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Kálló a legjobb. Az idén is a kisvárdai Báger-tavon került 
megrendezésre az I. osztályú csapatbajnokság. Az első helyezést a 
Nagykállói SHE csapata szerezte meg./7.

Eltűnt a Holtág. 
A tavaszi áradás-
kor Tiszalöknél a 

kenyérgyári holtág-
nál a víz szinte telje-
sen ellepte a révhez 

vezető utat és a 
hidat. Erre utoljára a 
2000-es nagy árvíz-

nél volt példa.
Fotó: Balogh tamás

Kitüntetés. A 
szövetség elnök-
sége a megyei 
horgászmozgalom 
és a horgászkö-
zösség érdekében 
kifejtett eredmé-
nyes munkájukért 
a „Horgászegye-
sületért” kitünte-
tést adományozta 
Tátrai Andrásnak, 
a Felügyelő 
Bizottság elnö-
kének.
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Rekordfogások, események

Jól kezdődött az év

A megyei horgász szövet-
ség régi-új elnökségét 

egyhangú szavazással vá-
lasztotta meg a küldöttköz-
gyűlés.

Számomra nem 
meglepő az eredmény, 
hiszen a szövetség je-
lenlegi elnöksége ös-
szeszokott jó csapatot 
alkot, így a fontosabb 
döntések az elnökségi 
üléseken igazi csapatmunka ered-
ményeként születnek. A korábbi 

években sajnos előfordult, hogy az 
elnökségnek voltak olyan tagjai, 
akik máshogy és más irányba gon-
dolkodtak a szövetség vagyonának 

hasznosítása illetve a 
vízterületek haszno-
sításának vonatkozá-
sában, de napjainkra 
már egy letisztult lég-
körben dolgozhatunk, 
ahol elsődleges szem-
pont, nem a magánér-
dek, hanem a jobbító 

szándék. Úgy gondolom, az idő 
minket igazolt./3.

A jól működő dolgokon 
nem célszerű változtatni
A jól működő dolgokon 

2013. április 20-án tartotta éves 
rendes küldöttközgyűlését a 
megyei horgász szövetség, a ha-
gyományos helyen, a nyíregy-
házi Start Vállalat ebédlőjében 
33 fő küldött jelenlétében./3.

Megyei Szövetség elnöksége
Virág Imre elnök
Farkas Sándor alelnök
Banu László elnökségi tag
Dr. Isaák László elnökségi tag
Dankó Mihály elnökségi tag
Orosz Sándor elnökségi tag
Oláh Károly elnökségi tag
Gura Mihály elnökségi tag
Szűcs Sándor elnökségi tag

A harmadik tükrös. A fehér-
gyarmati Bíró Zoltánnak a leg-
kisebb hala is a közel három 
kilót nyomot. A helyi téglagyári 
horgásztó egyben kedvenc kirán-
dulóhely is a környékbelieknek! 
 Fotó: E. Nagy IstváN

Kabai Tibor amur fogása. 
2013. április 30-án 20.30 perc-
kor 9,70 kg amur akadt horog-
ra. Kemény kukoricával sikerült 
kifogni, a Nagykállói Vadkerti 
tápcsatornából.

Bajkó Tamásné ezt a 6,82 kg-
os tükröst picker bottal, 18-as 
előkén 10-es horoggal, csonti 
csalival fogta. A hal visszakerült 
a Nagykállói Vadkerti tápcsator-
nába.

Éjszakai harcsa. Ezt a 40,5 kg-
os harcsát éjszaka éjfél körül fog-
ta Sárvári Lajos (Aranyosapáti) 
az Apagyi HE tagja a Kenderázta-
tón. Tenyérnyi kárász volt a csali! 
Viszonylag hamar partra került a 
hal, de a helyet ismerve erőltet-
ni kellett, mivel nagyon akadós 
területen lett megakasztva.

Dankó Mihályné a Kelet-Ma-
gyarország napilap házi hor-
gászversenyén szerzett előkelő 
helyezést ezzel a szép tükrössel 
az Orosi Erdélyi Majorban.

Rekord a versenyen. Az apagyi egyesület versenyének legnagyobb 
hala, egy 10,78 kg-os tükrös. Debreceni Mihály (Nyírlövő) Apagy HE tagja, 
aki megfogta ezt a nem mindennapi példányt, melyhez féder botot, 0,22 
főzsinórt, 16-os előkét használt trágyagiliszta csalival. Egyébként nap-
pali 8 órás versenyen 316 kg hal lett mérlegelve, ami magasan rekordnak 
számít vizünkön.

Vissza a tóba. Ezt a 14 kg-os pontyot Szabados János újfehértói lakos 
fogta Császárszálláson  április 8-án reggel 9 óra körül. 5 perc fárasztás 
után sikerült kifognia. Az idén már több szép pontyot is fogott. A pontyot 
fényképezés után visszaengedték a tóba.

Kapitális harcsa. Kicska Ist-
ván mátészalkai horgász a vajai 
őstóban május 8-án 22 órakor 15 
cm-es bodorkával fogta ezt a 43 
kg-os, 190 cm hosszú harcsát.

Nagy kaland. Kovács Gábor nyír-
teleki horgász egy gyönyörű 10,5 
kg-os pontyot fogott a tiszavasvári 
Kacsás tóban. A hal a mérlegelés 
után visszakerült a vízbe.

Milka László 2013. év első nagy 
fogása ez a harcsa, súlya min. 25 
kg, a mérleg ennyit tudott mérni, 
hossza 155 cm. Milbo horgásztó 
Mátészalka Széchenyi u. 184.

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAfter alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

2013. április 20-án tartotta éves 

Új elnökség a megyei horgász szövetség élén
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Sikeresen zárult a  
„Tiszta Szamos” program

Ponty telepítés a 
szövetségi vizekbe!

Halászvizsgát tettek

Engedély nélkül, tiltott mód-
szerrel horgászott – elfogták

Május 31-én került sor a 
„Tiszta Szamos” elneve-

zésű Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program 2007-2013 
HURO-ETE keretében meg-
valósult környezetvédelmi 
programzáró rendezvényére 
Vásárosnaményban.

A résztvevők összegezték a prog-
ram eredményeit, tapasztalatait. 
Az elhangzott értékelések szerint a 
program elérte a kitűzött céljait. A 
határ mindkét oldalán lebonyolított 
programelemek (előadások, környe-
zetvédelmi vetélkedők, képzőművé-
szeti pályázatok, illegális hulladék-
lerakókat megszüntető szemétsze-
dési akciók) hangsúlyosan felhívták 
a figyelmet a folyó által kínált lehe-
tőségek fenntartható módon történő 

használatára, a környezeti állapot 
javítására, megtartására.

A Szamos, mint a térségünk egyik 
kiaknázható erőforrása csak akkor 
segítheti a folyó mentén élők megél-
hetését (mezőgazdasági, turisztikai 
lehetőségek) ha sikerül visszaszo-
rítani, megszüntetni a folyó mellett 
élőktől függő szennyezések (kom-
munális hulladékok, ártéri gazdál-
kodásnál használt vegyszer- és ipari 
szennyezések) folyóba kerülését. 

A „Tiszta Szamos” program 
megerősítette a résztvevőkben, 
hogy a határ mindkét oldalán szük-
ség van az önkormányzatok, intéz-
mények, civil szervezetek és nem 
utolsósorban a térség lakosságának 
összefogására ahhoz, hogy a Sza-
mos folyó értékeit megőrizhessük. 

Beregi Természet-  
és Környezetvédelmi Egyesület

2013. június 18.-án horogérett ponty telepítés lesz a 
megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő Császár-
szállás-Oláhréti víztározóba, a Keleti főcsatornába, a 
tunyogmatolcsi Holt Szamosba és a Tiszateleki XXI. 
számú csatornába. Szeretettel várjuk a horgászni vá-
gyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk! 

2013 májusában szövetségünk 
ismét halásztanfolyamot szerve-
zett, mely után 18 fő tett sikeres 
halászvizsgát, a Szabolcs-Szatmár 
Bereg megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága és 
a tatai Mezőgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója és tanára közre-
működésével. 

A tanfolyamra május 11-én ke-
rült sor, ahol színvonalas előadá-
sokat hallgathattak meg a leendő 
halászok, megkapva a vizsgához 
szükséges anyagokat, melyből 
egyénileg tudtak felkészülni.  Má-

jus 18-án, szombaton 18 fő tett 
sikeres vizsgát. Rendkívül jól sike-
rült a vizsgázók felkészítése, mert 
a 108 pontos tesztből mindenki 
nagyon jól teljesített, így szóbeli 
vizsgát tennie (76 pont alatt) sen-
kinek nem kellett és ebbe beleér-
tendő, hogy elégtelen dolgozat sem 
született. A vizsgázók örültek a jól 
sikerült eredményeknek, és köszö-
netüket fejezték ki a színvonalas 
felkészítésért. Vizsga után Lajkó 
István a „Halászati alapismeretek” 
című könyv szerzője dedikálta 
könyvét a hallgatóknak.

A Tiszavasvári Rendőrkapitány-
ság hivatalos személy elleni erőszak 
bűntett, könnyű testi sértés vétség, 
valamint állatkínzás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást J. József 
30 éves tiszavasvári lakos ellen. 

A rendelkezésre álló adatok sze-
rint az elkövetőt a helyi halőr április 
23-án délután a Keleti-főcsatorná-
nál tetten érte, amikor engedély nél-
kül, tiltott módszerrel horgászott. A 
halőr igazolta magát, majd felszólí-
totta a férfit, hogy mutassa horgász-

igazolványát, ám ekkor az elkövető 
egy alkalommal megütötte a 67 
éves férfit és elmenekült a helyszín-
ről. A rendőrök a bejelentést köve-
tően azonnal nagy erőkkel meg-
kezdték az ismeretlen elkövető fel-
kutatását, minek eredményeképpen 
a férfit rövid időn belül elfogták. 
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya J. Józsefet őrizet-
be vette és kezdeményezik előzetes 
letartóztatását.

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Rendőr- főkapitányság

IMPRESSZUM

Tunyogmatolcs önkormányza-
ta a megyei horgászszövetséggel 
közösen, a Holt-Szamos partjá-
nak és vízfelületének a szemét-
től való megtisztítására április 
24-én szemétszedési napot tar-
tott. A résztvevők között voltak 
középiskolások (Petőfi Sándor 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Fehérgyarmat 9/a osztálya) 30 

fővel, az önkormányzatunk mint-
egy 40 fővel és a horgászaktivis-
ták. Az összegyűjtött szemét el-
szállításáról az önkormányzatunk 
gondoskodott. 

Az akcióban résztvevőket egy 
ebéddel jutalmaztuk és köszön-
tük meg munkájukat – adott tájé-
koztatást Soltész Bertalan polgár-
mester.

Szemétszedési nap

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

Az április 5-i hétvégén a SBS 
Tactical Baits csapata (Gál József, 
Bessenyei György, Csorba Ri-
chárd, Dankó At tila) látogatott 
el a Székely 
Őze tanyai 

h o r -

gásztóra egy két napos szezonnyitó 
pecára, amit az SBS facebook ol-
dalán mindenki nyomon követhe-

tett élőben.
A télies 

körü lmé -
nyek el-

lenére sikeres hétvégét tudhatnak 
maguk mögött a fiúk, hiszen a 4-6 
fokos vízből összesen 44 db halat 
fogtak  188 kg-os összsúlyban, 
ebből  5 db volt 10 kg fölötti, a leg-
nagyobb ponty súlya 13,1 kg.

Jó hír, hogy a 2013-as évben 
nem változnak az árak, változás 
annyiban lesz a tavalyi évhez ké-
pest, hogy befejeztük a tó etetését, 
ellentétben a horgászoknak enge-
délyezzük a napi kétszeri csónak-
ból történő etetést délelőtt  9 és 10 
óra között, valamint délután nap-
nyugta előtt 1 órával. Elkezdtük 
a büfé és horgászbolt épületének 
építését, ennek befejezése az enge-
délyeztetési eljárástól függ. Amint 
tudunk közelebbi időpontot, azt 
jelezzük a weblapunkon.

A télies tavasz után végre elkezdődött a szezon

Horgásztáborok 2013-ban
A Máriapócsi Horgász Egye-

sület az idei esztendőben, immár 
hetedik alkalommal horgásztábort 
rendez: 2013. július 15–19. között.
(hétfő-péntek) A tábor 5 napos, 
bentlakásos formában valósul meg, 
a szállás a máriapócsi tavaktól 1 
km-re. Előadások, bemutatók, és 
számos más program várja a részt-
vevőket. 
Program ízelítő, előadások,  
bemutatók: 
– Bojli készítés mesterfokon
– Pergetés az alapoktól 
– finom szerelék változatai
– Környezetvédelem fontossága

– Máriapócs látványosságai
– „Biztonságos közlekedés”

Számos előadás, meglepetés 
program, minden nap horgászat, 
foci, csocsó, pin-pong, stb. 
Bővebb információ: 
tel.: 70/387-2610 
e-mail: pocsihorgaszok@gmail.com

A Tiszadobi Tiszavirág Horgász 
Egyesület 2013. július 1-jétől jú-
lius 5-ig napközis jellegű horgász-
tábort szervez.
Jelentkezni lehet: Oláh Ká-
roly, egyesületi elnöknél a 
20/2341-806-os telefonszámon.

A Megyei Közhasznú Horgász Szövetség támogatásával az 
alábbi helyeken lesznek horgásztáborok:

Felhívás táboroztatásra!
A fentiekből kitűnik, hogy az idén kevesebben kaptak kedvet a hor-

gásztáborok szervezéséhez. Tekintettel arra, hogy a megyei horgász 
szövetség mind anyagilag mind szakmailag is támogatja a gyermekek 
táboroztatását, ezért várjuk még azon egyesületeknek, tógazdáknak a je-
lentkezését, akik szívesen rendeznének horgásztábort. 

Bővebb információ a megyei horgász szövetségnél a 42/411-372-es 
telefonszámon kérhető.
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Folytatás az 1. oldalról
A közgyűlést Virág Imre elnök 

úr nyitotta meg, majd Fesztóry 
Sándor ügyvezető igazgató számolt 
be az elmúlt év óta eltelt munkáról, 
eredményekről, kiegészítve az írá-
sos beszámolót, továbbá mivel újra 
eltelt 5 év, annak főbb eseményeit 
idézte fel prezentációjában. 

Ezt követte a megyei verseny-
szabályzat módosítása, mely ki-

egészült az alábbiak szerint: A 
versenyek alatt a védett halak nem 
tarthatóak meg, azok a versenybe 
nem számítanak. Esetleges meg-
fogásuk esetén – kíméletes ho-
rogszabadítás után – a versenyző 
köteles e halakat visszahelyezni 
a vízbe!

Továbbá: „A zsákmány vissza-
engedése minden megyei rendezé-
sű versenyen kötelező!”

A napirendi 
pontok meg-
tárgyalása és 
e l f o g a d á s a 
után a tiszt-
újító választás 
következett. 
A választás 
titkos szava-
zással, gör-
dü lékenyen 
zajlott. Vala-
mennyi tiszt-
ségviselő a küldöttek egyhangú 
támogatottsága mellett került meg-
választásra, az alábbiak szerint. 

Megyei Szövetség elnöksége 
(Lásd az 1. oldalon)

Szakbizottságok elnökei
Szilágyi Imre – Verseny Szakbizottság 
Oláh Károly – Ifjúság-Oktatási Szak-
bizottság
Gura Mihály – Víz-Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbiz.
Megyei Felügyelő Bizottság
Tátrai András – elnök
Jakab János – tag
Mandula Károly – tag

Országos Küldöttek:
Fesztóry Sándor – Országos  

Választmányba, és Jelölő Bizottságba
Virág Imre – Országos Választmányba 
és elnökségbe
Farkas Sándor – Országos  
Választmányba

Végezetül Virág Imre az Elnök-
ség nevében megyei horgászmoz-
galom és a horgászközösség érde-
kében kifejtett eredményes mun-
kájukért a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést adományozta:
–  Tátrai Andrásnak, a Felügyelő 

Bizottság elnökének és 
–  Kriston Lászlónénak a Me-

gyei Horgász Szövetség dolgo-
zójának. 
A küldöttközgyűlés ebéddel és 

kötetlen beszélgetéssel zárult. 
Fesztóry Sándor

A kuttyogatás a legősibb harcsafogási módszer
Nagy természettudósunk, Her-

mann Ottó 1887-ben megjelent 
„A magyar halászat könyve” című 
nevezetes műve a kuttyogatást a 
legősibb harcsafogási módszerként 
mutatja be, amely a Duna alsó 
és középső szakaszán, Lengyel-
országban és a hatalmas orosz fo-
lyókon terjedt el. Ebből alakult ki 
a kuttyogatás sportszerű horgász-
módszere.

A kuttyogatás a mártogató hor-
gászat különleges válfaja. A lénye-
ge: a csónakban ülõ horgász folya-
matos helyváltoztatással csalizott 
készségét a csónak mellett a víz 
fenékhez közeli vagy középső réte-
geibe sűllyesztve lassan emelgeti, 
miközben a kuttyogató korongos 
végét hol szabályos, hol pedig vál-
takozó ritmusban rövid, hátra ívelő 
mozdulattal a vízbe üti, azt köve-
tően pedig kirántja.

A kuttyogatás szerepét a harcsa 
horgászatában nehéz meghatároz-
ni, annyi bizonyos, hogy működik, 
és a mai napig eredményes hor-
gászmódszer.

A kuttyogató a halászok ősi esz-
köze, több formája ismeretes és 
tulajdonképpen ugyanazt a szere-
pet tölti be, mint a vadászok hívó-
kürtje.

A kuttyogatás nem könnyű mes-

terség, sokat kell gyakorolni a 
szerszám használatát, míg a meg-
felelő hangot kicsaljuk. A kuttyo-
gató hang akkor jó, amikor leg-
inkább hasonlít az üvegből hirtelen 
kirántott dugó pukkanásához. A 
kuttyogatás erős fizikumot és kitar-
tást igényel. Olyan helyen érdemes 
hívni a harcsát, ahol rablását előző-
leg többször megfigyeltük, vagy a 
víz adottságai olyanok – mély, tus-
kós, forgós –, hogy feltételezhető a 
harcsa jelenléte. Kuttyogatni csak 
csónakból lehet. A folyóvíz meg-
könnyíti a dolgot, mert ebben az 
esetben a ladikot a víz folyásával 
vitetjük a harcsák remélt tartózko-
dási helye felé. A kuttyogatóval, 
amely a horgász jobb kezében van, 
kis szünetekkel ütemesen ütjük a 
vizet.

A kuttyogó horgász csónakjához 
köti a rendszerint lótetűvel csa-
lizott horog zsinórját. Miközben 
egyik kezével a csalit mozgatja, 
másikkal kezeli a harcsát kapásra 
ingerlő kuttyogatót. Ez készülhet 
fából, ökörszarvból vagy akár bá-
dogbögréből is. A vízre szabályos 
időközönként lesújtó kuttyogató 
szerszám sajátos, a vízben mes-
szire terjedő hangot ad. Ez a csa-
logató hang leginkább a harcsák 
zajos táplálkozására emlékeztet, s 
a fajtársak lakmározásának képze-
te nem hagyja nyugodtan feküdni 
rejtekhelyén a falánk ragadozót.

A harcsa a legnagyobbra növő 
halunk, a harcsa különleges fo-
gási módszere, mert az egyetlen 
halunk, mely a kuttyogtató által 

gerjesztett hangra reagál. Bizonyos 
időszakokban a harcsát kuttyoga-
tással támadásra ingerelhetjük. Tu-
lajdonképpen mártogató horgászat 
sajátos felszereléssel.

Kuttyogatáskor a jónak ígérkező 
harcsás helyek fölött csónakunkkal 
lassan lecsurogva tulajdonképpen 
mártogatott módszerrel kínáljuk 
fel a harcsának a csalétket, mi-
közben a kuttyogató által keltett 
hanggal támadásra ingereljük. A 
kuttyogató kb. 350 mm hosszú, fo-
gantyúval ellátott nyélből és ennek 
végére erősített tányérból álló szer-
szám, amelyet a horgászboltokban 
nagyon ritkán lehet beszerezni.

Kuttyogtató fák
Hogyan kuttyogassunk? A kut-

tyogatás technikájának elsajátítá-
sához legcélszerűbb igénybe ven-
ni valamelyik tapasztalt horgász-
társunk segítségét. Ha erre nincs 
mód, a következők szerint járunk 
el. Vegyük a kuttyogatót a jobb 
kezünkbe, üljünk szorosan a 
csónak jobb oldala mellé úgy, 
hogy jobb kezünk túlérjen 
a csónak peremén. Ebből 
a helyzetből a kuttyogatót 
egyre gyorsabb lendület-
tel vezessük végig a víz 
legfelső rétegén. A len-
dülettel a kuttyogatót 
tartsuk könnyedén, a 
merev kéztartás hiba. 
Felső karunk a lendü-
let folyamán vállban alig 
mozog, alsó karunk annál jelentő-
sebb mozgást végez. Legfontosabb 

azonban a csukló mozgása. A len-
dületet lassúbb ütemben kezdjük, 
majd amikor a kuttyogató tányér a 
vízre ér, egyre nagyobb gyorsulás-
sal fejezzük be, úgy hogy a lendü-

let legvégén 
a csukló 
gyors moz-

gása biztosít-
sa a villámgyors 
b e f e j e z é s t . 

Mindez a másod-
perc töredéke alatt 

zajlik le. Közben a 
tányér tölcsért húz 

át a víz színe alatt, s 
amikor a tányér el-
hagyja a vizet, való-
ságos hangrobbanás 
keletkezik. Tehát nem 
a kuttyogató vízre csa-
pása okozza a hangot, 
épp ellenkezőleg. Csa-

kis arra a hangra reagál, 
amely a tölcsér felsza-

badulásakor keletkezik. 
A kuttyogatást tökélete-

sen csak sima vízben lehet 
megvalósítani.

A kuttyogatáshoz minden-
képpen csónakra lesz szüksé-

günk. Folyó vízben kevesebb a 
gond a csónak kormányzásával, 

hiszen csak arra van szükség, hogy 
a csónak a víz áramlásának irá-
nyához képest lehetőleg merőlege-
sen álljon, a nagyobb állóvizekben 
többnyire van némi légáramlás. 
Ilyenkor könnyebb a dolgunk, mert 
a szél pótolja az evezést. 

Forrás: internet

Küldöttközgyűlés:
Új elnökség, módosított versenyszabályzat

Folyt az 1. oldalról
A jelenlegi választással tehát egy 

jól összeszokott egységes elnök-
séggel indulunk neki a jövő kihí-
vásainak, amiből jut majd bősége-
sen erre a ciklusra is (2013-2018). 
Csakhogy a legfontosabbakat em-
lítsem: rövidesen lejárnak a ha-
lászati vízterületek haszonbérleti 
szerződései, ami azt jelenti, hogy 
ringbe kell szállnunk, a szövetség, 
azaz a közösség vizeinek megtar-
tásáért, valamint mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a me-
gyében található több mint 6 ezer 
hektár vízterületből a horgászati 
célra hasznosítottak továbbra is a 
horgászok kezén maradhassanak. 

Azt gondolom, hogy az sem he-
lyén való, hogy a horgászati célú 
hasznosításra alkalmas vizek közül 
mindössze 14%-ot hasznosíthatnak 

különböző horgász szervezetek. Ép-
pen ezért nagy várakozással tekin-
tek a jövőbe, annál is inkább, mert 
a készülő új halászati törvény szüle-
tését figyelemmel kísérve látok arra 
esélyt, hogy a horgászok érdekei 
előtérbe kerülhetnek majd, és vál-
tozhatnak azok az arányok, amelyek 
50 éve változatlanok. Minden esetre 
mi ennek szellemében dolgozunk. 
Persze, változások mindig vannak 
az élet egyéb területein is, szinte 
észre sem vesszük és a körülöttünk 
lévő világ megváltozik, átalakul, 
gondoljunk csak például a horgász-
eszközök, horgászmódszerek fejlő-
désére vagy például akár az Állami 
Horgászjegyek online kiadására, 
amiben a szövetség oroszlánrészt 
vállal. 

Még egy nagyon fontos felada-
tunkról szeretnék említést tenni. Ah-

hoz, hogy a jövőben eredményesen 
tudjuk képviselni a horgászok érde-
keit, azt álláspontom szerint csak 
a horgászegyesületeken keresztül 
tudjuk megtenni. Ha nincs horgász-
egyesület, akkor nincs horgász szö-
vetség sem, a horgászok pedig ma-
gukra maradnak és nem lesz arra 
lehetőségük, hogy az akaratukat 
kifejezésre juttassák. Ezért nagyon 
fontos az, hogy a horgászegyesüle-
tek egységesek maradjanak. Ehhez 
persze kell némi alázat, magunkkal 
és másokkal szemben is, mert egy 
közösség döntései azok általában a 
közösség érdekeit kell, hogy szol-
gálják, nem pedig az egyénét. 

A megyei szövetségen belül is, 
ami egy közel 14 ezer horgászt ma-
gába foglaló 69 horgászegyesület 
alkot, szintén a közösség dönt a leg-
fontosabb kérdésekben. A fejlődést 

pedig a közösség azon tagjainak 
kell értelmezni, akik tagjai ennek a 
közösségnek, de bizonyos döntések 
esetlegesen kevésbé kedvezőek rá-
juk nézve, mint másokra. Ennek az 
elfogadására van szüksége toleran-
ciára és alázatra, hiszen a demokrá-
cia alapja annak az elfogadása, hogy 
a többség döntései a kisebbségre 
nézve kötelező érvényűek! Az egye-
sületi vezetők felelőssége illetve az 
általuk képviselt közösség érdeké-
ben végzett munkája nagymérték-
ben a fentiek felismerésén is alapul. 

Végezetül a magam és az el-
nökség részéről szeretném meg-
köszönni azt a bizalmat, amivel a 
Tisztelt Horgásztársak felruháztak, 
és kívánok sok sikert és erőt a jövő 
feladatainak megoldásához!

Virág Imre
a Megyei Horgász Szövetség elnöke

A jövőben is eredményesen tudjuk képviselni a horgászok érdekeit
Ismét változott a halőrzést  
szabályozó jogszabályi háttér
A vidékfejlesztési minisz-

ter 45/2013. (VI.3.) VM 
rendelete módosítja a már 
jól ismert 78/1997. (XI.4.) FM 
rendeletét melynek a leg-
hangsúlyosabb pontjai az 
alábbiak :

1.  A halászati hatóság a halásza-
ti őrök számára tanfolyamot és 
vizsgát szervez, melyről vizsga-
bizonyítványt állít ki.

2.  A halászati őr kétévente –díj el-
lenében- köteles a halászattal és 
a horgászattal, a halvédelemmel, 
valamint a halászati őrzéssel ös-
szefüggő jogszabályokkal kap-
csolatos továbbképzésen részt 
venni. A továbbképzésen való 

részvételt a halászati hatóság a 
bizonyítványba bejegyzi.

3.  A vizsgát tett halászat őr megbí-
zásának vagy foglalkoztatásának 
megkezdése előtt a működésé-
nek helye szerinti halászati ha-
tóság halászati felügyelője előtt 
köteles esküt tenni.

4.  A rendőrség a kiállított szol-
gálati igazolványt és szolgálati 
jelvényt 30 napon belül postai 
úton juttatja el a halászati jog 
jogosultja részére.

A fenitek szerint azoknak a sze-
mélyeknek, akik halőrként szeret-
nének tevékenykedni a jövőben, 
már nem csak a rendészeti törvény-
nek kell megfelelniük, és rendésze-

ti vizsgát tenniük, hanem halászati 
hatóság előtt is számot kell adni a 
tudásukról . A tanfolyam és vizsga 
szakmai anyagát a NÉBIH fogja el-
készíteni. Természetesen a Megyei 
Szövetség részéről már folynak is 
az egyeztetések a halászati ható-
sággal, és amennyiben a Szövetség 
kapja meg a lehetőségét a tanfo-
lyam és vizsga megszervezésének 
lehetőségét, az érdekeltek részére 
értesítést fogunk küldeni.

Még egyszer az állami 
horgászjegyekről
A Megyei Szövetség mint bi-

zományos részéről ezúton is fel-
hívjuk a szövetség érdekeltségi 
körébe tartozó államijegy for-

galmazó figyelmét, arra, hogy a 
SZÁK program bevezetésének tü-
relmi ideje rövidesen lejár! Ké-
rünk ezért minden érintettet, hogy 
minél hamarabb szíveskedjenek 
azon horgászok adatait a SZÁK 
programban rögzíteni, akik ebben 
az évben váltottak horgászjegyet, 
de az online rendszerben még nem 
szerepelnek. Kérjük a fentiek meg-
fontolását, ugyanis a halászati ha-
tóság részéről az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása miatt 
a bizományost (Megyei Szövet-
séget) szankciók érhetik, ami az 
adatszolgáltatást elmulasztó egye-
sület, vagy forgalmazói hely és a 
Szövetség közötti szerződés meg-
szűnéséhez vezethet.

A 2013. áprilisi közgyűlésen 
megválasztásra kerültek a szakbi-
zottsági elnökök, akik első felada-
tuknak a szakbizottság összeállítá-
sát tekintették. A tagok kiválasz-
tásánál fő szempont volt az adott 
szakterületen eddig is kifejtett 
eredményes munka, a közösségért, 
a környezetvédelemért, a gyerekek 
környezettudatos neveléséért tenni 
akaró aktivisták bevonásával. 

A tagok megbízását a szövetség 
elnöke írásban tette meg, 5 éves 

ciklusra a 2013-2018-as időszakra. 
Az ezt megelőzőekben tevékeny-
kedő szakbizottsági tagoknak ezú-
ton köszönjük meg munkájukat, és 
akik folytatják további sikereket, 
a munkájukban sok örömet kívá-
nunk!

Verseny Szakbizottság
Elnöke: Szilágyi Imre. 
Tagjai: Beke Péter, Kovács József, 
Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Sándor Zoltán, Sebők Zsolt.

Víz-Környezetvédelmi  
és Halgazdálkodási  
Szakbizottság

Elnöke: Gura Mihály.
Tagjai: dr. Balogh Barnabás (Me-
gyei Rendőrkapitányság), Deák 
Kornél (Mátészalkai Rendőrkapi-
tányság), Gere István (Vásárosna-
ményi Vízi Rendőrség), Móricz 
Zoltán (nyugalmazott rendőr), 
Szőke Attila (Érkerti Rendőrőrs), 

Orosz Sándor (Nagyhalászi Rét-
közi HE elnöke), Sándor József 
(Tiszavasvári Alkaloida Lombik 
HE Tagja), Oláh Eszter (természet-
védelmi mérnök)

Ifjúság-Oktatási  
Szakbizottság 

Elnöke: Oláh Károly.
Tagjai: Tóth Árpád (Máriapócsi 
HE elnöke), Fejes László (Alkaloi-
da-Lombik HE Tiszavasvári)

Újjáalakultak a szakbizottságok
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2013. április 7-én immáron má-
sodik alkalommal rendezte meg a 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
a jótékonysági horgászversenyét a 
Tápcsatornán, melyre a hideg idő 
ellenére nagy létszámban jelentkez-
tek versenyzők, illetve támogatók, 
akik szintén befizették a nevezést, 
de inkább külső szemlélőként vol-
tak jelen.

A versenyt rövid megnyitó kö-
vette, melyen megköszönték a 
megjelenteknek és támogatóknak 
a részvételüket, hozzájárulásukat a 
nagykállói Csuka Sarolta gyógy-
kezeléséhez.

Az összejött baráti társaság ádáz 
harcot folytatott az elemekkel, a 
nagy széllel és hideggel, de ennek 
ellenére mindannyian kitartottak a 
verseny végéig. A verseny közben 
a jelenlévőket üdítővel és meleg 
kávéval kínálták végig a verseny 
szervezői és segítőik. 

Gyors mérlegelést követően min-

den résztvevőt megvendégeltek a 
házigazdák egy forró pörkölttel, 
mely közben megbeszélték a mai 
sikeres halfogási taktikát.

Sajnos, a hideg idő és a nagy szél 
miatt nagy fogások nem születtek, 
de szinte minden versenyző fogott 
halat, ezért a dobogós helyekért szo-
ros volt a küzdelem.

Helyezettek: Felnőtt kategória: 1, tóth 
Gábor, 2. Szabó Csaba, 3., Bartha István. 
Gyerek kategória: 1, Lengyel Patrik, 2, Költő 
Zoltán, 3, Ifj. tóth Imre

A verseny egyik szervezőjeként 
nagyon nagy öröm töltött el, amikor 
előzetes terveinket mind létszám 
mind anyagilag fölülmúltuk, és ez-
zel segítséget tudunk nyújtani Csu-
ka Sarolta gyógyulásában, akinek e 

sorokon keresztül kívánunk kitartást 
és mihamarabbi gyógyulást. Segíte-
ni mindenki tud és segítségre szoru-
ló is van ma ő holnap én holnapután 
te. Utólagosan is szeretnék minden-
kinek megköszönni részvételét és 
támogatását. Köszönettel: Nagykál-
ló Sport HE és a család.

Sándor Zoltán, Sebők Zsolt

Újra összefogtak a nagykállói horgászok

„Hazai” siker a XI. Városháza kupán
A Bujtosi tavon rendezte meg 

ezúttal a Nyíregyházi Városháza 
Horgász-és Szabadidő Egyesülete 
a hagyományos, immár XI. „Város-
háza” meghívásos, horgászkupát 
május utolsó szombatján. 

A házigazda egyesület szépen előkészí-
tett partszakaszon, frissen telepített pon-
tyokkal várta a részvevőket. 

12 háromfős 
„alakulat” ve-
tette be készsé-
geit a halfogás 
illetve a kupa 
és a különböző 
díjak elnyerése 
reményében. 
Az időjárás a 
szeszélyes áp-
rilist idézte, a 
rövidnadrágos-
tól a nagykabá-

tosig tartott a hőmérséklet ingadozása. A 
halak is így reagálták le, a kapások ciklu-
sonként jöttek. A „boksz utcában” közben 
Iglai János elkezdte a vörösboros- füstölt-
csülkös marharagu készítését.

Végül is a Bujtosi HE csapata nyerte 
meg a XI. „Városháza” horgász kupát. A 
hazai csapat két tagja Marjay Károly és 
Fekésházy Gábor a 4450 gr-os együttes 
fogásukkal – a végső mérlegelés alapján- 
már megnyerhették volna a versenyt, amit 

Révész Zoltán 1450 gr-os potykája csak 
bebiztosított.

A szervezők eredetileg nem hirdettek 
gyerekversenyt, de mivel eljöttek páran 
és pecáztak, így dr. Isaák László elnök 
felajánlásának köszönhetően ők is kap-
hattak ajándékokat az eredményhirdetés 
folyamán, mely után a részvevők elfo-
gyasztották a fenséges ebédet, melyhez 
a köretet, a sztrapacskát a „Középkori” 
étterem biztosította, melyért a szervezők 
külön köszönetet mondanak ezúttal is. 

A díjakat dr. Szemán Sándor címzetes 
főjegyző, a polgármesteri hivatal vezetője 
adta át, melyben dr. Isaák László, a Sós-
tó-Gyógyfürdői HE elnöke segédkezett.
Eredmények:
1.  Bujtos He (Marjay Károly, fekésházy Gábor, 

révész Zoltán) 5900 gr
2.  Sóstó Gyógyfürdő He (Máté Mihály, Koczán 

István, Berecsi József) 2400 gr
3.  Kölcsey tV. (Batai Bence, Kiss Bence, Batai 

János) 2350 gr

Gyermekek:
1. Keczkó endre (NYÍrVV Kft.) 200 gr

Tárgyjutalmak:
Dankó Milán, Németh Balázs, Keczkó Andor

Különdíjak:
1.  legnagyobb hal: Marjay Károly Bujtos He
2  legszebb hal: Berencsi Zsolt tűzoltóság
3.  megelőlegezett séf-díj: Iglai János Nyh. Vá-

rosháza He
4. legkülönlegesebb hal
5. legjobb női versenyző

Nyárba fordult a tél az 
idénynyitó tavaszi VIII. 
Durbincs horgászkupán

Április utolsó szombatján ren-
dezte meg a Nyíregyházi Városhá-
za Horgász- és Szabadidő Egyesü-
lete – immár hagyományosan –, a 
Sóstói tavon évadnyitó háziverse-
nyét. 25 pecás vetette be készségeit 
és fortélyait a halfogás és a kupa 
elnyerése érdekében. 

A szervezők esőistennel – és a 
napistennel meg tudtak állapodni, 
de a fizika törvényeit, a légnyo-
más különbségből adódó dél-nyu-
gati szelet csak tüneti kezeléssel 
tudták egyhíteni – sikeresen – a 
Molnár Tibi „Főpohárnok” uram 
által elővezetett nedűknek is kö-

szönhetően. A versenyzőket az üst-
ből áradó „elnöki” füstöltcsülkös 
– sertés-babgulyás szalonnaágyon 
–,Városháza módra – illata is vi-
gasztalta a reméltnél kevesebb hal-
fogás miatt, amiben nem is csalód-
tak. A díjakat dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző adta át az arra 
érdemeseknek.

Eredmények: 1. Lang Gábor 
4,5 kg, 2. Molnár Tibor 2,0 kg, 3. 
Tóth Zoltán 1,7 kg.

Különdíjasok: Iglai János, 
Molnár Tibor, Serhij Borodenkov 
(ukrán főkonzul), Batai János

Tiszabercel 2013

Új helyszínen rendeztük meg az 
idei gyerek és ifi versenyünket. A 
hosszú tél után kicsit aggódtunk, 
hogy az idő miként lesz hozzánk 
kegyes, de végül 2013 árilis 20-án 
a tervezett időpontban sikerül meg-
rendeznünk évadnyitó horgászver-
senyünket.  Olyan horgászvizet ke-
restünk mely nem csak a kicsik, de a 
nagyobbak szórakozását is kielégíti. 
A tiszaberceli Kozma-tó egy igen 
hangulatos kellemes környezetben 
található kis horgászvíz. Kozma Ist-
ván, a tó tulajdonosa nagyon segítő-
kész és barátságos ember.  Ebben 
a vízben kárászok, valamint dévér 
keszegek találhatók. Természetesen 
ponty és amur társaságában, mely-
ből most csak pontyot fogtunk, de 
amurt nem.  A 8-10 cm-es kárászok 
zsákmányul ejtéséhez a spiccbot 
volt a legalkalmasabb a 14-es fő-
zsinór, 10-12 előke (de a tízest job-
ban ette) valamint 16-18-as horog, 
egy szem csontival vagy pinkivel, 
nyerőnek bizonyult.  Az ifik kö-
zül, akik a fenekezést választották 
ezen belül is a feeder horgászatot 
igen eredményesek voltak. A nyerő 
feeder szerelék bordás kosár rövid 
előkével. Nem gubancolódik és jól 
dobható.  A tavat egyébként csak 
egy oldalról lehet meghorgászni, de 
a túlparton lehet, etetni ezért nem 
kell csúzli vagy rakéta, persze a 
versenyen ez nem megengedett, de 

a versenyen kívül igen. Miért em-
lítem ezt? Azért, mert a halak, már 
kora tavasztól a túlsó partra vannak 
szoktatva az etetéssel. Ott nem za-
varja őket senki, oda a horgászok 
csak etetni járnak. Na és persze 
tavasszal mindig a part menti se-
kély vizek melegednek fel elsőnek 
és itt indul be az élet. Ezért azok az 
ifik akik a feederezést választották 
egy jó alapozó etetéssel  hamar be 
tudták állítania nagyobbacska ha-
lakat, a túlsó oldalon. Csúzlival is 
könnyen etethetünk, de az etető ko-
sár pontos bedobásával, majd utána  
gyors megrántásával  hamar be tud-
tak  juttatni  8-10 gombócot az első 
öt percben. A spiccbotra elegendő 

volt 6-8 két kezes (gyerek kéz) 
alapozó gombóc aztán már csak a 
ráetetésre kellet meghagyni egy kis 
etetőanyagot csontival. Aki így vé-
gig horgászta a versenyt annak meg 
is lett az eredménye. A gyerek kate-
góriában hét induló volt az ifiknél 
pedig négy. Sajnos, az idei verse-
nyen kevesebb induló volt, viszont 
senki sem maradt hal nélkül. Mint 
régi horgásztábor-szervező, egy va-
laminek nagyon örültem, hogy mind 
a két kategória győztes horgász-
táboros gyerek, évek óta vissza-
járnak hozzánk. Okosan, helyesen 
és jól horgásznak. Lassan kialakul 
a stílusuk, persze volt azért még a 
mezőnyben tehetséges gyerek, mint 

pl. Oláh Péter, kitűnően kezeli a fee-
derbotot és jó technikával fáraszt. 
A nyertes Bodnár Tamásnak csak a 
fárasztási technikáján kell csiszolni 
és kész horgász.  Turcsán Franciska 
a gyerek mezőny üdvöskéje nagyon 
magabiztosan kezeli a spiccbotot, 
nála csak az etetés pontatlan, de 
nagyot nem tudott hibázni, hiszen 
a gyerek szektort magasan nyerte. 
Franciskának makacs kitartása van, 
és ez mindig meghozza eredményét. 
Remélem, az itt megszerzett tapasz-
talatokat az élet más területein is 
tudja majd hasznosítani, és nem 
csak ő, hanem minden gyerek. Vé-
gül lássuk az eredményeket, melyek 
magukért beszélnek.  
Gyerek kategória helyezettjei
1. turcsán franciska 3100g
2. földesi Attila 1640g
3. Shamli rafael   840g

Ifi kategória helyezettjei
1. Bodnár tamás 2900g
2. Oláh Péter 1760g
3. Bolló Balázs   700g

Az ebéd a szokásos gyros volt, 
mely most is nagyon finom volt, kö-
szönhető ez a páromnak, Turcsánné 
Reskó Ibolyának, aki az egyesület 
titkára és versenyzője, de kitűnő 
gyros-t is tud készíteni! Köszönet 
még a segítőimnek, Piskolti Attilá-
nak a Végállomás Horgászboltból, 
és Béres Miklósnak, az egyesület 
gazdasági vezetőjének, valamint 
Turcsán Györgynek.

Turcsán András

A nyíregyházi Vasutas Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület Gyermek és Ifjúsági Versenye

Kis csapatunk a tógazdával, Kozma Istvánnal bal szélen

A Tiszavirág 
védelme a Tiszán 

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2013. 
évben is kiemelt figyelmet fordít a Tisza élővilágára, 
különösen a védett fajokra, így a TISZAVIRÁG (Palin-
genia longicauda), védelmére, melynek természetvédel-
mi értéke egyedenként 10.000 Ft. Az élő és az elhullott 
kérészek gyűjtése egyaránt tilos. A védett egyedek ál-
lományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából 
történő jogellenes elpusztítás, tekintettel arra, hogy e faj 
napjainkra csak a Tiszán illetve egy-két mellékfolyóján 
található.

Tilos a védett kérészek elpusztítása. Jogszabály sze-
rint engedély szükséges a védett állatfaj egyedeinek 
gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartá-
sához. Aki jogellenesen elpusztítja, természetvédelmi 
szabálysértést követ el – mely jelenleg 150.000 forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható-, ha valamely eszközzel 
felszerelkezve a rovarok telepét ássa fel, vagy jelentős 
mennyiségű egyedet gyűjt össze, akkor természetkárosí-
tás bűncselekménye miatt kell felelnie, de eltulajdonítá-
sa esetén, akár lopás bűncselekmény elkövetése miatt is 
felelősségre vonható.

Szintén büntetőeljárás megindítását indukálja, ha az 
elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt a rajzásba, 
és ezáltal megzavarja, elpusztítja a kérészeket. Ezen cse-
lekmények megelőzése céljából a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság állománya illetékességi területén 
adatgyűjtést és tájékoztatást végez a Tisza-folyón állan-
dóan tartózkodó személyek között (komposok, kikötő-
sök, hajósok) arra vonatkozóan, hogy mikor várható a 
kérészek tömeges rajzásának időpontja.

A Rendőrkapitányság beosztottjai az illetékességi te-
rületükön tevékenykedő természetvédelmi egyesületek-
kel, a Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei-
vel, halászati őrökkel és a polgárőrség vízi tagozatával 
közös ellenőrzéseket hajtanak végre a közeljövőben.

Mindannyiunk érdeke, hogy ez a hazánkban is ritka 
rovar fennmaradhasson, és a következő nemzedékek is 
gyönyörködhessenek a Tiszavirágzásban – áll a közle-
ményben

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2013.
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24 órán át 
versenyeztek

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
szervezésében az idei évben első 
alkalommal került megszervezés-
re a 24 órás horgászverseny. A 
résztvevőknek dolgát nehezítette a 
szeszélyes időjárás is, de a két nap 

alatt a több mint egy tucat horgász 
sikeres 24 órát horgászott, amit az 
eredmények is bizonyítanak. 
Végeredmény: 1. trefán richárd 13320 
pont, 2. tóth Zoltán 4760 pont, 3. Sza-
bó Zsolt 4480 pont.  Legnagyobb halat 
fogó: trefán richárd 3,42 kg.

Gratulálunk a helyezetteknek, 
köszönet pedig valamennyi segí-
tőnek! Külön köszönet Gergely Já-
nos horgásztársunknak!

Tóth Árpád

Máriapócsi hírek

A versenyről a halak is 
tudomást szereztek

Május 18-án tartottak hor-
gászversenyt Gulácson.

A felhőtlen vidámság mellett az 
akácok és vadvirágok illata terjen-
gett a levegőben, illetve az ügyes 
kezű asszonyok által készített ha-
lászlé finom illata. A horgászver-
senyről a halak is tudomást sze-
reztek, ezáltal az apró halak súlya 
döntött a mérlegeléskor.
Helyezések: felnőtt: 1. Lengyel Imre, 2. 
Kovács József, 3. tóth Antal. Gyermek: 
1. Balla Panna, 2. Zun Nikolász, 3. Szabó 
Gábor. Különdíj kategóriában: Móré 
József egy éves területi engedélyben 
részesült. A legkisebb halfogásért 
Kovács eszter különdíjat kapott. A leg-
nagyobb halfogásért Balla Panna 
különdíjat kapott.

A verseny után a résztvevők és a 
meghívott vendégek elfogyasztot-
tak egy finom halászlevet a terített 
asztal mellett.

Pedagógusok horgászbottal
Horgászversenyt szervezett tagjainak a Peda-

gógusok Szakszervezetének megyei szervezete 
az orosi Erdélyi Major Szabadidő Központban. 
A szép időben, szerény fogási eredménnyel vég-
ződött versenyt az újfehértói Bajkó Judit nyerte. 
Fogási eredményeik alapján helyezést ért el még 
a vásárosnaményi Lengyel Csaba és Tóth Lajos. 
Az eredményhirdetés és a finom babgulyás el-
fogyasztása után baráti beszélgetéssel zárult a 
verseny, amiért a szervezők nevében köszönettel 
tartozunk Erdélyiné Széplaki Zita tulajdonos-
nak, továbbá a szabadidő központ valamennyi 
munkatársának. Miklósi István, PSZ megyei elnök

Telepítés. Április 
12-én és 13-án pénteken 
400 kg tiszai pontyot, 
és 400 kg tiszai vegyes 
keszeget telepítettek 
a tápcsatorna vizébe. 
A pontyok 4-10 kg a 
dévér keszegek között 
3 és 4kg-os is van. Min-
denkinek eredményes 
horgászatot kíván a 
horgász egyesület veze-
tősége.

32 ponttyal lehetett nyerni
A versenyen 53 fő sporthor-

gász vett részt. A kifogott 
halak darabszáma: 239 darab 
ponty, 1 db süllő és termetes 
kárászok.

EREDMÉNYEK:
Gyermek kategóriában: I. fedics Ákos 
5,68 kg, II. Pongor tamás 5,54 kg, III. 
fekete Levente 0,40 kg.
Felnőtt kategóriában: I. ifj. Büdi Lász-
ló 42,17 kg (32 db ponty kifogásával), I. 
Pivnyik Zoltán 42,17 kg (28 db ponty), III. 
Győri Zoltán 28,12 kg (18 db ponty).
Nemzetközi kategóriában: I. Hreskó 
tamás 20,40 kg (12 db ponty), II. Mo-
ravszki tamás 9,00 kg (5 db ponty), III. 
Borodenkov Sergii 8,48 kg (5 db ponty).

Legtöbb törpeharcsát kifogó ver-
senyző (Laguna Kft. Különdíja) ifj. 
Büdi László 112 db. A házigazda a 
Sóstói HE volt.

A Máriapócsi Horgász Egyesület május 1-én horgászversenyt 
szervezett a helyi horgásztavon. 

Lengyel Imre átveszi Balla 
Ferenctől és Csapó Lászlótól az 
1. helyezettnek járó díjat.

Kép és szövEg: BErKI Károly

Kevés, de lelkes versenyzők küzdelme
Megyei Feeder Bajnokság, első forduló

Lassan jött meg a halak kapókedve 
Megyei Feeder Bajnokság, második forduló

Április 28.-án Kocsordon 
a Kirva Lapos horgászta-

von rendezték meg a három 
fordulóra tervezett feeder 
horgászverseny első forduló-
ját. Versenyzők sajnos, csak 
kevesen jelentkeztek, de na-
gyon lelkesek voltak.

A regisztráció utáni rövid meg-
nyitón a feeder horgászat szabálya-
inak ismertetése következett, majd 
a sorsolás és a rajthelyek elfogla-

lása. A 11 horgász két szektorban 
versenyzett, egy 6 és egy 5 fősben. 
A felkészülés a felszerelések egy-
szerűsége miatt nem vett igénybe 
sok időt, így egy órával korábban 
kezdődhetett az öt órás verseny. 

Az első órában nehezen indultak 
meg a halak, egy pár törpén és ke-
szegen kívül nem nagyon volt más 
kapás. A meg-meg erősödő szélnek 
vagy egyszerűen csak a halak kapó 
kedvének köszönhetően idővel 
megjöttek a várva várt fogások. A 

végeredmény kialakulását nagyban 
befolyásolta, hogy a beugró pon-
tyokból ki tudott többet elcsípni. 
Természetesen azért a nyeréshez 
szükség volt a folyamatosan kapó 
törpeharcsákra és a ritkább ven-
dégnek számító kárászokra és a 
nagy dévérekre is.

Már a mérlegeléskor látszott a 
végeredmény, de azért rend a lel-
ke mindennek és a szektorlapok 
összesítése után került sor az ered-
ményhirdetésre, a díjak átadására. 
Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át a Kraszna HE 
elnökétől, Jakab G Jánostól. A 
résztvevők nagy reményekkel vág-
hatnak neki a következő forduló-

nak. Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Sok sikert 
kívánunk mindenkinek a további 
fordulókban!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Szépen rendezett és hal-
állománnyal bőségesen 

telepített Kacsás tó fogadta 
Tiszavasváriban a feeder 
horgászverseny második 
fordulójára érkezett verseny-
zőket. 

Sajnos most is csak kevés hor-
gász jelentkezett, így már szin-
te családias hangulat alakult ki a 
résztvevők között. A regisztrálás 
utáni rövid megnyitón a feeder 
horgászat szabályainak ismertetése 
következett, majd a sorsolás és a 
rajthelyek elfoglalása.

 A 10 horgász két szektorban 
versenyzett. Az időjárás a meteo-
rológia által beharangozott rossz 

idővel ellentétben csodálatos volt.  
Az első órában nehezen indultak 
meg a kapások. Két versenyző vi-
szont felváltva egymás ellen fogta 
a halakat, borzolva ezzel a többiek 
idegeit.  Lassan, a halak kapó ked-
vének vagy az etetések beérésének 
köszönhetően, megjöttek a várva 
várt fogások.

A végeredmény kialakulását 
nagyban befolyásolta, hogy a part-
tól távolabb élelem után kutató 
pontyokból ki tudott többet elcsíp-
ni. Már a mérlegeléskor látszott 

a végered-
mény, és már 
l a t o l g a t t á k 
is a harma-
dik fordulóra 
az esélyeket. 
Az első há-
rom helye-
zett egy-egy 
kupát vehe-
tett át melyet 
Virág Imre a 
Megyei Hor-
gászszövet-
ség elnöke 
adott át. A tó 
gazdája, Ricz 

László pedig felajánlott minden 
résztvevőnek egy ingyenes teszte-
lési lehetőséget, és megkérte őket, 
hogy a helyi horgászoknak mutas-

sák meg a feeder horgászat elő-
nyeit. 

 A résztvevők nagy remények-
kel vághatnak neki a következő 
fordulónak, ami 2013. július 21-én 
a vásárosnaményi Keskeny Holt 
Tiszán lesz megrendezve.

 Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Sok sikert 
kívánunk mindenkinek a harmadik 
fordulóra! A versenyre kilátogatott 
a Kölcsey televízió és az általuk 
forgatott kis filmet a júniusi Villan-
tó műsorban fogják bemutatni.    

Szilágyi Imre
Versenyszakbizottság Elnöke 

Martin az idén 
is a legjobb
2013. május 12-én tar-

totta házi horgászver-
senyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület. 

A verseny helyszíne a csá-
szárszállási tápcsatorna volt. A 
versenyzők szép számban meg-
jelentek a versenyen, 61 felnőtt, 
4 női és 9 gyerekversenyző állt 
rajthoz. A 3 órás versenyen kö-
zel 16 kg halat fogtak a ver-
senyzők.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. Nyalka 
Miklós 2.020 gr, II. tóth Árpád 1.320 
gr, III. Kecskeméti János 84 gr. Női 
kategóriában: I. Bajkó tamásné 
640 gr, II. Oravecz tibor Gáborné 
480 gr, III. Bajkó Judit 400 gr. Gyer-
mek kategóriában: I. Pradlik Mar-
tin 4.640 gr (Martin tavaly is az első 
helyen végzett), II. Bodnár Gyula 
320 gr, III. Csépke Donát 260 gr.

A helyezettek értékes hor-
gászfelszereléseket kaptak. 
A verseny végén az egyesület 
mindenkit vendégül látott a csá-
szárszállási horgásztanyán egy 
babgulyással, amit Jakucska Jó-
zsef készített el. A résztvevők 
kellemes napot töltöttek el, jól 
érezték magukat, a jövő évi vi-
szontlátás reményében köszön-
tek el egymástól. 
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A pálya mindenkinek ismeretlen volt
Egyéni Bajnokság 2013, Mezőladány 

Taktikát kellett váltani
A mezőladányi Pasku-tó adott 

otthont az idei egyéni baj-
nokságnak, melyre az előző 
évekhez képest népesebb lét-
számban jelentkeztek, összesen 
34-en.

A pálya mindenkinek ismeretlen 
volt, hisz ezen a vízen – a helyi egye-
sületen kívül – nem nagyon rendeztek 
még versenyeket. A bajnokságot most 
is sok találgatás előzte meg, többen 
is teszthorgászatot hajtottak végre és 
megpróbáltak minél jobb taktikát ki-
dolgozni.

Reggel rövid névsoregyeztetés után 
a megyei versenyszakbizottság elnöke 
Szilágyi Imre szólt néhány szót a meg-
jelentekhez és ismertette a napirendet. 
A tó tulajdonosa, Király Ferenc rövid 
tájékoztatót tartott a vízről, a mélysé-
géről, a fogható halak fajtájáról, mé-
retéről. A sorsoláson először a megyei 
csapat tagjai húztak, mivel az ő rajt-
helyeik húzása úgynevezett „irányított 
sorsolással” történt.

Az első órákban szektoronként vál-
tozóak voltak a fogások. Néhol match-
bottal és rakóssal fogták a kárászokat, 
de volt, ahol csak a rövid spiccbotokkal 
lehetett eredményes fogásokat elérni, 
azaz aprítani a sneciket. Hamar eltelt az 
első három óra. Gyors sorsolás és mér-
legelés után mindenki mehetett ebé-
delni, a tó gazdája által felajánlott és a 
helyiek által főzött finom halászléből.

A második fordulót – a kiírástól elté-
rően – egy fél órával sikerült korábban 
kezdeni. Féltünk attól, hogy az időjárás 
közbeszól és félbe kell majd szakítani 
a versenyt. Szerencsére ez nem történt 

meg, mindenki nyugodtan horgászha-
tott. Az első forduló hibáiból tanulva 
többen új taktikát dolgoztak ki. Az, 
hogy ez kinek hozott több halat, majd 
az eredménylistából kiderül.

Természetesen a húzott rajthelyek is 
befolyásolták a végeredményt.

Mérlegelés után a két forduló ered-
ményeinek összesítése odafigyelést és 
pontos számolást igényelt. Több kate-
góriában is pontegyenlőség volt, itt a 
fogott összsúly döntötte el a helyezési 
sorrendet. A díjakat Virág Imre, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és a tó tulajdonosa, 
Király Ferenc adták át. 

Gratulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Az eredményhirdetés után Kovács 
József a megyei válogatott edzője ki-
hirdette a válogatott keret tagjainak 
névsorát: U-14: Bakó Péter, U-18: Var-
ga Albert, U-23: Kovács Gábor, Nő: 
Szűcs Éva, Felnőtt: Krausz Zoltán, 

Kovács József, Pataki Zsolt, Luzsinsz-
ky Tamás, Beke Péter.

Hálával és köszönettel tartozunk Ki-
rály Ferencnek azért, hogy a helyszínt, 
a finom halászlevet, a hideg innivalót 
önzetlenül felajánlotta a verseny részt-
vevőinek számára. Ezúton szeretném 
még egyszer megköszönni a megyei 
horgász szövetség, a megyei verseny-
szakbizottság és minden résztvevő ne-

vében. Több 
ilyen önzetlen 
emberre lenne 
szükség a mai 
világunkban!

R e m é l e m , 
ezután többen 
kedvet kapnak 
és kilátogatnak 
majd erre a 
csodálatos víz-
re egy jó kis 
pecára.

Köszönjük!

Az idén is a kisvárdai Bá-
ger tavon került meg-

rendezésre az I. osztályú 
csapatbajnokság. 

A május 25-i versenyt sok találgatás 
előzte meg, több csapat is teszthorgásza-
tot hajtott végre és megpróbált jó taktikát 
kidolgozni. A horgászokat a helyszínre 
utazva zuhogó eső kísérte, de szerencsére 

a pályára érve mint-
egy varázsütésre 
elállt. A versenyen 
nyolc csapat helyett 
csak hét indult, mert 
az Apagy HE nem 
nyújtotta be a ne-
vezését.

A pálya adott-
ságaiból adódóan 
a rajthelyek el-
foglalása nem volt 
egyszerű. A ver-
senyzők rajthelyek 
szerint, sorban, a 
legtávolabbi helyet 

húzóval kezdődően hajthattak csak be 
a pályára. A nehézségek ellenére azon-
ban időben elkezdődött a bajnokság. 
A Rakamazi II. osztályú csapatver-
senyhez hasonlóan itt is hamar rájöt-
tek a horgászok, hogy az eltervezett 
taktika nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket és célravezetőbb a parthoz 
közeli apró halak (sneci) megfogása. 
A jó eredmények eléréséhez azonban, 
a match és a rakós botokon ritkábban 
jelentkező, nagyobb testű halak meg-
fogása is kellett.

Három nehéz óra elteltével követke-
zett az igazság pillanata, a mérlegelés, 
az összesítés és az eredményhirdetés. 
A díjak átadása előtt Szilágyi Imre, a 
Versenyszakbizottság Elnöke átadta a 
megbízóleveleket a Versenyszakbizott-
ság tagjainak. Az első három helyezett 
kupát és érmet kapott, melyet Szűcs 

Sándor a Megyei Szövetség vezetőségi 
tagja és Banu László a Kisvárdai Dol-
gozók HE elnöke adtak át.

Nagyon szoros eredmények szület-
tek, az alábbi listán ez meg is látszik. 
A Postás HE jövőre a másodosztályban 
próbálhat szerencsét. Minden verseny-
zőnek gratulálunk a kitartásához és az 
eredményéhez.

Csodálatos környezetben – 
a rakamazi Nagymorotván 

– zajlott a másodosztályú 
csapatok versenye, melyen 
a két első helyezett első osz-
tályba jutása volt a tét.

Sajnos, a résztvevők száma évről 
évre zsugorodik, erre a versenyre is 
csak négy csapat adta le a nevezését.

Az időjárás most is nagyban be-
folyásolta a fogásokat. A hidegfront, 
a viharos szél és a folyamatosan eső 
légnyomás nehezítette a versenyzők 
dolgát. Először mindenki a saját el-
tervezett taktikáját próbálgatta, de ha-
mar rájöttek, hogy a parthoz közeli 

apró halak (sneci) megfogása a célra-
vezetőbb. Menetközben azért mindenki 
bepróbálkozott meghorgászni a benti 

etetését is kisebb-nagyobb sikerrel. A 
jó eredmény eléréséhez a mach és a 
rakós botokon ritka vendégnek számító 
nagyobbacska kárászok és keszegek 
kellettek. Már a mérlegelésnél látszott, 
hogy az egyik csapat kiemelkedően tel-
jesített, így az első helyezett már biztos 
volt, viszont a második hely sorsa csak 
az eredmények összesítése után vált 
biztossá.

Az első három helyezett oklevelet és 
érmet kapott, melyet Virág Imre a Me-
gyei Horgász Szövetség Elnöke adott 
át. A Kraszna HE, Kocsord és a Felső-
tiszai Vasutas HE, Mándok jövőre az 
első osztályban folytathatja a verseny-
zést. Minden versenyzőnek gratulálunk 
a kitartásához és az eredményéhez.

Köszönet a tó gazdáinak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották e csodálatos 
tavat. 

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Április 21-én a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyei Szövetsé-
ge rendezésében került sor az 
évadnyitó horgászversenyre.

A versenykiírástól eltérően – a tisza-
löki Kenyérgyári holtág helyett, az ár-
víz miatt – már az évek óta megszokott 
helyszín, a Kraszna Horgász Egyesület 
kezelésében lévő Kocsordi Kirva lapos 
adott otthont a rendezvénynek. 

Reggel rövid névsoregyeztetés után, 
a megyei horgász szövetség alelnöke, 

Farkas Sándor és a vezetőség egyik 
tagja, Szűcs Sándor röviden tájékoztatta 
a résztvevőket az előző napi küldött-
közgyűlésen történtekről és a vezető-
ség újraválasztásáról. Ezután a megyei 
versenyszakbizottság új elnöke, Szilá-
gyi Imre szólt néhány szót a meg-
jelentekhez, ismertette a napirendet, és 
megtartotta a sorsolást. A versenyzők 
elfoglalták a rajthelyeket. A verseny-
re népes számban neveztek, összesen 
57-en. 9 órától egy kis megemlékezésre 
került sor a kocsordi Kraszna Horgász 
Egyesület volt elnök, Jakab Zsigmond 
tiszteletére állított kopjafánál. A korábbi 
évek rossz időjárásával ellentétben most 
ideális volt az idő, szép napsütésben 
horgászhattak a versenyzők.

A három óra alatt, az elmúlt évek-
hez képest sokkal több halat tehettek 
a versenyzők a haltartókba. Főként 
törpeharcsát, kárászt, keszeget fogtak, 

de a ponty is gyakori vendég volt a 
horgokon.

Mérlegelés után a vezetőség ös-
szesítette az eredményeket. Ezalatt a 
versenyzők egy tányér finom, meleg 
babgulyást fogyaszthattak el. A díjakat 
Barkaszi Sándor, Kocsord polgármes-
tere adta át. Az úszós kategóriában az 
első öt helyezett egy-egy kupát vehetett 
át. Az U-14-ben, U-18-ban, U-23-ban, 
továbbá a nőknél csak az első helyezett 
kapott kupát. A fenekező kategóriában 
a díjazottak horgászbotokat, orsókat és 
merítőt kaptak ajándékba. 2013-ban 
a legeredményesebb kocsordi horgász 
Juha Jánosné lett, aki egy hatalmas ku-
pát vehetett át Jakab Zsigmond fiaitól. 

Varga Albert, az Albi Csali horgász-
bolt tulajdonosa kategóriánként egy-egy 
vándorkupát ajánlott fel, illetve adott át 
az első helyezetteknek. 

Árvíz miatt új helyszínen Évadnyitó horgászverseny Kocsordon

MEGYEI I. OSZTÁLYÚ CSAPAT-
BAJNOKSÁG Kisvárdán

A résztvevők száma 
évről évre zsugorodik

MEGYEI II. OSZTÁLYÚ 
CSAPATBAJNOKSÁG 
Május 12-én Rakamazon
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A pálya mindenkinek ismeretlen volt
Egyéni Bajnokság 2013, Mezőladány 

Taktikát kellett váltani
A mezőladányi Pasku-tó adott 

otthont az idei egyéni baj-
nokságnak, melyre az előző 
évekhez képest népesebb lét-
számban jelentkeztek, összesen 
34-en.

A pálya mindenkinek ismeretlen 
volt, hisz ezen a vízen – a helyi egye-
sületen kívül – nem nagyon rendeztek 
még versenyeket. A bajnokságot most 
is sok találgatás előzte meg, többen 
is teszthorgászatot hajtottak végre és 
megpróbáltak minél jobb taktikát ki-
dolgozni.

Reggel rövid névsoregyeztetés után 
a megyei versenyszakbizottság elnöke 
Szilágyi Imre szólt néhány szót a meg-
jelentekhez és ismertette a napirendet. 
A tó tulajdonosa, Király Ferenc rövid 
tájékoztatót tartott a vízről, a mélysé-
géről, a fogható halak fajtájáról, mé-
retéről. A sorsoláson először a megyei 
csapat tagjai húztak, mivel az ő rajt-
helyeik húzása úgynevezett „irányított 
sorsolással” történt.

Az első órákban szektoronként vál-
tozóak voltak a fogások. Néhol match-
bottal és rakóssal fogták a kárászokat, 
de volt, ahol csak a rövid spiccbotokkal 
lehetett eredményes fogásokat elérni, 
azaz aprítani a sneciket. Hamar eltelt az 
első három óra. Gyors sorsolás és mér-
legelés után mindenki mehetett ebé-
delni, a tó gazdája által felajánlott és a 
helyiek által főzött finom halászléből.

A második fordulót – a kiírástól elté-
rően – egy fél órával sikerült korábban 
kezdeni. Féltünk attól, hogy az időjárás 
közbeszól és félbe kell majd szakítani 
a versenyt. Szerencsére ez nem történt 

meg, mindenki nyugodtan horgászha-
tott. Az első forduló hibáiból tanulva 
többen új taktikát dolgoztak ki. Az, 
hogy ez kinek hozott több halat, majd 
az eredménylistából kiderül.

Természetesen a húzott rajthelyek is 
befolyásolták a végeredményt.

Mérlegelés után a két forduló ered-
ményeinek összesítése odafigyelést és 
pontos számolást igényelt. Több kate-
góriában is pontegyenlőség volt, itt a 
fogott összsúly döntötte el a helyezési 
sorrendet. A díjakat Virág Imre, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és a tó tulajdonosa, 
Király Ferenc adták át. 

Gratulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Az eredményhirdetés után Kovács 
József a megyei válogatott edzője ki-
hirdette a válogatott keret tagjainak 
névsorát: U-14: Bakó Péter, U-18: Var-
ga Albert, U-23: Kovács Gábor, Nő: 
Szűcs Éva, Felnőtt: Krausz Zoltán, 

Kovács József, Pataki Zsolt, Luzsinsz-
ky Tamás, Beke Péter.

Hálával és köszönettel tartozunk Ki-
rály Ferencnek azért, hogy a helyszínt, 
a finom halászlevet, a hideg innivalót 
önzetlenül felajánlotta a verseny részt-
vevőinek számára. Ezúton szeretném 
még egyszer megköszönni a megyei 
horgász szövetség, a megyei verseny-
szakbizottság és minden résztvevő ne-

vében. Több 
ilyen önzetlen 
emberre lenne 
szükség a mai 
világunkban!

R e m é l e m , 
ezután többen 
kedvet kapnak 
és kilátogatnak 
majd erre a 
csodálatos víz-
re egy jó kis 
pecára.

Köszönjük!

Az idén is a kisvárdai Bá-
ger tavon került meg-

rendezésre az I. osztályú 
csapatbajnokság. 

A május 25-i versenyt sok találgatás 
előzte meg, több csapat is teszthorgásza-
tot hajtott végre és megpróbált jó taktikát 
kidolgozni. A horgászokat a helyszínre 
utazva zuhogó eső kísérte, de szerencsére 

a pályára érve mint-
egy varázsütésre 
elállt. A versenyen 
nyolc csapat helyett 
csak hét indult, mert 
az Apagy HE nem 
nyújtotta be a ne-
vezését.

A pálya adott-
ságaiból adódóan 
a rajthelyek el-
foglalása nem volt 
egyszerű. A ver-
senyzők rajthelyek 
szerint, sorban, a 
legtávolabbi helyet 

húzóval kezdődően hajthattak csak be 
a pályára. A nehézségek ellenére azon-
ban időben elkezdődött a bajnokság. 
A Rakamazi II. osztályú csapatver-
senyhez hasonlóan itt is hamar rájöt-
tek a horgászok, hogy az eltervezett 
taktika nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket és célravezetőbb a parthoz 
közeli apró halak (sneci) megfogása. 
A jó eredmények eléréséhez azonban, 
a match és a rakós botokon ritkábban 
jelentkező, nagyobb testű halak meg-
fogása is kellett.

Három nehéz óra elteltével követke-
zett az igazság pillanata, a mérlegelés, 
az összesítés és az eredményhirdetés. 
A díjak átadása előtt Szilágyi Imre, a 
Versenyszakbizottság Elnöke átadta a 
megbízóleveleket a Versenyszakbizott-
ság tagjainak. Az első három helyezett 
kupát és érmet kapott, melyet Szűcs 

Sándor a Megyei Szövetség vezetőségi 
tagja és Banu László a Kisvárdai Dol-
gozók HE elnöke adtak át.

Nagyon szoros eredmények szület-
tek, az alábbi listán ez meg is látszik. 
A Postás HE jövőre a másodosztályban 
próbálhat szerencsét. Minden verseny-
zőnek gratulálunk a kitartásához és az 
eredményéhez.

Csodálatos környezetben – 
a rakamazi Nagymorotván 

– zajlott a másodosztályú 
csapatok versenye, melyen 
a két első helyezett első osz-
tályba jutása volt a tét.

Sajnos, a résztvevők száma évről 
évre zsugorodik, erre a versenyre is 
csak négy csapat adta le a nevezését.

Az időjárás most is nagyban be-
folyásolta a fogásokat. A hidegfront, 
a viharos szél és a folyamatosan eső 
légnyomás nehezítette a versenyzők 
dolgát. Először mindenki a saját el-
tervezett taktikáját próbálgatta, de ha-
mar rájöttek, hogy a parthoz közeli 

apró halak (sneci) megfogása a célra-
vezetőbb. Menetközben azért mindenki 
bepróbálkozott meghorgászni a benti 

etetését is kisebb-nagyobb sikerrel. A 
jó eredmény eléréséhez a mach és a 
rakós botokon ritka vendégnek számító 
nagyobbacska kárászok és keszegek 
kellettek. Már a mérlegelésnél látszott, 
hogy az egyik csapat kiemelkedően tel-
jesített, így az első helyezett már biztos 
volt, viszont a második hely sorsa csak 
az eredmények összesítése után vált 
biztossá.

Az első három helyezett oklevelet és 
érmet kapott, melyet Virág Imre a Me-
gyei Horgász Szövetség Elnöke adott 
át. A Kraszna HE, Kocsord és a Felső-
tiszai Vasutas HE, Mándok jövőre az 
első osztályban folytathatja a verseny-
zést. Minden versenyzőnek gratulálunk 
a kitartásához és az eredményéhez.

Köszönet a tó gazdáinak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották e csodálatos 
tavat. 

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Április 21-én a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyei Szövetsé-
ge rendezésében került sor az 
évadnyitó horgászversenyre.

A versenykiírástól eltérően – a tisza-
löki Kenyérgyári holtág helyett, az ár-
víz miatt – már az évek óta megszokott 
helyszín, a Kraszna Horgász Egyesület 
kezelésében lévő Kocsordi Kirva lapos 
adott otthont a rendezvénynek. 

Reggel rövid névsoregyeztetés után, 
a megyei horgász szövetség alelnöke, 

Farkas Sándor és a vezetőség egyik 
tagja, Szűcs Sándor röviden tájékoztatta 
a résztvevőket az előző napi küldött-
közgyűlésen történtekről és a vezető-
ség újraválasztásáról. Ezután a megyei 
versenyszakbizottság új elnöke, Szilá-
gyi Imre szólt néhány szót a meg-
jelentekhez, ismertette a napirendet, és 
megtartotta a sorsolást. A versenyzők 
elfoglalták a rajthelyeket. A verseny-
re népes számban neveztek, összesen 
57-en. 9 órától egy kis megemlékezésre 
került sor a kocsordi Kraszna Horgász 
Egyesület volt elnök, Jakab Zsigmond 
tiszteletére állított kopjafánál. A korábbi 
évek rossz időjárásával ellentétben most 
ideális volt az idő, szép napsütésben 
horgászhattak a versenyzők.

A három óra alatt, az elmúlt évek-
hez képest sokkal több halat tehettek 
a versenyzők a haltartókba. Főként 
törpeharcsát, kárászt, keszeget fogtak, 

de a ponty is gyakori vendég volt a 
horgokon.

Mérlegelés után a vezetőség ös-
szesítette az eredményeket. Ezalatt a 
versenyzők egy tányér finom, meleg 
babgulyást fogyaszthattak el. A díjakat 
Barkaszi Sándor, Kocsord polgármes-
tere adta át. Az úszós kategóriában az 
első öt helyezett egy-egy kupát vehetett 
át. Az U-14-ben, U-18-ban, U-23-ban, 
továbbá a nőknél csak az első helyezett 
kapott kupát. A fenekező kategóriában 
a díjazottak horgászbotokat, orsókat és 
merítőt kaptak ajándékba. 2013-ban 
a legeredményesebb kocsordi horgász 
Juha Jánosné lett, aki egy hatalmas ku-
pát vehetett át Jakab Zsigmond fiaitól. 

Varga Albert, az Albi Csali horgász-
bolt tulajdonosa kategóriánként egy-egy 
vándorkupát ajánlott fel, illetve adott át 
az első helyezetteknek. 

Árvíz miatt új helyszínen Évadnyitó horgászverseny Kocsordon

MEGYEI I. OSZTÁLYÚ CSAPAT-
BAJNOKSÁG Kisvárdán

A résztvevők száma 
évről évre zsugorodik

MEGYEI II. OSZTÁLYÚ 
CSAPATBAJNOKSÁG 
Május 12-én Rakamazon
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24 órán át 
versenyeztek

A Máriapócsi Horgász Egyesület 
szervezésében az idei évben első 
alkalommal került megszervezés-
re a 24 órás horgászverseny. A 
résztvevőknek dolgát nehezítette a 
szeszélyes időjárás is, de a két nap 

alatt a több mint egy tucat horgász 
sikeres 24 órát horgászott, amit az 
eredmények is bizonyítanak. 
Végeredmény: 1. trefán richárd 13320 
pont, 2. tóth Zoltán 4760 pont, 3. Sza-
bó Zsolt 4480 pont.  Legnagyobb halat 
fogó: trefán richárd 3,42 kg.

Gratulálunk a helyezetteknek, 
köszönet pedig valamennyi segí-
tőnek! Külön köszönet Gergely Já-
nos horgásztársunknak!

Tóth Árpád

Máriapócsi hírek

A versenyről a halak is 
tudomást szereztek

Május 18-án tartottak hor-
gászversenyt Gulácson.

A felhőtlen vidámság mellett az 
akácok és vadvirágok illata terjen-
gett a levegőben, illetve az ügyes 
kezű asszonyok által készített ha-
lászlé finom illata. A horgászver-
senyről a halak is tudomást sze-
reztek, ezáltal az apró halak súlya 
döntött a mérlegeléskor.
Helyezések: felnőtt: 1. Lengyel Imre, 2. 
Kovács József, 3. tóth Antal. Gyermek: 
1. Balla Panna, 2. Zun Nikolász, 3. Szabó 
Gábor. Különdíj kategóriában: Móré 
József egy éves területi engedélyben 
részesült. A legkisebb halfogásért 
Kovács eszter különdíjat kapott. A leg-
nagyobb halfogásért Balla Panna 
különdíjat kapott.

A verseny után a résztvevők és a 
meghívott vendégek elfogyasztot-
tak egy finom halászlevet a terített 
asztal mellett.

Pedagógusok horgászbottal
Horgászversenyt szervezett tagjainak a Peda-

gógusok Szakszervezetének megyei szervezete 
az orosi Erdélyi Major Szabadidő Központban. 
A szép időben, szerény fogási eredménnyel vég-
ződött versenyt az újfehértói Bajkó Judit nyerte. 
Fogási eredményeik alapján helyezést ért el még 
a vásárosnaményi Lengyel Csaba és Tóth Lajos. 
Az eredményhirdetés és a finom babgulyás el-
fogyasztása után baráti beszélgetéssel zárult a 
verseny, amiért a szervezők nevében köszönettel 
tartozunk Erdélyiné Széplaki Zita tulajdonos-
nak, továbbá a szabadidő központ valamennyi 
munkatársának. Miklósi István, PSZ megyei elnök

Telepítés. Április 
12-én és 13-án pénteken 
400 kg tiszai pontyot, 
és 400 kg tiszai vegyes 
keszeget telepítettek 
a tápcsatorna vizébe. 
A pontyok 4-10 kg a 
dévér keszegek között 
3 és 4kg-os is van. Min-
denkinek eredményes 
horgászatot kíván a 
horgász egyesület veze-
tősége.

32 ponttyal lehetett nyerni
A versenyen 53 fő sporthor-

gász vett részt. A kifogott 
halak darabszáma: 239 darab 
ponty, 1 db süllő és termetes 
kárászok.

EREDMÉNYEK:
Gyermek kategóriában: I. fedics Ákos 
5,68 kg, II. Pongor tamás 5,54 kg, III. 
fekete Levente 0,40 kg.
Felnőtt kategóriában: I. ifj. Büdi Lász-
ló 42,17 kg (32 db ponty kifogásával), I. 
Pivnyik Zoltán 42,17 kg (28 db ponty), III. 
Győri Zoltán 28,12 kg (18 db ponty).
Nemzetközi kategóriában: I. Hreskó 
tamás 20,40 kg (12 db ponty), II. Mo-
ravszki tamás 9,00 kg (5 db ponty), III. 
Borodenkov Sergii 8,48 kg (5 db ponty).

Legtöbb törpeharcsát kifogó ver-
senyző (Laguna Kft. Különdíja) ifj. 
Büdi László 112 db. A házigazda a 
Sóstói HE volt.

A Máriapócsi Horgász Egyesület május 1-én horgászversenyt 
szervezett a helyi horgásztavon. 

Lengyel Imre átveszi Balla 
Ferenctől és Csapó Lászlótól az 
1. helyezettnek járó díjat.

Kép és szövEg: BErKI Károly

Kevés, de lelkes versenyzők küzdelme
Megyei Feeder Bajnokság, első forduló

Lassan jött meg a halak kapókedve 
Megyei Feeder Bajnokság, második forduló

Április 28.-án Kocsordon 
a Kirva Lapos horgászta-

von rendezték meg a három 
fordulóra tervezett feeder 
horgászverseny első forduló-
ját. Versenyzők sajnos, csak 
kevesen jelentkeztek, de na-
gyon lelkesek voltak.

A regisztráció utáni rövid meg-
nyitón a feeder horgászat szabálya-
inak ismertetése következett, majd 
a sorsolás és a rajthelyek elfogla-

lása. A 11 horgász két szektorban 
versenyzett, egy 6 és egy 5 fősben. 
A felkészülés a felszerelések egy-
szerűsége miatt nem vett igénybe 
sok időt, így egy órával korábban 
kezdődhetett az öt órás verseny. 

Az első órában nehezen indultak 
meg a halak, egy pár törpén és ke-
szegen kívül nem nagyon volt más 
kapás. A meg-meg erősödő szélnek 
vagy egyszerűen csak a halak kapó 
kedvének köszönhetően idővel 
megjöttek a várva várt fogások. A 

végeredmény kialakulását nagyban 
befolyásolta, hogy a beugró pon-
tyokból ki tudott többet elcsípni. 
Természetesen azért a nyeréshez 
szükség volt a folyamatosan kapó 
törpeharcsákra és a ritkább ven-
dégnek számító kárászokra és a 
nagy dévérekre is.

Már a mérlegeléskor látszott a 
végeredmény, de azért rend a lel-
ke mindennek és a szektorlapok 
összesítése után került sor az ered-
ményhirdetésre, a díjak átadására. 
Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át a Kraszna HE 
elnökétől, Jakab G Jánostól. A 
résztvevők nagy reményekkel vág-
hatnak neki a következő forduló-

nak. Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Sok sikert 
kívánunk mindenkinek a további 
fordulókban!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Szépen rendezett és hal-
állománnyal bőségesen 

telepített Kacsás tó fogadta 
Tiszavasváriban a feeder 
horgászverseny második 
fordulójára érkezett verseny-
zőket. 

Sajnos most is csak kevés hor-
gász jelentkezett, így már szin-
te családias hangulat alakult ki a 
résztvevők között. A regisztrálás 
utáni rövid megnyitón a feeder 
horgászat szabályainak ismertetése 
következett, majd a sorsolás és a 
rajthelyek elfoglalása.

 A 10 horgász két szektorban 
versenyzett. Az időjárás a meteo-
rológia által beharangozott rossz 

idővel ellentétben csodálatos volt.  
Az első órában nehezen indultak 
meg a kapások. Két versenyző vi-
szont felváltva egymás ellen fogta 
a halakat, borzolva ezzel a többiek 
idegeit.  Lassan, a halak kapó ked-
vének vagy az etetések beérésének 
köszönhetően, megjöttek a várva 
várt fogások.

A végeredmény kialakulását 
nagyban befolyásolta, hogy a part-
tól távolabb élelem után kutató 
pontyokból ki tudott többet elcsíp-
ni. Már a mérlegeléskor látszott 

a végered-
mény, és már 
l a t o l g a t t á k 
is a harma-
dik fordulóra 
az esélyeket. 
Az első há-
rom helye-
zett egy-egy 
kupát vehe-
tett át melyet 
Virág Imre a 
Megyei Hor-
gászszövet-
ség elnöke 
adott át. A tó 
gazdája, Ricz 

László pedig felajánlott minden 
résztvevőnek egy ingyenes teszte-
lési lehetőséget, és megkérte őket, 
hogy a helyi horgászoknak mutas-

sák meg a feeder horgászat elő-
nyeit. 

 A résztvevők nagy remények-
kel vághatnak neki a következő 
fordulónak, ami 2013. július 21-én 
a vásárosnaményi Keskeny Holt 
Tiszán lesz megrendezve.

 Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! Sok sikert 
kívánunk mindenkinek a harmadik 
fordulóra! A versenyre kilátogatott 
a Kölcsey televízió és az általuk 
forgatott kis filmet a júniusi Villan-
tó műsorban fogják bemutatni.    

Szilágyi Imre
Versenyszakbizottság Elnöke 

Martin az idén 
is a legjobb
2013. május 12-én tar-

totta házi horgászver-
senyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület. 

A verseny helyszíne a csá-
szárszállási tápcsatorna volt. A 
versenyzők szép számban meg-
jelentek a versenyen, 61 felnőtt, 
4 női és 9 gyerekversenyző állt 
rajthoz. A 3 órás versenyen kö-
zel 16 kg halat fogtak a ver-
senyzők.

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. Nyalka 
Miklós 2.020 gr, II. tóth Árpád 1.320 
gr, III. Kecskeméti János 84 gr. Női 
kategóriában: I. Bajkó tamásné 
640 gr, II. Oravecz tibor Gáborné 
480 gr, III. Bajkó Judit 400 gr. Gyer-
mek kategóriában: I. Pradlik Mar-
tin 4.640 gr (Martin tavaly is az első 
helyen végzett), II. Bodnár Gyula 
320 gr, III. Csépke Donát 260 gr.

A helyezettek értékes hor-
gászfelszereléseket kaptak. 
A verseny végén az egyesület 
mindenkit vendégül látott a csá-
szárszállási horgásztanyán egy 
babgulyással, amit Jakucska Jó-
zsef készített el. A résztvevők 
kellemes napot töltöttek el, jól 
érezték magukat, a jövő évi vi-
szontlátás reményében köszön-
tek el egymástól. 
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2013. április 7-én immáron má-
sodik alkalommal rendezte meg a 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
a jótékonysági horgászversenyét a 
Tápcsatornán, melyre a hideg idő 
ellenére nagy létszámban jelentkez-
tek versenyzők, illetve támogatók, 
akik szintén befizették a nevezést, 
de inkább külső szemlélőként vol-
tak jelen.

A versenyt rövid megnyitó kö-
vette, melyen megköszönték a 
megjelenteknek és támogatóknak 
a részvételüket, hozzájárulásukat a 
nagykállói Csuka Sarolta gyógy-
kezeléséhez.

Az összejött baráti társaság ádáz 
harcot folytatott az elemekkel, a 
nagy széllel és hideggel, de ennek 
ellenére mindannyian kitartottak a 
verseny végéig. A verseny közben 
a jelenlévőket üdítővel és meleg 
kávéval kínálták végig a verseny 
szervezői és segítőik. 

Gyors mérlegelést követően min-

den résztvevőt megvendégeltek a 
házigazdák egy forró pörkölttel, 
mely közben megbeszélték a mai 
sikeres halfogási taktikát.

Sajnos, a hideg idő és a nagy szél 
miatt nagy fogások nem születtek, 
de szinte minden versenyző fogott 
halat, ezért a dobogós helyekért szo-
ros volt a küzdelem.

Helyezettek: Felnőtt kategória: 1, tóth 
Gábor, 2. Szabó Csaba, 3., Bartha István. 
Gyerek kategória: 1, Lengyel Patrik, 2, Költő 
Zoltán, 3, Ifj. tóth Imre

A verseny egyik szervezőjeként 
nagyon nagy öröm töltött el, amikor 
előzetes terveinket mind létszám 
mind anyagilag fölülmúltuk, és ez-
zel segítséget tudunk nyújtani Csu-
ka Sarolta gyógyulásában, akinek e 

sorokon keresztül kívánunk kitartást 
és mihamarabbi gyógyulást. Segíte-
ni mindenki tud és segítségre szoru-
ló is van ma ő holnap én holnapután 
te. Utólagosan is szeretnék minden-
kinek megköszönni részvételét és 
támogatását. Köszönettel: Nagykál-
ló Sport HE és a család.

Sándor Zoltán, Sebők Zsolt

Újra összefogtak a nagykállói horgászok

„Hazai” siker a XI. Városháza kupán
A Bujtosi tavon rendezte meg 

ezúttal a Nyíregyházi Városháza 
Horgász-és Szabadidő Egyesülete 
a hagyományos, immár XI. „Város-
háza” meghívásos, horgászkupát 
május utolsó szombatján. 

A házigazda egyesület szépen előkészí-
tett partszakaszon, frissen telepített pon-
tyokkal várta a részvevőket. 

12 háromfős 
„alakulat” ve-
tette be készsé-
geit a halfogás 
illetve a kupa 
és a különböző 
díjak elnyerése 
reményében. 
Az időjárás a 
szeszélyes áp-
rilist idézte, a 
rövidnadrágos-
tól a nagykabá-

tosig tartott a hőmérséklet ingadozása. A 
halak is így reagálták le, a kapások ciklu-
sonként jöttek. A „boksz utcában” közben 
Iglai János elkezdte a vörösboros- füstölt-
csülkös marharagu készítését.

Végül is a Bujtosi HE csapata nyerte 
meg a XI. „Városháza” horgász kupát. A 
hazai csapat két tagja Marjay Károly és 
Fekésházy Gábor a 4450 gr-os együttes 
fogásukkal – a végső mérlegelés alapján- 
már megnyerhették volna a versenyt, amit 

Révész Zoltán 1450 gr-os potykája csak 
bebiztosított.

A szervezők eredetileg nem hirdettek 
gyerekversenyt, de mivel eljöttek páran 
és pecáztak, így dr. Isaák László elnök 
felajánlásának köszönhetően ők is kap-
hattak ajándékokat az eredményhirdetés 
folyamán, mely után a részvevők elfo-
gyasztották a fenséges ebédet, melyhez 
a köretet, a sztrapacskát a „Középkori” 
étterem biztosította, melyért a szervezők 
külön köszönetet mondanak ezúttal is. 

A díjakat dr. Szemán Sándor címzetes 
főjegyző, a polgármesteri hivatal vezetője 
adta át, melyben dr. Isaák László, a Sós-
tó-Gyógyfürdői HE elnöke segédkezett.
Eredmények:
1.  Bujtos He (Marjay Károly, fekésházy Gábor, 

révész Zoltán) 5900 gr
2.  Sóstó Gyógyfürdő He (Máté Mihály, Koczán 

István, Berecsi József) 2400 gr
3.  Kölcsey tV. (Batai Bence, Kiss Bence, Batai 

János) 2350 gr

Gyermekek:
1. Keczkó endre (NYÍrVV Kft.) 200 gr

Tárgyjutalmak:
Dankó Milán, Németh Balázs, Keczkó Andor

Különdíjak:
1.  legnagyobb hal: Marjay Károly Bujtos He
2  legszebb hal: Berencsi Zsolt tűzoltóság
3.  megelőlegezett séf-díj: Iglai János Nyh. Vá-

rosháza He
4. legkülönlegesebb hal
5. legjobb női versenyző

Nyárba fordult a tél az 
idénynyitó tavaszi VIII. 
Durbincs horgászkupán

Április utolsó szombatján ren-
dezte meg a Nyíregyházi Városhá-
za Horgász- és Szabadidő Egyesü-
lete – immár hagyományosan –, a 
Sóstói tavon évadnyitó háziverse-
nyét. 25 pecás vetette be készségeit 
és fortélyait a halfogás és a kupa 
elnyerése érdekében. 

A szervezők esőistennel – és a 
napistennel meg tudtak állapodni, 
de a fizika törvényeit, a légnyo-
más különbségből adódó dél-nyu-
gati szelet csak tüneti kezeléssel 
tudták egyhíteni – sikeresen – a 
Molnár Tibi „Főpohárnok” uram 
által elővezetett nedűknek is kö-

szönhetően. A versenyzőket az üst-
ből áradó „elnöki” füstöltcsülkös 
– sertés-babgulyás szalonnaágyon 
–,Városháza módra – illata is vi-
gasztalta a reméltnél kevesebb hal-
fogás miatt, amiben nem is csalód-
tak. A díjakat dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző adta át az arra 
érdemeseknek.

Eredmények: 1. Lang Gábor 
4,5 kg, 2. Molnár Tibor 2,0 kg, 3. 
Tóth Zoltán 1,7 kg.

Különdíjasok: Iglai János, 
Molnár Tibor, Serhij Borodenkov 
(ukrán főkonzul), Batai János

Tiszabercel 2013

Új helyszínen rendeztük meg az 
idei gyerek és ifi versenyünket. A 
hosszú tél után kicsit aggódtunk, 
hogy az idő miként lesz hozzánk 
kegyes, de végül 2013 árilis 20-án 
a tervezett időpontban sikerül meg-
rendeznünk évadnyitó horgászver-
senyünket.  Olyan horgászvizet ke-
restünk mely nem csak a kicsik, de a 
nagyobbak szórakozását is kielégíti. 
A tiszaberceli Kozma-tó egy igen 
hangulatos kellemes környezetben 
található kis horgászvíz. Kozma Ist-
ván, a tó tulajdonosa nagyon segítő-
kész és barátságos ember.  Ebben 
a vízben kárászok, valamint dévér 
keszegek találhatók. Természetesen 
ponty és amur társaságában, mely-
ből most csak pontyot fogtunk, de 
amurt nem.  A 8-10 cm-es kárászok 
zsákmányul ejtéséhez a spiccbot 
volt a legalkalmasabb a 14-es fő-
zsinór, 10-12 előke (de a tízest job-
ban ette) valamint 16-18-as horog, 
egy szem csontival vagy pinkivel, 
nyerőnek bizonyult.  Az ifik kö-
zül, akik a fenekezést választották 
ezen belül is a feeder horgászatot 
igen eredményesek voltak. A nyerő 
feeder szerelék bordás kosár rövid 
előkével. Nem gubancolódik és jól 
dobható.  A tavat egyébként csak 
egy oldalról lehet meghorgászni, de 
a túlparton lehet, etetni ezért nem 
kell csúzli vagy rakéta, persze a 
versenyen ez nem megengedett, de 

a versenyen kívül igen. Miért em-
lítem ezt? Azért, mert a halak, már 
kora tavasztól a túlsó partra vannak 
szoktatva az etetéssel. Ott nem za-
varja őket senki, oda a horgászok 
csak etetni járnak. Na és persze 
tavasszal mindig a part menti se-
kély vizek melegednek fel elsőnek 
és itt indul be az élet. Ezért azok az 
ifik akik a feederezést választották 
egy jó alapozó etetéssel  hamar be 
tudták állítania nagyobbacska ha-
lakat, a túlsó oldalon. Csúzlival is 
könnyen etethetünk, de az etető ko-
sár pontos bedobásával, majd utána  
gyors megrántásával  hamar be tud-
tak  juttatni  8-10 gombócot az első 
öt percben. A spiccbotra elegendő 

volt 6-8 két kezes (gyerek kéz) 
alapozó gombóc aztán már csak a 
ráetetésre kellet meghagyni egy kis 
etetőanyagot csontival. Aki így vé-
gig horgászta a versenyt annak meg 
is lett az eredménye. A gyerek kate-
góriában hét induló volt az ifiknél 
pedig négy. Sajnos, az idei verse-
nyen kevesebb induló volt, viszont 
senki sem maradt hal nélkül. Mint 
régi horgásztábor-szervező, egy va-
laminek nagyon örültem, hogy mind 
a két kategória győztes horgász-
táboros gyerek, évek óta vissza-
járnak hozzánk. Okosan, helyesen 
és jól horgásznak. Lassan kialakul 
a stílusuk, persze volt azért még a 
mezőnyben tehetséges gyerek, mint 

pl. Oláh Péter, kitűnően kezeli a fee-
derbotot és jó technikával fáraszt. 
A nyertes Bodnár Tamásnak csak a 
fárasztási technikáján kell csiszolni 
és kész horgász.  Turcsán Franciska 
a gyerek mezőny üdvöskéje nagyon 
magabiztosan kezeli a spiccbotot, 
nála csak az etetés pontatlan, de 
nagyot nem tudott hibázni, hiszen 
a gyerek szektort magasan nyerte. 
Franciskának makacs kitartása van, 
és ez mindig meghozza eredményét. 
Remélem, az itt megszerzett tapasz-
talatokat az élet más területein is 
tudja majd hasznosítani, és nem 
csak ő, hanem minden gyerek. Vé-
gül lássuk az eredményeket, melyek 
magukért beszélnek.  
Gyerek kategória helyezettjei
1. turcsán franciska 3100g
2. földesi Attila 1640g
3. Shamli rafael   840g

Ifi kategória helyezettjei
1. Bodnár tamás 2900g
2. Oláh Péter 1760g
3. Bolló Balázs   700g

Az ebéd a szokásos gyros volt, 
mely most is nagyon finom volt, kö-
szönhető ez a páromnak, Turcsánné 
Reskó Ibolyának, aki az egyesület 
titkára és versenyzője, de kitűnő 
gyros-t is tud készíteni! Köszönet 
még a segítőimnek, Piskolti Attilá-
nak a Végállomás Horgászboltból, 
és Béres Miklósnak, az egyesület 
gazdasági vezetőjének, valamint 
Turcsán Györgynek.

Turcsán András

A nyíregyházi Vasutas Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület Gyermek és Ifjúsági Versenye

Kis csapatunk a tógazdával, Kozma Istvánnal bal szélen

A Tiszavirág 
védelme a Tiszán 

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2013. 
évben is kiemelt figyelmet fordít a Tisza élővilágára, 
különösen a védett fajokra, így a TISZAVIRÁG (Palin-
genia longicauda), védelmére, melynek természetvédel-
mi értéke egyedenként 10.000 Ft. Az élő és az elhullott 
kérészek gyűjtése egyaránt tilos. A védett egyedek ál-
lományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából 
történő jogellenes elpusztítás, tekintettel arra, hogy e faj 
napjainkra csak a Tiszán illetve egy-két mellékfolyóján 
található.

Tilos a védett kérészek elpusztítása. Jogszabály sze-
rint engedély szükséges a védett állatfaj egyedeinek 
gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartá-
sához. Aki jogellenesen elpusztítja, természetvédelmi 
szabálysértést követ el – mely jelenleg 150.000 forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható-, ha valamely eszközzel 
felszerelkezve a rovarok telepét ássa fel, vagy jelentős 
mennyiségű egyedet gyűjt össze, akkor természetkárosí-
tás bűncselekménye miatt kell felelnie, de eltulajdonítá-
sa esetén, akár lopás bűncselekmény elkövetése miatt is 
felelősségre vonható.

Szintén büntetőeljárás megindítását indukálja, ha az 
elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt a rajzásba, 
és ezáltal megzavarja, elpusztítja a kérészeket. Ezen cse-
lekmények megelőzése céljából a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság állománya illetékességi területén 
adatgyűjtést és tájékoztatást végez a Tisza-folyón állan-
dóan tartózkodó személyek között (komposok, kikötő-
sök, hajósok) arra vonatkozóan, hogy mikor várható a 
kérészek tömeges rajzásának időpontja.

A Rendőrkapitányság beosztottjai az illetékességi te-
rületükön tevékenykedő természetvédelmi egyesületek-
kel, a Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei-
vel, halászati őrökkel és a polgárőrség vízi tagozatával 
közös ellenőrzéseket hajtanak végre a közeljövőben.

Mindannyiunk érdeke, hogy ez a hazánkban is ritka 
rovar fennmaradhasson, és a következő nemzedékek is 
gyönyörködhessenek a Tiszavirágzásban – áll a közle-
ményben

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2013.
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Folytatás az 1. oldalról
A közgyűlést Virág Imre elnök 

úr nyitotta meg, majd Fesztóry 
Sándor ügyvezető igazgató számolt 
be az elmúlt év óta eltelt munkáról, 
eredményekről, kiegészítve az írá-
sos beszámolót, továbbá mivel újra 
eltelt 5 év, annak főbb eseményeit 
idézte fel prezentációjában. 

Ezt követte a megyei verseny-
szabályzat módosítása, mely ki-

egészült az alábbiak szerint: A 
versenyek alatt a védett halak nem 
tarthatóak meg, azok a versenybe 
nem számítanak. Esetleges meg-
fogásuk esetén – kíméletes ho-
rogszabadítás után – a versenyző 
köteles e halakat visszahelyezni 
a vízbe!

Továbbá: „A zsákmány vissza-
engedése minden megyei rendezé-
sű versenyen kötelező!”

A napirendi 
pontok meg-
tárgyalása és 
e l f o g a d á s a 
után a tiszt-
újító választás 
következett. 
A választás 
titkos szava-
zással, gör-
dü lékenyen 
zajlott. Vala-
mennyi tiszt-
ségviselő a küldöttek egyhangú 
támogatottsága mellett került meg-
választásra, az alábbiak szerint. 

Megyei Szövetség elnöksége 
(Lásd az 1. oldalon)

Szakbizottságok elnökei
Szilágyi Imre – Verseny Szakbizottság 
Oláh Károly – Ifjúság-Oktatási Szak-
bizottság
Gura Mihály – Víz-Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbiz.
Megyei Felügyelő Bizottság
Tátrai András – elnök
Jakab János – tag
Mandula Károly – tag

Országos Küldöttek:
Fesztóry Sándor – Országos  

Választmányba, és Jelölő Bizottságba
Virág Imre – Országos Választmányba 
és elnökségbe
Farkas Sándor – Országos  
Választmányba

Végezetül Virág Imre az Elnök-
ség nevében megyei horgászmoz-
galom és a horgászközösség érde-
kében kifejtett eredményes mun-
kájukért a „Horgászegyesületért” 
kitüntetést adományozta:
–  Tátrai Andrásnak, a Felügyelő 

Bizottság elnökének és 
–  Kriston Lászlónénak a Me-

gyei Horgász Szövetség dolgo-
zójának. 
A küldöttközgyűlés ebéddel és 

kötetlen beszélgetéssel zárult. 
Fesztóry Sándor

A kuttyogatás a legősibb harcsafogási módszer
Nagy természettudósunk, Her-

mann Ottó 1887-ben megjelent 
„A magyar halászat könyve” című 
nevezetes műve a kuttyogatást a 
legősibb harcsafogási módszerként 
mutatja be, amely a Duna alsó 
és középső szakaszán, Lengyel-
országban és a hatalmas orosz fo-
lyókon terjedt el. Ebből alakult ki 
a kuttyogatás sportszerű horgász-
módszere.

A kuttyogatás a mártogató hor-
gászat különleges válfaja. A lénye-
ge: a csónakban ülõ horgász folya-
matos helyváltoztatással csalizott 
készségét a csónak mellett a víz 
fenékhez közeli vagy középső réte-
geibe sűllyesztve lassan emelgeti, 
miközben a kuttyogató korongos 
végét hol szabályos, hol pedig vál-
takozó ritmusban rövid, hátra ívelő 
mozdulattal a vízbe üti, azt köve-
tően pedig kirántja.

A kuttyogatás szerepét a harcsa 
horgászatában nehéz meghatároz-
ni, annyi bizonyos, hogy működik, 
és a mai napig eredményes hor-
gászmódszer.

A kuttyogató a halászok ősi esz-
köze, több formája ismeretes és 
tulajdonképpen ugyanazt a szere-
pet tölti be, mint a vadászok hívó-
kürtje.

A kuttyogatás nem könnyű mes-

terség, sokat kell gyakorolni a 
szerszám használatát, míg a meg-
felelő hangot kicsaljuk. A kuttyo-
gató hang akkor jó, amikor leg-
inkább hasonlít az üvegből hirtelen 
kirántott dugó pukkanásához. A 
kuttyogatás erős fizikumot és kitar-
tást igényel. Olyan helyen érdemes 
hívni a harcsát, ahol rablását előző-
leg többször megfigyeltük, vagy a 
víz adottságai olyanok – mély, tus-
kós, forgós –, hogy feltételezhető a 
harcsa jelenléte. Kuttyogatni csak 
csónakból lehet. A folyóvíz meg-
könnyíti a dolgot, mert ebben az 
esetben a ladikot a víz folyásával 
vitetjük a harcsák remélt tartózko-
dási helye felé. A kuttyogatóval, 
amely a horgász jobb kezében van, 
kis szünetekkel ütemesen ütjük a 
vizet.

A kuttyogó horgász csónakjához 
köti a rendszerint lótetűvel csa-
lizott horog zsinórját. Miközben 
egyik kezével a csalit mozgatja, 
másikkal kezeli a harcsát kapásra 
ingerlő kuttyogatót. Ez készülhet 
fából, ökörszarvból vagy akár bá-
dogbögréből is. A vízre szabályos 
időközönként lesújtó kuttyogató 
szerszám sajátos, a vízben mes-
szire terjedő hangot ad. Ez a csa-
logató hang leginkább a harcsák 
zajos táplálkozására emlékeztet, s 
a fajtársak lakmározásának képze-
te nem hagyja nyugodtan feküdni 
rejtekhelyén a falánk ragadozót.

A harcsa a legnagyobbra növő 
halunk, a harcsa különleges fo-
gási módszere, mert az egyetlen 
halunk, mely a kuttyogtató által 

gerjesztett hangra reagál. Bizonyos 
időszakokban a harcsát kuttyoga-
tással támadásra ingerelhetjük. Tu-
lajdonképpen mártogató horgászat 
sajátos felszereléssel.

Kuttyogatáskor a jónak ígérkező 
harcsás helyek fölött csónakunkkal 
lassan lecsurogva tulajdonképpen 
mártogatott módszerrel kínáljuk 
fel a harcsának a csalétket, mi-
közben a kuttyogató által keltett 
hanggal támadásra ingereljük. A 
kuttyogató kb. 350 mm hosszú, fo-
gantyúval ellátott nyélből és ennek 
végére erősített tányérból álló szer-
szám, amelyet a horgászboltokban 
nagyon ritkán lehet beszerezni.

Kuttyogtató fák
Hogyan kuttyogassunk? A kut-

tyogatás technikájának elsajátítá-
sához legcélszerűbb igénybe ven-
ni valamelyik tapasztalt horgász-
társunk segítségét. Ha erre nincs 
mód, a következők szerint járunk 
el. Vegyük a kuttyogatót a jobb 
kezünkbe, üljünk szorosan a 
csónak jobb oldala mellé úgy, 
hogy jobb kezünk túlérjen 
a csónak peremén. Ebből 
a helyzetből a kuttyogatót 
egyre gyorsabb lendület-
tel vezessük végig a víz 
legfelső rétegén. A len-
dülettel a kuttyogatót 
tartsuk könnyedén, a 
merev kéztartás hiba. 
Felső karunk a lendü-
let folyamán vállban alig 
mozog, alsó karunk annál jelentő-
sebb mozgást végez. Legfontosabb 

azonban a csukló mozgása. A len-
dületet lassúbb ütemben kezdjük, 
majd amikor a kuttyogató tányér a 
vízre ér, egyre nagyobb gyorsulás-
sal fejezzük be, úgy hogy a lendü-

let legvégén 
a csukló 
gyors moz-

gása biztosít-
sa a villámgyors 
b e f e j e z é s t . 

Mindez a másod-
perc töredéke alatt 

zajlik le. Közben a 
tányér tölcsért húz 

át a víz színe alatt, s 
amikor a tányér el-
hagyja a vizet, való-
ságos hangrobbanás 
keletkezik. Tehát nem 
a kuttyogató vízre csa-
pása okozza a hangot, 
épp ellenkezőleg. Csa-

kis arra a hangra reagál, 
amely a tölcsér felsza-

badulásakor keletkezik. 
A kuttyogatást tökélete-

sen csak sima vízben lehet 
megvalósítani.

A kuttyogatáshoz minden-
képpen csónakra lesz szüksé-

günk. Folyó vízben kevesebb a 
gond a csónak kormányzásával, 

hiszen csak arra van szükség, hogy 
a csónak a víz áramlásának irá-
nyához képest lehetőleg merőlege-
sen álljon, a nagyobb állóvizekben 
többnyire van némi légáramlás. 
Ilyenkor könnyebb a dolgunk, mert 
a szél pótolja az evezést. 

Forrás: internet

Küldöttközgyűlés:
Új elnökség, módosított versenyszabályzat

Folyt az 1. oldalról
A jelenlegi választással tehát egy 

jól összeszokott egységes elnök-
séggel indulunk neki a jövő kihí-
vásainak, amiből jut majd bősége-
sen erre a ciklusra is (2013-2018). 
Csakhogy a legfontosabbakat em-
lítsem: rövidesen lejárnak a ha-
lászati vízterületek haszonbérleti 
szerződései, ami azt jelenti, hogy 
ringbe kell szállnunk, a szövetség, 
azaz a közösség vizeinek megtar-
tásáért, valamint mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a me-
gyében található több mint 6 ezer 
hektár vízterületből a horgászati 
célra hasznosítottak továbbra is a 
horgászok kezén maradhassanak. 

Azt gondolom, hogy az sem he-
lyén való, hogy a horgászati célú 
hasznosításra alkalmas vizek közül 
mindössze 14%-ot hasznosíthatnak 

különböző horgász szervezetek. Ép-
pen ezért nagy várakozással tekin-
tek a jövőbe, annál is inkább, mert 
a készülő új halászati törvény szüle-
tését figyelemmel kísérve látok arra 
esélyt, hogy a horgászok érdekei 
előtérbe kerülhetnek majd, és vál-
tozhatnak azok az arányok, amelyek 
50 éve változatlanok. Minden esetre 
mi ennek szellemében dolgozunk. 
Persze, változások mindig vannak 
az élet egyéb területein is, szinte 
észre sem vesszük és a körülöttünk 
lévő világ megváltozik, átalakul, 
gondoljunk csak például a horgász-
eszközök, horgászmódszerek fejlő-
désére vagy például akár az Állami 
Horgászjegyek online kiadására, 
amiben a szövetség oroszlánrészt 
vállal. 

Még egy nagyon fontos felada-
tunkról szeretnék említést tenni. Ah-

hoz, hogy a jövőben eredményesen 
tudjuk képviselni a horgászok érde-
keit, azt álláspontom szerint csak 
a horgászegyesületeken keresztül 
tudjuk megtenni. Ha nincs horgász-
egyesület, akkor nincs horgász szö-
vetség sem, a horgászok pedig ma-
gukra maradnak és nem lesz arra 
lehetőségük, hogy az akaratukat 
kifejezésre juttassák. Ezért nagyon 
fontos az, hogy a horgászegyesüle-
tek egységesek maradjanak. Ehhez 
persze kell némi alázat, magunkkal 
és másokkal szemben is, mert egy 
közösség döntései azok általában a 
közösség érdekeit kell, hogy szol-
gálják, nem pedig az egyénét. 

A megyei szövetségen belül is, 
ami egy közel 14 ezer horgászt ma-
gába foglaló 69 horgászegyesület 
alkot, szintén a közösség dönt a leg-
fontosabb kérdésekben. A fejlődést 

pedig a közösség azon tagjainak 
kell értelmezni, akik tagjai ennek a 
közösségnek, de bizonyos döntések 
esetlegesen kevésbé kedvezőek rá-
juk nézve, mint másokra. Ennek az 
elfogadására van szüksége toleran-
ciára és alázatra, hiszen a demokrá-
cia alapja annak az elfogadása, hogy 
a többség döntései a kisebbségre 
nézve kötelező érvényűek! Az egye-
sületi vezetők felelőssége illetve az 
általuk képviselt közösség érdeké-
ben végzett munkája nagymérték-
ben a fentiek felismerésén is alapul. 

Végezetül a magam és az el-
nökség részéről szeretném meg-
köszönni azt a bizalmat, amivel a 
Tisztelt Horgásztársak felruháztak, 
és kívánok sok sikert és erőt a jövő 
feladatainak megoldásához!

Virág Imre
a Megyei Horgász Szövetség elnöke

A jövőben is eredményesen tudjuk képviselni a horgászok érdekeit
Ismét változott a halőrzést  
szabályozó jogszabályi háttér
A vidékfejlesztési minisz-

ter 45/2013. (VI.3.) VM 
rendelete módosítja a már 
jól ismert 78/1997. (XI.4.) FM 
rendeletét melynek a leg-
hangsúlyosabb pontjai az 
alábbiak :

1.  A halászati hatóság a halásza-
ti őrök számára tanfolyamot és 
vizsgát szervez, melyről vizsga-
bizonyítványt állít ki.

2.  A halászati őr kétévente –díj el-
lenében- köteles a halászattal és 
a horgászattal, a halvédelemmel, 
valamint a halászati őrzéssel ös-
szefüggő jogszabályokkal kap-
csolatos továbbképzésen részt 
venni. A továbbképzésen való 

részvételt a halászati hatóság a 
bizonyítványba bejegyzi.

3.  A vizsgát tett halászat őr megbí-
zásának vagy foglalkoztatásának 
megkezdése előtt a működésé-
nek helye szerinti halászati ha-
tóság halászati felügyelője előtt 
köteles esküt tenni.

4.  A rendőrség a kiállított szol-
gálati igazolványt és szolgálati 
jelvényt 30 napon belül postai 
úton juttatja el a halászati jog 
jogosultja részére.

A fenitek szerint azoknak a sze-
mélyeknek, akik halőrként szeret-
nének tevékenykedni a jövőben, 
már nem csak a rendészeti törvény-
nek kell megfelelniük, és rendésze-

ti vizsgát tenniük, hanem halászati 
hatóság előtt is számot kell adni a 
tudásukról . A tanfolyam és vizsga 
szakmai anyagát a NÉBIH fogja el-
készíteni. Természetesen a Megyei 
Szövetség részéről már folynak is 
az egyeztetések a halászati ható-
sággal, és amennyiben a Szövetség 
kapja meg a lehetőségét a tanfo-
lyam és vizsga megszervezésének 
lehetőségét, az érdekeltek részére 
értesítést fogunk küldeni.

Még egyszer az állami 
horgászjegyekről
A Megyei Szövetség mint bi-

zományos részéről ezúton is fel-
hívjuk a szövetség érdekeltségi 
körébe tartozó államijegy for-

galmazó figyelmét, arra, hogy a 
SZÁK program bevezetésének tü-
relmi ideje rövidesen lejár! Ké-
rünk ezért minden érintettet, hogy 
minél hamarabb szíveskedjenek 
azon horgászok adatait a SZÁK 
programban rögzíteni, akik ebben 
az évben váltottak horgászjegyet, 
de az online rendszerben még nem 
szerepelnek. Kérjük a fentiek meg-
fontolását, ugyanis a halászati ha-
tóság részéről az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása miatt 
a bizományost (Megyei Szövet-
séget) szankciók érhetik, ami az 
adatszolgáltatást elmulasztó egye-
sület, vagy forgalmazói hely és a 
Szövetség közötti szerződés meg-
szűnéséhez vezethet.

A 2013. áprilisi közgyűlésen 
megválasztásra kerültek a szakbi-
zottsági elnökök, akik első felada-
tuknak a szakbizottság összeállítá-
sát tekintették. A tagok kiválasz-
tásánál fő szempont volt az adott 
szakterületen eddig is kifejtett 
eredményes munka, a közösségért, 
a környezetvédelemért, a gyerekek 
környezettudatos neveléséért tenni 
akaró aktivisták bevonásával. 

A tagok megbízását a szövetség 
elnöke írásban tette meg, 5 éves 

ciklusra a 2013-2018-as időszakra. 
Az ezt megelőzőekben tevékeny-
kedő szakbizottsági tagoknak ezú-
ton köszönjük meg munkájukat, és 
akik folytatják további sikereket, 
a munkájukban sok örömet kívá-
nunk!

Verseny Szakbizottság
Elnöke: Szilágyi Imre. 
Tagjai: Beke Péter, Kovács József, 
Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Sándor Zoltán, Sebők Zsolt.

Víz-Környezetvédelmi  
és Halgazdálkodási  
Szakbizottság

Elnöke: Gura Mihály.
Tagjai: dr. Balogh Barnabás (Me-
gyei Rendőrkapitányság), Deák 
Kornél (Mátészalkai Rendőrkapi-
tányság), Gere István (Vásárosna-
ményi Vízi Rendőrség), Móricz 
Zoltán (nyugalmazott rendőr), 
Szőke Attila (Érkerti Rendőrőrs), 

Orosz Sándor (Nagyhalászi Rét-
közi HE elnöke), Sándor József 
(Tiszavasvári Alkaloida Lombik 
HE Tagja), Oláh Eszter (természet-
védelmi mérnök)

Ifjúság-Oktatási  
Szakbizottság 

Elnöke: Oláh Károly.
Tagjai: Tóth Árpád (Máriapócsi 
HE elnöke), Fejes László (Alkaloi-
da-Lombik HE Tiszavasvári)

Újjáalakultak a szakbizottságok
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Sikeresen zárult a  
„Tiszta Szamos” program

Ponty telepítés a 
szövetségi vizekbe!

Halászvizsgát tettek

Engedély nélkül, tiltott mód-
szerrel horgászott – elfogták

Május 31-én került sor a 
„Tiszta Szamos” elneve-

zésű Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program 2007-2013 
HURO-ETE keretében meg-
valósult környezetvédelmi 
programzáró rendezvényére 
Vásárosnaményban.

A résztvevők összegezték a prog-
ram eredményeit, tapasztalatait. 
Az elhangzott értékelések szerint a 
program elérte a kitűzött céljait. A 
határ mindkét oldalán lebonyolított 
programelemek (előadások, környe-
zetvédelmi vetélkedők, képzőművé-
szeti pályázatok, illegális hulladék-
lerakókat megszüntető szemétsze-
dési akciók) hangsúlyosan felhívták 
a figyelmet a folyó által kínált lehe-
tőségek fenntartható módon történő 

használatára, a környezeti állapot 
javítására, megtartására.

A Szamos, mint a térségünk egyik 
kiaknázható erőforrása csak akkor 
segítheti a folyó mentén élők megél-
hetését (mezőgazdasági, turisztikai 
lehetőségek) ha sikerül visszaszo-
rítani, megszüntetni a folyó mellett 
élőktől függő szennyezések (kom-
munális hulladékok, ártéri gazdál-
kodásnál használt vegyszer- és ipari 
szennyezések) folyóba kerülését. 

A „Tiszta Szamos” program 
megerősítette a résztvevőkben, 
hogy a határ mindkét oldalán szük-
ség van az önkormányzatok, intéz-
mények, civil szervezetek és nem 
utolsósorban a térség lakosságának 
összefogására ahhoz, hogy a Sza-
mos folyó értékeit megőrizhessük. 

Beregi Természet-  
és Környezetvédelmi Egyesület

2013. június 18.-án horogérett ponty telepítés lesz a 
megyei Horgász Szövetség kezelésében lévő Császár-
szállás-Oláhréti víztározóba, a Keleti főcsatornába, a 
tunyogmatolcsi Holt Szamosba és a Tiszateleki XXI. 
számú csatornába. Szeretettel várjuk a horgászni vá-
gyókat és kellemes kikapcsolódást kívánunk! 

2013 májusában szövetségünk 
ismét halásztanfolyamot szerve-
zett, mely után 18 fő tett sikeres 
halászvizsgát, a Szabolcs-Szatmár 
Bereg megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága és 
a tatai Mezőgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója és tanára közre-
működésével. 

A tanfolyamra május 11-én ke-
rült sor, ahol színvonalas előadá-
sokat hallgathattak meg a leendő 
halászok, megkapva a vizsgához 
szükséges anyagokat, melyből 
egyénileg tudtak felkészülni.  Má-

jus 18-án, szombaton 18 fő tett 
sikeres vizsgát. Rendkívül jól sike-
rült a vizsgázók felkészítése, mert 
a 108 pontos tesztből mindenki 
nagyon jól teljesített, így szóbeli 
vizsgát tennie (76 pont alatt) sen-
kinek nem kellett és ebbe beleér-
tendő, hogy elégtelen dolgozat sem 
született. A vizsgázók örültek a jól 
sikerült eredményeknek, és köszö-
netüket fejezték ki a színvonalas 
felkészítésért. Vizsga után Lajkó 
István a „Halászati alapismeretek” 
című könyv szerzője dedikálta 
könyvét a hallgatóknak.

A Tiszavasvári Rendőrkapitány-
ság hivatalos személy elleni erőszak 
bűntett, könnyű testi sértés vétség, 
valamint állatkínzás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást J. József 
30 éves tiszavasvári lakos ellen. 

A rendelkezésre álló adatok sze-
rint az elkövetőt a helyi halőr április 
23-án délután a Keleti-főcsatorná-
nál tetten érte, amikor engedély nél-
kül, tiltott módszerrel horgászott. A 
halőr igazolta magát, majd felszólí-
totta a férfit, hogy mutassa horgász-

igazolványát, ám ekkor az elkövető 
egy alkalommal megütötte a 67 
éves férfit és elmenekült a helyszín-
ről. A rendőrök a bejelentést köve-
tően azonnal nagy erőkkel meg-
kezdték az ismeretlen elkövető fel-
kutatását, minek eredményeképpen 
a férfit rövid időn belül elfogták. 
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya J. Józsefet őrizet-
be vette és kezdeményezik előzetes 
letartóztatását.

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Rendőr- főkapitányság

IMPRESSZUM

Tunyogmatolcs önkormányza-
ta a megyei horgászszövetséggel 
közösen, a Holt-Szamos partjá-
nak és vízfelületének a szemét-
től való megtisztítására április 
24-én szemétszedési napot tar-
tott. A résztvevők között voltak 
középiskolások (Petőfi Sándor 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Fehérgyarmat 9/a osztálya) 30 

fővel, az önkormányzatunk mint-
egy 40 fővel és a horgászaktivis-
ták. Az összegyűjtött szemét el-
szállításáról az önkormányzatunk 
gondoskodott. 

Az akcióban résztvevőket egy 
ebéddel jutalmaztuk és köszön-
tük meg munkájukat – adott tájé-
koztatást Soltész Bertalan polgár-
mester.

Szemétszedési nap

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

Az április 5-i hétvégén a SBS 
Tactical Baits csapata (Gál József, 
Bessenyei György, Csorba Ri-
chárd, Dankó At tila) látogatott 
el a Székely 
Őze tanyai 

h o r -

gásztóra egy két napos szezonnyitó 
pecára, amit az SBS facebook ol-
dalán mindenki nyomon követhe-

tett élőben.
A télies 

körü lmé -
nyek el-

lenére sikeres hétvégét tudhatnak 
maguk mögött a fiúk, hiszen a 4-6 
fokos vízből összesen 44 db halat 
fogtak  188 kg-os összsúlyban, 
ebből  5 db volt 10 kg fölötti, a leg-
nagyobb ponty súlya 13,1 kg.

Jó hír, hogy a 2013-as évben 
nem változnak az árak, változás 
annyiban lesz a tavalyi évhez ké-
pest, hogy befejeztük a tó etetését, 
ellentétben a horgászoknak enge-
délyezzük a napi kétszeri csónak-
ból történő etetést délelőtt  9 és 10 
óra között, valamint délután nap-
nyugta előtt 1 órával. Elkezdtük 
a büfé és horgászbolt épületének 
építését, ennek befejezése az enge-
délyeztetési eljárástól függ. Amint 
tudunk közelebbi időpontot, azt 
jelezzük a weblapunkon.

A télies tavasz után végre elkezdődött a szezon

Horgásztáborok 2013-ban
A Máriapócsi Horgász Egye-

sület az idei esztendőben, immár 
hetedik alkalommal horgásztábort 
rendez: 2013. július 15–19. között.
(hétfő-péntek) A tábor 5 napos, 
bentlakásos formában valósul meg, 
a szállás a máriapócsi tavaktól 1 
km-re. Előadások, bemutatók, és 
számos más program várja a részt-
vevőket. 
Program ízelítő, előadások,  
bemutatók: 
– Bojli készítés mesterfokon
– Pergetés az alapoktól 
– finom szerelék változatai
– Környezetvédelem fontossága

– Máriapócs látványosságai
– „Biztonságos közlekedés”

Számos előadás, meglepetés 
program, minden nap horgászat, 
foci, csocsó, pin-pong, stb. 
Bővebb információ: 
tel.: 70/387-2610 
e-mail: pocsihorgaszok@gmail.com

A Tiszadobi Tiszavirág Horgász 
Egyesület 2013. július 1-jétől jú-
lius 5-ig napközis jellegű horgász-
tábort szervez.
Jelentkezni lehet: Oláh Ká-
roly, egyesületi elnöknél a 
20/2341-806-os telefonszámon.

A Megyei Közhasznú Horgász Szövetség támogatásával az 
alábbi helyeken lesznek horgásztáborok:

Felhívás táboroztatásra!
A fentiekből kitűnik, hogy az idén kevesebben kaptak kedvet a hor-

gásztáborok szervezéséhez. Tekintettel arra, hogy a megyei horgász 
szövetség mind anyagilag mind szakmailag is támogatja a gyermekek 
táboroztatását, ezért várjuk még azon egyesületeknek, tógazdáknak a je-
lentkezését, akik szívesen rendeznének horgásztábort. 

Bővebb információ a megyei horgász szövetségnél a 42/411-372-es 
telefonszámon kérhető.
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Kálló a legjobb. Az idén is a kisvárdai Báger-tavon került 
megrendezésre az I. osztályú csapatbajnokság. Az első helyezést a 
Nagykállói SHE csapata szerezte meg./7.

Eltűnt a Holtág. 
A tavaszi áradás-
kor Tiszalöknél a 

kenyérgyári holtág-
nál a víz szinte telje-
sen ellepte a révhez 

vezető utat és a 
hidat. Erre utoljára a 
2000-es nagy árvíz-

nél volt példa.
Fotó: Balogh tamás

Kitüntetés. A 
szövetség elnök-
sége a megyei 
horgászmozgalom 
és a horgászkö-
zösség érdekében 
kifejtett eredmé-
nyes munkájukért 
a „Horgászegye-
sületért” kitünte-
tést adományozta 
Tátrai Andrásnak, 
a Felügyelő 
Bizottság elnö-
kének.
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Rekordfogások, események

Jól kezdődött az év

A megyei horgász szövet-
ség régi-új elnökségét 

egyhangú szavazással vá-
lasztotta meg a küldöttköz-
gyűlés.

Számomra nem 
meglepő az eredmény, 
hiszen a szövetség je-
lenlegi elnöksége ös-
szeszokott jó csapatot 
alkot, így a fontosabb 
döntések az elnökségi 
üléseken igazi csapatmunka ered-
ményeként születnek. A korábbi 

években sajnos előfordult, hogy az 
elnökségnek voltak olyan tagjai, 
akik máshogy és más irányba gon-
dolkodtak a szövetség vagyonának 

hasznosítása illetve a 
vízterületek haszno-
sításának vonatkozá-
sában, de napjainkra 
már egy letisztult lég-
körben dolgozhatunk, 
ahol elsődleges szem-
pont, nem a magánér-
dek, hanem a jobbító 

szándék. Úgy gondolom, az idő 
minket igazolt./3.

A jól működő dolgokon 
nem célszerű változtatni

2013. április 20-án tartotta éves 
rendes küldöttközgyűlését a 
megyei horgász szövetség, a ha-
gyományos helyen, a nyíregy-
házi Start Vállalat ebédlőjében 
33 fő küldött jelenlétében./3.

Megyei Szövetség elnöksége
Virág Imre elnök
Farkas Sándor alelnök
Banu László elnökségi tag
Dr. Isaák László elnökségi tag
Dankó Mihály elnökségi tag
Orosz Sándor elnökségi tag
Oláh Károly elnökségi tag
Gura Mihály elnökségi tag
Szűcs Sándor elnökségi tag

A harmadik tükrös. A fehér-
gyarmati Bíró Zoltánnak a leg-
kisebb hala is a közel három 
kilót nyomot. A helyi téglagyári 
horgásztó egyben kedvenc kirán-
dulóhely is a környékbelieknek! 
 Fotó: E. Nagy IstváN

Kabai Tibor amur fogása. 
2013. április 30-án 20.30 perc-
kor 9,70 kg amur akadt horog-
ra. Kemény kukoricával sikerült 
kifogni, a Nagykállói Vadkerti 
tápcsatornából.

Bajkó Tamásné ezt a 6,82 kg-
os tükröst picker bottal, 18-as 
előkén 10-es horoggal, csonti 
csalival fogta. A hal visszakerült 
a Nagykállói Vadkerti tápcsator-
nába.

Éjszakai harcsa. Ezt a 40,5 kg-
os harcsát éjszaka éjfél körül fog-
ta Sárvári Lajos (Aranyosapáti) 
az Apagyi HE tagja a Kenderázta-
tón. Tenyérnyi kárász volt a csali! 
Viszonylag hamar partra került a 
hal, de a helyet ismerve erőltet-
ni kellett, mivel nagyon akadós 
területen lett megakasztva.

Dankó Mihályné a Kelet-Ma-
gyarország napilap házi hor-
gászversenyén szerzett előkelő 
helyezést ezzel a szép tükrössel 
az Orosi Erdélyi Majorban.

Rekord a versenyen. Az apagyi egyesület versenyének legnagyobb 
hala, egy 10,78 kg-os tükrös. Debreceni Mihály (Nyírlövő) Apagy HE tagja, 
aki megfogta ezt a nem mindennapi példányt, melyhez féder botot, 0,22 
főzsinórt, 16-os előkét használt trágyagiliszta csalival. Egyébként nap-
pali 8 órás versenyen 316 kg hal lett mérlegelve, ami magasan rekordnak 
számít vizünkön.

Vissza a tóba. Ezt a 14 kg-os pontyot Szabados János újfehértói lakos 
fogta Császárszálláson  április 8-án reggel 9 óra körül. 5 perc fárasztás 
után sikerült kifognia. Az idén már több szép pontyot is fogott. A pontyot 
fényképezés után visszaengedték a tóba.

Kapitális harcsa. Kicska Ist-
ván mátészalkai horgász a vajai 
őstóban május 8-án 22 órakor 15 
cm-es bodorkával fogta ezt a 43 
kg-os, 190 cm hosszú harcsát.

Nagy kaland. Kovács Gábor nyír-
teleki horgász egy gyönyörű 10,5 
kg-os pontyot fogott a tiszavasvári 
Kacsás tóban. A hal a mérlegelés 
után visszakerült a vízbe.

Milka László 2013. év első nagy 
fogása ez a harcsa, súlya min. 25 
kg, a mérleg ennyit tudott mérni, 
hossza 155 cm. Milbo horgásztó 
Mátészalka Széchenyi u. 184.
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Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAfter alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.

Új elnökség a megyei horgász szövetség élén




