosi 
műsorok, így a szövetség részéről 
hasonlóan szeretnénk segíteni a 
vízhasznosítók munkáját. 

Halegészségügy

2012. szeptember 20-tól (az idén 
december 15-ig) minden kedden 
10 órától 13 óráig és csütörtökön 
12 órától 15 óráig lehetőség van 
a MOHOSZ „Haldoktorával” való 
telefonkonzultációra, vagy írásban 
e-mailen keresztül a jelentkező 
halegészségügyi gond részletes 

leírása és ennek alátámasztásá-
ra esetleg fényképek küldésére a 
beteg halakról a tünetekről. A szol-
gáltatás segíthet a vásárolni kívánt 
halállománynál jelentkező eset-
leges problémák azonosításában, 
vagy a horgászvizeken tapasztalt 
halegészségügyi gondok felderíté-
sében. A MOHOSZ „Haldoktora” 
dr. Csaba György neves állator-
vos, aki a korábbi Országos Állat-
egészségügyi Intezet Hal- és Méh-
kórtani osztályának vezetője volt, 
és ma többek között a MOHOSZ 
Környezetvédelmi- és Vízvédelmi 
Szakbizottságának tagja.

Vízminőség

„Haldoktor” elérhetősége kedden 
10 órától 13 óráig és csütörtökön 
12 órától 15 óráig, telefonszáma 
ebben az időszakban: 36-30/475-
6984, E-mail elérhetősége: haldok-
tor@mohosz.hu. 

Vízminőségi kérdésekben a MO-
HOSZ Vízvizsgáló Laboratóriuma 
eddig is igen sok kisebb-nagyobb 
vízhasznosító horgászegyesület és 
szövetség vízminőségi gondjai ese-
tében vizsgálta a vizeket és adott 
szaktanácsot. Komoly vízminősé-
gi problémák esetén a vízminta 
vizsgálata szintén elengedhetetlen 
a pontos analízis megállapításához. 
Ennek ellenére a labor vezetője 
Papp Károlyné dr az interneten ke-
resztül is szívesen konzultál a MO-
HOSZ szervezeti rendszeréhez tar-
tozó vízhasznosító egyesületeknél 
és szövetségeknél felmerülő víz-
minőségi gondokról. A labor e-mail 
elérhetősége: joviz@mohosz.hu

Kerékpárost fogott a horgász
Augusztus 8-án délelőtt egy 11 

éves tornyospálcai fiú lakásuk udva-
rán horgászbotjával játszott, amikor 
annak zsinórja a kerítésen átrepült 
és rátekeredett, egy az út túloldalán 
található szilvafa ágára. Ekkor a fiú 
a zsinórt tekerni kezdte, amely meg-

feszült, és egy éppen arra kerékpár-
jával közlekedő 33 éves helybeli nő 
a feszített zsinórba beleakadt, majd 
egyensúlyát elvesztette és felborult. 
A nő a baleset során nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedett. (SZSZB MRFK)

IMPRESSZUM

Emlékezés a horgászat 
szerelmesére…

Kedves Horgásztársak!

A gávavencsellői Tiszaparti 
HE június 24-én megtar-

tott házi horgászversenyét 
követően, a kezelésében lévő 
Kacsa-tó partján emléktáblát 
avatott a tragikus hírtelen-
séggel elhunyt egyesületi el-
nök, Turkó Sándor emlékére.

Az egyesület vezetése Petró At-
tila, a Nyír-Márvány Kft. tulajdo-
nosa által felajánlott és elkészí-
tett emléktáblával kíván adózni a 
Turkó Sándor és a már eltávozott 
horgásztársak emléke előtt. Az 
egyesület nevében Dögei Mihály, a 
Fegyelmi Bizottság elnöke megem-
lékezett a Turkó Sándor által vég-
zett „emberfeletti” munkáról. Mint 
mondta – ő szinte egy személyben 
vitte az egész egyesület munkáját, 
ha kellett, ügyet intézett, takarított, 
lékelt, versenyt szervezett, bonyo-
lított, ellenőrzött fáradságot nem 
ismerve. Kiemelte, hogy Turkó 
Sándor szinte fél életét a vízparton 
töltötte, vagy az egyesület ügyeit 
intézte, időt, energiát, fáradságot 
nem kímélve. A horgászat szerel-
mese volt, és ezért szinte mindent 
képes volt hátérbe szorítani, amiről 
talán csak a családja tud igazán 

nyilatkozni. Turkó Sándornak el-
vitathatatlan érdemei és tengernyi 
munkája van abban, hogy mi most 
itt állhatunk, egy jól sikerült házi-
verseny után és most bizonyára 
nagyon büszkén és boldogan néz le 
ránk az égből – fogalmazott Dögei 
Mihály, s mindenkit arra kért, hogy 
ha horgászatra, vagy csak látoga-
tóba érkezik a Kacsa-tó partjára, 
álljon meg egy percre ennél az 
emlékműnél és hajtson fejet.

A márványtáblát Turkó Sándor 
felesége és fia leplezte le az jelen-
lévők előtt. A megemlékezésen a 
család és a barátok megható sza-
vait követően néma főhajtással, vi-
rágok és mécsesek elhelyezésével 
emlékeztek a volt elnökre és az 
elhunyt horgásztársakra, majd Iski 
István görög katolikus parochus 
szentelte meg az emlékművet.

Dögei Mihály

A korábbi években meghirdetett 
pályázati felhívásunkra sok egye-
sület küldte be pályázati anyagat. 
A MOHOSZ által alapított „Tiszta 
víz, rendezett vízpart” díjat leg-
utóbb, a 2011-ben meghirdetett 
és beadott pályázatok alapján 4 
horgászegyesület és egy szövetség 
nyerte el, míg a pályázók közül to-
vábbi 7 egyesület és egy szövetség 
részesült a környezetvédelmi mun-
kát „Elismerő Oklevélben”. 

A 2012. évre vonatkozóan a 
MOHOSZ részéről ismét meg-
hirdetjük a „Tiszta víz, rendezett 
vízpart” cím elnyerésére szóló pá-
lyázatot. A pályázaton a címet már 
elnyert horgászegyesületek, szö-
vetségek kivételével, valamennyi 
vízhasznosító horgászszervezet in-
dulhat. Bíztatjuk azon vízhaszno-
sító egyesületeket, szövetségeket, 
melyek korábbi években is meg-
tisztelték pályaműveikkel a nemes 
versengést, hogy ismét induljanak, 
valamint pályázásra ösztönözzük 
mindazon horgászszervezeteinket, 
melyekhez az információ esetleg 
eddig nem jutott el és a környe-
zetvédelmi tevékenységük sikeres. 
A felhíváshoz pályázati adatlapot 
mellékelünk, mely az azon fel-
tüntetett internetes címről (www.
mohosz.hu oldal, környezetvéde-

lem menüpontról) is letölthető, és 
akár e-mailhez csatolható foimá-
ban, akár postai úton is elküldhető. 
A pályázat beküldésének határ-
ideje: 2012. december 28. Pályá-
zati szándék esetén az anyagot, 
a kérdéseket szíveskedjenek rész-
letesen áttekinteni. Amennyiben 
a rendelkezésre álló szöveghely 
kevésnek bizonyulna, kiegészítő 
lapokat is lehet az anyaghoz csa-
tolni. A pályázatokhoz mellékelni 
kell (CD-n vagy e-mail-ben) 10 
db (lehet több is) digitális fotót a 
környezetvédelmi munkáról, ill. a 
vízterület környezeti állapotáról, 
a végzett fejlesztésekről. Amen-
nyiben digitális fotók nem állnak 
rendelkezésre, úgy 6 db papíralapú 
fotót kell mellékelni. A pályáza-
tok értékelésének 7árására és az 
eredmények közzétételére 2013. 
év márciusában kerül sor. Szinte 
valamennyi vízhasznosító horgász-
szervezet büszke saját vizén elért 
környezetvédelmi rendre, eredmé-
nyekre. A sikereket, a tapasztalato-
kat a pályázat megírásával osszuk 
meg horgászközösségünk egészé-
vel, hogy a „Horgászok a vizek 
környezetéért-mozgalom bizonyít-
hassa, hogy a termeszetes vizek 
igazán jo kezekben a horgászszer-
vezeteknél vannak.

Soma, a nagy Ho,Ho,Ho...
A Haldorádó országos pályáza-

tán 100 gyerek közül a nagykállói 
Nagy Soma sikeres pályázata ered-
ményeképpen és két másik társa 
július 30-án részt vehetett Izsákon 
egy közös horgászaton Döme Gá-
bor profi spothorgásszal, a sport-
ág legismertebb hazai képviselőjé-
vel. Egy feledhetetlen élménnyel, 
ajándékokkal, s hasznos horgász 
tanácsokkal lett gazdagabb, amit 
hamarosan megoszt horgász pajtá-
saival is.

Gyászol a Fehérgyarmati  
Téglagyári Horgász Egyesület
Mély megrendüléssel 

tudatjuk, hogy 2012. 
július hó 09-én súlyos be-
tegségben, 59 éves korá-
ban elhunyt Kiss Barnabás 
horgásztársunk és barátunk 
a Fehérgyarmati Téglagyár 
Üzemi Horgász Egyesületé-
nek örökös tiszteletbeli el-
nöke.

Kiss Barnabás 
1953. április 30-án 
született Porcsal-
mán. Több mint 20 
éven keresztül volt a 
Téglagyári Horgász 
Egyesület tagja. En-
nek az időnek a nagy 
részét vezető tiszt-
ségekben töltötte el. 
Négy egymást köve-
tő ciklusra választotta meg a tagság 
elnökének. Több éven át tagja volt 
a megyei horgászszövetség döntést 
hozó testületének.

Áldozatos munkáját több kitün-

tetéssel is elismerték. Legutóbb 
a 2012-i közgyűlésen vette át a 
„Horgászsportért” kitüntetést.

Tizennyolc éves, felelősséggel 
végzett elnöki tevékenységéről be-
tegsége miatt ezen a közgyűlésen 
mondott le. A tagsága szeretetének 
és elismerésének jeleként megvá-
lasztotta az egyesület örökös, tisz-
teletbeli elnökének. Az egyesület-
től betegsége alatt sem szakadt el, 

és tanácsaival sokat 
segített az új veze-
tésnek.

Személyében egy 
magát nem kímélő, 
keményen dolgozó, 
a közösség érde-
keit szem előtt tar-
tó, az emberekkel 
a megfelelő hangot 
mindig megtaláló 

vezetőtől búcsúzik a Téglagyári 
Horgász Egyesület tagsága. Emlé-
két kegyelettel megőrizzük.

Téglagyár Üzemi Horgász  
Egyesület vezetősége

A Tokaj név hallatán, szin-
te minden embernek az 

aranyszínű édes nedű, a to-
kaji aszú jut eszébe. Ez így 
is van rendjén, hisz a közel 
fél évezrede ismert fenséges 
aromájú ital, a világ minden 
táján kivívta az elismerést.

A Tokaji Kovács-tó tulajdono-
sai szeretnék, ha az általuk üze-
meltetett horgásztó, méltó lenne 
a Tokaji névhez és továbbra is 
közkedvelt lenne hazánk sporthor-
gászai körében. Az immár 7 éve 
üzemelő 7,5 hektáros horgásztó 
eddig is kedvelt horgászvíz volt a 
szakma ínyencei között. 2012 ja-
nuár 1-jétől pedig a vezetők által 
megígért változtatások folyamato-
san teljesednek. 

A hal ellátottsággal eddig sem 
volt probléma, hisz a tulajdono-
sok a szomszédos tavakban kb. 
100 hektáros vízfelületen termelik 
a többnyire horgásztavakba tele-
pítendő halakat. Így nem megle-
pő, hogy a Kovács-tóban mindig 
bőséges fogással lehet számolni. 
Egy sajátos termelési technológiát 
alkalmazva az egész évben Tisza 

vízzel táplált tavakban nem az is-
mert „tavi ízű” halakat termelik, 
hanem izmos, egészséges kemé-
nyen küzdő pontyok, amurok és 
még további 6 halfajtát.

A tó tulajdonosait kérdezgettük 
a rövid és hosszú távú tervekről:
l  Miért vált szükségessé 2011 

szezon végén a tó lehalá-
szása?
– 3–4 évenként rendszeresen 

lehalásszuk a horgásztavat. Ez a 
halállomány ellenőrzése és op-
timalizálása miatt szükséges. A 
tóba telepített busa és folyami har-
csa  túlnépesedése kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a fogásélményt. 
Másrészről a tómeder kotrását va-
lósítottuk meg. A töltés 70% meg-
szélesítése szükséges volt a ké-
nyelmesebb elhelyezkedés miatt. 
Nyáron többen panaszkodtak arra, 
hogy a meleg miatt a halállomány 
behúzódik a középen lévő mélye-
désekbe, ezért csak azok jártak 
sikerrel, akik legalább 150-200 
métert tudtak dobni. Ezért a tó-
medret kb. 50-70 m szélességben 
50 cm mélységű halárokkal láttuk 
el. Az idén már megszűntek az ez 
irányú panaszok.

l  Válto-
zott-e 
a hal-
állomány 
2012-ben?
– Igen. A 

tavaszi újra-
t e lep í téskor 
– amelyen 
b á r m e l y i k 
horgászvendég részt vehetett – töre-
kedtünk arra, hogy 4 kg alatti halak 
ne nagyon kerüljenek a horgász-
tóba. Viszont annál több 10+-os. Ez 
nagy elismerést váltott ki a sport-
horgászok körében. Kevés olyan 
nap volt a szezonban, hogy ne lett 
volna néhány darab 10+-os hal a 
horgon, de a 15+-os koik miatt is 
gyakran görbült a bot.
l  Milyen beruházásokat vé-

geztek?
– A halágy és a töltésépítésen 

kívül, építettünk egy horgászhá-
zat, melyben palackozott alkoho-
los és alkoholmentes italok, cso-
kik, chipsek, jégkémek kávé stb. 
kapható. Az alapvető horgászcik-
keken túl kapható számtalan más 
kellék, horgászbot, orsó, felsze-
relések, szákok,  horgász székek, 

etetőanyagok. Itt váltható a Tisza 
és a Bodrog folyókra horgász-
jegy is.
l  Vannak-e további terveik?

– Pillanatnyilag 18+-osak a leg-
nagyobb pontyaink, a legnagyobb 
koi 17,6 kg. Szeretnénk további 
kapitális (20+) méretű halakkal 
gyarapítani a fogásélményt. Ennek 
érdekében a termelőrészlegünkön, 
speciális körülmények között ne-
velünk előválogatott halakat erre 
a célra. A horgásztóban lévő koi 
pontyok is saját termelésűek. Sze-
retnénk megoldani a húshorgá-
szaink problémáját is. Még nem 
született döntés azt illetően, hogy 
egy termelő tavat fogunk átalakí-
tani erre a célra, vagy egy újabb 
tó építésével oldjuk meg ezt a 
problémát.

BEMUTATJUK: Tokaji Kovács-tó



Küldött- 
közgyűlés

Augusztus 11-én kül-
döttközgyűlést tartott a 
megyei horgász szövet-
ség, melynek fő témája 

az alapszabály kiegészí-
tése volt, a közhasznú 
jogállás megszerzésé-
nek céljából, továbbá 
a MOHOSZ horgász 

felhívásának támogatá-
sa volt./3.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

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

Elnökségi horgászver-
seny. Hagyomány már, hogy 
a nyárvégi elnökségi ülésen az 
elnökség és a bizottságok tag-
jai egy jó hangulatú versenyen 
mérik össze tudásukat. Az idén 
a küzdelemnek a nagykállói 
Vadkerti Tápcsatorna adott 
otthont. 

Világbajnok. Az Ifjúsági 
Horgász Világbajnokságot 
2012-ben Szlovéniában, a 
Száva folyó Radece szakaszán 
rendezték meg, ahol az U-14-
es kategóriában Magyarország 
lett a világbajnok! A csapat 
tagja volt a mátészalkai ifj. 
Varga Albert is./5.

Egyéni bajnok-
ság. Június 17-én 
Nagykállóban a Vadkert 
tápcsatornán rendezték 
meg – a megyei ver-
senynaptárnak megfe-
lelően – az éves megyei 
egyéni horgászbajnok-
ságot, ahol a felnőtt 
férfiak között Krausz 
Zoltán (Új Élet HE, 
Tiszalök) győzött./7.

Legnagyobb fogás. Szaladják István 1989 
óta halászik a Tiszán. Kedvtelésből kezdte, mindig 
szerette a természetet, az állatokat, a dombrádi 
Tisza-partot, így nagy örömmel, egy barátja által 
kezdett el halászni. Kis szerszámos halászként az 
évek folyamán folyamatosan megtanulta a szak-
ma titkait, a víz tiszteletét, megismerte a halászat 
fortélyait. A legnagyobb öröm július 25-én érte, 
élete eddigi legnagyobb fogása, egy közel 50 kilós, 
195 cm hosszú harcsa akadt a varsába. Egyedül 
volt, de be tudta emelni a csónakba az óriást.

Horgásztábor. A Máriapócsi Horgász Egyesület szervezésében 
az idei esztendőben immár hatodik alkalommal került megszerve-
zésre a mára híres horgásztábor./10.
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Rekordfogások, események

A kis zsákmány is sikert hozott 
Császárszálláson és Rakamazon

Szegeden, a Maty-éri evezős 
versenypályán került megrende-
zésre az OHCSB, melyen a megyei 
válogatottunk az első osztályban 
indult. Összetettben, a két forduló 
eredménye alapján, a hetedik he-
lyen végeztünk. Külön dicséretet 
érdemel: Női kategóriában, Szűcs 
Éva, aki az összesítésben második 

helyezés ért el. U–23 kategóriában 
Kovács Gábor, aki összesítésben a 
harmadik helyen végzett.

Gratulálunk mindenkinek a kitar-
tó munkájáért és a sikeres szereplé-
séért. Ne felejtsük el, hogy a többi 
csapat versenyzői közül többen már 
voltak (esetleg ma is azok) a ma-
gyar válogatott keret tagjai./6.

Maradtunk az első osztályban

Bandi bácsi hala
A nyíregyházi Szatmá-
ri-tóról még 78 évesen 
sem marad el Bandi 
bácsi. Kitartását egy 
12,60 kg-os amurral 
jutalmazta a jószeren-
cse. A hal visszakerült 
a tóba, hogy örömet 
szerezhessen más hor-
gásznak is.

„Turkó Sándor tűzol-
tó horgász emlékver-
seny”
Gávavencsellő, Kacsató 
2012. augusztus 10.
Felnőtt kategória: 1. 
Bán Attila Mátészalka, 
2. Bajusz István MKI, 3. 
Csicsvári Tamás Nyír-
egyháza, 4. ifj. Miski 
Lajos, 5. Gelegonya 
György Nyíregyháza, 6. 
Nagy Gyula Nyírbátor.  
Különdíj járt a legna-
gyobb halat fogónak: 
Hideg Tibornak

40 órás horgászhétvége. 2012. évben első alkalommal került 
megszervezésre az I. 40 órás horgászhétvége a Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében. A negyven órán keresztül több mint 20 
versenyző várta a kapást. Végeredmény: Felnőtt: 1. Dandár Sándor, 2 
Papp Zsolt, 3. Tóth Zoltán. Legnagyobb halat fogó: Papp Zsolt 3, 68 
kg ponty. Legeredményesebb ifi horgász: Bordás Edvárd.

Sikeres fogások a Keleti-főcsatornán

Augusztus 3-án 24 órás 
Vándor Kupa hogász csa-

patverseny vette kezdetét a 
tiszavasvári Kacsás tavon.

A versenyen minden csapat 
szorgosan dolgozott, előkerültek 
a csoda csalik és tuti etető anya-
gok bízva, bízván hogy majd az 
ő horgukra fog akadni a leg több 
hal. A horgászok nagy örömére a 
tó minden részén szépen elindul-
tak az amurfogások is. Az eddig 
étvágytalanságot mutató afrikai 
harcsák is elkezdtek lakomázni. 
A vándor kupa mellett (Alkaloida 
Lombik Horgászegyesület felaján-
lása) a legnagyobb hal kifogója, az 
első hét legeredményesebb csapat, 

a győztes, szektorán kívüli szek-
tor legeredményesebb csapata, a 
legsportszerűbb csapat és termé-
szetesen a sor legvégét záró csa-
patnak is járt az SBS Tactical bait, 
Carp Zoom, Energofish, Laguna 
2D Kft. és a BST Autó KFT álltál 
felajánlott értékes tárgynyeremény. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a szponzoroknak az érté-
kes nyereményekért.

Legnagyobb halat Kiss Ferenc fogta 
egy 8.80 kg-os amurt. Az összfogás: 
393.00 kg. Eredmények: első Metaxa 
Team 2.(Gulya Zoltán,Fekete Zoltán) 
67.35 kg, második Zola Team (Huri Zol-
tán, Alacs László) 44.25 kg, harmadik 
Peca Schook Team (Sajti Gábor, Szabó 
Zoltán) 40.41 kg.

Kacsás-tavi 24 óra

Várjuk  
a sportolni 

vágyó 
fiatalokat:

Ökölvívás, súlyemelés,  
atlétika, tollaslabda, triatlon, 
táj-futás, vívás!

Érdeklődni személyesen a  
Nyíregyháza, Tisazvasvári út  
2–4. szám alatt, vagy  
a 06-70/392-2616-os  
telefonszámon lehet!

Az elmúlt három év 
alatt súlyos veszteség érte 
a megye horgász moz-
galmát, elvesztettünk öt 
egyesületi elnököt, és a 
szövetség elnökét. A sors 
kegyetlen és nem válogat, 

a múlt hónap elején újabb 
szomorú esemény történt, 
eltávozott az élők sorából 
Doránt Vilmos, a Lagu-
na 2D Kft. ügyvezetője 
(tulajdonosa). Róla emléke-
zünk meg lapunk 2. oldalán

Búcsú Doránt Vilmostól


