
A horgászat él és élni akar
Tisztelt Horgásztársak!

Ismét eltelt egy év. Az évvége 
felé a legtöbb ember számvetést 
készít. Mintegy összegzésképpen 
számbaveszi a jó és rossz dolgokat, 
és úgy fog az eltelt esztendőre em-
lékezni, hogy kinek-kinek miből 
jutott több osztályrészéül. 

Nekünk, horgászoknak, illetve 
az olyan embereknek, akiknek a 
természet és a környezet szeretete 
az egyik legfontosabb szempont, 
nem lehet közömbös, hogy milyen 
évet zártunk és milyen évek elé 
nézünk. Immár közhasznú megyei 
szövetségként folytatva a munkán-
kat, a horgászegyesületek és a hor-
gászok érdekeinek képviseletében 
elmondhatom, hogy egy nagyon 
nehéz, de tevékeny esztendőt zár-
tunk. Ha visszagondolok a közel-
múltra, 1993-ra, amikor a megyei 
horgász szövetség megalakult, 
szinte el sem hiszem, jövőre lesz 
20 éve annak, hogy a MOHOSZ 
Megyei Intéző Bizottságából életre 
hívtuk a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségét. Utólag visszatekint-
ve, a közel két évtized alatt nagy 
utat jártunk be. Az idő a bizonyí-
ték arra, hogy a civil szervezetekre, 

horgászegyesületekre megvan a 
társadalmi igény hazánkban. 

Ebbe az irányba mutat a 
jogszabály változás is, hi-
szen az idén lépett élet-
be az új civil törvény, 
ami nemcsak szövet-
ségünkre, de a hor-
gászegyesületekre is 
komoly feladatokat 
ró, ehhez pedig fele-
lősségteljes emberek 
kellenek. 

A Magyar 
Országos Hor-
gász Szövetség 
tagjaként az 
előttünk álló 
l eg fon tosabb 
feladat az éppen most folyamatban 
lévő halászati törvény módosítá-
sával kapcsolatos érdekvédelmi 
tevékenység. Igen aktívan részt 
veszünk ebben a munkában, mert 
nem mindegy számunkra sem, 
hogy milyen feltételek mellett tu-
dunk majd horgászni. 

Magyarországra és egész Eu-
rópára jellemző nehéz gazdasági 
helyzet a horgásztársadalomra is 
rányomja bélyegét. Sajnos, a drá-
ga takarmány és a megnövekedett 

előállítási költségek, a hal árának 
jelentős drágulásához vezetett. Ez 

elsősorban a területi engedé-
lyek árának növekedésében 

vehető észre. Ennek el-
lenére a horgászat él és 
élni akar! Bizakodásra 

adhat okot, hogy a 
horgászok létszáma 
nem csökkent olyan 
mértékben, amint az 
elvárható lett volna 

a körülmények 
hatása alatt. A 
Villantó magazin 
hasábjain keresz-
tül kívánok sok 
szeretettel, kitar-
tást elsősorban 

a horgászegyesületi vezetők szá-
mára, akik nap, mint nap szembe-
sülnek a nehézségekkel, valamint 
szintén nagy szeretettel üdvözlöm 
a megye összes horgászát, 2013. 
évre is sikeres szép horgászatot és 
jó egészséget kívánva!

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt  

kívánunk!
Virág Imre elnök 

és a Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége 
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Rekord. Magyar horgász még 
nem fogott nagyobb pontyot 
(37,9 kilót nyomott), mint a 
nyíregyházi Pámer László./5.

Kelemen Zoltán a Holt-
Szamosból kifogott 9 kg-os 
ponttyal./5. Fotó: SzéleS SzabolcS

A gá va
vencsellői 
megyei csu ka-
fo gó ver seny 
helyezettjei./8.

MAGAZIN
Villantó

Így csak kevesen láthatják

Jurcsek Ferencnek augusztus 
8-án este 21.30-körül egy 9 kg 
tömegű és 110 cm hosszúságú 
folyami harcsa akadt a horogra 
a nagykállói Vadkert Tápcsa-
tornán.

Édesapánk öröme. Édes-
apám október 11-én fogott a 
Gávavencsellői Kacsa-tavon 
egy 7,5 kg-s és 91 cm-es csukát. 
Szeretnénk az Ő örömét meg-
osztani az olvasókkal. Édesapá-
mat Fekete Bélának hívják és 
Tiszabercelen él.

Hadas Attila nyírteleki horgász 
pergetve fogta ezt a gyönyörű 
4,39 kg-os csukát a tiszavasvári 
Kacsatóban november 24-én 
13.00 óra körül. A hal a súlymé-
rés után visszakerült a tóba.

Fehér Mihály gávavencsellői 
lakos a Tiszaparti HE kezelésé-
ben lévő Kacsa-tó gávai részén 
8 kg-os csukát fogott.

Fotó: Dögei Mihály

Köszönet az 1%ért
Köszönjük azoknak, akik 

2011. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Szövetsége számára 
ajánlották fel.

A befolyt 62 587 Ft-ból a Vil-
lantó Magazin horgászújság ki-
adási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 
Adószámunk: 19207119-1-15

November 8-án ünnepélyes kere-
tek között Tállai András, a Belügy-
minisztérium önkormányzatokért 
felelős államtitkára és dr. Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára átadta a térség 
egyik legnagyobb európai uniós 

beruházásának keretében megújult 
beregi töltésszakaszt. A beregi ár-
vízvédelmi rendszer komplex fej-
lesztésére irányuló beruházás a 
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
program részeként, 6,3 milliárd Ft 
értékű európai uniós és állami tá-
mogatással valósult meg./2.

Ünnepélyes keretek között átad
ták a megújult beregi töltést

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége

Eredményekben, 
sikerekben  

gazdag boldog új 
évet kíván  

minden kedves  
olvasójának a  

Villantó Magazin  
szerkesztősége!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a Tisza gátjai mentén ősszel 
madártávlatból. Így látták a magas-
ból a Készenléti Rendőrség Külön-

leges Szolgálatok Igazgatóság Lé-
girendészeti Parancsnokságának a 
légtérben járőröző munkatársai: Öt-
vös László és Kovács Róbert rend-

őr alezredes pilóták, az MD-500-as 
helikopter fedélzetéről.

H. Szabó Sándor,  
Magyarországi légi felvételei

4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10. 
szám alatt lehet.

A horgász szövetség irodája mellett,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

Érdeklődni: 06/30-62-72-882-es 
telefonszámon, vagy a 

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Közhasznú Szövetségénél

Záhony körzetében a vasúti 
határhíd a Tisza felett

Lónya pontonhíd

Tiszabercel

A Szamos légi felmérése A Szamos légi felmérése

A Tisza és a Túr találkozása 
(Nagybukó) Szatmárcseke 
közelében madártávlatból
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Horgászok Figyelem!
2013. január 10. A fogási 
napló leadásának határ-
ideje!

Kérjük, hogy a fenti időpontig a 
fogások összesítése után juttassák 
el egyesületeinkhez, ahol további 
összesítésre kerül. A 2013. évi en-

gedélyek váltása zökkenőmentesen 
történik, akár már december utolsó 
napjaiban is megújíthatják enge-
délyüket azok a horgászok, akik 
az újévet a vízparton szeretnék 
kezdeni. Jó horgászatot kívánunk, 
és találkozzunk 2013-ban is a víz-
partokon!

Környezetvédelemberuházás
Átadták a Tisza megerősített beregi töltését

Átadták a Tisza megerősí-
tett beregi töltésszaka-

szát november 8-án a Vásá-
rosnamény és Lónya között 
megemelt és szélesített, 28 
kilométer hosszú gátrészt. 

Az észak-beregi árvízvédel-
mi rendszer 6,3 milliárd forintos 
komplex fejlesztése – a Vásár-
helyi-terv továbbfejlesztése című 
program keretében – európai uni-
ós és állami támogatással való-
sult meg. Az árhullámok elleni 
védelmi biztonságot jelentősen 
növelő gátépítés során egy mé-
terrel emelték meg a Tisza régi 
töltését, a keresztmetszetét pedig 
megduplázták. A beruházás során 
partvédelmi rekonstrukciós mun-
kálatokat is végeztek, fejlesztették 
a távjelzőrendszert, és két új gátőr-
házat építettek.

A megemelt és szélesített, 28 
kilométer hosszú töltésszakasz-
ba csaknem 1,5 millió köbméter, 
több tízezer teherautónyi földet 
építettek be. A gátkoronán szilárd 
burkolatú utat alakítottak ki, ami 
árhullámok esetén segíti majd a 
védekezésben résztvevő gépek biz-
tonságos közlekedését, egyébként 

pedig kerékpárútként funkcionál. A 
Tisza beruházással érintett beregi 
szakaszán három helyen, Tiszaa-
donynál, Lónyánál és az ukrajnai 
oldalon fekvő Szalóka (Szolovka) 
közelében partvédelmi rekonstruk-
ciót is végeztek, 5300 köbméternyi 
követ építettek be, hogy az ottani 
töltésszakaszokat védjék a folyó 
sodrásától.

    A vízrajzi monitoringrendszer 
fejlesztésének részeként Lónyánál 
a vízmércét, Vásárosnaménynál az 
úgynevezett törzsállomást építet-
ték át. Szintén Lónyánál, valamint 
Tiszakerecsenynél pedig hidrome-
teorológiai távmérő állomást ala-
kítottak ki, amelyek kapcsolódnak 
a Felső-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
árvízi információs hálózatához. A 
Tisza legárvízveszélyesebbnek tar-
tott beregi részén, az országhatár 
és Vásárosnamény között már ko-
rábban, a 2001. március 6-ai árvíz 
után megerősítették a töltést. Ak-
kor Tarpánál szakadt át a gát, és az 
árvíz mintegy 100 milliárd forintos 
kárt okozott a térség magánházai-
ban, melléképületekben, középüle-
tekben és egyéb létesítményekben, 
valamint a mezőgazdaságban.

Az édesvízi halgazdálkodás 
nyerhet az uniós reformokkal

Az édesvízi halgazdálkodás fej-
lesztése számottevően segítheti az 
iparszerű halászat visszaszorítását, 
az óceánok élővilágának megmen-
tését. 

A magyar EU elnökség idején 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter több európai miniszterrel 
közösen javasolta, hogy a Közös 
Agrárpolitika a jövőben jelentősen 
támogassa az édesvízi halgazdál-
kodást. Magyarországnak az édes-
vízi haltermelés területén kiváló 

adottságai vannak. A legnagyobb 
mennyiségben termelt halfajunk a 
ponty. A jelenlegi haltermelési inf-
rastruktúra jobb kihasználásával és 
új beruházásokkal Magyarország 
a jelenlegi 22 ezer tonnás halter-
melését mintegy 10 ezer tonnával 
növelhetné 2020-ra. A fejlesztés-
hez szükséges a tervezett Uniós re-
formok bevezetésére és a nemzeti 
szabályozás felülvizsgálatára.

OBJEKTÍV Hírügynökség  
2012. november 16.

MEgúJul A HorgáSztó. A Székely Őzetanyai-horgásztó sokak 
kedvenc vize. A korábbi horgásztó vizét leengedve, a nyáron a 
munkagépek dolgoztak a meder felújításán.  

VAlAHol 
Végh Antal 
szülőhelyén 
van a horgá-
szok paradi-
csoma...
Fotó: e Nagy 
iStváN

IMPrESSzuM

Tanösvény, kalandpark és 
nemzetközi horgászpálya

Tiszalök város természeti adott-
ságai, földrajzi elhelyezkedése ren-
geteg lehetőséget rejt magában. 
Egy alapítvány szeretne megva-
lósítani a tiszalöki kenyérgyári 
holtágnál egy tanösvényt, vala-
mint egy nemzetközi szintű hor-
gász-versenypályát. 

A tanösvényre benyújtott pályá-
zatuk nyert. A tiszai szabad strand 

fejlesztésére, kishajó kikötőre, 
valamint egy kalandpark létreho-
zására is beadtak egy pályázatot. 
Reménykednek a pozitív elbírálás-
ban, mert fontos volna, hogy a sza-
badidejüket a Tisza-parton eltöltő 
tiszalökiek, illetve az ott nyaralók 
megfelelő szolgáltatásokhoz jussa-
nak. M. Magyar László 
Megjelent a Kelet-Magyarországban

Ellesett vízparti pillanatok

De hol van itt a víz?

Most én főzök nektek...

Ezért ezt is mérlegeljük...

Minek ez a sok cucc, ha nincs hal...

Ekkora halat szeretnék fogni...

Add uram a kapást! Lepkevadászat
Ezzel is lehet fogni?

Mit lehet ezen  
szeretni?

Na, add csak ide, ez az enyém...

Erőgyűjtés...
Fotók: turcsán krisztina,  
PaPP Gyula, komári Géza

Azért a szemem a pályán...

A nyertes csapat

Ekkora halam ment el...

Kettő az egyben

Ugye ez is beszámít...

Ennyi kapás mellett jut idő a pihenésre is...

Ez is nyomja a 
súlyt
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Elismerés a megyei sportgálánA jégen végzett munkákMenyhal vagy leánykoncér? Visszatartóerőatilosbanjárókra
Halgazdálkodási Szakbizottság beszámolója a 
2012. évi munkájáról

A 2012. dEcEMBEr 7-I Elnök-
SÉgI ülÉS HAtározAtAI

18/2012. Az elnökség meghallgat-
ta és tudomásul vette:

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

b.)  a 2013. évi egyesületi köz-

gyűlések előkészítésének fel-
adatairól szóló tájékoztatást.

19/2012. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a Víz-Környezetvé-
delmi ésHalgazdálkodási Szakbi-
zottság beszámolóját a 2012. évi 
munkáról, valamint a téli halvéde-
lemmel kapcsolatos feladatokról 
szóló tájékoztatást.

A lékelés és a jég alatti horgászat 
szezonális jellegű és különösen sok 
baleseti forrást rejtő tevékenység. 
Ezért az idevonatkozó munkavé-
delmi szabályok betartása feltét-
lenül szükséges. A jégen végzett 
munkálatok mentő- és védőfelsze-
relései: a mentőkötél, a csáklya és 
a jégpatkó. A mentőkötél egy kb. 
10-20 méter hosszú, erős, vékony 
kötél, mellyel távolabbról nyújt-
hatunk segítséget az esetleg bajba 
jutott társunknak. A csáklya a jég 
alá csúszott társunk kimentésére, 
kihúzására szolgálhat. A jégpatkó 
a lábbeli talpára felszerelhető, he-
gyesre élezett laposvasból készült, 
igen egyszerű szerkezet. Haszná-
lata különösen síkos tükörjégen 
indokolt, mert megelőzi az elcsú-
szással, eleséssel kapcsolatos bal-
eseteket.
Különösen a tél kezdetén a jégre 
csak fokozott figyelemmel és a 
következő szabályok betartásá-
val szabad rálépni:

 A jégen végzett munkákat egy ●●

személy sohasem végezheti, az 
ilyen jellegű munkákhoz mini-
mum két fő szükséges.
 Jégre lépés előtt a jég szilárdsá-●●

gáról feltétlenül meg kell győ-
ződni.
 Különösen veszélyes helyek a ●●

jégen: a műtárgyak környéke, a 
halak vermelő helye, a feltörő 
források környéke, ahol áramló 
víz van, a halágy környéke és a 
vízi-növényzettel benőtt terület. 
A felsorolt helyeken csak foko-
zott figyelemmel és a szabályok 
betartásával szabad tartózkodni 
és munkálatokat végezni. 
 Minden kivágott lék sarkait kö-●●

telező kijelölni! A kijelölés tör-
ténhet a lékből kiszedett jégdara-
bokkal vagy erre alkalmas egyéb 
anyagokkal (nádcsomó, botokra 
kötött ruha, stb.) A kijelölés célja 
az, hogy a jégen közlekedőket 
vagy sportolókat a jelölés időben 
figyelmeztesse a veszélyforrásra. 

Forrás: Lajkó István Halászati  
alapismeretek

Úgy tűnik, e két faj közül fog 
kikerülni a Magyar Haltani Társa-
ság által meghirdetett „Év Hala – 
2013” verseny győztese. Egyesek 
úgy tartják, hogy a társaság hon-
lapján folyó szavazás tulajdonkép-
pen a menyhalat favorizáló horgá-
szok és a leánykoncért támogató 
természetvédők presztizsharca.

A horgászok nagy többsége ter-
mészetszerető ember, és a termé-
szetvédők között is szép számmal 
akadnak horgászok, tehát nincs 
értelme a szembeállításnak. Vi-
szont mindannyian halbarátok, 
akik a választás résztvevőiként 
és propagálóiként egy olyan ak-
ciót támogatnak, amelynek célja 
a Kárpát-medence őshonos halai-
nak ismertebbé tétele, természeti 
értékeink tudatosítása. Ám ettől 
eltekintve se jelenthet problémát, 

hogy ki, melyik fajra szavaz, mert 
mindhárom jelölt méltó a megtisz-
telő címre. A ramsari egyezmény-
hez csatlakozott országok önként 
vállalt kötelezettsége „a vizes élő-
helyek bölcs hasznosítása”. Eb-
ben a természetvédelem mellett 
a rekreációt és a halfogyasztást 
elősegítő tevékenységeknek, így 
a horgászatnak is helye van. Arra 
biztatjuk tehát a halbarátokat, hogy 
mindenféle megkötöttség nélkül 
válasszanak az év hala jelöltjei kö-
zül, és a legszimpatikusabbra adják 
voksukat – összegezte a haltani 
társaság álláspontját Harka Ákos, 
az egyesület elnöke. A szavazó-
felület, a fajok képe és jellemzése 
2012. december 31-éig érhető el a 
társaság honlapján: www.haltani-
tarsasag.hu.

Magyar Haltani Társaság

21/2012. Az elnökség megtárgyal-
ta és elfogadta a 2013. évi munka-
tervet.
22/2012. Az elnökség javasolta ifj.
Varga Albert, (mint világbajnok), 
Szűcs Éva, Kovács Gábor, (megyei 
válogatott versenyzők) és Szűcs 
Sándor, (mint társadalmi aktíva) 
horgásztársak elismerését a megyei 
sportgálán, mivel eredményeikkel 
és munkájukkal kiemelkedő telje-
sítményt értek el a versenyhorgá-
szat területén.
23/2012. Az elnökség módosította 
a 16/2012 számú szeptemberi ha-
tározatát, a császárszállási, Kele-
ti-főcsatorna és a tunyogmatolcsi 

éves jegyek árainak vonatkozásá-
ban, és az alábbiak szerint fogadta 
azt el. 
Császárszállás felnőtt éves nap-
pali: 27 500 Ft Éj-Nap: 38 000 
Ft Kedvezményes nappali éves: 
22 000 Ft Éj-Nap: 31 000 Ft.
Tunyogmatolcsi felnőtt éves parti: 
22 000 Ft csónakos: 28 000 Ft Ked-
vezményes parti: 17 500 Ft Kedvez-
ményes csónakos: 22 000 Ft. 
Keleti-főcsatorna felnőtt éves 
parti: 13 500 Ft, csónakos éves: 
17 000 Ft, Kedvezményes parti: 
11 000 Ft, Kedvezményes csóna-
kos: 13 500 Ft.

Virág Imre, elnök

A 2012. évi küldöttköz-
gyűlésen, összevonásra 

került a Halgazdálkodási 
Szakbizottsá g a Környezet-
védelmi Szakbizottsággal.

Így bizottságunk igyekezett 
mind két területen helyt állni. 
Környezetvédelmi munkánk során 
említést érdemel az áprilisban a 
tunyogmatolcsi önkormányzattal 
közösen szervezett szemétszedés, 
a Holt-Szamos partjainál, ahol is 
128 zsák szemetet szedtek ös-
sze a résztvevők. A takarítás fo-
lyamatosan történt ezt követően 
is, halőreink havonta 20-25 zsák 
szeméttől, hulladéktól szabadítják 
meg a vízpartot. 

Császáron a Vízügyi Igazgató-
ság közhasznú munkásokkal old-
ja meg ezt a problémát, a sze-
mét elszállításába besegítünk az 
UAZ-zal. Már kiírásra került a 
MOHOSZ „Tiszta víz rendezett 
vízpart”pályázati felhívása, melyet 
a sajtón és a honlapunkon keresztül 
publikálunk az egyesületek felé. A 
pályázat beadási határideje: 2012. 
december 28. 

Halgazdálkodási feladatainknak 
is igyekeztünk eleget tenni. Rend-
szeresen részt vettünk és ellen-
őriztük a szövetségi telepítéseket. 
Javasoljuk az egyesületeknek is, 
hogy vegyenek részt a mérlegelés-
nél, ellenőrizzék a szállítmányt.

Császárszálláson olvadás után 
2-3 mázsa folyami harcsa pusztu-
lását tapasztaltuk, amit bejelentet-
tünk a felügyelőnek. Az elpusz-
tult tetemek szakszerű elszállítása 
megtörtént. 

Összevont ellenőrzést egyszer 
végeztünk az Érkerti Rendőrőrs 
munkatársainak bevonásával. 

Két ízben a halőri intézkedés 
nem bizonyult elegendőnek, rend-
őri segítséget kellett kérnünk. Egy 
esetben éppen „kéznél volt” a rend-
őr, mivel ő is ott horgászott. Ennek 
egyébként jó hatása, visszatartó 

ereje van a tilosban járókra. A víz-
szintje év vége felé lecsökkent, be 
is volt kissé zöldülve, de utóbbin a 
szél segített. A Vízügy sétány ki-
alakítását tervezi, őszre ígéri, hogy 
megindulnak a munkálatok, remél-
jük, hogy ettől függetlenül zavarta-
lan lesz a horgászat.

A Holt-Szamoson kétszer végez-
tünk közös rendőri ellenőrzést, me-
lyen a felügyelő bizottság is részt 
vett. Ellenőrzés után kiértékeltük 
az eredményt. Négy főt feljelentet-
tünk engedély nélküli horgászatért, 
5 főt figyelmeztettünk 3 botos hor-
gászatért. 

A Keleti-főcsatornán a közös el-
lenőrzések során 2 fő lett feljelent-
ve és szintén 2 fő figyelmeztetve, 
erre a vízterületre is rányomta bé-
lyegét a nehéz gazdasági helyzet. 
Itt is ellenőriztük a haltelepítést is, a 
szállítmánnyal nem volt probléma. 

A Halásztanyai csatornát is rend-
szeresen ellenőrizzük, egyszer volt 
a polgárőrséggel közös ellenőrzé-
sünk, 1 db varsát szedtünk fel. A 
nyár közepén itt is nagyon lecsök-
kent a vízszintje, a környékbeliek 
állítólag vasvillával szedték ki a 
több kilós halakat, tetten érés saj-
nos nem történt ez ügyben. 

Előttünk álló feladat még a téli 
halvédelem, mivel nagyon ala-
csony a vízszint legtöbb szövetségi 
és egyesületi vizeknél, az őszi tele-
pítés nem javasolt. Fokozottan oda 
kellesz figyelni a lékelésre, fény-
folyosók kialakítására. A halőrök 
figyelmét felhívtuk a stihlfűrészek 
munkába állítása előtti karbantar-
tásra, átvizsgálásra. 

Gura Mihály

20/2012. Az elnökség megbízta a szövetség elnökét, hogy a megyei 
horgászvezetők konzultációját 2013. február 2-ára hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Továbbá ugyanezen a napon, a konzul-
tációt megelőzően a küldöttközgyűlést is hívja össze az ügyészségi 
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. 
Helye: Start Vállalat, Nyíregyháza, Bujtos út 32.

Háromfordulós feederes verseny
Ülésezett a verseny szakbizottság!

A verseny szakbizottság legutób-
bi ülésén értékelte a 2012. évi ered-
ményeket, és a következő időszak 
versenyeinek előkészítésével fog-
lalkozott. A legfontosabb feladatnak 
a bizottság azt tartja, hogy a 2013. 
évi versenyek helyszínein a részt-
vevők a korábbi évnél lényegesen 
nagyobb fogási eredményeket tud-
janak produkálni,s a végeredményt 
ne a véletlenszerű fogások dönt-
sék el. Jelenleg a helyszínek ki-
választása folyik, minden horgász 
javaslatára, véleményére számít a 
szakbizottság. A következő évben a 
szakbizottság újdonságként 3 fordu-

lós – különböző helyszínen, és idő-
pontban tartott – feederes versenyt 
kíván szervezni, lehetővé téve ezzel 
az évadnyitó versenyen kívül is az 
e horgászmódszert kedvelő horgá-
szok vetélkedését. Abban bízik a 
verseny szakbizottság, hogy ezzel a 
versenysport további érdeklődőket 
vonz majd, s a versenyeken keresz-
tül egyre többen ismernek meg a 
versenyen kívüli horgászataik során 
is sikeresen alkalmazható, eredmé-
nyes horgászmódszereket.

Az érdeklődők az időpontokról a 
2013. évi versenynaptárból értesül-
hetnek majd.

A Fehérgyarmati Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi és Köz-
lekedésrendészeti Osztálya lopás 
vétségének gyanúja miatt nyomo-
zást rendelt el 2 fő ellen. Kiszabott 
bírság 15 ezer forint.

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság 
Újfehértó Rendőrőrs jogosulatlan 
horgászat miatt 3 fő ellen tett 
feljelentést. A Nyíregyházi Városi 
Bíróság 1 fő esetében 8 ezer forint 
bírságot szabott ki, 2 főt figyel-
meztetésben részesített.

2012. ÉVBEn kISzABott HAlVÉdElMI BírSágok kIMutAtáSA:
Vízterület 
neve A szabálysértés módja szabálysértés 

száma Kiszabott bírság/fő

Holt Szamos

engedély nélküli horgászó (visszaeső 1év alatt 2 alkalom) 1 fő 50 ezer forint

engedély nélküli horgászat 22 fő 10-30 ezer forint

3 botos horgászat 4 fő 20-30 ezer forint

4 botos horgászat 1 fő 30 ezer forint

Keleti  
főcsatorna 

Engedély nélkül horgászó (visszaeső 1 év alatt 2 alkalom) 1 fő 20 ezer forint

engedély nélküli horgászat 19 fő 10-30 ezer forint

4 és több botos horgászat 2 fő 30 ezer forint

Császárszállás 4 botos horgászat 1fő 20 ezer forint

Összesen: 51 fő

A felnőtt horgász a méretkor-
látozás alá eső halakból fajon-
ként naponta 3 db-ot, összesen 5 
db-ot foghat, kősüllőből összesen 
3 kg-ot, míg az egyéb halakból, 
benne a mérettel védett menyhal-
ból, összesen 10 kg-ot. 

A naponta fogható 5 db nemes 
hal megoszlása lehet pl. 3 ponty-
hoz 2 süllő vagy 1 pontyhoz 2 
csuka, 2 amur, stb. 

Az „egyéb” gyűjtőszó a méret-
korlátozás alá nem eső halfajokra 
vonatkozik, így a keszegfélékre, a 
compókra, a kárászokra, a törpe-
harcsára, busára, stb., de idetarto-
zik a mérettel védett menyhal is. 
Amíg a zsákmány az e csoportba 
tartozó halakból a 10 kg-ot nem 

éri el, az olyan –bármekkora- hal 
is megtartható, amellyel a súly-
határt a horgász túllépi. (Pl. 8 kg 
keszeg birtokában az esetleg fo-
gott 15 kg-os amurt megtarthatja, 
de horgászatát „egyéb” halakra 
azonnal be kell szüntetni) A víz-
hasznosítók, a horgász szerveze-
tek a törvényi előírásokkal szigo-
rúbban is szabályozhatják a fog-
ható mennyiségeket, ezt a helyi 
horgászrendjükben és általában a 
területi engedélyeken rögzítik. 

Az ifjúsági horgászokra vonat-
kozó előírások az előzőektől a 
horgászkezelésű vizeken általá-

ban eltérnek. A helyi horgászrend 
alapján az ifjúsági horgász na-
ponta a méretkorlátozás alá eső 
halakból fajonként 2 db-ot, ös-
szesen legfeljebb 3 db-ot foghat. 
Az egyéb halak fogási lehetőségét  
(10 kg)is tovább korlátozhatják a 
helyi horgászrendek. 

A gyermek horgász naponta 
csak egy méretkorlátozás alá eső 
halat foghat, és 5 kg egyéb halat 
azokon a vizeken, ahol a törvényi 
előírásokat alkalmazzák. Más vi-
zeken a helyi horgászrend szabá-
lyozza a törvénynél szigorúbban a 
gyermek fogási lehetőségeit. 

Fentiek miatt nagyon fontos, 
hogy a helyi horgászrendet a hor-
gászat megkezdése előtt elolvas-
ni, mivel a törvényi előírásoknál, 
korlátozásoknál szigorúbb szabá-
lyok, előírások is lehetnek a víz-
területeken. Fontos! A horgász-
kezelésű vizeken és ahol előírják a 
méretkorlátozással védett halakat 
(menyhal kivételével) kifogásuk 
után azonnal, vagyis a horgászat 
folytatása előtt kell bejegyezni a 
Fogási naplóba!

Az „egyéb” kategóriába tarto-
zó halakat (keszegfélék, kárász, 
garda, stb. és a mérettel védett 
menyhalat), a horgászat befejezé-
se után, de naponta legalább egy-
szer be kell írni!

Mennyiségi korlátozások

VErEB láSzló  
HArcSáJA
A 6,64 kg-os, 92 
cm-es harcsát a 
máriapócsi kistó-
ban fogta július 
6-án éjfél előtt 
néhány perccel. 

cSErgő 
árPád 
nyíregyházi 
horgász fog-
ta ezt 10,5 
kg amurt a 
Takta csator-
nán

A Pontyot, amelynek 
súlya 7 kg volt, Márföldi 
János kálmánházi 
lakosnak sikerült 
horogra akasztania a 
gávavencsellői János-
tavon még októberben.
 
Fotó: Szikora iloNa

kuBurczIk BÉlA 
Császárszállás Hor-
gász Egyesület tag-
ja 2012. július 8-án 
Gyula mellett Mun-
kácsi tóban fogta 
ezt a 69 cm és 9,85 
kg-os pontyot.
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Tisztelt Horgásztársak! A Vil-
lantó októberi számában közölt 
(tervezett) jegyárakkal szemben a 

szövetség elnöksége egyes tételek-
nél csökkentést hajtott végre! Ezek 
a végleges 2013-as jegyárak!

2013. évi jegyárak  
a szövetségi vizeken 

Tanulságasikertelenség(ek)ből
Az időjárás kegyeiből kifo-

lyólag az idén sokáig hó-
dolhattunk a csukázás adta 
örömöknek. 

Úgy gondolom, nem vagyok 
egyedül, aki megrögzötten és meg-
szállottan műcsalival próbálja lép-
re csalni a rablóhalakat. Tudom 
ez a lépre csalás egy kis képzavar 

a halak esetében, hiszen itt hár-
mas horogra ragadnak a halak. 
DE. Nem ragadnak. Olyat odavág, 
hogy reccsen a fék és egy pilla-
natra sincs meg a hal. Aztán ez is 
megszűnik, valamiért nem esznek 
a halak. Még ha sikerül messzire 
dobni, akkor elvétve jön egy-egy. 
Később már ott se kapja el. Nem 
is egyszer, de többször történik 
ez meg. Beszélgetésekből kide-
rül, nem csak velem van ez így. 
Egyszerűen megtanulták a csukák, 
mitől kell félni. Nincs rá más ma-
gyarázat. Húzom a kanalat, szépen 
lassan. Gyönyörűen libegtetem. 
Látom, jön mögötte. Lassítok, ő is 
lassul, ha gyorsítok a vontatáson, 
ő is gyorsít. Elengedem. Gyönyö-
rűen libeg. Nincs reakció. Máskor 
rávág. Megindítom, most kellene 

ráugrania. Érdeklődve közelebb 
jön és nézi. Mikor észrevett, kü-
lönösebb riadalom nélkül úszik el. 
Olyan is volt, hogy jobbról, balról 
jött egy-egy csuka és bármit tettem, 
az érdeklődésen kívül nem tudtam 
elérni semmit. Kudarcaim hatá-
sára elmegyek és kis halat fogok. 
Nem igaz, hogy erre se ugranak. 
Már pedig igaz lett. Kétféle módon 
szerelek. Úszósra. A kis hal tud sé-
tálni. A csuka kiront a hínárosból, 
elkapja. Ott hagyom, ne zavarjam 
őket. Mármint a csukát meg a csa-
lihalat. Cirka öt méterrel dobom a 
csuka leshelyéhez. Én addig, súly 
nélkül döglött hallal tapogatok. Ve-
zetgetem a hínárfolyosókban. A 
legnagyobb megelégedésemre, de 
a csukák nem törődnek vele. El-
dobom messzire. Emelgetem. Lá-

tom. hogy a hínárosból kiindul egy 
kiló körüli. Minden különösebb 
izgalom nélkül elúszik a cincált hal 
mellett. Utána dobom. Nem törő-
dik vele. Beáll egy hínárcsomóba. 
Aztán levonom a konklúziót. Ami 
nem megy, (jelen esetben a csuka) 
azt ne erőltessük.  appa

Teknősbékaházbananövényvilág

Telepítésaversenyelőtt
Rakamazi hírek

November 30-án átadták a 
rakamazi vízi tanösvény 

első ütemét. 

Egy jelentős idegenforgalmi be-
ruházás részeként felavatták azt 
a két bemutatóházat Rakamazon, 
amelyet az építés során kis és nagy 
teknősbékaháznak neveztek el. A 
két épület 660 millió forintos be-
ruházás keretében készült el. Ra-
kamaz földrajzi fekvése kedvező, 
hiszen két megye határán, Tokaj 
közvetlen szomszédságában talál-
ható. Évről évre növekvő érdeklő-
dés kíséri a kempingben rendezett 
Hegyalja Fesztivált. A látnivalók 
most bővülnek a helyi vízi és szá-
razföldi élővilágot bemutató kü-
lönleges épületekkel.

A rakamazi kemping mellett 
megépült nagy teknősbékaháznak 
több szerep is jutott. Az avatás után 
a vendégek megismerkedhettek az 

épülettel, amely csak 2013. május 
elsejétől fogad majd látogatókat. 
A földszinten játszótér terül el, az 
emeleten a megye élővilágát ismer-
hetjük meg, majd a 18 méteres ki-
látóból csodálkozhatunk rá a tokaji 
Kopasz-hegyre. Innen csatornán 
hajózva jutunk a kis teknősbéka-
házhoz, ami a rakamazi vasútállo-
mással szemben található. Ennek 
ugyancsak turisztikai szerepe lesz.

Szöveg, fotó: Pusztai Sándor

Páros csukafogó
Páros csukafogó versenyt ren-

dezett a rakamazi Cormoran Sport 
Horgász és Természetvédő Egye-
sület november 3-án a Nagy-Mo-
rotván. Horgászni a parton kijelölt 
helyről vagy csónakból lehetett, 
kettő horgászbottal személyen-

ként. A rendezvényen 24 csapat 
képviseltette magát. A versenyen 
19 db csukát sikerült zsákmányol-
nia az indulóknak.

Eredmények:
I. Deák Zoltán, Skarbik József, 
II. Juhász Tamás, Cirkó Nándor, 
III. Csáki Sándor, Nagy József. 
Különdíj: Reha Sándor, Kállai Árpád. 

Horgászversenyt rendezett Jo-
nagold Kupa néven a X. Jonagold 
Napok alkalmából október 7-én 7 

órától Rakamazon a morotvánál 
a Cormoran STE a saját és más 
egyesületi tagok részére. 

Megnevezés 2012.  évi jegyár Ft 2013.  évi jegyár Ft
Tunyogmatolcs 
Felnőtt éves (csak partról) 20 000 Ft 22 000 Ft
Felnőtt éves (part+csónak) 26 000 Ft 28 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász –  
készséggel, csak partról 10 000 Ft 17 500 Ft
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász –  
készséggel, part+csónak 13 000 Ft 22 000 Ft
felnőtt napi 1 500 Ft 1 800 Ft
kombinált felnőtt napi 2 200 Ft 2 500 Ft
felnőtt heti 6 000 Ft 9 000 Ft
ifjúsági éves/62 év feletti parti  
1 horgászkészséggel 10 000 Ft 12 000 Ft
ifjúsági napi 750 Ft 1 000 Ft
Keleti övcsatorna (Vájás)  
halász területi éves 20 000 Ft 20 000 Ft
felnőtt éves 3 000 Ft 3 000 Ft
ifjúsági éves 2 000 Ft 2 000 Ft
felnőtt napi 400 Ft 400 Ft
Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000 Ft 3 000 Ft
Keleti főcsatorna
Felnőtt éves: (csak partról) 13 000 - 13 500 -
Felnőtt éves (part+csónak)   16 000 Ft 17 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 hor-
gász-készséggel, csak partról 6 500 Ft 11 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 hor-
gász-készséggel, part+csónak 8 000 Ft 13 500 Ft
Felnőtt napi: 1 500 Ft 1 800 Ft
Felnőtt napi kombinált: 2 000 Ft 2 500 Ft
Felnőtt heti: 5 000 Ft 8 000 Ft
Ifjúsági éves/62 év felett csak partról 
(1 bottal) 6 500 Ft 7 000 Ft
Császárszállás: felnőtt éves 25 000 Ft 27 500 Ft
felnőtt éves éjjel-nappal 36 000 Ft 38 000 Ft
felnőtt éves 62 év felett,  
2 horgász-készséggel 16 000 Ft 22 000 Ft
felnőtt éves 62 év felett,  
2 horgász-készséggel 26 000 Ft 31 000 Ft
felnőtt napi 1 800 Ft 2 000 Ft
felnőtt éjszakai 2 500 Ft 2 500 Ft
felnőtt heti 8 000 Ft 10 000 Ft
ifjúsági éves/62 év feletti (1 botra) 12 000 Ft 15 000 Ft
ifjúsági napi 900 Ft 1 000 Ft
ifjúsági heti 4 000 Ft 5 000 Ft
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 4 000 Ft 6 000 Ft
felnőtt napi 500 Ft 800 Ft
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 4 000 Ft 5 000 Ft
felnőtt napi 400 Ft 500 Ft
ifjúsági éves 2 000 Ft 2 500 Ft

ifjúsági napi 200 Ft 250 Ft

Megyei Gyerekjegy 2 000 Ft.
2013. évben:

(Egyeztetés alatt Hajdú-Bihar  
megyével és a többi vízkezelővel)

Rákóczi Halászati Szövetkezet 
2013. évi jegyárai:
felnőtt éves 16 000 Ft
felnőtt napi 2 000 Ft
felnőtt heti 7 000 Ft
ifjúsági/nyugdíjas éves 10 000 Ft
ifjúsági napi 1 000 Ft
ifjúsági heti 3 500 Ft
gyerek éves 3 000 Ft

Gelej Nyugati főcsatorna
felnőtt éves 9 100 Ft

felnőtt napi 850 Ft

gyermek éves 850 Ft

Ökopark a Szamos mentén
A festői szépségű Szamos mente, a víziparadicsom 

„Tavak és ligetek a határ men-
tén, a Szamos holtágak revitalizá-
ciója” című uniós pályázat nyitó-
rendezvényét tartották nemrégiben 
Csegöldön.

A projekt keretében felújítják a 
Galambos zárógáti zsilip, a kom-
lódtótfalusi, a Rozsály–Zajtai-zsi-
lip vasszerkezetét és burkolatát; 
kerékpárút épül a Szamos–Túrkö-
zi-zárógáton (Csengersima és Cse-
göld között 5,5 és Zajta belterü-
letén 1,5 kilométeren) összesen 7 
kilométer hosszban. 

Mindezek mellett helyreállítási 
munkálatokat és rehabilitációs kot-
rást végeznek a Géci-sűrű-, Ga-
lambos-, Garand-felső-csatornán – 
összesen 10 kilométeren. A határon 
átnyúló területen kerékpárutak, föl-
di- és vízi tanösvények is épülnek. 
Ebben a pályázatban megterveztek 
a magyar oldalon egy 8 km hosszú 
tanösvényt, míg a román oldalon 
egy kerékpárutat.

Elvégezték az előzetes környe-

zeti hatásvizsgálatot, talajtani vizs-
gálatokat, geodéziai felméréseket 
és a vízpótlás nyomvonal-tervezé-
sét. Már elkészült a Darai-csator-
na vízpótlásának terve a Sár-Éger 
vízgyűjtőjéből, továbbá meghatá-
rozták a csatornán a lehetséges 
duzzasztási pontokat, a vízpótlást 
megvalósító csatornarendszert. 

A területen kerékpárutak, tan-
ösvények, vízi tanösvények és 
egy komplex – állatsimogatót, 
golfpályát, teniszpályát, strandot 
és apartmanházakat, lovaspályát, 
falumúzeumot magába foglaló – 
ökopark engedélyes tervei is ké-
szen vannak.

A projekt résztvevői: vezető 
partnerként a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, továbbá pro-
jekt partnerként a Román Nem-
zeti Meliorációs Hivatal Szamos–
Körösök Területi Kirendeltsége, 
valamint támogató partnerekként 
Gacsály, Csegöld, Császló, Csen-
gersima, Zajta önkormányzatai.

Eredményes halfogások a 
Nagy Morotván 2012ben

3,5 mázsa tiszai dévér
keszeget telepítettek 
2012. november 11-én 16 órakor 3,5 mázsa tiszai dévérkeszeg (1-2 
kg-os) került telepítésre a nagykállói Vadkert Tápcsatorna vizébe.  
Mindenkinek eredményes horgászatot kívánunk!

A Nagykállói Sporthorgász Egyesület

CsónakosPergetőOrszágosBajnokság
2012 – Rakamaz – 2012. szeptember 16.
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Már kora reggel gyülekeztek a 
horgászok a timári Tisza-parton. A 
versenyre hét fő jelentkezett. (Na-
gyon elszomorító, hogy az elmúlt 
években egyre kevesebben teszik 
tiszteletüket a Szűcs Attila emlék-
versenyen.) Az okokat nem tudjuk, 
lehet ez a pénztelenség vagy az 
érdektelenség. Viszont a résztve-
vőknek nem volt okuk panaszra: 
az időjárás kiváló, a vízállás a 
Tiszalöki-erőműnek köszönhetően 
megfelelő magasságú volt, az az 
víz volt bőven.

A folyó egyszerűen szép volt, 
az évek óta megszokott szemét-

hegyeknek és az úszó palackára-
datnak nyoma sem volt.

Szűcs Sándor, a verseny szak-
bizottság elnöke, aki egyben a ver-
seny fő szervezője és Attila ke-
resztapja volt, röviden köszöntötte 
a résztvevőket. Ezután azt a javas-
latot tette, hogy az eredetileg 2x3 
órás viadal legyen 1x5 óra, a ver-
senyzők ezt örömmel elfogadták.

A sorsolás után gyorsan minden-
ki elfoglalta a rajthelyét és rövid 
készülődés után megkezdődött a 
horgászat.  Már az első percekben 
szinte mindenkinek jelentkeztek 
kapások. 

A halak mérete változó volt, ki-
nek nagyobb, kinek kisebb. A lé-
nyeg az, hogy folyamatosan jöttek 
a halacskák. A fogható halak főként 
karika keszegek voltak, de beakadt 
egy pár dévér is, a legnagyobb hal 
pedig a jászkók közül került ki. 

Voltak a versenyt nehezítő kö-
rülmények is, a part több helyen 
nem igazán volt ideális a rakós 
botoknak és az akadók is megke-
serítették a horgászatott. Az öt óra 
alatt kiderült, ki milyen ügyes és 
mennyire tudta előnyére fordítani 
lehetőségeit. Akik kicsit gyorsab-
ban horgásztak és jobban ismerték 
a pálya sajátosságait, azoknak töb-
bet mutatott a mérleg számlapja. 

Végre egy verseny hosszú idők 
óta, ahol mindenki fogott halat! 
Így nem volt nehéz a végeredmény 
meghatározása, bár a negyedik he-
lyen holtverseny alakult ki.

 A versenyszabályzat szerint az 
ér el jobb helyezést, aki folyás-
iránynak megfelelően a felső sza-
kaszon ül. A szervezők az első 
négy helyezettet értékelték és a 
legnagyobb halat fogót. 

Az első helyezett még megkapta 
a vándorserleget is, amit az előző 

éven Nevelős Béla barátunk nyert 
el és hozott vissza (leporolva) egy 
év után. A díjakat Szűcs Sándor 
lánya, Szűcs Éva sikeres női ver-
senyhorgászunk és Szűcs Attila lá-
nya, Szűcs Dóra adták át.

A verseny befejezéseként 
a szervezők vendégül látták a 
résztvevőket és kísérőiket a közeli 
kis vendéglőben egy tányér finom, 
forró babgulyásra. Remélem 
mindenki jól érezte magát ezen a 
családias hangulatú versenyen és 
gratulálunk a nyerteseknek!  Akik 
nem jöttek el, azok sajnálhatják, 
hogy kihagyták, mert most a timári 
Tiszapart a régi arcát mutatta. 
Bízom abban, hogy jövőre többen 
kedvet kapnak ehhez a versenyhez 
és megtisztelő jelenlétükkel emelik 
e nemes rendezvény fényét.

Szilágyi Imre Fotó: Sukta Zsóka

November 11-én rendezték meg 
a gávavencsellői Kacsa-tavon, a ha-
gyományos Nyír-Márvány megyei 
csukafogó versenyt. A gyönyörű 
környezetben megtartott erőpróbá-
ra az előzetesen regisztrált 52 főből 
48 fő jelent meg a reggeli sorsolás 
idejéig. Az időjárás kegyeibe fo-
gadta a résztvevőket, hiszen ritkán 
látható szép, verőfényes napsütés 
várta a horgászokat. 

Bár a kissé meleg időjárás nem 
igazán kedvezett a rablóhal horgá-
szatának, a jelenlévők mégis biza-
kodással vágtak neki a versenynek, 
melyre jó alapot adott az elmúlt 
napokban kifogott több 4-6-8 ki-
lós „krokodilpofájú” és a versenyt 
megelőző telepítés is. Sajnos, a me-
lengető napsütésben a rekordfogá-
sok elmaradtak, de így is mintegy 
14 db csuka került mérlegelésre.

A kiváló hangulatú verseny vé-
gén Feller János, egyesületi elnök 
és Petró Attila, a névadó Nyír-Már-
vány Kft. tulajdonosa adta át a 
megérdemelt díjakat és a győztes 
részére a vándorkupát. 

A tavaszias melegben minden 
résztvevő egy finom babgulyást 
fogyaszthatott el, ami mellett utó-
lag megvitathatták a nyerő csalikat 
és szerelékeket. A kiváló időjárást 

kihasználva sokan maradtak a ver-
senyt követően is horgászni, bízva 
a nagyobb szerencsében és a halak 
kapókedvében.
A verseny végeredménye:
1. Mitercsák László Gávavencsellő
2. ifj. Frank Zoltán Gávavencsellő
3. Koleszár Mihály Gávavencsellő
4. Márton József Gávavencsellő
5. Fehér Mihály Gávavencsellő

Folyamatosan jöttek a halacskákCsukafogóGávavencsellőn Szűcs Attila emlékverseny 
2012 timár

Magyar horgász még nem 
fogott nagyobb pontyot

A leghosszabb nyert
Tiszalöki Rablóhalfogó-verseny 

A fogási napló pont(y)os 
eredménnyelbővült

A nyíregyházi Pámer László 
elismert tagja a nagy pontyokra 
horgászó bojlisok népes táborá-
nak. Párszor járt már a pontyvadá-
szok Mekkájának tekinthető Rain-
bow-tavon, ami a franciaországbeli 
Bordóhoz közeli Hostens mellett 
található. Ez a régi tőzegbánya 
helyén kialakult 38 hektáros víz 
tele van bedőlt fákkal, akadókkal, 
igazi nagyhalas paradicsom, aho-
vá általában kétévi előjegyzéssel 
lehet eljutni.

Öt esztendeje fogott ott egy re-
kordnak számító, süldő malacnyi 
tükörpontyot, amely 36 kilós volt.

Pámer László számára örök él-
mény marad a közelmúlt egyik 
szerdai éjjele, hiszen hajnali két 
órakor akadt horogra egy újabb ha-
talmas potyka, amelyik 37,9 kilót 
nyomott. 

És láss csodát! Pámer László 
és a hal szákolásában segítő hor-
gásztársa, Kozma Tamás igencsak 
meglepődött amikor kiderült: ez 
ugyanaz a hal volt, amelyet öt esz-
tendeje már kifogott, és természe-
tesen a mérlegelés és fotózkodás 
után visszaengedett a tóba. Magyar 
horgászok közül senki sem fogott 
még ekkora pontyot.

Az Új Élet Horgász és Kör-
nyezetvédő Egyesület 

már évek óta október végén 
rendezi meg tagjainak és 
a vendéghorgászoknak az 
évadzáró rablóhalfogó-verse-
nyét. Az idén a versenynap 
október 28-ára esett.

A versenyszabályok igen rugal-
masak voltak: horgászni két bot-
tal lehetett. Bármilyen szabályos 
módszer alkalmazható volt, melyet 
verseny közben is lehetett váltani. 
Horgászni partról és csónakból is 
szabad volt. Helyváltoztatást ver-
seny közben engedélyezték.

A versenyzők megszavazták, 
hogy az értékelés ne tömegre tör-
ténjen, hanem hosszra centiméte-
res mértékegységben.

Október 27-én egész nap esett 
az eső. Kemény nap elé nézhettek 
a versenyzők és a rendezők. Hajnal 
3 óra körül az eső megállt, így a 
reggeli 7 órai kezdést nem zavarta 
az égi áldás. 

Nyírkos, hideg szeles idő volt, 
de ez nem szegte a 30 fős csapat 
kedvét és elszántságát csuka, sül-
lő, balin, sügér és harcsa horog-
ra csalásában. A hideg elviselését 
egy-egy kupica szíverősítő elfo-
gyasztásával, éhségüket kenyér-
lángossal orvosoltuk. A verseny 
kezdetekor a szélrózsa minden irá-
nyában vallatták a vizet és pár perc 
múlva már a mérlegelőknek is volt 
munkájuk. Ez így ment 11 óráig a 
verseny végéig.

A hidegre való tekintettel a ren-
dezőbizottság úgy döntött, hogy az 
ebédet zárt, fűtött helyen biztosítja 

a versenyzőknek. Kibéreltük a vá-
rosi könyvtár különtermét, mely 
alkalmas erre a célra. A meleg és 
bőséges ebédet – melyet Mizik 
Gyula halőr főzött – jó étvággyal 
fogyasztották el a sporttársak. A 
versenyt szponzorálta és támogatta 
az Energofish területi képviselete 
és a Dream fish horgászbolt Deb-
recen. A nyertesek oklevelet és 
tárgyjutalmat kaptak.
Eredmények:
Különdíj:
Murvai Fruzsina – egyetlen női ver-
senyző, Grenczer Sándor – leghos-
szabb hal 53 cm, Deák Csaba – leg-
nagyobb tömegű hal 1537 g,
Helyezettek:
I. Szabó István 256 cm
II. Zsigmont Sándor 176 cm
III. Valent József 173 cm
IV. Kovács László 141 cm
V. Haraszin János 125 cm
Szabó István a vándorserleg boldog 
tulajdonosa 1 évig.

A délután jó hangulatban  anek-
dótázással, beszélgetéssel telt el.

Juhász Károly, H.K.E. elnöke

A horgászok között egy legen-
da jár szájról-szájra már évtizedek 
óta, miszerint az idő, amit az em-
ber horgászással tölt, abszolút nem 
számit bele a kiszabott életútba, 
így az átlagéletkor nőhet azoknál, 
akik  a folyóvizek mellett jelen-
tősebb időt töltenek el. Kelemen 
Zoltán szintén ismeri e történetet, 
és azt a nyugalmat, amelyet gye-
rekkora óta szüntelen átél pecázás 
közben. A Tunyogmatolcson élő, 
Tisza- Szamosháti Horgász Egye-
sület tagja heti két-három alka-
lommal, akár 3–4 órát is eltölt a 
Holt-Szamos partján, ahol most 
ősszel újra szerencsés kapás érte. 
„Sikerült alig 5 perces fárasztással 
egy gyönyörű, 9 kg-os nyurgapon-
tyot kifognom a Holt-Szamosból. 
Idén ez az első nagyobb kapásom, 
régebben 14–15 kg-os halat fog-
tam már, de mostanában a hor-
gász-szerencse nem volt hozzám 
a legkegyesebb. Remélem ezzel a 
fogással, s a kedvező vízjárással 
további példányok kerülnek majd 
horgomra. Álmom, hogy egyszer 
20 kg körüli hallal térjek haza csa-
ládomhoz.” – mondta el az egyesü-
leti horgász, aki Magyarország má-
sodik legnagyobb holtágán mindig 
örömmel tölti el szabadidejét. A 

ponty hazánk valamennyi nagyobb 
vizében őshonos, legismertebb és 
legnépszerűbb halunk is egyben, 
a horogra alig tűzhető táplálék és 
persze a lassú legelésző életmód a 
legjellemzőbb étvágyára. „Fontos a 
hely kiválasztása, az etetés, a hor-
gász eszközök és csalik minősége, 
a fárasztás, szákolás, de a legfon-
tosabb mindig a türelem, amely 
előbb- utóbb meghozza nekem és 
horgászbarátaimnak is a szerencsét 
a Holt-Szamoson.” – tette hozzá a 
tunyogmatolcsi horgász.     

Széles Szabolcs

Kelemen Zoltán a Holt-Szamos-
ból kifogott 9 kg-os ponttyal

Sűrűfillér...
Szokatlan időpontban, szeptem-

ber 23-án tartotta a nyírteleki Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület évadzáró horgászversenyét 
Rakamazon. A reggeli sorsoláson 
62 horgász regisztrálta magát. Több 
olyan horgászunk is van, akik rend-
szeresen horgásznak a rakamazi 
Nagy- Morotván. Ők meglehetősen 
rossz hírekkel érkeztek a versenyre. 
A vízterületen már jó ideje, csak 
alkalomszerűen lehet halat fogni. 
Horgászéknál a remény hal meg 
utoljára, ilyen hírekkel nem lehet 
senkit eltántorítani attól, hogy ne-
kivágjon a megmérettetésnek. A 
kezdés után hamar kiderült, hogy 
a szkeptikusoknak volt igazuk. A 
fenekező készséggel horgászóknak 
gyakorlatilag nem volt kapásuk, 
kivételt csak egy-egy törpeharcsa, 
keszeg jelentett. A verseny elején 
azok döntöttek, jól akik az úszós 
felszerelést preferálták, ugyanis az-
zal lehetett halat fogni, igaz az 
apraját. Horgászversenyen sokszor 
beigazolódott már a sűrű fillér ritka 
forint alapállás helyessége. 
A verseny végeredménye: 1. Sza-
lanics Csaba 1,80 kg, 2. ifj. Dankó 
Mihály 1,40 kg, 3. Komári Péter 1,32 
kg, 4. ifj. Izsó Lajos 1,15 kg, 5. Sipos 
András 1,14 kg, 6. Kandala Mihály 
0.64k. A legtöbb halért járó díjat 
Szalanics Csaba, a legnagyobbért 
járót ifj. Izsó Lajos vehette át.

Komári Géza

rácz tIBor 2012. augusztus 
11-én fogott 5,2 kg-os amurja 
Vadkerti Tápcsatornán!

AuguSztuS 28-án a regge-
li órákban akadt Fila László 
horgára ez a gyönyörű 3 kg-os 
pikkelyes ponty a nagykállói 
Vadkert Tápcsatornán.

Tiszta Szamost
A Beregi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület által bonyolított „Tiszta Sza-
mos” projekt, mely a Magyarország-Ro-
mánia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013. keretében valósul 
meg, december 19-én, Fehérgyarmaton 
„Ne szennyezd a Szamost” címmel 
szakmai fórumot tartott. Sakmai fó-
rum volt Nyíregyházán is e napon. Itt 
bejelentették, hogy csaknem 140 ezer 
euróból megvalósítják a magyar-román 
víziutat a Szamoson. Két megyei kikötőt 
terveznek létrehozni, Csengernél és Cé-
génydányádnál.

A győztes Szalanics Csaba



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Várjuk  
a sportolni 

vágyó 
fiatalokat:

Ökölvívás, súlyemelés, atlétika,  
tollaslabda, triatlon, tájfutás, vívás!

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

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa MAGAZIN
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Fogási esélyek 2013-ra Szolunáris naptár
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Tilalmak:
 Sebes és szivárványos pisztráng október 1.–december 31.
 Csuka február 15.–március 29.
 Balin március 1.–április 30.
 Fogassüllő március 1.–április 30.
 Kősüllő március 1.–május 31.
 Kecsege március 1.–május 31.
 Ponty május 3.–június 14.
 Márna május 3.–június 14.
 Harcsa (80 cm alatti példány) május 3.–június 14.
 Paduc, Jászkeszeg, Szilvaorrú keszeg május 3.–június 14.

Méretkorlátozások:
 Menyhal, kősüllő 20 cm 
 Sebes pisztráng 22 cm
 Szivárványos pisztráng  22 cm
 Ponty, fogassüllő 30 cm
 Pisztrángsügér 30 cm

 Márna, amur 40 cm
 Balin 40 cm
 Csuka 40 cm
 Kecsege 45 cm
 Harcsa 50 cm

4400 nyíregyháza,  
dózsa gy. u. 23. sz. fsz. 10.  
(Galéria Üzletház)

Tel./fax:  06-42/411-372
www.villantomagazin.com

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak,egyesületeknek:

Központ:4400Nyíregyháza,Országzászlótér4.
Tel: 42/597540 Fax: 42/597541, 597560

2013
A Szamos a levegőből

Munkában a  
küldöttközgyűlés

Világbajnok
Az Ifjúsági Horgász Világ-

bajnokságot 2012-ben 
Szlovéniában, a Száva 

folyó-Radece szakaszán 
rendezték meg, ahol az 

U-14-es kategóriában 
Magyarország lett a világ-

bajnok! A csapat tagja volt 
a mátészalkai  

ifj. Varga Albert

Szegeden, a Maty-éri evezős versenypályán kerül megrendezés-
re az OHCSB, melyen a megyei válogatottunk az első osztály-
ban indul. Összetettben, a két forduló eredménye alapján, a 

hetedik helyen végzetünk.

Megyei bajnok Krausz Zoltán 
Új Élet HE Tiszalök

Díjeső

Mondja valaki, hogy nem 
vagyunk elég kitartóak...
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Már kora reggel gyülekeztek a 
horgászok a timári Tisza-parton. A 
versenyre hét fő jelentkezett. (Na-
gyon elszomorító, hogy az elmúlt 
években egyre kevesebben teszik 
tiszteletüket a Szűcs Attila emlék-
versenyen.) Az okokat nem tudjuk, 
lehet ez a pénztelenség vagy az 
érdektelenség. Viszont a résztve-
vőknek nem volt okuk panaszra: 
az időjárás kiváló, a vízállás a 
Tiszalöki-erőműnek köszönhetően 
megfelelő magasságú volt, az az 
víz volt bőven.

A folyó egyszerűen szép volt, 
az évek óta megszokott szemét-

hegyeknek és az úszó palackára-
datnak nyoma sem volt.

Szűcs Sándor, a verseny szak-
bizottság elnöke, aki egyben a ver-
seny fő szervezője és Attila ke-
resztapja volt, röviden köszöntötte 
a résztvevőket. Ezután azt a javas-
latot tette, hogy az eredetileg 2x3 
órás viadal legyen 1x5 óra, a ver-
senyzők ezt örömmel elfogadták.

A sorsolás után gyorsan minden-
ki elfoglalta a rajthelyét és rövid 
készülődés után megkezdődött a 
horgászat.  Már az első percekben 
szinte mindenkinek jelentkeztek 
kapások. 

A halak mérete változó volt, ki-
nek nagyobb, kinek kisebb. A lé-
nyeg az, hogy folyamatosan jöttek 
a halacskák. A fogható halak főként 
karika keszegek voltak, de beakadt 
egy pár dévér is, a legnagyobb hal 
pedig a jászkók közül került ki. 

Voltak a versenyt nehezítő kö-
rülmények is, a part több helyen 
nem igazán volt ideális a rakós 
botoknak és az akadók is megke-
serítették a horgászatott. Az öt óra 
alatt kiderült, ki milyen ügyes és 
mennyire tudta előnyére fordítani 
lehetőségeit. Akik kicsit gyorsab-
ban horgásztak és jobban ismerték 
a pálya sajátosságait, azoknak töb-
bet mutatott a mérleg számlapja. 

Végre egy verseny hosszú idők 
óta, ahol mindenki fogott halat! 
Így nem volt nehéz a végeredmény 
meghatározása, bár a negyedik he-
lyen holtverseny alakult ki.

 A versenyszabályzat szerint az 
ér el jobb helyezést, aki folyás-
iránynak megfelelően a felső sza-
kaszon ül. A szervezők az első 
négy helyezettet értékelték és a 
legnagyobb halat fogót. 

Az első helyezett még megkapta 
a vándorserleget is, amit az előző 

éven Nevelős Béla barátunk nyert 
el és hozott vissza (leporolva) egy 
év után. A díjakat Szűcs Sándor 
lánya, Szűcs Éva sikeres női ver-
senyhorgászunk és Szűcs Attila lá-
nya, Szűcs Dóra adták át.

A verseny befejezéseként 
a szervezők vendégül látták a 
résztvevőket és kísérőiket a közeli 
kis vendéglőben egy tányér finom, 
forró babgulyásra. Remélem 
mindenki jól érezte magát ezen a 
családias hangulatú versenyen és 
gratulálunk a nyerteseknek!  Akik 
nem jöttek el, azok sajnálhatják, 
hogy kihagyták, mert most a timári 
Tiszapart a régi arcát mutatta. 
Bízom abban, hogy jövőre többen 
kedvet kapnak ehhez a versenyhez 
és megtisztelő jelenlétükkel emelik 
e nemes rendezvény fényét.

Szilágyi Imre Fotó: Sukta Zsóka

November 11-én rendezték meg 
a gávavencsellői Kacsa-tavon, a ha-
gyományos Nyír-Márvány megyei 
csukafogó versenyt. A gyönyörű 
környezetben megtartott erőpróbá-
ra az előzetesen regisztrált 52 főből 
48 fő jelent meg a reggeli sorsolás 
idejéig. Az időjárás kegyeibe fo-
gadta a résztvevőket, hiszen ritkán 
látható szép, verőfényes napsütés 
várta a horgászokat. 

Bár a kissé meleg időjárás nem 
igazán kedvezett a rablóhal horgá-
szatának, a jelenlévők mégis biza-
kodással vágtak neki a versenynek, 
melyre jó alapot adott az elmúlt 
napokban kifogott több 4-6-8 ki-
lós „krokodilpofájú” és a versenyt 
megelőző telepítés is. Sajnos, a me-
lengető napsütésben a rekordfogá-
sok elmaradtak, de így is mintegy 
14 db csuka került mérlegelésre.

A kiváló hangulatú verseny vé-
gén Feller János, egyesületi elnök 
és Petró Attila, a névadó Nyír-Már-
vány Kft. tulajdonosa adta át a 
megérdemelt díjakat és a győztes 
részére a vándorkupát. 

A tavaszias melegben minden 
résztvevő egy finom babgulyást 
fogyaszthatott el, ami mellett utó-
lag megvitathatták a nyerő csalikat 
és szerelékeket. A kiváló időjárást 

kihasználva sokan maradtak a ver-
senyt követően is horgászni, bízva 
a nagyobb szerencsében és a halak 
kapókedvében.
A verseny végeredménye:
1. Mitercsák László Gávavencsellő
2. ifj. Frank Zoltán Gávavencsellő
3. Koleszár Mihály Gávavencsellő
4. Márton József Gávavencsellő
5. Fehér Mihály Gávavencsellő

Folyamatosan jöttek a halacskákCsukafogóGávavencsellőn Szűcs Attila emlékverseny 
2012 timár

Magyar horgász még nem 
fogott nagyobb pontyot

A leghosszabb nyert
Tiszalöki Rablóhalfogó-verseny 

A fogási napló pont(y)os 
eredménnyelbővült

A nyíregyházi Pámer László 
elismert tagja a nagy pontyokra 
horgászó bojlisok népes táborá-
nak. Párszor járt már a pontyvadá-
szok Mekkájának tekinthető Rain-
bow-tavon, ami a franciaországbeli 
Bordóhoz közeli Hostens mellett 
található. Ez a régi tőzegbánya 
helyén kialakult 38 hektáros víz 
tele van bedőlt fákkal, akadókkal, 
igazi nagyhalas paradicsom, aho-
vá általában kétévi előjegyzéssel 
lehet eljutni.

Öt esztendeje fogott ott egy re-
kordnak számító, süldő malacnyi 
tükörpontyot, amely 36 kilós volt.

Pámer László számára örök él-
mény marad a közelmúlt egyik 
szerdai éjjele, hiszen hajnali két 
órakor akadt horogra egy újabb ha-
talmas potyka, amelyik 37,9 kilót 
nyomott. 

És láss csodát! Pámer László 
és a hal szákolásában segítő hor-
gásztársa, Kozma Tamás igencsak 
meglepődött amikor kiderült: ez 
ugyanaz a hal volt, amelyet öt esz-
tendeje már kifogott, és természe-
tesen a mérlegelés és fotózkodás 
után visszaengedett a tóba. Magyar 
horgászok közül senki sem fogott 
még ekkora pontyot.

Az Új Élet Horgász és Kör-
nyezetvédő Egyesület 

már évek óta október végén 
rendezi meg tagjainak és 
a vendéghorgászoknak az 
évadzáró rablóhalfogó-verse-
nyét. Az idén a versenynap 
október 28-ára esett.

A versenyszabályok igen rugal-
masak voltak: horgászni két bot-
tal lehetett. Bármilyen szabályos 
módszer alkalmazható volt, melyet 
verseny közben is lehetett váltani. 
Horgászni partról és csónakból is 
szabad volt. Helyváltoztatást ver-
seny közben engedélyezték.

A versenyzők megszavazták, 
hogy az értékelés ne tömegre tör-
ténjen, hanem hosszra centiméte-
res mértékegységben.

Október 27-én egész nap esett 
az eső. Kemény nap elé nézhettek 
a versenyzők és a rendezők. Hajnal 
3 óra körül az eső megállt, így a 
reggeli 7 órai kezdést nem zavarta 
az égi áldás. 

Nyírkos, hideg szeles idő volt, 
de ez nem szegte a 30 fős csapat 
kedvét és elszántságát csuka, sül-
lő, balin, sügér és harcsa horog-
ra csalásában. A hideg elviselését 
egy-egy kupica szíverősítő elfo-
gyasztásával, éhségüket kenyér-
lángossal orvosoltuk. A verseny 
kezdetekor a szélrózsa minden irá-
nyában vallatták a vizet és pár perc 
múlva már a mérlegelőknek is volt 
munkájuk. Ez így ment 11 óráig a 
verseny végéig.

A hidegre való tekintettel a ren-
dezőbizottság úgy döntött, hogy az 
ebédet zárt, fűtött helyen biztosítja 

a versenyzőknek. Kibéreltük a vá-
rosi könyvtár különtermét, mely 
alkalmas erre a célra. A meleg és 
bőséges ebédet – melyet Mizik 
Gyula halőr főzött – jó étvággyal 
fogyasztották el a sporttársak. A 
versenyt szponzorálta és támogatta 
az Energofish területi képviselete 
és a Dream fish horgászbolt Deb-
recen. A nyertesek oklevelet és 
tárgyjutalmat kaptak.
Eredmények:
Különdíj:
Murvai Fruzsina – egyetlen női ver-
senyző, Grenczer Sándor – leghos-
szabb hal 53 cm, Deák Csaba – leg-
nagyobb tömegű hal 1537 g,
Helyezettek:
I. Szabó István 256 cm
II. Zsigmont Sándor 176 cm
III. Valent József 173 cm
IV. Kovács László 141 cm
V. Haraszin János 125 cm
Szabó István a vándorserleg boldog 
tulajdonosa 1 évig.

A délután jó hangulatban  anek-
dótázással, beszélgetéssel telt el.

Juhász Károly, H.K.E. elnöke

A horgászok között egy legen-
da jár szájról-szájra már évtizedek 
óta, miszerint az idő, amit az em-
ber horgászással tölt, abszolút nem 
számit bele a kiszabott életútba, 
így az átlagéletkor nőhet azoknál, 
akik  a folyóvizek mellett jelen-
tősebb időt töltenek el. Kelemen 
Zoltán szintén ismeri e történetet, 
és azt a nyugalmat, amelyet gye-
rekkora óta szüntelen átél pecázás 
közben. A Tunyogmatolcson élő, 
Tisza- Szamosháti Horgász Egye-
sület tagja heti két-három alka-
lommal, akár 3–4 órát is eltölt a 
Holt-Szamos partján, ahol most 
ősszel újra szerencsés kapás érte. 
„Sikerült alig 5 perces fárasztással 
egy gyönyörű, 9 kg-os nyurgapon-
tyot kifognom a Holt-Szamosból. 
Idén ez az első nagyobb kapásom, 
régebben 14–15 kg-os halat fog-
tam már, de mostanában a hor-
gász-szerencse nem volt hozzám 
a legkegyesebb. Remélem ezzel a 
fogással, s a kedvező vízjárással 
további példányok kerülnek majd 
horgomra. Álmom, hogy egyszer 
20 kg körüli hallal térjek haza csa-
ládomhoz.” – mondta el az egyesü-
leti horgász, aki Magyarország má-
sodik legnagyobb holtágán mindig 
örömmel tölti el szabadidejét. A 

ponty hazánk valamennyi nagyobb 
vizében őshonos, legismertebb és 
legnépszerűbb halunk is egyben, 
a horogra alig tűzhető táplálék és 
persze a lassú legelésző életmód a 
legjellemzőbb étvágyára. „Fontos a 
hely kiválasztása, az etetés, a hor-
gász eszközök és csalik minősége, 
a fárasztás, szákolás, de a legfon-
tosabb mindig a türelem, amely 
előbb- utóbb meghozza nekem és 
horgászbarátaimnak is a szerencsét 
a Holt-Szamoson.” – tette hozzá a 
tunyogmatolcsi horgász.     

Széles Szabolcs

Kelemen Zoltán a Holt-Szamos-
ból kifogott 9 kg-os ponttyal

Sűrűfillér...
Szokatlan időpontban, szeptem-

ber 23-án tartotta a nyírteleki Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület évadzáró horgászversenyét 
Rakamazon. A reggeli sorsoláson 
62 horgász regisztrálta magát. Több 
olyan horgászunk is van, akik rend-
szeresen horgásznak a rakamazi 
Nagy- Morotván. Ők meglehetősen 
rossz hírekkel érkeztek a versenyre. 
A vízterületen már jó ideje, csak 
alkalomszerűen lehet halat fogni. 
Horgászéknál a remény hal meg 
utoljára, ilyen hírekkel nem lehet 
senkit eltántorítani attól, hogy ne-
kivágjon a megmérettetésnek. A 
kezdés után hamar kiderült, hogy 
a szkeptikusoknak volt igazuk. A 
fenekező készséggel horgászóknak 
gyakorlatilag nem volt kapásuk, 
kivételt csak egy-egy törpeharcsa, 
keszeg jelentett. A verseny elején 
azok döntöttek, jól akik az úszós 
felszerelést preferálták, ugyanis az-
zal lehetett halat fogni, igaz az 
apraját. Horgászversenyen sokszor 
beigazolódott már a sűrű fillér ritka 
forint alapállás helyessége. 
A verseny végeredménye: 1. Sza-
lanics Csaba 1,80 kg, 2. ifj. Dankó 
Mihály 1,40 kg, 3. Komári Péter 1,32 
kg, 4. ifj. Izsó Lajos 1,15 kg, 5. Sipos 
András 1,14 kg, 6. Kandala Mihály 
0.64k. A legtöbb halért járó díjat 
Szalanics Csaba, a legnagyobbért 
járót ifj. Izsó Lajos vehette át.

Komári Géza

rácz tIBor 2012. augusztus 
11-én fogott 5,2 kg-os amurja 
Vadkerti Tápcsatornán!

AuguSztuS 28-án a regge-
li órákban akadt Fila László 
horgára ez a gyönyörű 3 kg-os 
pikkelyes ponty a nagykállói 
Vadkert Tápcsatornán.

Tiszta Szamost
A Beregi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület által bonyolított „Tiszta Sza-
mos” projekt, mely a Magyarország-Ro-
mánia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013. keretében valósul 
meg, december 19-én, Fehérgyarmaton 
„Ne szennyezd a Szamost” címmel 
szakmai fórumot tartott. Sakmai fó-
rum volt Nyíregyházán is e napon. Itt 
bejelentették, hogy csaknem 140 ezer 
euróból megvalósítják a magyar-román 
víziutat a Szamoson. Két megyei kikötőt 
terveznek létrehozni, Csengernél és Cé-
génydányádnál.

A győztes Szalanics Csaba
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Tisztelt Horgásztársak! A Vil-
lantó októberi számában közölt 
(tervezett) jegyárakkal szemben a 

szövetség elnöksége egyes tételek-
nél csökkentést hajtott végre! Ezek 
a végleges 2013-as jegyárak!

2013. évi jegyárak  
a szövetségi vizeken 

Tanulságasikertelenség(ek)ből
Az időjárás kegyeiből kifo-

lyólag az idén sokáig hó-
dolhattunk a csukázás adta 
örömöknek. 

Úgy gondolom, nem vagyok 
egyedül, aki megrögzötten és meg-
szállottan műcsalival próbálja lép-
re csalni a rablóhalakat. Tudom 
ez a lépre csalás egy kis képzavar 

a halak esetében, hiszen itt hár-
mas horogra ragadnak a halak. 
DE. Nem ragadnak. Olyat odavág, 
hogy reccsen a fék és egy pilla-
natra sincs meg a hal. Aztán ez is 
megszűnik, valamiért nem esznek 
a halak. Még ha sikerül messzire 
dobni, akkor elvétve jön egy-egy. 
Később már ott se kapja el. Nem 
is egyszer, de többször történik 
ez meg. Beszélgetésekből kide-
rül, nem csak velem van ez így. 
Egyszerűen megtanulták a csukák, 
mitől kell félni. Nincs rá más ma-
gyarázat. Húzom a kanalat, szépen 
lassan. Gyönyörűen libegtetem. 
Látom, jön mögötte. Lassítok, ő is 
lassul, ha gyorsítok a vontatáson, 
ő is gyorsít. Elengedem. Gyönyö-
rűen libeg. Nincs reakció. Máskor 
rávág. Megindítom, most kellene 

ráugrania. Érdeklődve közelebb 
jön és nézi. Mikor észrevett, kü-
lönösebb riadalom nélkül úszik el. 
Olyan is volt, hogy jobbról, balról 
jött egy-egy csuka és bármit tettem, 
az érdeklődésen kívül nem tudtam 
elérni semmit. Kudarcaim hatá-
sára elmegyek és kis halat fogok. 
Nem igaz, hogy erre se ugranak. 
Már pedig igaz lett. Kétféle módon 
szerelek. Úszósra. A kis hal tud sé-
tálni. A csuka kiront a hínárosból, 
elkapja. Ott hagyom, ne zavarjam 
őket. Mármint a csukát meg a csa-
lihalat. Cirka öt méterrel dobom a 
csuka leshelyéhez. Én addig, súly 
nélkül döglött hallal tapogatok. Ve-
zetgetem a hínárfolyosókban. A 
legnagyobb megelégedésemre, de 
a csukák nem törődnek vele. El-
dobom messzire. Emelgetem. Lá-

tom. hogy a hínárosból kiindul egy 
kiló körüli. Minden különösebb 
izgalom nélkül elúszik a cincált hal 
mellett. Utána dobom. Nem törő-
dik vele. Beáll egy hínárcsomóba. 
Aztán levonom a konklúziót. Ami 
nem megy, (jelen esetben a csuka) 
azt ne erőltessük.  appa

Teknősbékaházbananövényvilág

Telepítésaversenyelőtt
Rakamazi hírek

November 30-án átadták a 
rakamazi vízi tanösvény 

első ütemét. 

Egy jelentős idegenforgalmi be-
ruházás részeként felavatták azt 
a két bemutatóházat Rakamazon, 
amelyet az építés során kis és nagy 
teknősbékaháznak neveztek el. A 
két épület 660 millió forintos be-
ruházás keretében készült el. Ra-
kamaz földrajzi fekvése kedvező, 
hiszen két megye határán, Tokaj 
közvetlen szomszédságában talál-
ható. Évről évre növekvő érdeklő-
dés kíséri a kempingben rendezett 
Hegyalja Fesztivált. A látnivalók 
most bővülnek a helyi vízi és szá-
razföldi élővilágot bemutató kü-
lönleges épületekkel.

A rakamazi kemping mellett 
megépült nagy teknősbékaháznak 
több szerep is jutott. Az avatás után 
a vendégek megismerkedhettek az 

épülettel, amely csak 2013. május 
elsejétől fogad majd látogatókat. 
A földszinten játszótér terül el, az 
emeleten a megye élővilágát ismer-
hetjük meg, majd a 18 méteres ki-
látóból csodálkozhatunk rá a tokaji 
Kopasz-hegyre. Innen csatornán 
hajózva jutunk a kis teknősbéka-
házhoz, ami a rakamazi vasútállo-
mással szemben található. Ennek 
ugyancsak turisztikai szerepe lesz.

Szöveg, fotó: Pusztai Sándor

Páros csukafogó
Páros csukafogó versenyt ren-

dezett a rakamazi Cormoran Sport 
Horgász és Természetvédő Egye-
sület november 3-án a Nagy-Mo-
rotván. Horgászni a parton kijelölt 
helyről vagy csónakból lehetett, 
kettő horgászbottal személyen-

ként. A rendezvényen 24 csapat 
képviseltette magát. A versenyen 
19 db csukát sikerült zsákmányol-
nia az indulóknak.

Eredmények:
I. Deák Zoltán, Skarbik József, 
II. Juhász Tamás, Cirkó Nándor, 
III. Csáki Sándor, Nagy József. 
Különdíj: Reha Sándor, Kállai Árpád. 

Horgászversenyt rendezett Jo-
nagold Kupa néven a X. Jonagold 
Napok alkalmából október 7-én 7 

órától Rakamazon a morotvánál 
a Cormoran STE a saját és más 
egyesületi tagok részére. 

Megnevezés 2012.  évi jegyár Ft 2013.  évi jegyár Ft
Tunyogmatolcs 
Felnőtt éves (csak partról) 20 000 Ft 22 000 Ft
Felnőtt éves (part+csónak) 26 000 Ft 28 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász –  
készséggel, csak partról 10 000 Ft 17 500 Ft
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász –  
készséggel, part+csónak 13 000 Ft 22 000 Ft
felnőtt napi 1 500 Ft 1 800 Ft
kombinált felnőtt napi 2 200 Ft 2 500 Ft
felnőtt heti 6 000 Ft 9 000 Ft
ifjúsági éves/62 év feletti parti  
1 horgászkészséggel 10 000 Ft 12 000 Ft
ifjúsági napi 750 Ft 1 000 Ft
Keleti övcsatorna (Vájás)  
halász területi éves 20 000 Ft 20 000 Ft
felnőtt éves 3 000 Ft 3 000 Ft
ifjúsági éves 2 000 Ft 2 000 Ft
felnőtt napi 400 Ft 400 Ft
Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 3 000 Ft 3 000 Ft
Keleti főcsatorna
Felnőtt éves: (csak partról) 13 000 - 13 500 -
Felnőtt éves (part+csónak)   16 000 Ft 17 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 hor-
gász-készséggel, csak partról 6 500 Ft 11 000 Ft
felnőtt éves  62 év felett, 2 hor-
gász-készséggel, part+csónak 8 000 Ft 13 500 Ft
Felnőtt napi: 1 500 Ft 1 800 Ft
Felnőtt napi kombinált: 2 000 Ft 2 500 Ft
Felnőtt heti: 5 000 Ft 8 000 Ft
Ifjúsági éves/62 év felett csak partról 
(1 bottal) 6 500 Ft 7 000 Ft
Császárszállás: felnőtt éves 25 000 Ft 27 500 Ft
felnőtt éves éjjel-nappal 36 000 Ft 38 000 Ft
felnőtt éves 62 év felett,  
2 horgász-készséggel 16 000 Ft 22 000 Ft
felnőtt éves 62 év felett,  
2 horgász-készséggel 26 000 Ft 31 000 Ft
felnőtt napi 1 800 Ft 2 000 Ft
felnőtt éjszakai 2 500 Ft 2 500 Ft
felnőtt heti 8 000 Ft 10 000 Ft
ifjúsági éves/62 év feletti (1 botra) 12 000 Ft 15 000 Ft
ifjúsági napi 900 Ft 1 000 Ft
ifjúsági heti 4 000 Ft 5 000 Ft
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 4 000 Ft 6 000 Ft
felnőtt napi 500 Ft 800 Ft
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 4 000 Ft 5 000 Ft
felnőtt napi 400 Ft 500 Ft
ifjúsági éves 2 000 Ft 2 500 Ft

ifjúsági napi 200 Ft 250 Ft

Megyei Gyerekjegy 2 000 Ft.
2013. évben:

(Egyeztetés alatt Hajdú-Bihar  
megyével és a többi vízkezelővel)

Rákóczi Halászati Szövetkezet 
2013. évi jegyárai:
felnőtt éves 16 000 Ft
felnőtt napi 2 000 Ft
felnőtt heti 7 000 Ft
ifjúsági/nyugdíjas éves 10 000 Ft
ifjúsági napi 1 000 Ft
ifjúsági heti 3 500 Ft
gyerek éves 3 000 Ft

Gelej Nyugati főcsatorna
felnőtt éves 9 100 Ft

felnőtt napi 850 Ft

gyermek éves 850 Ft

Ökopark a Szamos mentén
A festői szépségű Szamos mente, a víziparadicsom 

„Tavak és ligetek a határ men-
tén, a Szamos holtágak revitalizá-
ciója” című uniós pályázat nyitó-
rendezvényét tartották nemrégiben 
Csegöldön.

A projekt keretében felújítják a 
Galambos zárógáti zsilip, a kom-
lódtótfalusi, a Rozsály–Zajtai-zsi-
lip vasszerkezetét és burkolatát; 
kerékpárút épül a Szamos–Túrkö-
zi-zárógáton (Csengersima és Cse-
göld között 5,5 és Zajta belterü-
letén 1,5 kilométeren) összesen 7 
kilométer hosszban. 

Mindezek mellett helyreállítási 
munkálatokat és rehabilitációs kot-
rást végeznek a Géci-sűrű-, Ga-
lambos-, Garand-felső-csatornán – 
összesen 10 kilométeren. A határon 
átnyúló területen kerékpárutak, föl-
di- és vízi tanösvények is épülnek. 
Ebben a pályázatban megterveztek 
a magyar oldalon egy 8 km hosszú 
tanösvényt, míg a román oldalon 
egy kerékpárutat.

Elvégezték az előzetes környe-

zeti hatásvizsgálatot, talajtani vizs-
gálatokat, geodéziai felméréseket 
és a vízpótlás nyomvonal-tervezé-
sét. Már elkészült a Darai-csator-
na vízpótlásának terve a Sár-Éger 
vízgyűjtőjéből, továbbá meghatá-
rozták a csatornán a lehetséges 
duzzasztási pontokat, a vízpótlást 
megvalósító csatornarendszert. 

A területen kerékpárutak, tan-
ösvények, vízi tanösvények és 
egy komplex – állatsimogatót, 
golfpályát, teniszpályát, strandot 
és apartmanházakat, lovaspályát, 
falumúzeumot magába foglaló – 
ökopark engedélyes tervei is ké-
szen vannak.

A projekt résztvevői: vezető 
partnerként a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, továbbá pro-
jekt partnerként a Román Nem-
zeti Meliorációs Hivatal Szamos–
Körösök Területi Kirendeltsége, 
valamint támogató partnerekként 
Gacsály, Csegöld, Császló, Csen-
gersima, Zajta önkormányzatai.

Eredményes halfogások a 
Nagy Morotván 2012ben

3,5 mázsa tiszai dévér
keszeget telepítettek 
2012. november 11-én 16 órakor 3,5 mázsa tiszai dévérkeszeg (1-2 
kg-os) került telepítésre a nagykállói Vadkert Tápcsatorna vizébe.  
Mindenkinek eredményes horgászatot kívánunk!

A Nagykállói Sporthorgász Egyesület

CsónakosPergetőOrszágosBajnokság
2012 – Rakamaz – 2012. szeptember 16.
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Elismerés a megyei sportgálánA jégen végzett munkákMenyhal vagy leánykoncér? Visszatartóerőatilosbanjárókra
Halgazdálkodási Szakbizottság beszámolója a 
2012. évi munkájáról

A 2012. dEcEMBEr 7-I Elnök-
SÉgI ülÉS HAtározAtAI

18/2012. Az elnökség meghallgat-
ta és tudomásul vette:

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

b.)  a 2013. évi egyesületi köz-

gyűlések előkészítésének fel-
adatairól szóló tájékoztatást.

19/2012. Az elnökség meghallgatta 
és elfogadta a Víz-Környezetvé-
delmi ésHalgazdálkodási Szakbi-
zottság beszámolóját a 2012. évi 
munkáról, valamint a téli halvéde-
lemmel kapcsolatos feladatokról 
szóló tájékoztatást.

A lékelés és a jég alatti horgászat 
szezonális jellegű és különösen sok 
baleseti forrást rejtő tevékenység. 
Ezért az idevonatkozó munkavé-
delmi szabályok betartása feltét-
lenül szükséges. A jégen végzett 
munkálatok mentő- és védőfelsze-
relései: a mentőkötél, a csáklya és 
a jégpatkó. A mentőkötél egy kb. 
10-20 méter hosszú, erős, vékony 
kötél, mellyel távolabbról nyújt-
hatunk segítséget az esetleg bajba 
jutott társunknak. A csáklya a jég 
alá csúszott társunk kimentésére, 
kihúzására szolgálhat. A jégpatkó 
a lábbeli talpára felszerelhető, he-
gyesre élezett laposvasból készült, 
igen egyszerű szerkezet. Haszná-
lata különösen síkos tükörjégen 
indokolt, mert megelőzi az elcsú-
szással, eleséssel kapcsolatos bal-
eseteket.
Különösen a tél kezdetén a jégre 
csak fokozott figyelemmel és a 
következő szabályok betartásá-
val szabad rálépni:

 A jégen végzett munkákat egy ●●

személy sohasem végezheti, az 
ilyen jellegű munkákhoz mini-
mum két fő szükséges.
 Jégre lépés előtt a jég szilárdsá-●●

gáról feltétlenül meg kell győ-
ződni.
 Különösen veszélyes helyek a ●●

jégen: a műtárgyak környéke, a 
halak vermelő helye, a feltörő 
források környéke, ahol áramló 
víz van, a halágy környéke és a 
vízi-növényzettel benőtt terület. 
A felsorolt helyeken csak foko-
zott figyelemmel és a szabályok 
betartásával szabad tartózkodni 
és munkálatokat végezni. 
 Minden kivágott lék sarkait kö-●●

telező kijelölni! A kijelölés tör-
ténhet a lékből kiszedett jégdara-
bokkal vagy erre alkalmas egyéb 
anyagokkal (nádcsomó, botokra 
kötött ruha, stb.) A kijelölés célja 
az, hogy a jégen közlekedőket 
vagy sportolókat a jelölés időben 
figyelmeztesse a veszélyforrásra. 

Forrás: Lajkó István Halászati  
alapismeretek

Úgy tűnik, e két faj közül fog 
kikerülni a Magyar Haltani Társa-
ság által meghirdetett „Év Hala – 
2013” verseny győztese. Egyesek 
úgy tartják, hogy a társaság hon-
lapján folyó szavazás tulajdonkép-
pen a menyhalat favorizáló horgá-
szok és a leánykoncért támogató 
természetvédők presztizsharca.

A horgászok nagy többsége ter-
mészetszerető ember, és a termé-
szetvédők között is szép számmal 
akadnak horgászok, tehát nincs 
értelme a szembeállításnak. Vi-
szont mindannyian halbarátok, 
akik a választás résztvevőiként 
és propagálóiként egy olyan ak-
ciót támogatnak, amelynek célja 
a Kárpát-medence őshonos halai-
nak ismertebbé tétele, természeti 
értékeink tudatosítása. Ám ettől 
eltekintve se jelenthet problémát, 

hogy ki, melyik fajra szavaz, mert 
mindhárom jelölt méltó a megtisz-
telő címre. A ramsari egyezmény-
hez csatlakozott országok önként 
vállalt kötelezettsége „a vizes élő-
helyek bölcs hasznosítása”. Eb-
ben a természetvédelem mellett 
a rekreációt és a halfogyasztást 
elősegítő tevékenységeknek, így 
a horgászatnak is helye van. Arra 
biztatjuk tehát a halbarátokat, hogy 
mindenféle megkötöttség nélkül 
válasszanak az év hala jelöltjei kö-
zül, és a legszimpatikusabbra adják 
voksukat – összegezte a haltani 
társaság álláspontját Harka Ákos, 
az egyesület elnöke. A szavazó-
felület, a fajok képe és jellemzése 
2012. december 31-éig érhető el a 
társaság honlapján: www.haltani-
tarsasag.hu.

Magyar Haltani Társaság

21/2012. Az elnökség megtárgyal-
ta és elfogadta a 2013. évi munka-
tervet.
22/2012. Az elnökség javasolta ifj.
Varga Albert, (mint világbajnok), 
Szűcs Éva, Kovács Gábor, (megyei 
válogatott versenyzők) és Szűcs 
Sándor, (mint társadalmi aktíva) 
horgásztársak elismerését a megyei 
sportgálán, mivel eredményeikkel 
és munkájukkal kiemelkedő telje-
sítményt értek el a versenyhorgá-
szat területén.
23/2012. Az elnökség módosította 
a 16/2012 számú szeptemberi ha-
tározatát, a császárszállási, Kele-
ti-főcsatorna és a tunyogmatolcsi 

éves jegyek árainak vonatkozásá-
ban, és az alábbiak szerint fogadta 
azt el. 
Császárszállás felnőtt éves nap-
pali: 27 500 Ft Éj-Nap: 38 000 
Ft Kedvezményes nappali éves: 
22 000 Ft Éj-Nap: 31 000 Ft.
Tunyogmatolcsi felnőtt éves parti: 
22 000 Ft csónakos: 28 000 Ft Ked-
vezményes parti: 17 500 Ft Kedvez-
ményes csónakos: 22 000 Ft. 
Keleti-főcsatorna felnőtt éves 
parti: 13 500 Ft, csónakos éves: 
17 000 Ft, Kedvezményes parti: 
11 000 Ft, Kedvezményes csóna-
kos: 13 500 Ft.

Virág Imre, elnök

A 2012. évi küldöttköz-
gyűlésen, összevonásra 

került a Halgazdálkodási 
Szakbizottsá g a Környezet-
védelmi Szakbizottsággal.

Így bizottságunk igyekezett 
mind két területen helyt állni. 
Környezetvédelmi munkánk során 
említést érdemel az áprilisban a 
tunyogmatolcsi önkormányzattal 
közösen szervezett szemétszedés, 
a Holt-Szamos partjainál, ahol is 
128 zsák szemetet szedtek ös-
sze a résztvevők. A takarítás fo-
lyamatosan történt ezt követően 
is, halőreink havonta 20-25 zsák 
szeméttől, hulladéktól szabadítják 
meg a vízpartot. 

Császáron a Vízügyi Igazgató-
ság közhasznú munkásokkal old-
ja meg ezt a problémát, a sze-
mét elszállításába besegítünk az 
UAZ-zal. Már kiírásra került a 
MOHOSZ „Tiszta víz rendezett 
vízpart”pályázati felhívása, melyet 
a sajtón és a honlapunkon keresztül 
publikálunk az egyesületek felé. A 
pályázat beadási határideje: 2012. 
december 28. 

Halgazdálkodási feladatainknak 
is igyekeztünk eleget tenni. Rend-
szeresen részt vettünk és ellen-
őriztük a szövetségi telepítéseket. 
Javasoljuk az egyesületeknek is, 
hogy vegyenek részt a mérlegelés-
nél, ellenőrizzék a szállítmányt.

Császárszálláson olvadás után 
2-3 mázsa folyami harcsa pusztu-
lását tapasztaltuk, amit bejelentet-
tünk a felügyelőnek. Az elpusz-
tult tetemek szakszerű elszállítása 
megtörtént. 

Összevont ellenőrzést egyszer 
végeztünk az Érkerti Rendőrőrs 
munkatársainak bevonásával. 

Két ízben a halőri intézkedés 
nem bizonyult elegendőnek, rend-
őri segítséget kellett kérnünk. Egy 
esetben éppen „kéznél volt” a rend-
őr, mivel ő is ott horgászott. Ennek 
egyébként jó hatása, visszatartó 

ereje van a tilosban járókra. A víz-
szintje év vége felé lecsökkent, be 
is volt kissé zöldülve, de utóbbin a 
szél segített. A Vízügy sétány ki-
alakítását tervezi, őszre ígéri, hogy 
megindulnak a munkálatok, remél-
jük, hogy ettől függetlenül zavarta-
lan lesz a horgászat.

A Holt-Szamoson kétszer végez-
tünk közös rendőri ellenőrzést, me-
lyen a felügyelő bizottság is részt 
vett. Ellenőrzés után kiértékeltük 
az eredményt. Négy főt feljelentet-
tünk engedély nélküli horgászatért, 
5 főt figyelmeztettünk 3 botos hor-
gászatért. 

A Keleti-főcsatornán a közös el-
lenőrzések során 2 fő lett feljelent-
ve és szintén 2 fő figyelmeztetve, 
erre a vízterületre is rányomta bé-
lyegét a nehéz gazdasági helyzet. 
Itt is ellenőriztük a haltelepítést is, a 
szállítmánnyal nem volt probléma. 

A Halásztanyai csatornát is rend-
szeresen ellenőrizzük, egyszer volt 
a polgárőrséggel közös ellenőrzé-
sünk, 1 db varsát szedtünk fel. A 
nyár közepén itt is nagyon lecsök-
kent a vízszintje, a környékbeliek 
állítólag vasvillával szedték ki a 
több kilós halakat, tetten érés saj-
nos nem történt ez ügyben. 

Előttünk álló feladat még a téli 
halvédelem, mivel nagyon ala-
csony a vízszint legtöbb szövetségi 
és egyesületi vizeknél, az őszi tele-
pítés nem javasolt. Fokozottan oda 
kellesz figyelni a lékelésre, fény-
folyosók kialakítására. A halőrök 
figyelmét felhívtuk a stihlfűrészek 
munkába állítása előtti karbantar-
tásra, átvizsgálásra. 

Gura Mihály

20/2012. Az elnökség megbízta a szövetség elnökét, hogy a megyei 
horgászvezetők konzultációját 2013. február 2-ára hívja össze, 
szakelőadókat is felkérve. Továbbá ugyanezen a napon, a konzul-
tációt megelőzően a küldöttközgyűlést is hívja össze az ügyészségi 
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. 
Helye: Start Vállalat, Nyíregyháza, Bujtos út 32.

Háromfordulós feederes verseny
Ülésezett a verseny szakbizottság!

A verseny szakbizottság legutób-
bi ülésén értékelte a 2012. évi ered-
ményeket, és a következő időszak 
versenyeinek előkészítésével fog-
lalkozott. A legfontosabb feladatnak 
a bizottság azt tartja, hogy a 2013. 
évi versenyek helyszínein a részt-
vevők a korábbi évnél lényegesen 
nagyobb fogási eredményeket tud-
janak produkálni,s a végeredményt 
ne a véletlenszerű fogások dönt-
sék el. Jelenleg a helyszínek ki-
választása folyik, minden horgász 
javaslatára, véleményére számít a 
szakbizottság. A következő évben a 
szakbizottság újdonságként 3 fordu-

lós – különböző helyszínen, és idő-
pontban tartott – feederes versenyt 
kíván szervezni, lehetővé téve ezzel 
az évadnyitó versenyen kívül is az 
e horgászmódszert kedvelő horgá-
szok vetélkedését. Abban bízik a 
verseny szakbizottság, hogy ezzel a 
versenysport további érdeklődőket 
vonz majd, s a versenyeken keresz-
tül egyre többen ismernek meg a 
versenyen kívüli horgászataik során 
is sikeresen alkalmazható, eredmé-
nyes horgászmódszereket.

Az érdeklődők az időpontokról a 
2013. évi versenynaptárból értesül-
hetnek majd.

A Fehérgyarmati Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi és Köz-
lekedésrendészeti Osztálya lopás 
vétségének gyanúja miatt nyomo-
zást rendelt el 2 fő ellen. Kiszabott 
bírság 15 ezer forint.

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság 
Újfehértó Rendőrőrs jogosulatlan 
horgászat miatt 3 fő ellen tett 
feljelentést. A Nyíregyházi Városi 
Bíróság 1 fő esetében 8 ezer forint 
bírságot szabott ki, 2 főt figyel-
meztetésben részesített.

2012. ÉVBEn kISzABott HAlVÉdElMI BírSágok kIMutAtáSA:
Vízterület 
neve A szabálysértés módja szabálysértés 

száma Kiszabott bírság/fő

Holt Szamos

engedély nélküli horgászó (visszaeső 1év alatt 2 alkalom) 1 fő 50 ezer forint

engedély nélküli horgászat 22 fő 10-30 ezer forint

3 botos horgászat 4 fő 20-30 ezer forint

4 botos horgászat 1 fő 30 ezer forint

Keleti  
főcsatorna 

Engedély nélkül horgászó (visszaeső 1 év alatt 2 alkalom) 1 fő 20 ezer forint

engedély nélküli horgászat 19 fő 10-30 ezer forint

4 és több botos horgászat 2 fő 30 ezer forint

Császárszállás 4 botos horgászat 1fő 20 ezer forint

Összesen: 51 fő

A felnőtt horgász a méretkor-
látozás alá eső halakból fajon-
ként naponta 3 db-ot, összesen 5 
db-ot foghat, kősüllőből összesen 
3 kg-ot, míg az egyéb halakból, 
benne a mérettel védett menyhal-
ból, összesen 10 kg-ot. 

A naponta fogható 5 db nemes 
hal megoszlása lehet pl. 3 ponty-
hoz 2 süllő vagy 1 pontyhoz 2 
csuka, 2 amur, stb. 

Az „egyéb” gyűjtőszó a méret-
korlátozás alá nem eső halfajokra 
vonatkozik, így a keszegfélékre, a 
compókra, a kárászokra, a törpe-
harcsára, busára, stb., de idetarto-
zik a mérettel védett menyhal is. 
Amíg a zsákmány az e csoportba 
tartozó halakból a 10 kg-ot nem 

éri el, az olyan –bármekkora- hal 
is megtartható, amellyel a súly-
határt a horgász túllépi. (Pl. 8 kg 
keszeg birtokában az esetleg fo-
gott 15 kg-os amurt megtarthatja, 
de horgászatát „egyéb” halakra 
azonnal be kell szüntetni) A víz-
hasznosítók, a horgász szerveze-
tek a törvényi előírásokkal szigo-
rúbban is szabályozhatják a fog-
ható mennyiségeket, ezt a helyi 
horgászrendjükben és általában a 
területi engedélyeken rögzítik. 

Az ifjúsági horgászokra vonat-
kozó előírások az előzőektől a 
horgászkezelésű vizeken általá-

ban eltérnek. A helyi horgászrend 
alapján az ifjúsági horgász na-
ponta a méretkorlátozás alá eső 
halakból fajonként 2 db-ot, ös-
szesen legfeljebb 3 db-ot foghat. 
Az egyéb halak fogási lehetőségét  
(10 kg)is tovább korlátozhatják a 
helyi horgászrendek. 

A gyermek horgász naponta 
csak egy méretkorlátozás alá eső 
halat foghat, és 5 kg egyéb halat 
azokon a vizeken, ahol a törvényi 
előírásokat alkalmazzák. Más vi-
zeken a helyi horgászrend szabá-
lyozza a törvénynél szigorúbban a 
gyermek fogási lehetőségeit. 

Fentiek miatt nagyon fontos, 
hogy a helyi horgászrendet a hor-
gászat megkezdése előtt elolvas-
ni, mivel a törvényi előírásoknál, 
korlátozásoknál szigorúbb szabá-
lyok, előírások is lehetnek a víz-
területeken. Fontos! A horgász-
kezelésű vizeken és ahol előírják a 
méretkorlátozással védett halakat 
(menyhal kivételével) kifogásuk 
után azonnal, vagyis a horgászat 
folytatása előtt kell bejegyezni a 
Fogási naplóba!

Az „egyéb” kategóriába tarto-
zó halakat (keszegfélék, kárász, 
garda, stb. és a mérettel védett 
menyhalat), a horgászat befejezé-
se után, de naponta legalább egy-
szer be kell írni!

Mennyiségi korlátozások

VErEB láSzló  
HArcSáJA
A 6,64 kg-os, 92 
cm-es harcsát a 
máriapócsi kistó-
ban fogta július 
6-án éjfél előtt 
néhány perccel. 

cSErgő 
árPád 
nyíregyházi 
horgász fog-
ta ezt 10,5 
kg amurt a 
Takta csator-
nán

A Pontyot, amelynek 
súlya 7 kg volt, Márföldi 
János kálmánházi 
lakosnak sikerült 
horogra akasztania a 
gávavencsellői János-
tavon még októberben.
 
Fotó: Szikora iloNa

kuBurczIk BÉlA 
Császárszállás Hor-
gász Egyesület tag-
ja 2012. július 8-án 
Gyula mellett Mun-
kácsi tóban fogta 
ezt a 69 cm és 9,85 
kg-os pontyot.
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Horgászok Figyelem!
2013. január 10. A fogási 
napló leadásának határ-
ideje!

Kérjük, hogy a fenti időpontig a 
fogások összesítése után juttassák 
el egyesületeinkhez, ahol további 
összesítésre kerül. A 2013. évi en-

gedélyek váltása zökkenőmentesen 
történik, akár már december utolsó 
napjaiban is megújíthatják enge-
délyüket azok a horgászok, akik 
az újévet a vízparton szeretnék 
kezdeni. Jó horgászatot kívánunk, 
és találkozzunk 2013-ban is a víz-
partokon!

Környezetvédelemberuházás
Átadták a Tisza megerősített beregi töltését

Átadták a Tisza megerősí-
tett beregi töltésszaka-

szát november 8-án a Vásá-
rosnamény és Lónya között 
megemelt és szélesített, 28 
kilométer hosszú gátrészt. 

Az észak-beregi árvízvédel-
mi rendszer 6,3 milliárd forintos 
komplex fejlesztése – a Vásár-
helyi-terv továbbfejlesztése című 
program keretében – európai uni-
ós és állami támogatással való-
sult meg. Az árhullámok elleni 
védelmi biztonságot jelentősen 
növelő gátépítés során egy mé-
terrel emelték meg a Tisza régi 
töltését, a keresztmetszetét pedig 
megduplázták. A beruházás során 
partvédelmi rekonstrukciós mun-
kálatokat is végeztek, fejlesztették 
a távjelzőrendszert, és két új gátőr-
házat építettek.

A megemelt és szélesített, 28 
kilométer hosszú töltésszakasz-
ba csaknem 1,5 millió köbméter, 
több tízezer teherautónyi földet 
építettek be. A gátkoronán szilárd 
burkolatú utat alakítottak ki, ami 
árhullámok esetén segíti majd a 
védekezésben résztvevő gépek biz-
tonságos közlekedését, egyébként 

pedig kerékpárútként funkcionál. A 
Tisza beruházással érintett beregi 
szakaszán három helyen, Tiszaa-
donynál, Lónyánál és az ukrajnai 
oldalon fekvő Szalóka (Szolovka) 
közelében partvédelmi rekonstruk-
ciót is végeztek, 5300 köbméternyi 
követ építettek be, hogy az ottani 
töltésszakaszokat védjék a folyó 
sodrásától.

    A vízrajzi monitoringrendszer 
fejlesztésének részeként Lónyánál 
a vízmércét, Vásárosnaménynál az 
úgynevezett törzsállomást építet-
ték át. Szintén Lónyánál, valamint 
Tiszakerecsenynél pedig hidrome-
teorológiai távmérő állomást ala-
kítottak ki, amelyek kapcsolódnak 
a Felső-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
árvízi információs hálózatához. A 
Tisza legárvízveszélyesebbnek tar-
tott beregi részén, az országhatár 
és Vásárosnamény között már ko-
rábban, a 2001. március 6-ai árvíz 
után megerősítették a töltést. Ak-
kor Tarpánál szakadt át a gát, és az 
árvíz mintegy 100 milliárd forintos 
kárt okozott a térség magánházai-
ban, melléképületekben, középüle-
tekben és egyéb létesítményekben, 
valamint a mezőgazdaságban.

Az édesvízi halgazdálkodás 
nyerhet az uniós reformokkal

Az édesvízi halgazdálkodás fej-
lesztése számottevően segítheti az 
iparszerű halászat visszaszorítását, 
az óceánok élővilágának megmen-
tését. 

A magyar EU elnökség idején 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter több európai miniszterrel 
közösen javasolta, hogy a Közös 
Agrárpolitika a jövőben jelentősen 
támogassa az édesvízi halgazdál-
kodást. Magyarországnak az édes-
vízi haltermelés területén kiváló 

adottságai vannak. A legnagyobb 
mennyiségben termelt halfajunk a 
ponty. A jelenlegi haltermelési inf-
rastruktúra jobb kihasználásával és 
új beruházásokkal Magyarország 
a jelenlegi 22 ezer tonnás halter-
melését mintegy 10 ezer tonnával 
növelhetné 2020-ra. A fejlesztés-
hez szükséges a tervezett Uniós re-
formok bevezetésére és a nemzeti 
szabályozás felülvizsgálatára.

OBJEKTÍV Hírügynökség  
2012. november 16.

MEgúJul A HorgáSztó. A Székely Őzetanyai-horgásztó sokak 
kedvenc vize. A korábbi horgásztó vizét leengedve, a nyáron a 
munkagépek dolgoztak a meder felújításán.  

VAlAHol 
Végh Antal 
szülőhelyén 
van a horgá-
szok paradi-
csoma...
Fotó: e Nagy 
iStváN

IMPrESSzuM

Tanösvény, kalandpark és 
nemzetközi horgászpálya

Tiszalök város természeti adott-
ságai, földrajzi elhelyezkedése ren-
geteg lehetőséget rejt magában. 
Egy alapítvány szeretne megva-
lósítani a tiszalöki kenyérgyári 
holtágnál egy tanösvényt, vala-
mint egy nemzetközi szintű hor-
gász-versenypályát. 

A tanösvényre benyújtott pályá-
zatuk nyert. A tiszai szabad strand 

fejlesztésére, kishajó kikötőre, 
valamint egy kalandpark létreho-
zására is beadtak egy pályázatot. 
Reménykednek a pozitív elbírálás-
ban, mert fontos volna, hogy a sza-
badidejüket a Tisza-parton eltöltő 
tiszalökiek, illetve az ott nyaralók 
megfelelő szolgáltatásokhoz jussa-
nak. M. Magyar László 
Megjelent a Kelet-Magyarországban

Ellesett vízparti pillanatok

De hol van itt a víz?

Most én főzök nektek...

Ezért ezt is mérlegeljük...

Minek ez a sok cucc, ha nincs hal...

Ekkora halat szeretnék fogni...

Add uram a kapást! Lepkevadászat
Ezzel is lehet fogni?

Mit lehet ezen  
szeretni?

Na, add csak ide, ez az enyém...

Erőgyűjtés...
Fotók: turcsán krisztina,  
PaPP Gyula, komári Géza

Azért a szemem a pályán...

A nyertes csapat

Ekkora halam ment el...

Kettő az egyben

Ugye ez is beszámít...

Ennyi kapás mellett jut idő a pihenésre is...

Ez is nyomja a 
súlyt



A horgászat él és élni akar
Tisztelt Horgásztársak!

Ismét eltelt egy év. Az évvége 
felé a legtöbb ember számvetést 
készít. Mintegy összegzésképpen 
számbaveszi a jó és rossz dolgokat, 
és úgy fog az eltelt esztendőre em-
lékezni, hogy kinek-kinek miből 
jutott több osztályrészéül. 

Nekünk, horgászoknak, illetve 
az olyan embereknek, akiknek a 
természet és a környezet szeretete 
az egyik legfontosabb szempont, 
nem lehet közömbös, hogy milyen 
évet zártunk és milyen évek elé 
nézünk. Immár közhasznú megyei 
szövetségként folytatva a munkán-
kat, a horgászegyesületek és a hor-
gászok érdekeinek képviseletében 
elmondhatom, hogy egy nagyon 
nehéz, de tevékeny esztendőt zár-
tunk. Ha visszagondolok a közel-
múltra, 1993-ra, amikor a megyei 
horgász szövetség megalakult, 
szinte el sem hiszem, jövőre lesz 
20 éve annak, hogy a MOHOSZ 
Megyei Intéző Bizottságából életre 
hívtuk a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségét. Utólag visszatekint-
ve, a közel két évtized alatt nagy 
utat jártunk be. Az idő a bizonyí-
ték arra, hogy a civil szervezetekre, 

horgászegyesületekre megvan a 
társadalmi igény hazánkban. 

Ebbe az irányba mutat a 
jogszabály változás is, hi-
szen az idén lépett élet-
be az új civil törvény, 
ami nemcsak szövet-
ségünkre, de a hor-
gászegyesületekre is 
komoly feladatokat 
ró, ehhez pedig fele-
lősségteljes emberek 
kellenek. 

A Magyar 
Országos Hor-
gász Szövetség 
tagjaként az 
előttünk álló 
l eg fon tosabb 
feladat az éppen most folyamatban 
lévő halászati törvény módosítá-
sával kapcsolatos érdekvédelmi 
tevékenység. Igen aktívan részt 
veszünk ebben a munkában, mert 
nem mindegy számunkra sem, 
hogy milyen feltételek mellett tu-
dunk majd horgászni. 

Magyarországra és egész Eu-
rópára jellemző nehéz gazdasági 
helyzet a horgásztársadalomra is 
rányomja bélyegét. Sajnos, a drá-
ga takarmány és a megnövekedett 

előállítási költségek, a hal árának 
jelentős drágulásához vezetett. Ez 

elsősorban a területi engedé-
lyek árának növekedésében 

vehető észre. Ennek el-
lenére a horgászat él és 
élni akar! Bizakodásra 

adhat okot, hogy a 
horgászok létszáma 
nem csökkent olyan 
mértékben, amint az 
elvárható lett volna 

a körülmények 
hatása alatt. A 
Villantó magazin 
hasábjain keresz-
tül kívánok sok 
szeretettel, kitar-
tást elsősorban 

a horgászegyesületi vezetők szá-
mára, akik nap, mint nap szembe-
sülnek a nehézségekkel, valamint 
szintén nagy szeretettel üdvözlöm 
a megye összes horgászát, 2013. 
évre is sikeres szép horgászatot és 
jó egészséget kívánva!

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt  

kívánunk!
Virág Imre elnök 

és a Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége 

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

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

Rekord. Magyar horgász még 
nem fogott nagyobb pontyot 
(37,9 kilót nyomott), mint a 
nyíregyházi Pámer László./5.

Kelemen Zoltán a Holt-
Szamosból kifogott 9 kg-os 
ponttyal./5. Fotó: SzéleS SzabolcS

A gá va
vencsellői 
megyei csu ka-
fo gó ver seny 
helyezettjei./8.

MAGAZIN
Villantó

Így csak kevesen láthatják

Jurcsek Ferencnek augusztus 
8-án este 21.30-körül egy 9 kg 
tömegű és 110 cm hosszúságú 
folyami harcsa akadt a horogra 
a nagykállói Vadkert Tápcsa-
tornán.

Édesapánk öröme. Édes-
apám október 11-én fogott a 
Gávavencsellői Kacsa-tavon 
egy 7,5 kg-s és 91 cm-es csukát. 
Szeretnénk az Ő örömét meg-
osztani az olvasókkal. Édesapá-
mat Fekete Bélának hívják és 
Tiszabercelen él.

Hadas Attila nyírteleki horgász 
pergetve fogta ezt a gyönyörű 
4,39 kg-os csukát a tiszavasvári 
Kacsatóban november 24-én 
13.00 óra körül. A hal a súlymé-
rés után visszakerült a tóba.

Fehér Mihály gávavencsellői 
lakos a Tiszaparti HE kezelésé-
ben lévő Kacsa-tó gávai részén 
8 kg-os csukát fogott.

Fotó: Dögei Mihály

Köszönet az 1%ért
Köszönjük azoknak, akik 

2011. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Szövetsége számára 
ajánlották fel.

A befolyt 62 587 Ft-ból a Vil-
lantó Magazin horgászújság ki-
adási költségét egészítettük ki.
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 
Adószámunk: 19207119-1-15

November 8-án ünnepélyes kere-
tek között Tállai András, a Belügy-
minisztérium önkormányzatokért 
felelős államtitkára és dr. Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára átadta a térség 
egyik legnagyobb európai uniós 

beruházásának keretében megújult 
beregi töltésszakaszt. A beregi ár-
vízvédelmi rendszer komplex fej-
lesztésére irányuló beruházás a 
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
program részeként, 6,3 milliárd Ft 
értékű európai uniós és állami tá-
mogatással valósult meg./2.

Ünnepélyes keretek között átad
ták a megújult beregi töltést

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége

Eredményekben, 
sikerekben  

gazdag boldog új 
évet kíván  

minden kedves  
olvasójának a  

Villantó Magazin  
szerkesztősége!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a Tisza gátjai mentén ősszel 
madártávlatból. Így látták a magas-
ból a Készenléti Rendőrség Külön-

leges Szolgálatok Igazgatóság Lé-
girendészeti Parancsnokságának a 
légtérben járőröző munkatársai: Öt-
vös László és Kovács Róbert rend-

őr alezredes pilóták, az MD-500-as 
helikopter fedélzetéről.

H. Szabó Sándor,  
Magyarországi légi felvételei

4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10. 
szám alatt lehet.

A horgász szövetség irodája mellett,  
a Galéria Üzletházban földszinti,  

45 m2-es üzlethelyiség  
hosszabb távra kiadó.

Érdeklődni: 06/30-62-72-882-es 
telefonszámon, vagy a 

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Közhasznú Szövetségénél

Záhony körzetében a vasúti 
határhíd a Tisza felett

Lónya pontonhíd

Tiszabercel

A Szamos légi felmérése A Szamos légi felmérése

A Tisza és a Túr találkozása 
(Nagybukó) Szatmárcseke 
közelében madártávlatból


