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Jól előkészített pályán bizo-
nyíthatták be az egyesületi
tisztségvi-
selők, hogy
ők is tud-
nak hor-
gászni. 

E l n ö k ö k ,
titkárok, gaz-
dasági veze-
tők és más
tisztségvise-
lők, akiket a
közgyűlés vá-

lasztott, vettek részt a nemes küz-
delemben. (Cikk 10. oladalon)

Csukafogó
Jó időjárás, sok hal
jellemezte az idei csu-
kafogó horgász-
versenyt, melynek a
gávavencsellői Ka-
csató adott otthont.

Cikk a 10. oldalon

Tisztelt Horgásztársak!
Rövid írásunkat azért adjuk

közre lapunk hasábjain, hogy
tájékoztassuk a megye horgá-
szait arról a sajnálatos ese-
ményről, hogy nemrégiben ért
véget (reméljük!) egy több
mint fél évig húzódó vizsgá-
latsorozat – 5 évre visszame-
nőlegesen – a megyei horgász
szövetségnél. Ügyészség,
Rendőrség, APEH. A kérdések

minden szervnél ugyanazokra
a témákra összpontosultak,
persze mindegyiknél a saját
területét érintően. Kérdések
pedig voltak bőven, mert az
arcát eltakaró, önmagát „egy
becsületes sporthorgász“-ként
megnevező „sehonnai“ nem
volt szégyenlős, és egy 4 olda-
las névtelen feljelentésbe sok
minden belefér!

(Cikk a 3. oldalon)

Karácsonyfa és a „sehonnai“Vezetõk bizonyítottak

Sikerekben gaz-
dag boldog új

évet kíván a
Sporthorgász

Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szö-
vetsége valameny-

nyi tagjának!
Az elnökség

Busa lehalászása

Köszönet
Köszönjük azoknak, akik adójuk

1%-át a Sporthorgász Egyesületek
Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége szá-
mára ajánlották fel. A 2006-ban be-
folyt 161.425 Ft-ot a halászati víz-
területek védelmét szolgáló eszkö-
zök beszerzésére fordítottuk.

Horgászok
figyelem!!!
2009. január 10. Fogási napló
leadási határidő! Kérjük, hogy a
fenti időpontig a fogások összesíté-
se után juttassák el egyesületeikhez.
Az új engedélyek váltása zökkenő-
mentesen történik, már december
végétől újíthatják tagságukat a leg-
elszántabb horgászok!

Novemberben megtörtént a busa lehalászása Császár-
szálláson. A jövőben ilyen jellegű hasznosítását a víz-
területnek nem tervezi a horgász szövetség. A busa el-
adásából befolyt összegből 2009. évben többlet halasí-

tásokat kívánunk végre hajtani a szövetségi vizeken.
Az ilyen szép nagy halak visszakerültek a vízbe.

Békés, boldog 
karácsonyt, örömökben

és fogásban gazdag 
új évet kíván olvasóinak

a
Villantó Magazin

Busa lehalászásaBusa lehalászása
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– Haltetemek hevernek a Rohodi
Víztározó (közismert nevén a
Csokaj) partján, a tóba nem lehet
horgászni – kereste meg szerkesz-
tőségünket több horgász is. 

– A közel ötven hektáros termé-
szetes belvíztározó állami tulajdon,
a víz halászati hasznosításának jo-
gát a Horgász-Pecás Bt. nyerte el –
válaszolt a felvetésre Fekete János,
a bt. vezetője. – Sajnos, a tónak
semmiféle élővizes kapcsolata
nincs, vagyis ilyen módon nem old-
ható meg az utánpótlás. Az utóbbi
időben a csapadékhiány miatt (hat
hónapja nem esett itt eső) tragiku-
san – a halászati szint alá – csök-
kent a víz szintje. Különben a tó
már 1984-ben egyszer kiszáradt.
Emellett most beindult a barnaalgá-
sodás is. Mindezt megvitatva a víz-
ügyi szakemberekkel, ők javasolták
a tározó teljes lehalászását. Ennek
megfelelően beszereztem az enge-
délyeket, bejelentettem, ahova kel-
lett, s felkértem egy halász csapatot

a munka elvégzésére. Ők november
22-én (akkorra rendeződtek le a pa-
pírmunkák) hozzá is kezdtek a
munkálatokhoz. De sajnos a hétvé-
gi fagy miatt, vasárnap reggelre egy
cm-es összefüggő jég borította be a
víz felszínét, így kénytelenek vol-
tunk leállni a munkálatokkal, s csak
olvadás után folytatni. Horgászni
amúgy sem lehetne, így nem káro-
sultak az éves engedéllyel rendel-
kező horgászok.

– Minden esetre nagyon el va-
gyok keseredve, a kár így is több
millió forint – tette hozzá szomorú-
an Fekete János. – A halállomány
most állt volna be, a természetes
szaporulat és a telepítések most ér-
tek volna be. Az utóbbi években
már több tíz és húsz kilógramm kö-
zötti amur, ponty, kapitális csuka
akadt horogra. A kétségbeesésünket
még fokozza, hogy megjelentek a
halorzók is, így éjjel-nappal fegy-
veres őrökkel, kutyákkal kell véde-
ni a területet.

Partra került kárászok,
keszegek

Nem tudnak vízutánpótlásról gondoskodni, kiszáradhat a tó

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsé-
gének megbízásából 

kiadja a Fego Plusz Bt.

Szerkeszti:
a szerkesztőbizottság

Felelős kiadó:
Dr. Maleczky Imre 

és Fesztóry Sándor

Szerkesztőség címe: 
4400 Nyíregyháza, Dózsa
Gy. u. 23. sz. földszint 10. 

Telefon: (42)411-372.

ISSN 1785-8607

www.villantomagazin.com
E-mail:

villanto@villantomagazin.com

Nyomás:
Tóth Imre, Nyírtelek

(zárójelben a 2008. évi jegyárak szerepelnek)
Államijegy 1.000 Ft
MOHOSZ tagsági díj 1.200 Ft ifiknek: 600
Horgászigazolvány: 350 Ft
Fogási napló 60 Ft
Részleges Megyei Gyerekjegy 3.000Ft

Vízterület neve: felnőtt éves feln. heti feln. napi
Császárszállás (22 e) 22.000 8.000 2.000 (2 e)
Császárszállás (éjj-n. 33 e) 35.000
Császárszállás (egy éjszakai) – – 2.500 (2 e)
Tunyogmatolcs (15 e) 20.000 6.000 1.500 (1,7 e)
Keleti főcsatorna (10 e) 12.000 3.000 1.200 (1 e)
Tiszatelek Halászatanyai csat. 4.000 500 (400) (4e)
Mátyusi Rózsás holtág 3.000 –

ifjúsági éves ifj.heti ifj.napi
Császárszállás (11 e) 11.000 4.000 1.000 (1 e)
Tunyogmatolcs (7,5 e) 9.000 3.000 900 (800)
Keleti főcsatorna (5 e) 6.000 1.500 600
Tiszatelek Halásztanyai csat 2.000 – 200 (2 e)

Nyugdíjas Császár éves maradt 15 ezer Ft.
Kombinált felnőtt napijegy (déltől-délig) Keleti főcsatornára: 2.000 Ft
Kombinált felnőtt napijegy (déltől-délig) Tunyogmatolcsra: 2.000 Ft

Felső tiszai jegyárak: Felnőtt éves: 12.000, felnőtt napi: 1.500
Ifjúsági/nyugdíjas éves: 5.500 ifj. napi: 600 

Szabolcsi Halászati Kft. jegyárai: Tiszai éves: 10.000,
Tisza-Bodrog-Vajdácska éves: 13.000 Ft. 

Nyugdíjas éves: 6.500 Ft, 
Napijegy maradt 600 Ft, mind a Tiszára, mind a Bodrogra.

Lónyay csatornára felnőtt éves: 2.000 Ft

Nyugati főcsatorna jegyárai: Felnőtt éves: 7.700 Ft, felnőtt napi: 750, 
Ifjúsági éves 4.200 Ft, ifj. napi: 300Ft. Gyerek éves: 750 Ft.

2009. évi horgászjegyek árai:

Szomorú hír érkezett
szövetségünkhöz.
Tragikus körülmé-
nyek között elhunyt
Kovács József, a
gulácsi Tiszavirág
Horgász Egyesület
titkára.

Alapító tagja, majd
két cikluson keresztül az
egyesület titkára volt. Sze-
rette a természetet és a hor-

gászatot. Kedves, nyíltszívű
ember volt, ha bejött a
szövetségi irodába, min-
dig jó kedvet, derűt ho-
zott. Szívesen vett részt
minden közösségi ren-
dezvényen, fiatalos
lendülete mindenkit
magával ragadott. Mér-

hetetlen űr maradt utá-
na, emlékét megőrizzük!
A megyei szövetség dol-

gozói

Jövőre kedvezményesebben
horgászhatnak a szövetségi
vizeken!

A horgász szövetség a kezelésé-
ben lévő Keleti-főcsatornára és tu-
nyogmatolcsi Holt-Szamosra egy
úgynevezett KOMBINÁLT NAPI-
JEGY bevezetését kezdi meg 2009.
évtől. Ez a napijegy az adott nap
déli 12 órától másnap déli 12 óráig
érvényes. 

Ezzel azon horgászok igényeit
szeretnénk kielégíteni, akik szíve-
sen kinn maradnak éjszakai horgá-
szatra, és ehhez nem kell külön je-
gyet sem váltaniuk, hiszen így éjfél-
kor nem vesztik el a másnapi horgá-
szatra való jogosultságot. Ugyanak-
kor kicsit többe kerül ez a jegy, hi-
szen a halászati törvény a napi ki-

fogható mennyiséget egy napra ha-
tározza meg, de ezzel a jegytípussal
horgászva a szerencsések akár dup-
la mennyiséget is foghatnak! 

Újabb kedvezmény, hogy a csá-
szárszállási helyi horgászrend kibő-
vül a hétvégi horgászat mellett a
naptári ünnepnapot megelőző nap
éjszakai horgászati lehetőségével is. 

Továbbá a szövetség a Császár-
szálláson lévő kis csatornára külön
engedély kiadását vezeti be. Az
éves engedélyt 3 ezer forintban, a
napijegyet 500 Ft-ban határozta
meg. Kapható a központi irodában
és a helyi büfékben. A kis csatorná-
ba rendszeresen telepítünk majd, el-
sősorban keszegféléket, mert főleg
gyerekek számára tanulópályának
kívánjuk üzemeltetni.

Újfajta jegyekBúcsú Kovács Józseftõl

A busán kívül mind visszakerült a tóba



Nyilván a feljelentő „sehonnai“
úgy gondolta, ki mint él, úgy cse-
lekszik, mint ahogy azt ő saját
maga tette volna! 

Néhány „gyöngyszem“ a vádak
közül: 

„Eladtuk és elsikkasztottuk a hor-
gász szövetség tulajdonában lévő
ingatlanokat, illetve ezek eladásá-
ból befolyt összegeket“, „törvényte-
lenül működünk“, „Rendőri vezető-
ket ügyészeket, bírókat befolyáso-
lunk“, „Fiktív számlákat gyártunk“,
„A kapott állami támogatásokat le-
nyúljuk“, „ellopjuk a telepítésre
szánt halat, és a saját meg a jó is-
merősök vizeibe, éttermeibe telepít-
jük“, és az utolsó csepp a feljelentő-
nél az volt, hogy – az önkormány-
zattal közösen – pályáztunk a
tiszadobi holtág halászati jogára“.

Ilyenkor az évvége felé a kará-
csony közeledtével általában min-
den ember és szervezet átgondolja,
hogy mit tett jól és mit mulasztott el
az év során. Egyfajta számvetést ké-
szít – nem feltétlenül a nyilvános-
ságnak szánva, hanem – a saját a
lelkiismeretének tart tükröt, és ezt
nyugodt szívvel teszi!

Van viszont olyan ember is, ez a
„sehonnai“, akinek a karácsonyfá-
ján a legszebb dísz az a 30 ezüst-
pénz, amit az általa elkészített –
durva rágalmazásokra alapuló –
névtelen feljelentésért kapott! 

Ezek a sehonnaiak, vagy más né-
ven, a mai kor Júdásai!

Hát idáig jutott ez a világ, itt
Nyíregyházán is újra az 50-es, 60-

as évek sötét korszakait éljük, mert
ma sem kell vállalni a felelősséget,
ha egy dicstelen „sehonnai“ arc és
név nélkül feljelent tisztességes
embereket.

De vizsgáljuk meg kicsit a névte-
len feljelentő lélektanát!

Évről-évre nő az adóhivatalhoz
érkező névtelen bejelentések szá-
ma. Tény és való, hogy 2006-tól
napjainkig több mint megnégysze-
reződött a névtelen feljelentések
száma. Ha az okokat nézzük, a sor-
rend a sértett üzlettárs, az elküldött
alkalmazott, az elvált házastárs.
Mivel esetünkben ilyesmiről nem
lehet szó, marad tehát a „sehonnai
bitang ember“. Azaz, aki bosszú-
vágytól, irigységtől, vagy éppen a
mellőzöttség érzésétől hajtva, vagy
a magasabb pozíció, vagy egyéb
haszon reményében nyúl ilyen esz-
közökhöz! Nyilván, mert máshogy
érvényesülni nem tud! Természete-
sen egy jellemhibáról sem feled-
kezhetünk meg az ő esetében, ezt
pedig gyávaságnak hívják!

Kedves „Sehonnai“ Úr!

Bizonyára nem lesz neked öröm-
hír, de engedd meg, hogy tájékoz-
tassalak, ha még nem tudnád, hogy
az érintett hatóságok – nyilván min-
denre kiterjedően, és 5 évre vissza-
menőleg – lefolytatták a szükséges
vizsgálatokat és ebből kiderült,
hogy tévedtél, méghozzá nagyot!
Először akkor, amikor hagytad,
hogy elragadjon lázas képzeleted,
és levélírásra adtad a fejed. Másod-
szor akkor, amikor névtelenül be-

csületes embereket rágalmaztál! 
És mit értél el vele, kedves név-

telen-arctalan???
Adtál hónapokig tartó plusz

munkát a hatóságoknak, plusz költ-
séget az államnak! 

De engedd meg, hogy hadd vilá-
gítsam meg számodra a tetted er-
kölcsi oldalát más szemszögből is.

Köztudott, hogy a második világ-
háború végén nálunk és más orszá-
gokban is divat volt, sokan elárul-
ták, feljelentették a bujkálókat. Vol-
tak viszont olyanok is, akik saját
életüket kockáztatva mentették a
másokét.

Az olvasóban sem lehet kérdés,
hogy emberünk melyik tábort erősí-
tené. Igaz, kedves „sehonnai“? Va-
jon most mit gondolhatsz magad-
ról? Mit gondolna rólad a családod,
a barátaid, ha elmesélnéd nekik di-
cső tettedet? És nem félsz attól,
hogy a gyermekeid, vagy az unoká-
id (persze, csak ha vannak!) a szent
estén megkérdezik tőled??? ...Apa!
Mi az a 30 fényes pénz a kará-
csonyfán? Honnan van...? 

Persze hogy nem! Majd hazudsz
nekik is valamit, ahogy a leveled-
ben tetted. Mert nem volt más, tö-
mény hazudozás és rágalom. Hogy
te „egy becsületes sporthorgász“???
Köszönjük, nem kérünk belőled!
Még jó, hogy nem te töltöd be azo-
kat a tisztségeket, amelyeket rágal-
maztál, mert akkor aztán valóban
lenne munkája a hatóságoknak! Va-
jon még magadat is feljelente-
néd??? És te lennél az, aki tisztessé-
ges, becsületes embernek tartja sa-
ját magát! Hát sajnos még véletle-
nül sem vagy az, mert a hamis vád

bűncselekmény, kedves „sehonnai“
ha nem tudnád!

Az isten óvja meg tőled és a hoz-
zád hasonlóktól a megye horgász-
társadalmát!

Tisztelt Horgásztársak!

A leírtakkal tájékoztatni kívántuk
a megye egyesületeit és tagságát.
Csak remélni tudjuk, hogy a jövő-
ben nem lesz alaptalan feljelentés.
A megyei szövetségnél, ha bárki hi-
bázik, mulaszt, vállalni kell a fele-
lősséget, még akkor is, ha nem kap
érte fizetést, tiszteletdíjat, jutalmat.
A megyei elnöknek és alelnöknek
sem fizetése, sem jutalma, sem tisz-
teletdíja nincsen. Az elnök részére
utoljára a múlt évben hagyta jóvá
az elnökség – egy volt elnökségi tag
ellenszavazata mellett – az egy hó-
napra eső nettó 8 ezer forintos tisz-
teletdíjat, kb. 150 napos társadalmi
munkájáért, amelyet az elnök, az el-
nökség többletmunkát végző tagjai
és az ifjúsági tábor javára ajánlott
fel! 

Én bízom abban, hogy minden
horgásznak fog hozni a karácsony
örömet, esetleg horgászkészség,
szerelék ajándékot.

Jó egészséget és sokszoros bot-
hajlást kívánunk az új évben!

Dr. Maleczky Imre
elnök

Fesztóry Sándor
ügyv. ig.

32008. december

NÉV Össz. súly Össz. p.
1. Luzsinszky Tamás Vasutas HE. 10 180 4,0
2. Pataki Zsolt Vasutas HE. 9 920 4,0
3. ifj. Kovács József Vasutas HE. 11 560 7,0
4. Gellér Győző Szatmárvidéki HE. Mátészalka 12 380 8,0
5. Mészáros Csaba Tiszaparti HE. Gávavencsellő 11 300 8,0
6. Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök 9 200 8,0
7. ifj. Kovács György Vasutas HE. 10 220 9,0
8. Polyák Csaba Vasutas HE. 8 500 10,0
9. Sándor Zoltán Nagykállói Sport HE. 10 220 13,0
10. Hornyák János Vasutas HE. 6 360 13,5
11. Papp Miklós Szatmárvidéki HE. Mátészalka 7 400 14,0
12. Csabai Tibor Apagy HE. 4 300 14,0
13. Sebők Zsolt Nagykállói HE. 7 140 16,0
14. ifj. Bajkó Tamás Nyírségi HSE. 6 340 18,0
15. Valent József Nagykállói Sport HE. 6 700 19,0
16. Somogyi Tamás Szatmásvidéki HE. Mátészalka 6 760 21,0

2008. évi megyei felnõtt rangsor
három fordulós verseny alapján

A karácsonyfa és a „sehonnai“

Tisztelt Cím!
Lehet, hogy meglepő lesz a kérdé-

sem, amire szeretnék választ kapni, de
én is meglepődtem, amikor egy másik
honlapon azt olvastam, hogy a Keleti
Főcsatonán, Tiszavasvárinál tilos hor-
gászni, meg azt, hogy az egész csator-
naszakaszon tilos a pergető horgászat.
A kérdésem: ez igaz? Én Tiszavasvári-
ból származom, sokszor járok haza,
vannak otthon horgász ismerőseim, de
a fentieket még soha nem hallottam. A
jövő évtől rendszeresen – nem csak
családlátogatás, hanem – horgászat
céljából is kívánok hazautazni, hiszen
szeretem a Keletit. A partján nőttem fel,
és kellemetlen lenne egy véletlenül ar-
ra járó halőrtől megkérdezni, hogy is-
merős-e neki az Apukám, vagy ha ő
nem is, de „Mátyás király, Bethlen Gá-
bor, vagy Széchenyi István“ valamelyi-
ke és szeretne-e velük újra találkozni?
Remélem értik a tréfát! Szóval, szeret-
ném, ha tájékoztatnának arról, hogy

mikor, hol és hogyan lehet a halakat a
partra segíteni. Várom megtisztelő vá-
laszukat!

Sápi Csaba
Tisztelt Sápi úr!

Nem tudom honnan sikerült – félre –
informálódnia a Keleti Főcsatorna vo-
natkozásában, de ha ez egy honlapon
olvasható, akkor engem is érdekelne!

A vízterületen az országos horgász-
rend betartása mellett lehet horgászni,
az egyéb tudnivalók megtalálhatóak a
területi engedélyen. Az, hogy a zsilip-
nél (műtárgy) milyen szabályok érvé-
nyesek, abba a horgászati hasznosító –
sajnos – nem szólhat bele, mert azt
nem a horgászatra vonatkozó, hanem
egyéb, vízügyi jogszabályok tartalmaz-
zák, így ebbe a halőr nem fog beleavat-
kozni. Pergetni vontatott műcsalival
horgászni természetesen lehet! 

Remélem sikerült a kételyeit elosz-
latnom! Boldog karácsonyi ünnepeket,
és halban gazdag új évet kívánva: 

Fesztóry Sándor, a megyei horgász-
szövetség ügyvezető igazgatója

Félreinformálták
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Már a szlogenbe is bele lehet-
ne kötni. Emígyen: „a suszter
maradjon a kaptafánál.“ Jól em-
lékszik Fesztóry úr, azóta van-
nak problémák, amióta ő került
a Dózsa György útra. Az egye-
sületünk már régóta, működik,
1997-ben alakult.

Valóban készítettem egy fel-
mérést, és valóban a többség tá-
mogatott valamilyen egyesület-
be való belépésben. Ez azonban
nem biztos, hogy a megyei szö-
vetség lenne.

Gondolom, nem kell a felso-
rolt szolgáltatásokkal a miein-
ket szembe állítani. A mieinket
nem kell igényelni és fizetni
sem kell érte. Mi végezzük a
munkánkat, és nem kérünk ezért
pénzt, mert kiállítunk egy pa-
pírt. A mi horgászainknak nem
kell ennyi „szerény“ embert el-
tartani. A létszámunk évrő évre
ugyanannyi és nem tudom,
hogy honnét veszi még mindig
a bátorságot a sporthorgász szö-
vetség, hogy „megyeinek vallja
magát.

Úgy gondolom, hogy a tagsá-
gunk más érdekek mellett szer-

veződik, és a vezetők dolga,
hogy az embereket olyan maga-
sabb szervezeti formába vigye
be, ahol az Ő értékei is felszínre
kerülhetnek. A mi ötezer tagunk

még semmilyen hivatalos meg-
keresésben nem részesült, még
nem tudja, milyen képviseletet
kaphatna érdekei érvényesítésé-
re. Tartok tőle, hogy az ígéretek
is csak azok maradnának, hi-
szen a szolgáltatások csak a me-
gyei szövetség céljait hivatottak
beteljesíteni. 

Hónapokig egy szót sem szól-
tunk egymáshoz, üzleti kapcso-
lataink is inkább személyesek,
és azok is talán csak voltak. A
szövetség megkülönbözteti, a
nem nála szerveződőket hátrá-
nyos helyzetbe hozza, és hozat-
ja. Ez az ő demokráciája. 

Az például, hogy Tiszadobon
pár száz, vagy pár ezer horgász-
hat, és milyen áron, az nem le-
het vitás. Ebben Fesztóry úr a
pár százat kérdezte meg, és nem

hívott oda, hogy én is mondjam
el az elképzeléseimet. Kíváncsi
vagyok, hogy a vita lezárulta
után a vád előterjesztői levon-
ják-e a megfelelő következteté-
seket. 

Egyben viszont egyetértek
Fesztóry úrral. Nem szerencsés
a horgászvíz kezelőjének és az
érdekvédelemnek ugyanazon
személynek lennie. Ha ezeket a
viszonyokat a helyére tennénk,
én bátran vonulnék vissza az
egyesületem éléről. Én az álla-
mi vizeken szerzett tapasztala-
taimat hasznosítanám, Fesztóry
úr pedig versenyt szervezne.

Én elektromos halásznék –
mint most Ő –, de csak a volt
szövetségi vizeken, Ő pedig be-
tétlapot árulna. Ő küzdene az
önkéntes horgászegyesületi tag-
ságért, én pedig az állami több-
let halkitelepítésért. Ő igénybe
venné a vízirendőrök segítségét,
én pedig segíteném a vízirend-
őröket. 

Fesztóry úrék a horgászok ér-
dekeit próbálják majd képvisel-
ni, mi pedig képviselni fogjuk a
horgászok érdekeit, melyek
mindig egybe estek a mi üzleti
érdekünkkel.

Cégünk 23 éve kap meghívót
a horgász szövetség gyűlésére.
2009-ban nem kapott. 4 700 fős
pártoló tagsággal rendelkező
egyesület vezetőjének, vagy 3
000 HA horgászvizet kezelő cég
vezetőjének véleménye nem
kell megjelenjen 10 000 hor-
gász gondolkodásában. Ez
Fesztóry úr demokráciája, aki
az írása alapján elvégezte a
„horgászegyetemet“ is.

Radóczi János
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Milyen a kapcsolata a Tisza-
Rétköz Horgászegyesülettel?
Lát-e lehetőséget az együtt-
működésre?

– Az utóbbi időben kicsit fe-
szültté vált közöttünk a vi-
szony, ami szerintem nem sze-
mélyes problémákból adódott,
hanem tőlünk kívülálló okok
miatt. Fogalmazhatnék úgy is,
hogy üzleti érdekből, – de üzle-
ti érdeke igazából csak a Sza-
bolcsi Halászati Kft.-nek van,
mivel a szövetség egy civil
szervezet. A probléma gyökerei
talán addig nyúlnak vissza,
amikor megalakult a kft. hor-
gászegyesülete. Korábban a
megyében az volt a gyakorlat,
hogy minden egyesület tagja
volt a horgász szövetségnek.
Ez az egy egyesület nem lépett
be a szövetségünkbe, annak el-
lenére, hogy Radóczi János egy
évvel ezelőtt készített egy köz-

vélemény kutatást az egyesüle-
ten belül, ami azt eredményez-
te, hogy az egyesületi tagok zö-
me szeretne a horgász szövet-
séghez tartozni. 

Milyen plusz szolgáltatást tud-
na nyújtani a horgászoknak,
ha az egyesület belépne a szö-
vetségbe?

– Nagyon sok olyan dolog
van, amit az átlaghorgász nem
ismer, vagy nem lát, mert nem
jut el hozzá az információ. Pl.
mi nem öt évente jelentetünk
meg egy kiadványt, hanem ne-
gyedévente, amelyben mindig
tájékoztatjuk horgászainkat az
aktualitásokról. Van saját hon-
lapunk az interneten, ahová
mindenki tetszése szerint in-
gyen felteheti saját anyagát.

Minden tag igénybe veheti a
szövetség eszközeit (pl. hal-
szállítás), az egyesületeknek
biztosítunk olyan szolgáltatást,
hogy a halőr, és ezen keresztül

a vízirendőrség, segíti a halőr-
zési munkát. Olyan eszközeink
vannak, amit az egyesületek
nem tudnak vagy nem érdemes
saját maguknak fenntartani.
Rendelkezünk: kiképzett mun-
kakutyával, ha kell, fegyveres
őröket tudunk biztosítani. 

Eszközeink még: éjjellátó,
terepjáró gépkocsi, stb. – tehát
komoly erőt tudunk megmoz-
dítani a hatékonyság érdeké-
ben. Minden évben szervezünk
közösségi programokat, egy
konzultációt és egy közgyűlést
is tartunk, ahol minden küldött

elmondhatja a véleményét.
Szövetségünk demokratikus, az
egyesületi törvény szellemében
működik. 

Évente szervezünk egy kon-
zultációt az egyesületi vezetők-
nek is, felkészítjük az adott év
aktuális problémáira, ismertet-
jük a jogszabályi változásokat.
Ma, Magyarországon autodi-
dakta módon horgászegyesüle-
tet vezetni nem lehet. Mi erre
szakosodtunk. Miért mondom
ezt – van olyan jogszabály,
amely adatszolgáltatási kötele-
zettséget ró az egyesületekre –
egy telefonhívás és ezzel kap-
csolatban is segítséget tudunk
adni. Nekünk megvan a he-
lyünk ebben a világban, és ne-
künk is meg kell élni valami-
ből, ha szerényen is: – szövet-
ségi tagdíj havi száz forint. –
Mi ebből továbbfizetünk még a
Magyar Országos Horgász
Szövetségnek, ami 330 ezer
magyar horgász érdekeit pró-
bálja képviselni./5.

„Van helyünk ebben a világban“

A Tisza-Rétköz Horgász Egyesület idõszakos 
kiadványában megjelent riportokat osztjuk meg a 
Villantó magazin olvasóival, teljes terjedelmében.

“
„A suszter maradjon a kaptafánál!“

Radóczi János: „A szövetség megkülönböz-
teti, a nem nála szerveződőket hátrányos

helyzetbe hozza“

“
Fesztóry Sándor ügyvezető igazgatóval 

beszélgettünk a szövetség és az egyesület
kapcsolatáról



Milyen lépéseket tett már az
együttműködésre?

– Többször felkértük
Radóczi urat, hogy lépjenek be
a szövetségbe teljes jogú tag-
ként, de ezt nem akarta meg-
tenni, és nem egyszer felaján-
lottuk, hogy kapcsolódjanak be
rendezvényeinkbe, kiadványa-
inkhoz. A tavalyi évben halőrö-
ket képeztünk, vizsgát szervez-
tünk, amit többször hirdettünk
a sajtóban is, de nem érdeklőd-
tek, külön utakon járnak. Úgy
gondolja Radóczi úr, hogy mi
semmivel nem tudunk jobb
szolgáltatást nyújtani, mint az ő

munkatársai és ránk, illetve az
országos szövetségre igazából
nincs is szükség. 

Milyen kapcsolata van most 
a vezetéssel?

– Üzleti és szakmai kérdé-
sekben kommunikálunk, még
magánemberként sem romlott
meg a viszonyunk Radóczi úr-
ral, bár sok olyan történés volt
az elmúlt években, ami miatt
megromolhatott volna. Voltak
nézetkülönbségeink, vannak
olyan ügyeink jelenleg is, ami
úgy néz ki, hogy bírságon fog
eldőlni. Nem értek egyet né-

hány olyan szakmai kérdésben
sem, ami az egyesület életét
érintené. 

Mi a véleménye az 
egyesületről?

– Annak ellenére, hogy elég
nagy taglétszámú, nincsenek
közösség programok, nem kap-
csolódtak be a horgászsportba,
nem szerveznek horgászverse-
nyeket és semmilyen olyan ren-
dezvényt, aminek lenne kör-
nyezetvédelmi vagy közösség-
formáló hatása. Némi ellent-
mondást látok abban is, hogy
az egyesület elnöke nem hor-
gász-központú beállítottságú.

Véleményem szerint nem de-
mokratikus és horgász-centri-
kus az egyesület. Azért nem de-

mokratikus, mert nincs pl.
évente közgyűlés, ahol a tagok
elmondhatnák véleményeiket,
észrevételüket a vezetés felé. 

Miért nem szerez olyan jogo-
kat az egyesületének, ami köz-
megelégedésre adna okot?
Hogy mit értek ez alatt: pl.: a
Magyar Állam pályáztatta a
tiszadobi holtág halászati jogát,
ami természetvédelmi terület
is. Radóczi úr pedig nem az
egyesület, hanem a kft. nevé-
ben pályázott. Ha fontos lenne
az egyesület, talán máshogy
történt volna. Ezért is mertem
mondani, hogy véleményem
szerint nem horgász-centrikus
az egyesület.

Fesztóry Sándor
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Radóczi János úr a Szabolcsi
Halászati Kft. ügyvezető igaz-
gatója, valamint a Tisza -Rétköz
Horgász Egyesület elnöke egy
személyben, hozzájárult ahhoz,
hogy a Tisza-Rétköz HE. idősza-
kos kiadványában megjelent „A
suszter maradjon a kaptafánál“
c. írását leközölhessük. Az ő és
az általam elmondottakból min-
denki kialakíthatja a saját állás-
pontját, nem kívánom az itt
megjelenteket cáfolni vagy mi-
nősíteni. Az általam képviselt
gondolatvilág a sorok közül ki-
olvasható. Két apró kiegészíté-
sem lenne, amit talán csak a
precizitás kedvéért tartok szük-
ségesnek tisztázni:

1. A megyei horgász szövetség a
Magyar Országos Horgász
Szövetség megyei Intéző Bi-

zottságának az utódszerveze-
te. Az első horgászegyesület
Magyarországon 1908-ban
alakult, majd az egyesületi
rendszer meghonosodásának
következménye volt az I. Or-
szágos Szövetség megalaku-
lása 1930-ban, ami meg-
szűnt, majd 1942-ben szerve-
ződött újra. Ilyen történelmi
gyökerek mellett úgy gondo-
lom, jogos a megyei horgász
szövetség név használata.
Annál is inkább, mivel orszá-
gosan eddig 25 megyei és te-
rületi szövetségről van tudo-
másom, akik 1089 horgász-
egyesületet tömörítve alkot-
ják az országos szövetséget.
(MOHOSZ) „Szerény“ me-
gyei szövetségünk 1993 óta
működik a jelenlegi formájá-
ban. Azt megelőzően, vala-

mint az átalakulást követően
1997-ig a megye minden hor-
gászegyesülete önként volt a
szövetség tagja, annak elle-
nére, hogy voltak olyan évek,
amikor nem volt kötelező az
egyesületi, szövetségi tagság.
Egy félreértést eloszlatva pe-
dig, a szövetség részére fize-
tendő tagdíj mértékéről nem
önkényesen döntünk, hanem
a tagszervezeteink képviselői
határozzák meg azt a küldött-
közgyűlésen, ezt 4 éve nem
emeltük.

2. Az elektromos halászat: ko-
rábban 5 évig közigazgatás-
ban dolgoztam, mint megyei
halászati főfelügyelő, valamint
halászati szakmérnökként és
bejegyzett szakértőként egyike
vagyok azon keveseknek a me-
gyében, akik legálisan hasz-
nálhatják ezt az eszközt. Ter-
mészetesen a jogszabályi kor-

látok között! Radóczi úr e té-
ren megszerzett több évtizedes
tapasztalatával természetesen
nem akarok versenyre kelni, de
azt fontosnak tartom kihang-
súlyozni, hogy e módszer al-
kalmazásának a lehetőségét a
megfelelő kezekben (és itt nem
a termelő halászat céljaira
történő felhasználást értem) és
a megfelelő hatósági kontrol
mellett biztosítani célszerű.
Gondolok itt olyan esetekre,
amikor pl.: olyan egyesületi
vizekből kell kimenteni a halat,
illetve annak egy részét, ahon-
nan más módon nem lehet,
vagy alkalmas ez a módszer
tájidegen vagy túlszaporodott
halfajok szabályozására is,
vagy nélkülözhetetlen eszköze
napjaink hydrobiológiai kuta-
tásainak, és az e téren folyó
oktatói munkának. Én erre
használom.

Fesztóry Sándor
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Tisztelt Horgásztársak!

Süllõ a
zsákmány
Horgászversenyt rendez-
tek a napokban az Inform
Média Kft. dolgozói, vala-

mint a hozzátartozók
számára a demecseri

Rober-Tó vizen. 
A győzelmet egy házas-
pár – Vachter Zsuzsanna
és Zajácz Tamás – sze-

rezte meg egy süllő 
megfogásával.Zsuzsa és Tamás a szép süllővel
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Soros ülését tartotta novem-
ber 14-én a megyei horgász
szövetség elnöksége,
Tiszadobon a faluházban.

Fesztóry Sándor ügyvezető igaz-
gató az alábbiakról számolt be:

Az elmúlt ülésünk óta megalakul-
tak a szakbizottságok. A megválasz-
tott szakbizottsági vezetők összeál-
lították csapataikat, és megkezdték
munkájukat.

A kocsordi Kraszna HE 30 éves
fennállását ünnepelte, ennek alkal-
mából elismerő oklevélben részesí-
tettük az egyesületet, és külön „Hor-
gászegyesületért“ elismerést kapott
Kósa Árpád, az egyesület egyik ala-
pító tagja.

Halőreink az élőállat-szállító kép-
zés után egy motorfűrész-kezelő
tanfolyamon vettek részt, és sikeres
vizsgát tettek, valamennyien jelesre
vizsgáztak. 

Sajnos, az idén nem sok gondot
okozott a pályázatírás, mivel az
FVM nem írta ki a szokásos „hala-
sítási“ pályázatát. Teljesen más kon-
cepciót dolgozott ki, erről időben tá-
jékoztattunk az egyesületeinket, az
igényeket összegyűjtöttük és továb-
bítottuk a Halászati Hatóság részé-
re. Sajnos, az igények elbírálása
nem a korábbi formában történt, így
nem bizottság döntött, hanem a Ha-
lászati Hatóság döntött az igények
elbírálásáról.

Pályázatot adtunk be az idén is a
Nemzeti Civil Alapprogram kereté-
ben kiírt felhívásra.  300 ezer forin-
tot nyertünk, Sok egyesületnek se-
gítettünk a pályázat írásában, remél-
ve, hogy nekik is sikerül egy kis
pénzhez hozzájutni. 

Ehhez kapcsolódóan tájékoztat-
tuk az egyesületeket, hogy az NCA
Regionális Tanács tagjainak válasz-
tására nyílik lehetőség rövidesen,
amihez elengedhetetlen, hogy a vá-
lasztók (elektorok) regisztráltassák
magukat. Az elektori gyűlésen tör-
ténik majd a tanácstagok megvá-
lasztása. (3 fő megyénkből). Min-
denképpen jó lenne, ha egy főt tud-
nánk delegálni ebbe a döntéshozó
testületbe, hiszen itt történik a pá-
lyázatok elbírálása. Erre azért lenne
nagy szükség, mert megítélésem
szerint nem jelentőségünkhöz meg-
felelő elbírálásban részesülünk az
NCA forrásaiból. Pályázatainkat
rendre alul értékelik. Ezért a jelenle-
gi tanácstagokat a magam részéről a
továbbiakban nem kívánom támo-
gatni. Hadd hozzam ide a Vas me-
gyei horgász szövetség példáját, egy
miénktől kisebb, mindössze 8 ezres
taglétszámmal rendelkező szövet-
ség éves szinten 3–3,5 millió forin-
tos támogatásban részesül, mi vi-
szont rendre töredékét kapjuk, max
300 e ft/év.

Az idén is megrendezte a
MOHOSZ a Halgazdálkodási Kon-

ferenciát szeptember hónapban. Ezt
is kiírtuk az egyesületeknek, 1 egye-
sület jelzett vissza, a Máriapócsi
HE, ők részt is vettek a konferenci-
án, a szövetségünket pedig Virág
Imre és Gura Mihály képviselte. 

Az ősszel kötöttünk egy megálla-
podást a Szolnoki Tiszai Vízirendé-
szeti Rendőrkapitánysággal közös
ellenőrzések bonyolítása céljából.
Erről értesítettük az egyesületeket
is, kértük és kérjük továbbra is,
hogy csatlakozzanak ehhez az
együttműködéshez, hiszen így sok-
kal hatékonyabban tudjuk őrizni vi-
zeinket.

Az egyik legfontosabb mai fel-
adatunk, hogy a kezelésünkben lévő
vízterületre meg kell állapítanunk a
területi engedély árakat. A napok-
ban a halászati őrökkel, irodai dol-
gozókkal tartottunk egy munka érte-
kezletet, amelyben összegeztük az
elmúlt év tapasztalatait, az ügyfél-
forgalom és ügyfelek véleménye
alapján. Ennek célja egyfajta meg-
elégedettség mérés is volt, főleg ab-
ból a szempontból, hogy a 2009-re
és az azt követő évekre milyen stra-
tégiát alkalmazzunk a horgászenge-
délyek árának képzésénél, területi
engedélyek fajtáinak meghatározá-
sánál. Ez alapján terjesztem elő a
határozattervezetben foglaltak sze-
rint javaslatomat. Ezen a munkaér-
tekezleten felmerült még, hogy Csá-
szárszálláson a hétvégi horgászat
mellett, a naptári ünnepnapot meg-
előző nap éjszakáján is lehessen
horgászni, ezt belevennénk a hor-
gászrendbe, mert igény van rá. 

Tunyogmatolcson pedig külön
szerepeltetnénk a területi jegyen,
hogy a süllő legkisebb kifogható
mérete: 40 cm, az amúré pedig 50
cm legyen. Ez ügyben már megírtuk
a kérelmet a halászati főfelügyelő
Úrnak. Megpróbáltuk elsősorban
humánpolitikai okokból újra élesz-
teni az ún. megyei gyermekjegyet,
kértük a jogosultakat, hogy fogad-
ják el vizeikre, több egyesület csat-
lakozott ehhez a kezdeményezés-
hez. Jó hír, hogy a Rákóczi HTSZ is
elfogadja. 

Vizeinknél maradva: az üzemter-
vi előírásokat minden vízterületen
teljesítettük, tavasszal lesznek a
többlet halasítások az új FVM
halasítási programja keretén belül.

Az APEH megküldte, hogy a
2007. évi adójuk 1%-ából szövetsé-
günk részére 120.887 Ft-ot adomá-
nyoztak a horgászok. Ez 40 ezer fo-
rinttal sajnos kevesebb, mint az elő-
ző évben volt. Ezúton is köszönjük
azoknak, akik ránk gondoltak az
1%-al.

Az eladott jegyek alakulása a víz-
területeinken: Minden kezelésünk-

ben lévő vízterületen a költségve-
tésbe tervezett bevételt elértük, illet-
ve év végére elérjük.

A gazdasági nehézségek és az or-
szágot sújtó recesszió ellenére a
szövetség anyagi helyzete stabil. 

A császári lehalászás ebben az
évben előre láthatólag bekövetke-
zik. A rohodi víztározón, ami ugyan
nem horgászkezelésben van, de
mondhatom, hogy a szövetség érde-
keltségi körébe tartozik, hiszen
egyesület működött rajta, stb. leha-
lászást kell eszközölni a nagyon le-
csökkent vízszint miatt. A halászat-
ra jogosult részéről a megyei szö-
vetség kapott arra felkérést, hogy a
lehalászást elvégezzük. Amit előre
láthatólag november vége felé meg
is teszünk. Természetesen azon túl-
menően, hogy gesztusértékű a meg-
állapodásunk és érezhető benne a
segítőszándék a hal megvásárlása-
kor illetve lehalászás ellenértéke-
ként a felmerülő költségeink ellen-
tételezve lesznek. A további jó kap-
csolat reményében végezzük a dol-
gunkat, mint érdekképviselet.

Továbbá felkérést kaptunk a
nyírturai SZÁÉV HE-től is, amit
szintén elvégeztünk. Halat nem fog-
tunk, költségünk sem merült fel. 

Taglétszámunk jelenleg 12.236
felnőtt főnél jár. Tavaly 12.713 fel-
nőtt tagunk volt. Lehet, hogy ezt
nem érjük el az idén. 

Mostanában a napi munkát az
egyesületek, bizományosok elszá-
moltatása jelenti. Az Államijegy, a
vizsga, a Tagsági lap változatlan ár-
ban marad. A Tisztségviselői enge-
dély ára 35 ezerről, 38 ezerre emel-
kedett. A HTSZ-ek árait még nem
tudjuk.

Turkó Sándor a Verseny

Szakbizottság elnökének

beszámolója:

A 2008. évi munkát a Megyei
Versenyszabályzat megszerkeszté-
sével, majd elfogadtatásával kezdte
szakbizottságunk. (Egyedülálló a
megyei szövetségek között, hogy
van saját megyei versenyszabályza-
tuk) Ezt követte a megyei Verseny-
naptár elkészítése. A választások, a
lezárult elmúlt 5 éves ciklus, Szak-
bizottságunkban nem okozott válto-
zást. A régi tagokkal folytatjuk a
munkát. A megyei versenyek lezaj-
lottak, rendben, színvonalasan. Ta-
pasztalatom szerint 50%-al nőtt az
egyesületek által rendezett verse-
nyek száma, tehát igénylik a horgá-
szok a versenyzést. Továbbá egyre
több felkérést kap szakbizottságunk
civil szervezetek részéről, hogy se-
gítsük horgászversenyeik megren-
dezését.

Ebben az évben két új versenyt is
rendeztünk, az egyik volt a gyer-
meknapi horgászverseny, ami na-
gyon jó kezdeményezés volt,
Tiszadobon került megrendezésre.
A versenyre a gyerekeknek a rende-
zők biztosították a felszerelést, amit
a verseny végén haza is vihettek.
Ebben az évben sem maradtunk or-
szágos verseny rendezése híján,
ugyanis a veterán verseny után az
idén, egy országos X-21 Kupa ren-
dezésében vállaltunk nagy szerepet.
A helyszín a Leveleki-víztározó
volt. Jó visszhangja volt. Az első 14
helyezett között 6 szabolcsi ver-
senyzőt üdvözölhettünk, holott or-
szágos bajnokokkal volt megtűzdel-
ve a mezőny. 

Az Országos Csapatbajnokságból
sajnos kikerültünk. Talán a rossz
etetőanyag megválasztása volt az
ok. Sírt a csapat, amikor kiestünk,
hiszen nagyon akartak győzni. Jö-
vőre megpróbáljuk a II. osztályt. Én
nem keresek hibát senkiben, mert
láttam a teljesítményüket, az akará-
sukat. Az idén még tervezünk egy
versenyzőkkel kibővített szakbizott-
sági ülést, Császárszálláson. Tavaly
a győztes csapatot a Bujtosi Szabad-
idő Csarnokban külön ünnepeltük,
ez most sajnos elmarad. Gazdálko-
dásunkról azt el kell mondanom,
hogy a költségvetésben szerepelte-
tett összeget nem léptük túl, sőt több
mint 300 ezer forint megtakarítással
zártuk az évet. 

Oláh Károly Ifjúság-

Oktatási Szakbizottság

elnökének beszámolója

Az Ifjúság-Oktatás szakbizottság
összetételében volt némi változás a
választások után. Az első ülésünkön
a munkánk kibővítését beszéltük
meg. Úgy terveztük, hogy egy le-
vélben megkeressük valamennyi
egyesületet és kérjük a véleményei-
ket, várjuk javaslataikat, hogy mit
szeretnének, mit várnak el szakbi-
zottságunktól. 

A második ülés a horgásztábor
alatt történt, megkérdeztük a tábor-
lakó gyerekeket, hogy ők hogyan
képzelik a jövő horgásztáborait. A
harmadik ülésünk a napokban tör-
tént, elkészítettük a levelet, a teszt-
lapokat az egyesületek részére, ha-
marosan postázzuk.

Az idén három megyei szintű tá-
bort rendeztünk, de több egyesületi
is volt. Két tábor helyszínéül
Tiszadob szolgált, a harmadiknak
pedig Levelek adott otthont. Úgy
mint a versenyeknél tapasztalható,
hogy egyre több versenyt rendeznek
az egyesületek, ugyanez elmondha-
tó a horgásztáboroztatásra is, egyre
több egyesület táboroztatja tagjait,
hiszen ezzel biztosíthatja az után-
pótlását. A megyei táborok fő
szponzora a horgász szövetség volt,

Fontos Döntések
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A Hortobágyi Nemzeti Park,
a Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság és a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi
Körzet munkatársai már
évek óta, így az idei évben
is közös fellépéssel igyek-
szünk a védett tiszavirág il-
legális gyűjtését megakadá-
lyozni. 

Ezzel kezdte Gere István r. szá-
zados a vízirendészeti kapitány-
ság vásárosnaményi őrsparancs-
noka, amikor a közös fellépésről
tájékoztatta lapunkat, majd így
folytatta:

– Az agyagos partoldalakban
fejlődő lárvákat sok helyen kiás-
sák, súlyosan károsítva a legfon-
tosabb kérész élőhelyeket. Köz-
tudott ugyanis, hogy mind a lárva
állapotú, mind pedig a már kifej-
lődött kérészek is a Tisza vízében
élő halak számára kedvelt cseme-
ge. A tiszavirág lárvát begyűjtik
értékesítés céljából vagy csali-
ként felhasználják.

Védett rovarfaj

A tiszavirág (Palingenia longi-
cauda) védett rovarfaj. Termé-
szetvédelmi értéke 2000 forint
egyedenként, ezért az élő és az
elhullott valamint lárva állapotú
egyedek gyűjtése egyaránt tilos.
A természet védelméről szóló
törvény alapján tilos a védett ál-
latfajok egyedének elpusztítása,
ugyanezen jogszabály alapján a
felügyelőség engedélye szüksé-
ges védett állatfaj egyedeinek
gyűjtéséhez, befogásához, elejté-
séhez, birtokban tartásához.

Pénzbüntetés, büncselekmény!

A szabálysértésekről szóló tör-
vény értelmében természetvédel-
mi szabálysértést követ el és
százezer forintig terjedő pénzbír-
sággal sújtható az, aki védett élő
szervezet egyedét jogellenesen

elpusztítja. A 20.000 forint érté-
ket meghaladó 10 db kérész lárva
kiásása, gyűjtése esetén az e cse-
lekményt végrehajtó személy a
bűncselekményi alakzatot meríti
ki. A védett egyedek állományára
fokozott veszélyt jelent a horgá-
szat céljából történő jogellenes
elpusztítás, tekintettel arra, hogy
e faj napjainkra csak a Tiszán ta-
lálható meg.

Mindennap ellenőriznek

A közös ellenőrzések célja
egyrészt az illegális gyűjtés meg-
akadályozása, másrészt a tájékoz-
tatás, hiszen sok ember nincs
tisztában a tiszavirág védett stá-
tuszával. Ellenőrzéseinket a hét
minden napján  hajtjuk végre a
vízirendészeti kapitányság és a
Szatmár- Beregi Tájvédelmi Kör-
zet vízi járműveivel. Az össze-
hangolt akciók során lehetőség
nyílik a tudatformálásra is, hogy
elkerülhetővé váljon a kérésztele-
pek károsítása. 

Több intézkedés is történt

– A rendszeres együttműködés
segítségével eredményesen lehet
fellépni a Felső-Tisza védett ter-
mészeti értékeinek védelme érde-
kében.A fokozott ellenőrzések
során a vízirendészet munkatár-
sai a horgászok csalijait minden
esetben megvizsgálják, a kérész
lárvával horgászó személyekkel
szemben a törvény szigorával el-
járnak. 

Egy esetben bűntetőeljárást in-
dítottunk az e cselekményt elkö-
vetőjével szemben, akinél 40 db
kérész lárvát találtunk. További
12 esetben szabálysértési felje-
lentést tettünk horgászokkal
szemben. A kérészlárva gyűjtésé-
re készített ugynevezett „Báger“
feltalálása esetén a tulajdonossal
szemben szintén szabálysértési
eljárást kezdeményezünk – tette
hozzá a parancsnok.

Közös fellépés a tiszavirág
védelme érdekében

továbbá Doránt Vilmos, a Laguna
2D Kft. ügyvezetője, és dr.
Maleczky Imre is támogatta a me-
gyei tábort, a számára megszavazott
jutalom összegével. A Magyar Per-
gető Horgászok Egyesülete pedig
horgászfelszereléssel járult hozzá a
tábor jobb színvonalához. A
MOHOSZ által rendezett országos
horgásztáboron is képviseltettük
megyénket, 2 gyermekkel. A tisza-
dobi táborban új programként a
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Kar Természetvédelmi
Állattani és Vadgazdálkodási Tan-
szék természetvédelmi mérnöki sza-
kon tanuló három hallgatója, Rőthi
Eszter, Oláh Eszter, és Poór
Ádám,akik táborvezetőként a nyári
gyakorlatukat töltötték táborunkban
éjszakai természetvédő, és bátorság-
túrát szerveztek igen-igen nagy si-
kerrel. Ugyancsak új programként
Stefán János helyi horgász, aki mes-
teri fokon űzi a stupekoló harcsá-
zást, bemutatta a felszerelés készíté-
sét, válaszolt az érdeklődők kérdé-
seire, és tanácsaival látta el őket. 

Muszáj táborról-táborra újíta-
nunk, hiszen van olyan gyerek,
akit már közel 10 éve látunk ven-
dégül. Távlati terveink: Szeret-
nénk együttműködési megállapo-
dást kidolgozni a Nyíregyházi Fő-
iskolával, és a debreceni Agrártu-
dományi Egyetemmel szintén.
Legány András természetvédő,
főként madártannal foglalkozó
szakaemberrel már fel is vettük a
kapcsolatot ez ügyben. Az isko-
lákkal való kapcsolatfelvételt is
konkretizálni kell. 

Fesztóry Sándor

Oláh Károly beszámolójához
mondanám, hogy le kell ülni és a
tananyagot megcsinálni, pl. az 5.
osztályos gyerekeket célozhatnánk
meg, power-pointba készítsük el az
anyagot, azzal lehet járni az iskolá-
kat, az egész megyében. A szövet-
ség és a szakbizottság közösen elké-
szíti és odaadjuk az arra vállalkozó
előadóknak. A szövetségnek van
projektora is, ahová szükséges azt is
kölcsön adjuk. 

Rádi László a Víz és Kör-

nyezetvédelmi Szakbizott-

ság elnökének beszámolója

A Víz és Környezetvédelmi Szak-
bizottságnak is vannak tervei. Első-
ként a villantomagazin.com szövet-
ségi honlapon szeretnénk egy külön
„fület“ kapni a környezetvédelmi
aktualitásokra. A MOHOSZ köz-
ponti laboratóriumával is szeretnénk
egy megállapodást kötni, úgy tud-
juk, hogy bérletet is lehetne váltani.
Felmérnénk az egyesületek körében
az erre irányuló igényeiket. Úgy ta-
pasztalom, hogy nem ismerik az
egyesületeknél a bekövetkezett hal-

betegségek (pl. fekélyesedés) keze-
lésének módjait. Nem tudják pl. a
klórmész arányának adagolását sem.
Minden egyesületnél kellene egy
horgászmestert oktatni, képezni. To-
vábbá szeretnénk, ha vásárolna a
szövetség egy egyszerű elektronikus
oxigén tesztert. Megindultunk egy
levegőztető gyártása felé, ha ez ösz-
szejön, az eredeti 20-30%-áért meg
lehetne vásárolni.

Fesztóry Sándor

Nyíregyházán működik az Ivóvíz-
6 Kft., ők 8-9 ezer forintért elkészí-
tik a vízminőség vizsgálatot.

Banu László

Mi a MOHOSZ-ba küldjük a reg-
geli gyorspostával, pár óra alatt ott
van, és a laborban Papp Károlyné
megvizsgálja, és leírja azt is, hogy
mit kell tenni. 

Dr. Maleczky Imre

A Rádi László által elmondottakat
beépítjük a költségvetésbe.
Az Elnökség az alábbi határozatot
hozta:
20/2008. Az elnökség meghallgatta és

elfogadta a két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót és a
hozzászólásokra adott válaszokat. 

21/2008. Az elnökség meghallgatta
és elfogadta a Verseny Szakbizott-
ság vezetőjének tájékoztatóját a
megrendezett egyesületi, megyei,
versenyekről, valamint az orszá-
gos I. osztályú versenyen való sze-
replésről.

22/2008. Az Elnökség meghallgatta
és elfogadta az Ifjúság-Oktatás
Szakbizottság beszámolóját a me-
gyei és országos horgásztábor
eseményeiről, tapasztalatairól.

23/2008. Az elnökség meghallgatta
és tudomásul vette az APEH el-
lenőrzési jegyzőkönyvben foglal-
takról szóló tájékoztatót.

24/2008. A szövetség kezelésében lé-
vő vizek 2009. évi területi jegy-
árainak meghatározását fogadta
el az elnökség. (Lásd előző oldal.)

25/2008. Az Elnökség elfogadta,
hogy a császárszállási helyi hor-
gászrend kibővüljön a hétvégi
horgászat mellett, a naptári ün-
nepnapot megelőző nap éjszakai
horgászati lehetőségével is. To-
vábbá a Császárszálláson lévő kis
csatornára külön engedély kiadá-
sát vezeti be. Az éves engedélyt 3
ezer forintban, a napijegyet 500
Ft-ban határozta meg. 

26/2008 Az elnökség jóváhagyta,
hogy a 2009. évi Megyei Verseny-
naptárba kerüljön be a Magyar
Pergető Horgászok Egyesülete
(Nyírtelek) és a megyei szövetség
által közösen rendezett horgász-
verseny – „ORSZÁGOS-RAPALA
KUPA COUNTDOWN FORDU-
LÓ“ néven.
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4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 195.
Tel.: 42/490-441, 

42/490-442 
Fax: 42/490-108

Debrecen, Nyugati út 5–7.
Tel.: 52/340-836

Honlap: www.horgaszaruhaz.hu    E-mail: laguna-2d-kft@t-online.hu

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
LLaakkoossssáággnnaakk,,  vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,
eeggyyeessüülleetteekknneekk::

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

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

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

Nyíregyháza, Ív utca 27.
Telefon: 20/444-78-61
e-mail: zelei@chello.hu

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az egyesületek
és horgászvízkezelők rendelkezésére:

Éves és napi területi engedélyek, horgászigazolványok, 
igazolványtokok, színes prospektusok, ismertető kiadványok, 

szórólapok, plakátok, képeslapok, tájékoztató táblák készítése.
Horgászatlasz és horgásztérkép kiadványunk adatbázi-
sának aktualizálásához folyamatosan várjuk új egyesü-

letek és horgászvizek jelentkezését, valamint a régiek
adatváltozásait.

ZÉTA Sport Bt.

Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szövetséga

4400 Nyíregyháza, 
Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. 
(Galéria Üzletház)
Telefon, fax: 06-42/411-372

Ügyfélfogadás: H., K., Cs.: 8–16 óráig, 
Sze.: 8–18 óráig, P.: 8–13 óráig fogadjuk a horgászokat.

Halfaj tilalmi időszak 
Pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 1.–december 31. 
Csuka (Esox lucius) február 15.–március 31. 
Balin (Aspius aspius) március 1.–április 30. 
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca) március 1.–április 30. 
Kősüllő (Stizostedion volgense) március 1.–május 31. 
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1.–május 31. 
Ponty (Cyprinus carpio) május 2.–június 15. 
Márna (Barbus barbus) május 2.–június 15. 
Harcsa 80 cm alatti példány (Silurus glanis) május 2.–június 15. 
Folyami rák (Astacus fluviatilis) október 16.-május 31.

Méretkorlátozások:
Halfaj Latin név Méret 
Kősüllő Stizostedion volgense 20 cm 
Sebes pisztráng Salmo trutta m. fario 22 cm 
Szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss 22 cm 
Ponty Cyprinus carpio 30 cm 
Fogassüllő Stizostedion lucioperca 30 cm 
Pisztrángsügér Micropterus salmoides 30 cm 
Márna Barbus barbus 40 cm 
Amur Ctenopharyngodon idella 40 cm 
Balin Aspius aspius 40 cm 
Csuka Esox lucius 40 cm 
Kecsege Acipenser ruthenus 45 cm 
Harcsa Silurus glanis 50 cm 
Folyami rák Astacus fluviatilis 10 cm

www.villantomagazin.com

www.villantomagazin.com

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének

22000099 naptáranaptára

1 V Albin

2 H Lujza
3 K Kornélia
4 Sze Kázmér
5 Cs Adorján, Adrián
6 P Leonóra, Inez
7 Szo Tamás
8 V Zoltán

9 H Franciska, Fanni
10 K Ildikó
11 Sze Szilárd
12 Cs Gergely
13 P Krisztián, Ajtony
14 Szo Matild
15 V Nemzeti ünnep

16 H Henrietta
17 K Gertrúd, Patrik
18 Sze Sándor, Ede
19 Cs József, Bánk
20 P Klaudia
21 Szo Benedek
22 V Beáta, Izolda

23 H Emőke
24 K Gábor
25 Sze Irén, Írisz
26 Cs Emánuel
27 P Hajnalka
28 Szo Gedeon
29 V Auguszta

30 H Zalán
31 K Árpád

1 Sze Hugó
2 Cs Áron
3 P Buda, Richárd
4 Szo Izidor
5 V Vince

6 H Vilmos, Bíborka
7 K Herman
8 Sze Dénes
9 Cs Erhard 

10 P Zsolt
11 Szo Leó
12 V Húsvét, Gyula

13 H Húsvét, Ida
14 K Tibor
15 Sze Anasztázia, Tas
16 Cs Csongor
17 P Rudolf
18 Szo Andrea, Ilma
19 V Emma

20 H Tivadar
21 K Konrád
22 Sze Csilla, Noémi
23 Cs Béla
24 P György
25 Szo Márk
26 V Ervin

27 H Zita, Mariann
28 K Valéria
29 Sze Péter
30 Cs Katalin, Kitti

1 P A munka ünnepe
2 Szo Zsigmond
3 V Tímea, Irma

4 H Mónika, Flórián
5  K Györgyi
6 Sze Ivett, Frida
7 Cs Gizella
8 P Mihály
9 Szo Gergely

10 V Ármin, Pálma

11 H Ferenc
12 K Pongrác
13 Sze Szervác, Imola
14 Cs Bonifác
15 P Zsófia
16 Szo Mózes
17 V Paszkál

18 H Erik, Alexandra
19 K Ivó, Milán
20 Sze Bernát, Felícia
21 Cs Konstantin
22 P Júlia, Rita
23 Szo Dezső
24 V Eszter

25 H Orbán
26 K Fülöp, Evelin
27 Sze Hella
28 Cs Emil
29 P Magdolna
30 Szo Janka
31 V Pünkösd, Angéla

1 H Pünkösd, Tünde
2 K Kármen, Anita
3 Sze Klotild
4 Cs Bulcsú
5 P Fatime
6 Szo Norbert, Cintia
7 V Róbert

8 H Medárd
9 K Félix

10 Sze Margit, Gréta
11 Cs Barnabás
12 P Villő
13 Szo Antal, Anett
14 V Vazul

15 H Jolán, Vid
16 K Jusztin
17 Sze Laura, Alida
18 Cs Arnold, Levente
19 P Gyárfás
20 Szo Rafael
21 V Alajos, Leila

22 H Paulina
23 K Zoltán, Szidónia
24 Sze Iván
25 Cs Vilmos, Viola
26 P János, Pál
27 Szo László
28 V Levente, Irén

29 H Péter, Pál
30 K Pál

1 Cs Újév, Fruzsina
2 P Ábel, Gergely
3 Szo Benjamin
4 V Titusz, Leona

5 H Simon, Cézár 
6 K Boldizsár, Menyhért
7 Sze Attila, Ramóna
8 Cs Gyöngyvér
9 P Marcell

10 Szo Melánia
11 V Ágota, Baltazár

12 H Ernő
13 K Veronika
14 Sze Bódog, Félix
15 Cs Lóránt, Loránd
16 P Gusztáv
17 Szo Antal, Antónia
18 V Piroska

19 H Sára, Márió
20 K Fábián, Sebestyén
21 Sze Ágnes
22 Cs Vince, Artúr
23 P Zelma, Rajmund
24 Szo Timót, Xénia
25 V Pál

26 H Vanda, Paula
27 K Angelika, Angéla
28 Sze Károly, Karola
29 Cs Adél
30 P Gerda, Martina
31 Szo Marcella

1 V Ignác

2 H Karolina, Aida
3 K Balázs
4 Sze Ráhel, Csenge
5 Cs Ágota, Ingrid
6 P Dóra, Dorottya
7 Szo Rómeó, Tódor
8 V Aranka

9 H Abigél, Alex
10 K Elvira
11 Sze Bertold, Marietta
12 Cs Lívia, Lídia
13 P Ella, Linda
14 Szo Bálint, Valentin
15 V Kolos, Georgina

16 H Julianna, Lilla
17 K Donát
18 Sze Bernadett
19 Cs Zsuzsanna
20 P Aladár, Álmos
21 Szo Eleonóra
22 V Gerzson

23 H Alfréd
24 K Elemér
25 Sze Mátyás
26 Cs Géza
27 P Edina
28 Szo Ákos, Bátor

1 K Egyed, Egon
2 Sze Rebeka, Dorina
3 Cs Hilda
4 P Rozália
5 Szo Viktor, Lőrinc
6 V Zakariás

7 H Regina
8 K Mária, Adrienn
9 Sze Ádám

10 Cs Nikolett, Hunor
11 P Teodóra
12 Szo Mária
13 V Kornél

14 H Szeréna, Roxána
15 K Enikő, Melitta
16 Sze Edit
17 Cs Zsófia
18 P Diána
19 Szo Vilhelmina
20 V Friderika

21 H Máté, Mirella
22 K Móric
23 Sze Tekla
24 Cs Gellért, Mercédesz
25 P Eufrozina, Kende
26 Szo Jusztina
27 V Adalbert

28 H Vencel
29 K Mihály
30 Sze Jeromos

1 Sze Annamária, Tihamér
2 Cs Ottó
3 P Kornél, Soma
4 Szo Ulrik
5 V Emese, Sarolta

6 H Csaba
7 K Apollónia
8 Sze Ellák
9 Cs Lukrécia

10 P Amália
11 Szo Nóra, Lili
12 V Izabella, Dalma

13 H Jenő
14 K Örs, Stella
15 Sze Henrik, Roland
16 Cs Valter
17 P Endre, Elek
18 Szo Frigyes
19 V Emília

20 H Illés
21 K Daniella, Dániel
22 Sze Magdolna
23 Cs Lenke
24 P Kinga, Kincső
25 Szo Kristóf, Jakab
26 V Anna, Anikó

27 H Olga, Liliána
28 K Szabolcs
29 Sze Márta, Flóra
30 Cs Judit, Xénia
31 P Oszkár

1 Szo Boglárka
2 V Lehel

3 H Hermina
4 K Domonkos, Dominika
5 Sze Krisztina
6 Cs Berta, Bettina
7 P Ibolya
8 Szo László
9 V Emőd

10 H Lőrinc
11 K Zsuzsanna, Tiborc
12 Sze Klára
13 Cs Ipoly
14 P Marcell
15 Szo Mária
16 V Ábrahám

17 H Jácint
18 K Ilona
19 Sze Huba
20 Cs Az államalapítás ünn.
21 P Sámuel, Hajna
22 Szo Menyhért, Mirjam
23 V Bence 

24 H Bertalan
25 K Lajos, Patrícia
26 Sze Izsó
27 Cs Gáspár
28 P Ágoston
29 Szo Beatrix, Erna

30 V Rózsa
31 H Erika, Bella

1 Cs Malvin
2 P Petra
3 Szo Helga
4 V Ferenc

5 H Aurél
6 K Brúnó, Renáta
7 Sze Amália
8 Cs Koppány
9 P Dénes

10 Szo Gedeon
11 V Brigitta, Gitta

12 H Miksa
13 K Kálmán, Ede
14 Sze Helén
15 Cs Teréz
16 P Gál
17 Szo Hedvig
18 V Lukács

19 H Nándor
20 K Vendel
21 Sze Orsolya
22 Cs Előd
23 P Nemzeti ünnep
24 Szo Salamon
25 V Blanka, Bianka

26 H Dömötör
27 K Szabina
28 Sze Simon, Szimonetta
29 Cs Nárcisz
30 P Alfonzy
31 Szo Farkas

1 V Mindensz., Marianna

2 H Achilles
3 K Győző
4 Sze Károly
5 Cs Imre
6 P Lénárd
7 Szo Rezső
8 V Zsombor

9 H Tivadar
10 K Réka
11 Sze Márton
12 Cs Jónás, Renátó
13 P Szilvia
14 Szo Aliz
15 V Albert, Lipót

16 H Ödön
17 K Hortenzia, Gergő
18 Sze Jenő
19 Cs Erzsébet, Zsóka
20 P Jolán
21 Szo Olivér
22 V Cecília

23 H Kelemen, Klementina
24 K Emma
25 Sze Katalin
26 Cs Virág
27 P Virgil
28 Szo Stefánia
29 V Taksony

30 H András, Andor

1 K Elza
2 Sze Melinda, Vivien
3 Cs Ferenc, Olívia
4 P Borbála, Barbara
5 Szo Vilma
6 V Miklós

7 H Ambrus
8 K Mária
9 Sze Natália

10 Cs Judit
11 P Árpád
12 Szo Gabriella
13 V Luca, Otília

14 H Szilárda
15 K Valér
16 Sze Etelka, Aletta
17 Cs Lázár, Olimpia
18 P Auguszta
19 Szo Viola
20 V Teofil

21 H Tamás
22 K Zénó
23 Sze Viktória
24 Cs Ádám, Éva
25 P Karácsony, Eugénia
26 Szo Karácsony, István
27 V János

28 H Kamilla
29 K Tamás, Tamara
30 Sze Dávid
31 Cs Szilveszter

www.villantomagazin.com
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Folytatás az 1. oldalról

A tavalyi évhez viszonyítva sok-
kal többen jöttek el, meglepő volt a
nagy érdeklődés. Bár, ha azt vesz-
szük, hogy horgásztak, beszélget-
tek, véleményt cseréltek és kialakí-
tottak egy olyan családi hangulatot,
amely e versenyre jellemző volt,
akkor nem meglepő a nagy létszá-
mú jelentkezés. Az elmúlt évhez vi-
szonyítva változás is történt, a ver-
senyzők kérésére nemcsak úszós
készséggel, hanem fenekező kész-
séggel is lehetett horgászni. 

A versenyt megelőző napok rossz

időjárása nem volt jellemző a ver-
senyen, bár fújt a szél, de kellemes
napsütés ezt feledtette. Nem volt ez
a nap mentes az egyesületeknél fel-
merülő problémák megbeszélésé-
től, úgymint az őszinte vélemény-
cserétől, de inkább jellemző volt a
vidámság, az egymás iránti tiszte-
letből adódó, ún. huncut horgászat. 

Úgy érezzük, ez a nap is tovább
erősítette a versenyszellem mellett
a horgásztábornak a vezetésen ke-
resztül való összekovácsolását.
Meg kellett küzdeni a széllel, de
meg kellett küzdeni a halakkal is,
bár az igazsághoz hozzátartozik,

hogy nagyobb fogási eredmények
is születhettek volna. A reggeli
órákban Jáger Ferencnek, a tiszalöki
Új Élet HE. elnökének köszönhető-
en frissen sütött finom lángost fo-
gyaszthattak a versenyzők, melyet
ezúton is köszönünk. Eredményhir-
detés után finom, frissen sült flekken
került az asztalra, melyet és egyben
pálya előkészítését is köszönjük az
Új Élet Horgászegyesület vezetősé-
gének és Ricz László csapatának.
Megtisztelte a versenyt Virág Imre,
a megyei horgász szövetség alelnö-
ke, és Gömze Sándor, Tiszalök város
polgármestere.

Eredmények:
I. Nyírteleki HE. (csapatvezető:
Komári Péter, versenyzők: Biri
László Greskó Zoltán, Komári
Géza)
II. Új Élet HE. Tiszalök
III. HO-HO-2004. HE. Tyukod

Az I. helyezett csapat egyben el-
nyerte a jövő évi Tisztségviselői
horgászverseny rendezői jogát is.

Verseny Szakbizottság

A tisztségviselõi horgászverseny
2008. 09. 14. Tiszalöki Kenyérgyári holtág

Nagyon jó időjárás fogadta a
versenyzőket a rendezett gáva-
vencsellői Kacsa-tó partján. A
versenyt megelő-
ző szombaton
170 kg horog-
érett csukát tele-
pített a házigazda
Tiszaparti Hor-
gász Egyesület. 

A szépszámú
v e r s e n y z ő k e t
(több mint fél-
száz) november
2-át meghazud-
toló nagyon jó
időjárás fogadta,
ennek köszönhetően és a jó fogás-
nak is, hangulatos, vidám és ered-
ményes versenyt vívtak egymás-
sal a versenyzők. 30 db, közel 43
kg csukát mérlegelhettünk. A me-
gye minden részéről jöttek Géber-
jéntől, Fehérgyarmat, Nyíregyhá-
za, Kisvárdával bezárólag. 

A jó hangulatban eltelt verseny
eredményhirdetésénél nagyon
sok értékes ajándék lett kiosztva,
melyért köszönet jár a NYÍR-
MÁRVÁNY Kft. tulajdonosának,
Petró Attilának, és ifj. Doránt Vil-
mosnak, a Laguna 2D Kft. ügyve-
zető igazgatójának. 

Érdekessége volt a versenynek,

hogy Tar Béla nyíregyházi hor-
gásztárs nem tudta megismételni
a tavalyi eredményt, és így két al-

kalom után nem
sikerült végleg
elnyernie a
N Y Í R - M Á R -
VÁNY Vándor-
kupát. 

A kicsit fáradt
versenyzőket és
vendégeket Tar-
jányi István és
csapata által fő-
zött finom bab-
gulyás várta. A
N Y Í R - M Á R -

VÁNY Kupa Vándorserleget
Nagy Attila vihette haza, és őriz-
heti egy évig.

Verseny Szakbizottság

Évadzáró bizottsági ülés
Évadzáró bizottsági ülését a
verseny szakbizottság 2008.
december 5-én tartotta, Csá-
szárszálláson, a megyei Szö-
vetség horgásztanyáján. 

Évekre visszanyúlik ennek a bi-
zottságnak a munkája, mely az
egész évet foglalja magába és egy
kötetlen beszélgetésen elemzi az
évet, értékeli az elvégzett feladato-
kat és javaslatokat tesz a 2009. évi
munkatervre és versenynaptárra. 

Ez év elején választás volt a me-
gyei horgász szövetség vezetésében,
elnökségében, így a bizottságoknál
is, és örvendetes dolog, hogy így
egybe változatlan összetételben a 3.
ciklusát kezdi meg a verseny szak-
bizottság. Meghatározó volt év ele-
jén a megyére vonatkozó verseny-
szabályzat elkészítése és elfogadta-
tása, mely egyedülálló az ország-
ban. 

A versenynaptárban foglaltak
szerint lettek lebonyolítva a megyei
versenyek, melyek minőségükben,
vidámságukban, komolyságukban a
versenyszellemet előtérbe helyezve,
mutatja a versenyhorgászat szerete-
tét. Egyesületeink felismerték a ko-
héziós erőt a versenyekben és egyre
több háziversenyt rendeznek, példa
erre az őszi időben megnövekedett
csukafogó versenyek száma. Régi
és új kapcsolatokat teremtettünk és
ennek kapcsán segítettük versenyei-
ket különböző civilszervezeteknek

(pl. Tűzoltó Szövetség) Nagy sikere
volt a gyermeknapon megrendezett,
az egész országra kiterjedő gyer-
meknapi horgászversenynek, mely-
nek Tiszadob adott helyet, és a
Laguna 2D Kft. és a megyei horgász
szövetség szervezésében bonyoló-
dott le. 

A tavalyi Országos Veterán Baj-
nokság helyett erre az évre is jutott
egy országos verseny, ez volt az X-
21 Kupa, a Laguna 2D Kft. felkéré-
sére, a verseny szakbizottság segít-
ségével. 

Az idén is részt vettünk az Orszá-
gos I. osztályú Csapatbajnokságon,
Velencén és a nagy márkaképvisele-
ti csapatokkal szemben úgy érez-
zük, hely álltunk, de nem tudtunk
annyi pontot szerezni, hogy bent
maradjunk, így jövőre a II. osztály-
ban folytatjuk. 

A bizottsági ülésen, úgy a bizott-
sági tagok, mind a vendégek meg-
erősítették, hogy jó felé haladunk és
van jövője a versenyhorgászatnak.
Köszönet azoknak az egyesületek-
nek, akik a versenyekre a vizüket
rendelkezésünkre bocsátották, kö-
szönet az önzetlen segítőknek: a
megyei horgász szövetségnek, a
Laguna 2D Kft.-nek és a Szabolcs
Takarékszövetkezet Nyíregyházi
Igazgatóságának.

Kívánom, hogy találkozzunk jö-
vőre is a versenyeken, a vízparton!

Turkó Sándor
verseny szakbizottság elnöke

I. helyezett:
Nagy Attila, Nagyhalász

II. helyezett:
Fekete Béla, Tiszabercel

III. helyezett:
ifj. Feller János, Gávavencsellő

IV. helyezett:
Zsíros László, 

Nyíregyháza-Sóstóhegy
V. helyezett:

Tarjányi István, Tiszabercel

MEGYEI CSUKAFOGÓ 
2008. november 2. 
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A Tisza folyó timári szakaszán
kerül minden évben megrende-
zésre, immáron 11. alkalommal
a Szűcs Attila emlékverseny. 

Minden év szeptemberében jelölik
ki azt a vasárnapot, amikor a barátok,
ismerősök, versenyzőtársak össze-
gyűlnek Timáron, hogy egy verseny
keretében emlékezzenek meg a tragi-
kus balesetben 12 évvel ezelőtt el-
hunyt versenyhorgászról.A Tisza fo-
lyóról régen nem hallott jó hírek jöt-
tek a verseny előtti hetekben. Ahogy
lement az extrém nagy nyári áradás,
egyre több és több halat tudtak a fi-
nomszerelékes horgászok zsákmá-
nyolni a timári köves partszakaszon.

Bár a fogott halak zöme főleg
karikakeszeg, illetve laposkeszeg
volt, többeknek sikerült két kilo-
gramm körüli dévérkeszeget, sőt
pontyokat is szákba terelni. Ez már
bizakodásra adott okot a versenyen
fogható halak mennyiségét illetően,
mert az előző években előfordult az
igen halszegény verseny is. 

A 2008. szeptember 7-én megren-
dezett kétfordulós versenyen 26 hor-
gász jelent meg, ezért a versenypályát
3 szektorra osztották. A sorsolásnak
mindkét fordulóban nagyon nagy je-
lentősége volt, hiszen egy rendkívül
akadós, mély folyóvízi szakaszról
van szó. Az első fordulóban a sorso-
lás Döme Gábornak kedvezett legin-
kább, aki az 1-es helyet húzta, ami a
versenypálya legalsó széle volt. A
hely adta lehetőséggel tökéletesen tu-

dott élni, és a pálya legtöbb halát
megfogva 11.880 grammal nyerte
szektorát. Ebben az alsó „A“ szektor-
ban látszott leginkább, hogy minél
bentebb került valaki a pálya közepe
felé, annál kevesebb halat sikerült
zsákmányolnia. A középső, „B“ szek-
tor pont fordítottja volt az „A“-nak.
Alsó részétől felfelé haladva egyre
több halat tudtak a horgászok fogni.
A fogási eredmények is ezt tükrözték.
Ebben a szektorban nagy küzdelem
volt a szektorelsőségért két horgász
között: Zsíros András 6000 grammal
mérlegelt, míg Nevelős Béla 6180
gramm halat zsákmányolt, így ő
nyerte meg a „B“ szektort.

A timári partszakasz legfelső ré-
szén helyezkedett el a harmadik, „C“
szektor. Itt, mint utólag kiderült, a fel-
ső szélső helyek korántsem voltak
annyira jók, mint az gondolták a hor-
gászok. Legeredményesebben itt a ru-
tinos folyóvízi versenyző, Luzsinszki
Tamás horgászott, így ő volt a harma-
dik, aki szektor első helyezéssel vár-
hatta a délutáni forduló kezdetét.

Az első forduló mérlegelésével
egy időben kihúzták a versenyzők a
délutáni helyüket is. Ekkor derült ki,
hogy a szerencse úgy hozta, hogy
a délelőtti szektor első helyezet-
tek egymás mellett, a „C“
szektor legfelső 3 helyén
horgászhatják végig a dél-
utánt. Bármelyikük meg-
nyeri a szektorát, azzal a
versenyt is megnyeri. 

Az alsó szektorban
indult a mérlegelés a
verseny végét jelző du-
da után. Ezen a terüle-
ten kettő, a délelőtti
fordulóban kettest horgászó
versenyző is ült. A szektorelsőség is
kettőjük között dőlt el. Zsíros Sándor
5.760 grammot, míg a szomszédjá-
ban horgászó Varga Csaba 7.900
grammot fogott, így ő lett a szektor
győztes és összesítésben 3 ponttal
várta a legutolsó szektor mérlegelé-
sét. 

A középső szektor adta a délutáni
fordulóban a legkevesebb halat. A
győzelmet itt Magyar Jánosnak sike-
rült megszereznie 4.320 grammal.

Kétségkívül a legtöbb izgalommal a
legfelső szektor szolgált. A felső há-
rom hely, bármennyire is tűnt kiváló-
nak, mégsem volt ott egyszerű a hor-
gászat. A három délelőtti szektor
egyest horgászó versenyző előtt kife-
jezetten akadós terepet rejtett a víz-
felszín. 

A legszélső helyet húzó Luzsinszki
Tamás az akadós helye ellenére vi-
szonylag hamar szákba terelt rakós
bot távolságból egy keszeget, ami
okot adott a bizakodásra. Döme Gá-
bor 10 perces úsztatás, illetve úsztatá-
si kísérlet után belátta, hogy az előtte
elterülő mederszakaszon nem lehet
elakadás nélkül végigvezetni a csalit,
és hiába dobta be oda az etetőanya-
got, nem tudja meghorgászni az ete-
tését. 

Ezért sneciző botra váltott, amit az
utolsó percig kézben is tartott, és 400
darab felett fogott az apróbb-nagyobb
snecikből. Luzsinszki Tamás a ver-
seny végén már átkozta azt az egy da-
rab keszeget, amit rakós távról fogott,
mert amiatt további 10–15 percig

erőltette a rakós botos

horgá-
szatot. Ez idő alatt nem
fogott halat, így ő is sneciző botra
váltott, de Döme Gábornak már be-
hozhatatlannak bizonyuló előnye
volt. Tovább növelte az izgalmat,
hogy ebben a szektorban Pataki Zsolt
az első félórában két darab kiló felet-
ti dévért is fogott, valamint több jobb
keszeget, így az ő összfogása 4.900
gramm lett. Szili István szintén ebben
a szektorban az utolsó percekben
szákba terelte a verseny legnagyobb
halát, egy 1.920 grammos dévérke-
szeget, amivel 4.600 grammot mér-
legelt apróbb-nagyobb snecikből. 

Luzsinszki Tamás a verseny végén
már átkozta azt az egy darab keszeget,
amit rakós távról fogott, mert amiatt
további 10–15 percig erőltette a rakós
botos horgászatot. Ez idő alatt nem
fogott halat, így ő is sneciző botra vál-
tott, de Döme Gábornak már behoz-
hatatlannak bizonyuló előnye volt.
Tovább növelte az izgalmat, hogy eb-
ben a szektorban Pataki Zsolt az első
félórában két darab kiló feletti dévért
is fogott, valamint több jobb keszeget
így az ő összefogása 4.900 gramm
lett. Szili István szintén ebben a szek-

torban az utolsó percekben szákba te-
relte a verseny legnagyobb halát, egy
1.920 grammos dévérkeszeget, ami-
vel 4.600 grammot mérlegelt.

Utolsóknak mérlegelt itt Döme
Gábor és Luzsinszki Tamás. Tudták,
hogy sok halat fogtak darabszámra,
de hogy mennyi a snecik átlagos
egyedsúlya, azt nem lehetett megtip-
pelni. 1 dkg, vagy 1,5 dkg... vajon
elég lesz-e a 400 hal a győzelemhez...

Nagy volt az öröm Döme Gábor-
nál, amikor 5.200 grammot jelzett

a mérleg. Luzsinszki Tamás bár-
mennyire is ügyesen szedegette

a sneciket, nem tudta ledolgoz-
ni a negyedóra hátrány okoz-
ta lemaradást, és így 5.020
grammal a második lett a

szektorban, míg Döme
Gábor megnyerte két szek-
torponttal a versenyt. 

A képzeletbeli dobogón
első lett Döme Gábor, a má-
sodik Varga Csaba, míg a
harmadik Luzsinszki Tamás.
A legnagyobb halért járó ku-
pát Szili István vihette haza

A rendkívüli meleg időjárás
ellenére igen izgalmas volt a
11. Szűcs Attila emlékverseny,

amit a hagyományoknak megfelelően
Szűcs Attila családja szervezett. A dí-
jakat Attila leánya, illetve felesége
adta át a győzteseknek. A vándorkupa
boldog tulajdonosa 1 évig Döme Gá-
bor lett. Várunk mindenkit jövőre
ezen a nehéz folyóvízi versenyen!

Takács Péter

Szûcs Attila emlékverseny – Timár

A tímári versenypályán a sorsolásnak nagyon nagy jelentő-
sége van
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November 16-án, vasárnap
rendeztük meg egyesületünk
negyedik, a Trabucco cég által
támogatott II. Capture Spin-
ning System elnevezésű per-
gető-versenyt. 

Helyszínéül a Tiszadobon találha-
tó Falusi holtágat jelöltük ki, mely a
„Tiszavirág“ Horgászegyesület ke-
zelésében van. A 35 hektáros holtág
egy négy, gátrendszerrel elválasztott
csoport második tagja. A félkört for-
mázó víz változatos, néhol 8 métert
is meghaladó mélységével ideális

haltartó képességéről nevezetes. Ra-
gadozó állományáról számos kapitá-
lis harcsa, gyönyörű süllő fogások
képei és a tesztnapok fogásának
eredményei tanúskodnak. Oláh Ká-
roly, az egyesület elnöke mindenben
a segítségünkre volt. Ahogy gyűltek
a nevező csapatok, úgy hamar el-
fogytak a számukra biztosított csó-
nakok is. Ismét be kellett vetnünk a
magán csónakgyűjtő csapatunkat,
hogy az ismerőseink csónakjait is a
holtágra szállítsuk. Ebben segítsé-
günkre volt Molnár József és Czu-
czor Gergely, a megyei szövetség
halőrei, a Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Szövetségének ügyvezető igazgató-
ja, Fesztóri Sándor, aki a technikai
hátteret biztosította számunkra. Az
egyesület korrekt hozzáállását tükrö-
zi, hogy minden benevezett csapat
térítésmentesen két napot tesztelhet-
te a vizet. Szükség is volt a két nap-
ra, mert a holtág változatos meder
mélységeiben nehezebben találták
meg a halat a versenyzők. A verseny
előtti napokra már szinte készen állt
minden. Már csak az érkező csapa-
tok üdvözlése és elszállásolása volt

hátra. A verseny előtti napokban
8–10 csapatnak is sikerült felmérnie
a vizet. Számukra egy stabil stratégia
körvonalazódott ki. Volt, aki a szél-
vizeken rejtőzködő csukákra, volt,
aki a medertöréseken meghúzódó
süllőkre alapozta a versenyt. A szép
számban összegyűlt versenyzők
szombaton este baráti pókerparti ke-
retein belül beszélték meg nem csak
az idei év versenyein tapasztaltakat,
hanem számos horgászélmény is
napvilágra került. A verseny előtti
napsütéses tiszta idő szombatra nyir-
kos, borongós, totális ködös időre

változott. Csak reméltük, hogy
vasárnapra nyoma sem marad
ennek a barátságtalan időnek. 

Vasárnap reggel, mint min-
den versenyt a regisztrációval
és a rajtszámok húzásával kezd-
tünk. Ismertettük a napirendet
és utána mindenki elfoglalhatta
csónakját, majd a horgászhelye-
iket. A versenyzőknek továbbra
is be kellett tartani azt, hogy
menet közben nem horgászhat-

tak. Miután az 57 csapat elfoglalta a
helyét, fél 9-kor kürtszóra megkez-
dődött a verseny. Három mérlegelő
csónakból történt a fogott halak mé-
rése és a mielőbbi visszaengedése.
Sajnos, az este ismét leereszkedett a
köd annyira, hogy szinte az orrunkig
sem láttunk el. Azok a csapatok, akik
az előző napokban nem térképezték
fel a holtágat, igen csak nehéz hely-
zetbe kerültek. Ezért is fontos, mint
minden más sportban a pergető ver-
senyeken is az edzésnapokon való
gyakorlás az adott vízen. Nem csak a
versenyzőknek, de Szarka László-
nak, a fotósunknak sem volt könnyű
dolga a ködben. A holtágat körülöle-
lő csodálatos színeibe öltözött erdő
is a köd homályába burkolódzott. A
mélyebb partrészen bedőlt óriás töl-
gyesek is csak sejtelmesen mutatták
meg körvonalaikat, annál inkább sej-
tetve az alattuk megbúvó halakat. A
mérlegelők a köd miatt oda- vissza
őrjáratoztak területeiken, mivel a
kézfeltartással jelzett halfogásról
csak a közvetlen közelükben levő
csónakoktól kaphattak információt.
A verseny utáni fél órával megtörtént
az első hal mérlegelése. Csapatunk-

nak a Kürti Tibor–Kiss Lóránd páros
jelezte a halfogás tényét. Csónakjuk-
hoz érve a haluk még a merítőben
volt, amibe rendesen beletekerte ma-
gát. A hosszas horogszabadítás után
a mérleg számlálója 2,40 kg-ot mu-
tatott. A fiuk a hosszát is lemérték,
mivel a kettőjük között zajló éves
házi versenyben a hossz alapján szá-
mít bele a Tibi által fogott csukájuk.
Amire regisztráltuk a halat, a holtág
szabad strand felőli részében levő
csapat emelte evezőjét a magasba.
Persze, nem fenyegetés gyanánt, ha-
nem izgatottan jelezvén az újabb hal-
fogás tényét. Mérlegelő hajónk most
a Tarnóczi Tamás és Fazekas Tamás
duóhoz közelített. Szintén egy csu-
kát mérhettünk nekik, kisebbet, mint
az előbb, de ennek is nagyon örültek.
Újra vadászni indultunk a szűnni
nem akaró ködben a halat fogó csa-
patokra. Közben a másik mérlegelő
hajótól a víz középső részéből süllő-
fogásról kaptunk hírt. A halfogás hí-
re a ködben csónakról csónakra
szállt felénk. Ismét a Tarnóczi- Faze-
kas párosnak mérlegelhettünk az
előzőhöz hasonló méretű csukát.
Közben a szomszéd csónak is jelez-
te, hogy halat fogtak. Örültünk a
munkának, úgy látszik, aktiválták
magukat a krokodilpofájúak. A
Zimány Feri és Pál Misi összeszo-
kott párosnak egy 1.32 kg-os csuka
esett áldozatul. Volt mit bizonyíta-
niuk a legényeknek, mivel a tavalyi
versenyünkön a dobogó legfelső fo-

kán állhattak. Ha már a dobogósok-
ról esett szó a következő halat fogó
csapatnak is hasonló élményben le-
hetett már része legelső versenyün-
kön, amit egy évvel ezelőtt a szom-
szédos holtágon rendeztünk. Az ott
első helyen végzett Balázs- Tóth pá-
rosnak is sikerült csukát fognia. Mi-
után megmértük a csapatok halait, a
verseny végezetéig már nem adtak
nekünk több munkát. Továbbra sem
szállt fel a köd, ami kitartott az egész
verseny alatt. Az 5 órás verseny lefú-
jása után már kiderült, hogy a holtág
kevés halat adott a mai nap. A csapa-
tok hamar összepakolták felszerelé-
süket, csónakjaikat és a vízpart mel-
lett álló Andrássy-kastély lovagter-
mében gyülekeztek. Az eredmények
összesítése közben a Bonchidai csár-

da jóvoltából a versenyzők elfo-
gyaszthatták a jól megérdemelt
ebédjüket. 

Az összesítések alapján 9 csapat-
nak sikerült halat zsákmányolnia,
mely 14 db-ot jelentett. Ezek alapján
a következő rangsor alakult ki:

A Trabbuco cég ügyvezetője,
Pankotai Gellért adta át az általa for-
galmazott Capture termékcsaládból
összeállított ajándékokat. A cég által
az első hat helyezett csapat lett díjaz-
va, valamint a legnagyobb hal díját
az első helyen végzett csapatból
Kürti Tibor vehette át a 2,4 kg-os
csukája után. Tiszadob polgármeste-
re, Bán György, egy hatalmas ván-
dorkupát nyújtott át az első helyezett
Kürti Tibor–Kiss Lóránd duónak, ez-
zel is jelezvén a jövőben való együtt-
működési szándékát a faluban lezaj-
ló pergetőversenyekkel kapcsolat-
ban. Ösztönözve a női versenyzőket
a pergető horgászatba való kapcsoló-
dáshoz, minden női versenyző egy
Viva Allure Spin pergető orsót vehe-
tett át, amit Fesztóri Sándor, a Sport-
horgász Egyesületek Sz-Sz-B me-
gyei szövetségének ügyvezető igaz-
gatója adott át. Ezúton szeretnénk
megköszönni Fesztóri Sándornak
önzetlen segítségét, Molnár József-
nek és Czuczor Gergelynek, a me-
gyei halőröknek a munkáját. Oláh
Károlynak és egyesületük minden
tagjának a vízterület biztosítását, va-
lamint a szervezésben betöltött sze-
repüket. A Bonchidai Csárdának a
színvonalas vendéglátást, Szilvásiné
Katikának, és a Megyei Önkor-
mányzatnak az Andrásy kastély üze-
meltetőjének a terem biztosítását kö-
szönhetjük.  Igaz, a nagyszámú me-
zőnynek nem mutatta meg igazi ar-
cát és főleg halait a Falusi Tisza, de
az utóbbi évek tapasztalatai alapján
bízvást állíthatom, hogy jövőre ada-
kozóbb kedvében találjuk. Remé-
lem, jövőre ugyanitt találkozunk. 

Tarsoly Mihály
Magyar Pergetőhorgászok 

Egyesülete

II. Capture Spinning System-
Trabucco- Pergetőverseny

Helyezés Csapat tagok Pontok
1. Kürti Tibor Kiss Lóránt 2900
2. Tarnóczi Tamás Fazekas Tamás 2520
3. Zimány Ferenc Pál Mihály 1820
4. Cservenák Péter Muráncsik Csaba 1650
5. Elek Gyua Elek Gyuláné 1450
6. Balázs Barnabás Tóth Csaba 1450
7. Demeter Zsolt Szappanos Zoltán 1340
8. Weidelné Liptai Judit Cseh László 960
9. Vincze Zsolt Orosz Csaba 940

A verseny helyezettjei
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IV. Õszi „ÍVÁS“ horgászkupa Székely, 2008. 10. 24.

Ifi: 1. Szakolczay Zsanett 0,1 kg
2. Fekete Ádám 0,1 kg
3. Kormány Zoltán 0,1 kg

Női: 1. Perecsi Margit 1,1 kg
2. Zsadányi Zsuzsa 0,8 kg
3. Iglainé Perecsi Zsuzsa 0,7 kg

Ffi: 1. István József 2,0 kg
2. Szabolcsi László 1,45 kg
3. Vitéz József 1,4 kg

Csapat:
1 Reptéri Pecások (Molnár Ádám, Molnár Tibor, ifj Molnár Tibor) 4,5 kg
2. Vela Pékség (Szabolcsi László, Sántha Zoltán, Kundrát Róbert) 3,00 kg
3. Start Főiskola Étterem (Szoboszlai Gyula, Bagoly Pál, Fekete János) 1,15 kg
Versenyen kívüli rekordhal a IV. Őszi „ÍVÁS“ horgászkupán

A verseny eredménye

Tisztelt Cím!
Azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy számomra ál-
lásfoglalást adni szíveskedje-
nek, a  következő nyelvi prob-
lémában.

A Magyar Horgász részére szok-
tam cikkeket írni. Néhány évvel ez-
előtt, többször írtam az újkeletű hor-
gászmódszerekről, amelyeket ma-
gyarítva piker és fíder szavakkal ír-
tam le. Az angol írás szerint a mód-
szer „picker“ és „feeder“. Így neve-
zik a botokat is. Mind két módszer
azon alapszik, hogy a vékony spicc
jelzi a kapást. Amikor kapás van, az
érzékeny spiccet húzza a hal, ami
rezgésként jelentkezik. Ebből a
szempontból tekintve, szakmailag
mind a két módszer rezgő spicces el-
járás. A botok különbözősége miatt
nem mondhatjuk mind a két mód-
szerre, hogy rezgő spicces. Úgy vé-
lem, hogy a pickert nevezhetnénk

így, de a feeder jelentősen eltér. A
bot keménységének megfelelően
gyártanak light, medium, medium
heavy, heavy és extra heavy feed-
ereket. A lapnak leírtam, hogy miért
követtem el a kiejtés szerinti átiratot.
Történt ugyanis, hogy többen meg-
kerestek a cikk megjelenése után és
érdeklődtek. Nagyon meglepett,
amikor szó szerint hallottam vissza a
leírtakat. Tehát picker bot és feeder
bot. Tovább rontotta a helyzetet,
hogy a keményebb botot heavy feed-
er-nek nevezik. Ezt így kérdezték.
„milyen heavi feedert ajánlana, ami
olcsó, de jó is“. Nyugdíjas tanárem-
berrel is beszélgettem, aki – valószí-
nűleg a laprugók nevéből asszociál-
va – rendre fédert mondott. Igazából
egyik sem jó. Miért ne írhatnánk azt,
hogy fíder? (azért nem írhatjuk le,
mert a MAHOR a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia állásfoglalása nél-
kül, csak az eredeti angol írást tart-

ja elfogadhatónak. Indokoltam azzal
is, ha lehet tévé, meg pébé gáz, ak-
kor ez miért nem. Nos akkor mon-
dották, hogy erről nincs hivatalos
állásfoglalás)

Gondolkodtam a könnyű rezgő
bot (picker bot) és a nehéz rezgő bot
(feeder bot) kifejezéseken. Nem ta-
láltam megfelelőnek, hiszen a feed-
eren belül megtalálhatjuk a – és
most angolosan írom – light, medi-
um, heavy medium, heavy és extra
heavy botokat. Ott tartunk tehát,
hogy a picker ugyan leírható lenne,
mint rezgő spicces bot és módszer,
de a feederrel akkor is csak bajban
lennénk. Körülményes lenne a feed-
ert nehéz rezgőnek nevezve a light
botokat könnyű nehéz rezgőnek,
vagy lágy nehéz rezgőnek titulálni.
Javaslatom szerint írjuk le kiejtés
szerint, és így legyen akár botról,
akár módszerről beszélünk. Vélemé-
nyem szerint többet nyerünk azzal,

ha kiejtés szerint leírjuk, mintha
hallgatnánk a betű szerinti olvasato-
kat és kiejtéseket. 

Javaslatom szerint a pickert ne-
vezzük rezgő spicces, vagy piker bot-
nak. A feedereket nevezzük fídernek.
Annak érdekében, hogy megkülön-
böztethessük a botokat keménységük
szerint, a következő javaslatot te-
szem.
Light feeder = lágy fíder
Medium feeder = közép fíder
Medium heavy feeder = közép
kemény fíder
Heavy feeder = kemény fíder
Extra heavy feeder = extra ke-
mény fíder

Úgy vélem, az extra szó eléggé el-
terjedt a magyar nyelvben és nem
szükséges a nagyon szóval jellemez-
ni, bár ennek sincs akadálya. Úgy
vélem, ezzel lehetne még egy hosszú
í betűs szavunk. Lehetne egy kis fel-
üdülés a „cseten“ elsorvadó ékezet-
telen világban. Kérésemet megismé-
telve.

Papp Gyula

Levél a Magyar Tudományos Akadémiának!

2008. október 24-én tartotta a meg-
hívásos évadzáró horgászversenyét a
Nyíregyházi Városháza Horgász-és
Szabadidő Egyesülete az őszi szépsé-
gét „felvillantó“ székelyi Őze-tanyai
víztározón. Tizenegy háromfős csapat
fogadta el a már szinte hazai víznek
számító tavon (ez volt a tizedik verse-
nye itt az egyesületnek) a szervezők
invitálását, (Rendőrkapitányság, Ke-
let-Magyarország, Start Főiskola Ét-
terem,Vela Pékség, Reptéri Pecások,
Közterületfelügyelet,Városháza, Me-
gyei Könyvtár, KE-VÍZ 21 Zrt., Nyír-
suli Kht, Nyh. Városháza HE), és raj-
tuk kívül három – három hölgy és
gyermekversenyző vetette be még
készségeit a halfogás reményében. Az
égiek is „beszálltak“ a szponzorok so-
rába, így  viszonylagosan jó pecaidő-
ben zajlott le a verseny, amibe még az
is belefért, hogy egyik horgásztár-
sunk, István József a saját közegében
„küzdött meg“ potykájával, amelyet
végül is, – nem a hal számára, – sike-
resen partra segített. Mivel gyakori
halfogás nem hozta „tűzbe-lázba“ a
versenyzőket, ezért a „Startosok“ ál-
tal készített forró nedűvel  voltunk
kénytelenek a szükséges hőki-

egyenlítést elvégezni egészségünk
védelmében. Közben Zsadányi Gyuri
barátunk tüsténkedett az üst körül, a
közelben pecázóknak „megcsavargat-
va“ az orrát a készülő babgulyás illa-
tával, amelyet az eredményhirdetést
követően a „Velások“ házias kenyeré-
vel spékelve fogyasztottak el jó ét-
vággyal a résztvevők. A verseny lefú-
jását követően akasztotta meg az ed-
digi versenyeink legnagyobb kifogott
egyedsúlyú halát, egy 5.5 kg-os poty-
kát István József, aki ezért a szerve-
zők különdíját kapta. – a végered-
ményt ez már nem befolyásolta –, és
különdíjat kapott még az első alka-
lommal megjelenő Nyírsuli csapata
is, amely minimális különbséggel
maradt le a képzeletbeli dobogóról. A
gyermekek között elméleti kérdések-
kel Fesztóri Sándor úr döntötte el a
helyezéseket. A jó hangulatú, kelle-
mesen eltöltött horgásznap után vár-
juk a jövő évi idénynyitó „Durbincs“
kupát a hosszú téli estéken kapitális

halakkal „álmodva“, amikor is
reményeink szerint bőséges
halfogással áldott pecaidény
vár ránk.

Iglai János
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Ezúton szeretnék tájékoz-
tatást adni róla, hogy
2008. november 22-én
újabb hatalmas busa 
került megfogásra Mária-
pócson. 

A véletlennek köszönhetően
Gyarmati László nyírbátori hor-
gásztársunk villantózás közben
akasztotta meg a 13 kg-os halat.
A halat 15 perces fárasztás után
nehezen, de sikerült a partra
emelni. Nem ez volt az idén az
első nagytestű busa, hiszen ko-
rábban már Fekete József is fo-
gott egy 8 kg, és Gánicz László

is egy 12,6 kg. Jól látható,
ahogy telnek az évek úgy egyre
nagyobb és titokzatosabb halak
élnek a máriapócsi tóban. 

Az idei legnagyobb amur is
meghaladta a 10 kg-ot, a legna-
gyobb ponty, pedig kereken 10
kg volt, szomorúan kell említe-
nem, hogy ebben az évben igazi
nagy harcsa nem került a partra,
pedig több alkalommal is sike-
rült horogra csalni, de mindig
bottörés vagy zsinórszakadás
lett a vége. 

Tóth Árpád, Máriapócsi
Horgász Egyesület elnöke

Petróczi
István
olcsvai hor-
gász ezt a
szép „őszi“
pontyot az
apagyi Ken-
deráztató
tavon fogta

Szép õszi kárászok boldogítják a horgászokat Tisza-
dadán, mutatja ifj.Kovács Géza, a Szőke Tisza Horgász
Egyesület titkára.

Busa
véletlenül

Megyénket a nyári orszá-
gos horgásztáborban két
fiatal képviselte: a tiszalö-
ki Új Élet He tagja, ifj.
Beke Péter és a Bujtosi He
tagja, Zelei Zoltán. 

A tábor Mátély (Hódmezővásár-
helytől 10 km-re) volt, ahol cölö-
pökön álló házakban laktak. A fi-
úk, a megyei verseny 2 és 3 helye-
zettjei, egyfajta jutalomként kap-
ták az egyhetes lehetőséget.

– Sok látványos gyakorlati be-
mutatót tartottak számunkra, s
emellett, több érdekes előadás is
elhangzott – meséli  Zelei Zoltán.
– Bokor Károly volt a táborveze-
tőnk, és többek között Erdei Attila
is tartott tájékoztatót a finomszere-
lékes horgászatról. Érdekes verse-
nyeket is szerveztek, pl. célba do-
bó, Ki mit tud?-ot, elméleti- és
horgászversenyt. Nekem azért is
élmény, mert itt fogtam életem el-
ső balinját.

– Én meg túl vagyok az első
bottörésen – teszi hozzá ifj. Beke
Péter. – A holtág igazi törpehar-
csás víz volt, tele sulyommal. Ne-
künk kellett szabad területet kita-
karítani. Nagyon jó volt az ellátás,
különösen az ennivaló. Sütöttünk
törpeharcsát is. Szabadidőnkben
fociztunk a helybeliekkel, kirán-

dultunk az ottani „tanösvényen“,
segítettünk halat pucolni. Nagyon
sok barátot szereztünk. Ami még
élményt jelentett, rengeteg vadka-
csa tartózkodott ott.

Összességében a fiúk megfogal-
mazták: rengeteg ajándékot kaptak
(etetőanyagot, úszót, stb.), bár le-
hetett volna még több szakmai
előadás, neves előadókkal, azért
sokat  tanultak. Nagyon köszönik
mindenkinek a támogatást, s a szö-
vetségnek, hogy részt vehettek a
táborban.

Országos táborban
Ifj. Beke Péter

11 éves, 3 éve horgászik. A
horgászat szeretetét édesapjá-
tól örökölte, s annak tu-
dományát tőle lesi
el. Kedvence a
s p i c c b o t o s
ho rgásza t ,
n a g y o n
s z e r e t
snecizni.
E b b e n
az év-
ben a
tiszalö-
ki Fleis-
c h e r
Emlék-
v e r s e -
nyen 6,3
k g - m a l
első lett.
S z e r e t n e
versenysze-
rűen horgász-
ni. Kedvenc vi-
ze, a tiszalöki holt-
ág és a Tisza.

Zelei Zoltán

15 éves, 7–8 éve horgászik. Ő
is apjától örökölte a horgászat

szeretetét. Kedvence a
versenyhorgászat és

a snecizés. A Buj-
tosi tavon ren-

dezett mindkét
háziversenyt
megnyerte
kategóriá-
jában. A
tiszadobi
gyermek-
v e r s e -
nyen el-
ső lett.
Szeretne
bekerülni
a ver-

senycsa-
patba és

minél több
k ü z d e l m e t

m e g n y e r n i .
Kedvenc vize: a

tiszadobi holtágak.
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Lassan mindannyiunk fe-
jében motoszkál már a gon-
dolat, mivel is lephetnénk
meg barátainkat, szerezhet-
nénk örömet szeretteinknek
Karácsony  ünnepén. A bol-
tokban egyre nő a kínálat,
csak legyen elég pénzünk,
hogy meg is vegyük őket, ha
akarjuk egyáltalán. Vásárol-
hatunk szeretteinknek drága
ajándékokat, karácsony ün-
nepére, de nem a „drágaság-
tól“ válik a Szenteste igazán
örömtelivé és meghitté, ha-
nem a szeretettől, a békétől,
a melegségtől.

Advent

Gyűrűre bukkant egy
horgász egy halban és
visszajuttatta tulajdo-
nosának, aki 21 éve ve-
szítette el.

A 4 kilós sügér gyomrá-
ban lelt gyűrűbe bevésték
hajdani gazdája nevét, a hor-
gász pedig vette a fáradságot
és felkutatta. „Az első reak-
cióm az volt, hogy ez az
egész csak vicc lehet“ –
mondta a 41 éves Joe
Richardson, a gyűrű gazdá-
ja, aki 21 évvel ezelőtt, hor-
gászás közben veszítette el
az ékszert, amelyet anyjától
kapott a szakközépiskola si-
keres elvégzéséért. Műsze-
rész lévén azonban nemigen
hordott és hord ékszert, és
nem nagyon bánta a veszte-
séget, nem úgy az anyja,
akinek bő 40 ezer forintnyi
dollárjába került a gyűrű.

A férfi most sem húzta fel
az ujjára, sőt, meg sem tisz-
tította, de legalább nem dob-
ta vissza a tóba, hanem fél-
rerakta emléknek az egyéb-
ként sértetlen ékszert. 

A panasszal megkerestük az illetékeseket, s az alábbi
választ kaptuk:

Víziállások (stégek, horgászpadozatok) létesítésének
szabályai a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízmedrekben.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság környezet-
tudatos irányítási rendszer szellemében célul tűzte ki ille-
tékességi területén a meder talajába beépített, vagy a me-
der talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rög-
zített építmények, – jogi nyelven víziállások, – a hétköz-
napi szóhasználatban a stégek rendezetté tételét, a kör-
nyezetbe nem illő, balesetveszélyes, elhagyott stégek fel-
számolását. Ennek érdekében 2008-ig az Oláhréti tározó,
Leveleki és a Vajai tározó, a tunyogmatolcsi Holt-Szamos
vízterületen létesített stégeket vizsgálta felül. Jövő évben
kerül sor a szamossályi Holt-Szamos és a penyigei tározó
vízfelületeire.

Az igazgatóság, mint vagyonkezelő elsődlegesen víz-
gazdálkodási feladatokat lát el, másodlagosan a közérdek,
illetve a fenntartási szakfeladatok ellátásához fűződő kö-
vetelmények sérelme nélkül - hozzájárulhat ahhoz, hogy
a mederben, annak talajával egybeépített víziállást vagy
egyéb építményt (így például kikötői lekötőmű) magán,
vagy jogi személyek elhelyezzenek.

Aki stéget szeretne létesíteni, vagy már beépített sté-
get vásárolni, minden esetben a vízügyi igazgatóság,
mint vagyonkezelő hozzájárulását kell kérnie, illetve
az igazgatósággal mederhasználati szerződést kell
kötnie. A szerződéskötéshez a stég tulajdonosának sze-
mélyes megjelenése szükséges, mivel a személyi okmá-
nyok bemutatásán felül a szerződést alá kell írnia. A szer-
ződéskötéshez szükséges továbbá a stég helyszínrajza
(műszaki vázlat), egyéb adatai (telepítés helye, szelvény-
szám, stég mérete, használat célja). A szerződés alapján
minden stég után az igazgatóság első évben 6.000 Ft/év
mederhasználati díjat állapított meg. A díj évente előzetes
értesítés nélkül az átlagos inflációs mérték szerint 5%-al
emelkedik. A díjemelés alapja a tárgyévi díj összege.

Amennyiben 15 m2-nél nagyobb, vízilétesítménynek
nem minősülő (víziállást) stéget szeretne létesíteni, a
területileg illetékes önkormányzat építési hatóságánál
az építési tevékenység megkezdése előtt bejelentési kö-
telezettsége áll fenn. (Jogszabály módosítás folytán
2008. szeptember 1-től a stég létesítési engedélye helyett
a 15 m2-nél nagyobb stég esetén csak előzetes bejelentési
kötelezettség van az építésügyi hatóság felé.) A stég alap-
területébe a bejáró és a stég a teljes felülete beleszámít!

A 15 m2-nél kisebb alapterülettel rendelkező stég ese-
tében sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség
nincs az önkormányzat felé, azonban minden meglévő
stégre és új stég létesítése előtt, vagy tulajdonosváltozás
esetén is meg kell kötni a mederhasználati szerződést a
Vízügyi Igazgatósággal, illetve évente meg kell fizetni a
mederhasználati díjat. 

A stég tulajdonosa köteles a víziállás beazonosíthatósá-
ga érdekében, a stégen egész évben jól látható informá-
ciós táblát elhelyezni. A tábla mérete nem lehet kisebb,
mint 20x30 cm. A táblán fel kell tüntetni: a stégtulajdo-
nos(ok) nevét, a mederhasználati szerződés számát. 

A stég tulajdonosa köteles a stéget, és annak bejáróját
jó műszaki és esztétikai állapotban tartani, hogy az biz-
tonságos használatot tegyen lehetővé, és a meder, vala-
mint a part összképét ne rontsa. Az építmény létesítésekor
és használatakor tilos a partközeli növényzet, nádas 2 m-
nél szélesebb irtása, a meder rézsűjének megbontása, ar-
ról a növényzet letermelése (gyalogösvény kivételével).
A stég tulajdonosa köteles a lakcímében, vagy az egyéb
körülményekben, pl. a stég tulajdonjogában történő válto-
zást haladéktalanul bejelenteni a vízügyi igazgatóságnak,
bejelentési kötelezettség alá eső stég esetén egyidejűleg
az önkormányzatnak is. A létesítés, valamint az új tulaj-
donos, és lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása
esetén, vagy ha a tulajdonos felszólítás ellenére nem fize-
ti meg a használati díjat, vagy nem tartja karban a stéget,
az igazgatóság jogosult a tulajdonos költségére a stéget
elbontani.

Az igazgatóság a stégek létesítéséhez, fennmaradásá-
hoz történő hozzájárulásával törekszik megfelelni a víz-
gazdálkodási célú hasznosításon túl, a vízpart esztétikai
értékeinek megőrzéséhez, a közérdek elvárásainak. 

Kéri az igazgatóság a stéget használóktól, tulajdono-
soktól, hogy segítsék elő az igazgatóság ezen törekvését
körültekintő eljárással, a környezet megóvásával, a már
nem használt stégek lebontásával és elszállításával, a tu-
lajdonosváltozás, vagy egyéb adatváltozás bejelentésével.
Közreműködő segítségét mindenkinek köszönjük. 

További információt személyesen vagy telefonon az
alábbi címen, illetve telefonszámon tudunk nyújtani: 

I. sz. Nyíri Szakaszmérnökség, 
Nyíregyháza, tel: 42/502-200
Oláhréti, Vajai, Leveleki tározók

III. sz. Szatmári Szakaszmérnökség, 
Mátészalka, tel: 44/500-800
Holt-Szamos, Penyigei tározó

IV. sz. Folyamos Szakaszmérnökség, 
Vásárosnamény, tel: 45/570-640
Tisza és Szamos folyó

A stégekkel kapcsolatos  tudnivalók: rendeletek, a stég
megjelenésével és környezetével kapcsolatos elvárásaink,
ajánlásaink, valamint a használati szerződés tartalma az
Igazgatóság weblapján www.fetikovizig.hu rövidesen el-
érhető lesz.

A stégekre (víziállásokra) vonatkozó hatályos jogsza-
bályok rendelkezései:
1. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek-

alakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tar-
talmáról szóló 37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet 1.§. (2)
bekezdés, valamint a rendelet 1. melléklet II fejezetének
5. pontja és a III fejezetének 37. pontja.

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárí-
tását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vo-
natkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet  IX. fejezet.

3. A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartására vo-
natkozó feladatokról szóló 120/1999 (VIII. 6.) Korm.
rendelet 6. (1) bekezdése.

Dr. Brátán Tünde jogtanácsos

Újra stég-probléma
Több horgász is jelezte a tunyogmatolcsi Holt-Szamos területéről, hogy a vízügyi igazgatóságtól 

kaptak egy felszólítást, fizessenek 6000 forint stéghasználati díjat. 
– A hivatalos levélben az is benne volt, hogy, aki nem fizet, vagy nem rendezi a stége sorsát december
1-jéig felszedik azt – erősítette meg Balázsi István, győrteleki horgász. – Különben ennek az ügynek
nem látom se az elejét, se a végét. A holtág 30 km hosszú. 4–5 települést is érint. Több száz ilyen vizi
létesítménny van itt. Én azért vettem ezt az ingatlant, hogy közvetlen a vízparton legyen. Sok a gaz-

dátlan, lerobbant stég is. Őrajtuk miként hajtják be a pénzt? Azt mondják, megtervezik hetvenezerért.
Különben én kifizetem az összeget, csak mondják meg miért? Minek, mi alapján? 

Az emberek nagyon fel vannak háborodva. Szerintem joggal.

21 év után halból
kihalászott gyûrû



Rekordfogások megyénkben

Frankovics Attila a kisvárdai DSHE „Pontyos“ taván
nemrégiben egyik délután, 16 órakor akasztotta ezt
a 24 kg-os, 142 cm-es harcsát. A kiemelésnél fia se-
gített

Farkas András október 23-án este fogta ezt a pon-
tyot az apagyi Kenderásztató tavon fenekezõs sze-
relékkel. Súlya: 11 kg. Hossza: 80 cm. Csali: etetõ
anyag és zizi pufi

A rakamazi Nagy-Morotván fogta ezt a „krokodilpo-
fájút“ Gáspár József. Csalinak egy 12 cm-es bodor-
kát használt, melyre elsõ bedobásra ráharapott a 7
kg-os csuka. 10 perc fárasztás után sikerült megszá-
kolnia. A fejét persze trófeaként megõrzi

Vógó Albert szeptem-
ber 13-án a Szénaréti
horgásztavon egy 11
kg harcsát fogott. A

halat közel 30 percig
fárasztotta

Szerencsésen kezdõdött
a november a bereg-

daróci Danó Lászlónak,
hiszen elsején két szép
csukát fogott a gulácsi

Holt-Tiszán, 
amelyeknek együttes
súlya 10,60 kg volt

Egy szép csuka! A Kirva la-
pos tavon fogta Somjai Jó-
zsef helyi horgász. A hal 
5 kg és 82 cm hosszú volt

Csernyik Ta-
más 15 éves

nyírteleki
horgásznak
november

16-án 11 óra
körül sikerült
a rakamazi
Nagymorot-

ván –
fenekezõs,
kishalas

módszerrel –
ezt a két

szép csukát.
A nagyobbik
súlya 7,1 kg,

hossza 95
cm, a kiseb-
bik 2 kg-os

volt

A gávavencsellõi Kacsatavon fog-
ta kis hallal, úszós készséggel

Mitercsák László ezt a 8,10 kg-os
csukát, amely 108 cm hosszú
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