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Ez ám
a nagy

fogás

Küldöttközgyûlés kitüntetettjei:
1. „Horgászsportért” emlék-
plakett: dr. Maleczky Imre
posztumusz, a megyei szö-
vetség volt elnöke
2. „Horgászsportért” emlék-
plakett: Pataki Zsolt, a nyír-
egyházi Vasutas Sport és Ter-
mészetvédő Egyesület elnöke
3. „Horgászegyesületért”
kitüntetés: Black Imre, a ti-
szadobi Tiszavirág HE. tagja

4. „Horgászegyesületért”
kitüntetés: Takács István, a
kocsordi Kraszna HE. tagja

5. „Horgászegyesületért”
kitüntetés: Torma Miklós, a
nagykállói Sport HE. tagja

6. „Horgászegyesületért”
kitüntetés: ifj. Turkó Sándor,
a gávavencsellői Tiszaparti
HE. tagja.

Ez ám
a nagy

fogás

Horgásztábor (2. o.)
Közgyûlés, és beszámoló (3–8. o.)
Évadnyitó horgászverseny (9. o.)
Megyei I. o. csapatbajnokság (10. o.)
Máriapócsi horgászok (11. o.)
Szamossályi holtág (12. o.)
Kocsordi kisdiákok sikere (13. o.)

Intenzív
haltelepítés

Kisvárdán
Az idén eddig már
több, mint 70 má-

zsa halat telepített
tavaiba a kisvárdai
DSHE. A sporttár-
sak örömére nem-
régiben 20,36 má-
zsa uszonyos ke-

rült a vizekbe. 

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szövetségének elnöksé-
ge április 17-én tartotta küldöttközgyűlését
Nyíregyházán a Start Rehabilitációs Vállalat
éttermében. A küldöttközgyűlés résztvevőit
Virág Imre alelnök köszöntötte, majd a részt-

vevők egyperces néma felállással adóztak a
közelmúltban elhunyt dr. Maleczky Imre el-
nök, Jáger Ferenc tiszalöki és Horváth Lász-
ló ököritófülpösi elnök emlékének. A küldött-
közgyűlés először megválasztotta a munka-
bizottságait, majd az elnökség beszámolt a

2009. évi munkáról, a zárszámadásról és is-
mertette a 2010. évi munkatervet. Az ismert
formában módosították a megyei verseny-
szabályzatot, majd titkos szavazással meg-
választották a tisztségviselőket. Ezt követték
a hozzászólások./3–8.

Elismerõ oklevél
ASzabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei horgászegyesületek közül
a Magyar Országos Horgász Szö-

vetség a Tiszadobi Tiszavirág Hor-
gászegyesületetet „Elismerő okle-
vél“ kitüntetésben részesítette az el-
múlt években folytatott környezet-
védelmi tevékenységéért. 

A kitüntetést az egyesület elnöke
Oláh Károly Budapesten a
MOHOSZ székházában vehette át
Szalay Ferenc ügyvezető elnök úr-
tól. Ez az elismerés sok év fáradha-
tatlan harca a szemetelés felszámo-
lása érdekében. Az egyesület tagjai
közül egy kis csapat minden évben
4–5 alkalommal hadat üzen a víz-
partot és a vizet csúfító szemétnek,
amit a gondatlan emberek hagynak
maguk után.

O.N.Á.

Új elnök a szövetség élén
Mint ismert, dr. Maleczky Imre

sajnálatos, hirtelen halála miatt új
elnököt kellett választania a Sport-
horgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövet-
ségének. Erre a nem-
régiben megtartott
küldöttközgyűlésen
nyílt lehetőség. A
megjelent küldöttek
Virág Imre alelnöknek
szavaztak bizalmat.
Emellett megválasz-
tották Farkas Sándort,
a Szatmárvidéki HE
elnökét, alelnöknek és dr. Isaák
Lászlót, a Sóstó-Gyógyfürdő HE
elnökét, elnökségi tagnak. Virág
Imre „székfoglalójában” elmondta,
legfontosabb célja a szövetség egy-
ségének megtartása, horgászérdekek

érvényesítése, megyei és országos
fórumokon magas szintű érdekkép-
viselet. Virág Imre 1965 óta az Alka-

loida Lombik HE. tag-
ja, gazdaságvezetője,
majd 1983-ig alelnö-
ke. 1972-től a megyei
intézőbizottság pénz-
tár ellenőre, majd
1983-ig a megyei el-
lenőrző bizottság elnö-
ke. 1984-től a
MOHOSZ Megyei In-
téző Bizottság titkára. 

A megyei szövetség
alakulását követően

ügyvezető elnöke, nyugdíjba vonulá-
sáig, 2003-ig. Ezt követően alelnök,
5 cikluson keresztül MOHOSZ Vá-
lasztmányi és Elnökségi tag. Máso-
dik ciklusban MOHOSZ Felügyelő
Bizottsági tag.

Küldöttközgyûlés 



„Környezeti nevelés általános 
iskolákban különös tekintettel a
vizek élővilágára“

A Sporthorgász Egyesületek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége 1993-ban alakult, mint
ernyőszervezet, összefogva a megye
különböző sporthorgász egyesülete-
it. A szervezetnek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében több ezer tagja van.
Az egyesület céljai között kiemelt
helyen van a környezet és természet-
védelem, az alapszabálya szerint a
természet szeretetére és védelmére
kívánja nevelni a tagjait. Külön cél-
csoportot képez tevékenységében az
ifjúság, hiszen ez a korosztály az,
ahol a természet szeretetére, a fenn-
tartható életmódra, a vizek és élővi-
láguk tiszteletére jól lehet a szemlé-
letformáló tevékenységeket végezni.

Ennek szellemében a megyei
sporthorgász szövetség Nyíregyháza
és a megye 5–5 osztályában kísérleti
jelleggel, mint egy 300 iskolás 10
osztály számára iskolarendszeren kí-
vül nem formális és informális tanu-
lási alkalmakat felhasználva a fenn-
tartható életmód témakörében külön
kiemelten a vízhez kapcsolódóan
képzési-szemléletformáló képzést

fog végrehajtani. A közvetített érték
a pihenés és a szabadidő témakör-
ében a természetes környezet tiszte-
lete (víz, vízpart és környezete) illet-
ve ezek értékeinek megismertetése,
amely program a szabadidő környe-
zettudatos eltöltése során a környe-
zet tiszteletét a környezeti erőforrás-
okkal való bánásmódot kívánja átad-
ni és népszerűsíteni.

A képzési programon kívül cél-
szerű hogy a különböző foglalkozá-
sok anyaga megjelenjen írott és
elektronikus formátumban, a hosz-
szú távú fenntarthatóságot a minél
eredményesebb aktív eléréseket
biztosítva, ezért a pályázó 1000
példányban egy írott anyag kiadá-
sát tervezi, illetve szintén 1000 pél-
dányban a legújabb követelmé-
nyeknek megfelelően elektronikus
formátumban (DVD) is elkészítésre
fog kerülni az oktatási anyag, 
amely DVD a tananyagon kívül az
előadásokat is tartalmazni fogja.

A projekt az Európai Unió 
támogatásával,

az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával 
valósult meg
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Környezeti nevelés Horgásztábor
A Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 

és a Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B.Megyei Szövetsége 

2010. július 25. és július 31. között
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

8-15 év közötti fiataljai részére horgásztábort szervez a

A Sóstói-csónakázó tavon
Hangulatos környezetben, a Nyírség fő turistaparadicsomá-

nak közepén, egy igen jól telepített és vadregényes 
helyszínen, feledhetetlen 7 napban lesz részed

Fogható halak:
ponty, amur, süllő, harcsa, millió keszeg, törpeharcsa

Részvételi díj: 30.000 Ft/7 nap
(Amely a támogatással csökken) 

Ellátás: napi 5x
Szállás: A Sóstói Park Hotel területén lévő külön álló faházban.

Utazás: egyénileg

Jelentkezés:
Lipcsei József: 20/5848307, 30/5795352; lipcsei.j@gmail.com
Vagy a Végállomás horgászboltban Nyíregyházán az állomás-
sal szemben, illetve a Megyei Szövetség irodájában, az ada-
tok megadásával, és a részvételi költség a megadott szám-

laszámra történő befizetésével.
A részvétel elfogadása a jelentkezés sorrendjében.

Legkésőbb 2010. július 5-ig!
További információ: www.vste.hu www.villantomagazin.com

Jelölt halak a szövetség vizeiben!!!
2010. évtől haljelölési tevékeny-
séget végez a horgász szövetség a
kezelésében lévő vízterületeken
(Keleti főcsatorna, tunyogmatolc-
si Holt-Szamos, Császárszállási-
víztározó). 
A haljelölés a halgazdálkodási
munkát segíti. Jelölt halról a jelet
akkor szabad levenni, ha az a ki-
fogható méretet eléri! 
A haljelet, a fogás helyét, idejét, a
hal tömegét, testhosszát, valamint

a horgász nevét és lakcímét tartal-
mazó feljegyzést kérjük postán a
megyei horgász szövetségnek
(4400 Nyíregyháza, Dózsa Györ-
gy u. 23. fsz. 10.) megküldeni,
vagy a halászati őr részére átadni. 
Mindenki, aki a haljelet beküldi
tárgyjutalomban részesül (200 m
horgász-zsinór, vagy wobbler),
évvégén pedig értékes tárgynyere-
mények kerülnek kisorsolásra a
beküldők között!

Tel./Fax: 42/411-372
e-mail: szabolcs.megyeihorgasz-sz@t-online.hu

Megfulladt egy horgász a pa-
lotási tónál az autójában. A 34 éves
férfi az éjszakát a kocsijában töltöt-
te, az utasteret egy gázpalackkal
működő hősugárzóval fűtötte, ami
felemésztette az oxigént.

A 34 éves dunaújvárosi férfi hor-
gászatra érkezett barátaival a tóhoz
és az éjszakát a gépkocsiban töltöt-
te, amelynek utasterében egy kis
gázpalackról működő külső égéste-
rű hősugárzóval fűtött. A horgász

barátja jóval a halál bekövetkezte
után fedezte fel, hogy a kocsiban
melegedő test élettelen. Az elsődle-
ges orvosi vélemény szerint a férfi
halálát szénmonoxid mérgezés
okozta. A helyszíni szemle során
idegenkezűségre, bűncselekményre
utaló körülmény nem merült fel. A
rendkívüli haláleset körülményeit
így a Pásztói Rendőrkapitányság
közigazgatási eljárás keretei között
vizsgálja.

Megfulladt az
autójában egy horgász 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg

Pályázat. A megyei szövetség pá-
lyázatot nyújt be az ÉSZAK-ALFÖLDI
OPERATÍV PROGRAM A régiós civil
szervezetek infrastrukturális feltételei-
nek fejlesztése című konstrukciójához.
A tapasztalatok szerint a régióban a civil
szervezetek infrastrukturális feltétel-
rendszere nagy hiányosságokat mutat.
Megfelelő helyszín, épület, eszközök hi-
ányában számos, a régió szempontjából
kiemelkedően fontos feladatokat ellátó
civil szervezet csak korlátozott módon

vagy kevéssé hatékonyan tud működni.
A fentiek alapján a konstrukció alapvető
célja a valós, közcélú, illetve a régió fej-
lődése szempontjából kiemelkedő fon-
tosságú, eddigi tevékenységükkel már
alapvető közcélú feladataikat bizonyítot-
tan és tartósan ellátó non-profit szerve-
zetek működési hatékonyságának javí-
tása. Mivel a győrteleki horgásztanya ér-
tékesítésével kapcsolatban változás
nincs, a fentiek alapján úgy látjuk, hogy
a pályázatunk e témában esélyes lehet.
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I. A megyei elnökség
és szakbizottságainak

munkája

1. A MEGYEI 
ELNÖKSÉG

Alapszabályunk értelmében a
megye horgászegyesületeinek és
azon keresztül horgászainak érdek-
képviseletét, érdekvédelmét látjuk
el. Szaktanácsokat és szolgáltatáso-
kat nyújtunk horgászati, halte-
nyésztési, halászati vízterület keze-
lési, szervezeti és gazdálkodási kér-
désekben. A feladatokat 2009. év-
ben 8 főállású, egy részmunkaidős
és 4 fő megbízásos szerződéssel
rendelkező munkavállaló végezte.
Továbbá részt vett és koordinálta a
munkát a 11 főből álló elnökség, a
3 főből álló felügyelő bizottság és
saját területén hatékonyan tevé-
kenykedtek a szakbizottságok is.

A megyei elnökség munkáját az
év folyamán szintén az alapsza-
bálynak, működési szabályzatnak
valamint a 2009. április 18-án meg-
tartott megyei küldöttközgyűlésen
elfogadott munkatervnek és határo-
zatoknak megfelelően végezte. Az
elnökség ötször ülésezett, összesen
28 határozatot hozott. 

Ez az írásos beszámoló időrend-
ben tartalmazza a 2009. évi mun-
kát, érintve minden jelentős ese-
ményt, megvalósult projektet, szak-
mai sikereket.

A 2009. évet is mint mindig, az
elnökök-titkárok, gazdasági veze-
tők konzultációjával kezdtük febru-
ár 7-én, a nyíregyházi Start Vállalat
ebédlőjében, közel 100 fő részvéte-
lével. Meghívott előadókkal is
igyekeztünk minél jobban tájékoz-
tatni az egyesületeket a rájuk vonat-
kozó szabályzókról, lehetőségek-
ről. A konzultáción elhangzott lé-
nyegesebb dolgokat megjelentettük
a Villantó újságban is, amit minden
megjelenést követőn elküldünk
minden egyesületnek néhány tiszte-
letpéldányban. 

Nagyrészt a konzultáció után zaj-
lottak az egyesületi közgyűlések,
melyen meghívó alapján igyekez-
tünk részvételt biztosítani az elnök-
ség részéről. 

Március első hétvégéjén, ismét
képviseltük a horgász szövetséget,

immár ötödik alkalommal az Uta-
zási Kiállításon, a Bújtosi Szabad-
idő Csarnokban. Célunk ezen a ki-
állításon a horgászat – mint a sza-
badidő hasznos eltöltésének forrása
–, népszerűsítése volt.

A 2009. év első jelentősebb mun-
kái most is a pályázatírások voltak.
2008. évtől megszűnt a halgazdál-
kodási alap, így az FVM felé már
második évben nem pályázhattunk.
Az ún. állami halasítás, amit e he-
lyett bevezettek csak, az állami tu-
lajdonú vizek halasítását támogatta.
Sajnos, így több korábban forráshoz
jutó egyesület hátrányt szenvedett. 

A Nemzeti Civil Alap pályázata
viszont 2009. évben is kiírásra ke-
rült, éltünk a pályázat lehetőségé-

vel. 500 ezer forint támogatást kap-
tunk. Több egyesületnek is nyújtot-
tunk segítséget az elkészítésben,
beadásban. Úgy vettük észre, hogy
egyre többen élnek ezzel a lehető-
séggel, bár elég szerényen támogat-
ja a Civil Alapprogram a horgász-
egyesületeket.
NCA nyertes egyesületi pályázók

2009. évben:
Nagykállói Sport HE. 300.000
Tisza-Szamosköz HE.
Fehérgyarmat 250.000
Vasutas HE. 300.000
Textiles HE. Nagyhalász 100.000
Beregdaróczi HE. 400.000
Kraszna HE. Kocsord 100.000
Lokomotív HE. Záhony 100.000
Szatmárvidéki HE. 
Mátészalka 100.000
Császárszállás HE. 350.000
Máriapócsi HE. 400.000
Magyar Peregetők HE. 
Nyírtelek 200.000

Tiszavirág HE. Milota 400.000
Bújtosi Sporthorgász E. 500.000
Postás HE. 
Vásárosnamény 200.000
Városháza HE. 
Nyíregyháza 100.000
Száév HE. Nyíregyháza 100.000
Tiszavirág HE. Tiszadob 100.000
Tiszaparti HE. 
Gávavencsellő 100.000
Összesen: 18 egyesület, 4,1 millió
forint támogatást kapott.

(2006. évben 5 HE. nyert össze-
sen: 800.000 forintot, 2007. évben
9 HE: nyert: 1.550.000 forintot a
Nemzeti Civil Alapprogramból.)

Már több éve, így 2009-ben is
pályáztunk a megyei jogú város ön-

kormányzatának gyermek- ifjúsági-
és sportbizottságához, mint szabad-
idős sport szervezet, ahonnan 250
ezer forint támogatást kaptunk. 

A fent említett pályázatok a több
éves gyakorlat útján készültek,
2009. évben ezen túlmenően felku-
tattunk új pályázati lehetőségeket,
és így akadtunk rá a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium fel-
hívására, ahová „Környezeti neve-
lés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
általános iskoláiban, különös tekin-
tettel a vizek élővilágára“ címmel
nyújtottunk be pályázatot, ami a
megmérettetésen jól szerepelt, és
4.815.000 Ft-ot forintot nyertünk.
A saját erő mindössze 10% kellett,
hogy legyen. Ez a pályázat konkré-
tan egy oktatóanyag 10-13 éves ál-
talános iskolás gyermekek részére.
A programot már teljesítettük, 5
nyíregyházi és 5 vidéki iskolában,
(Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat,

Tiszadob, Vásárosnamény, Ko-
csord). A pályázat része volt, hogy
az előadásokról 1 DVD-t kell készí-
teni és kiadni, aminek az anyagába
tartozik még egy Magyarország ha-
lait és felismerésüket bemutató
anyag is. A DVD 1 ezer példányban
elkészült, igény esetén és a készlet
erejéig a tagegyesületek valamint
iskolák rendelkezésére bocsátjuk
térítésmentesen. Ugyancsak ebbe a
körbe tartozik az az ismeretterjesz-
tő füzet is, ami könyvszerű formá-
ban szövegesen tartalmazza az elő-
adás anyagát. A kiadvány újrahasz-
nosított papírból készült. Szintén
1000 példányban 86 oldal terjede-
lemben és ugyancsak a gyerekek a
célközönség. Az előadásokat na-
gyon élvezték a gyerekek, reméljük
elérte célját. 

2009 márciusában nagy sikerű
halásztanfolyamot szerveztünk,
mely után 69 fő tett sikeres halász-
vizsgát a Földművelésügyi Minisz-
térium és a tatai Mezőgazdasági
Szakközépiskola igazgatója és ta-
nára közreműködésével. Halőreink
is részt vettek ezen a képzésen, a
törpeharcsa-gyérítés miatt hasznos
ez számukra. 

Április hónapban mi is csatlakoz-
tunk a – már több éve – a MO-
HOSZ által meghirdetett Országos
Környezetvédelmi Naphoz. Takarí-
tást szerveztünk halőreinkkel és a
horgászokkal a vízpartokon. Egyre
több egyesület vesz részt ezen az
országos programon, melyet a
MOHOSZ a Környezetvédelmi Mi-
nisztériummal közösen, oklevéllel,
tárgyjutalommal elismer. 2009. év-
ben oklevelet kapott egyesületek a
kiemelt környezetvédelmi munká-
jukért az alábbiak voltak: Holt-Sza-
mos HE. Szamossályi, Bújtos HE.
Nyíregyháza, Holt Tisza HE. Gyü-
re, Vasas HE. Nyírbátor, Beregda-
róczi HE. 

2009 áprilisában megtartottuk a
soron következő küldöttközgyűlést,
melyen Radóczi János úr is részt
vett. Ezt megelőzően a márciusi el-
nökségi ülésen is képviselte egye-
sületét, kifejtette azon álláspontját,
hogy induljunk el egy közös együtt-
működés útján, de feltehetően a kö-
zöttünk lévő jogvita miatt az
együttműködés nem valósult meg,
a korábbi gyakorlat szerinti 300
000 Ft-os támogatásról szóló szer-
ződést sem újította meg a szövet-
séggel.

Munkaügyi dolgainkról néhány
szóban. Január 1-jétől a dolgozók
4%-os differenciált béremelése
megtörtént, decemberben kifizetés-
re került a 13. havi bér.

2009. május 1-jétől a tunyogma-
tolcsi Holt-Szamos vízterületére
felvettünk 1 fő főállású halőrt, mert
a körülmények ezt indokolták. Ezt
megelőzően 3 hónappal már Alkal-
mi Munkavállalói kiskönyvvel fog-

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szövetségének 

BESZÁMOLÓJA
a 2009. évben végzett munkájáról
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lalkoztattuk. Jogosult volt a Start
Extra kártya kiváltására, így 1 éven
át mentesek vagyunk a járulékfize-
tési kötelezettség alól a bére után. 

Az irodában is új kolleganő dol-
gozik, október 26-ától, ő a Start
Plussz Kártya kiváltására jogosult,
mely után kedvezményes, mindösz-
sze 10%-os járulék fizetési kötele-
zettség terheli szövetségünket,
szintén 1 éven át. 

Egész évben továbbra is folytat-
tuk tagegyesületeinknek az ingye-
nes szakértői segítséget mellyel
rendszeresen egyre többen élnek,
pl. pontytilalom alóli mentesség ké-
rése, kártérítési igények meghatáro-
zása, lejárt halgazdálkodási tervek
felülvizsgálata. Ezekért korábban
fizetni kellett az egyesületeknek. 

Tavasztól-őszig lezajlottak a hor-
gászversenyek, horgásztáborok az
idén csak 1-1 turnusban, Leveleken

és Tiszadobon. Az országos hor-
gásztáborba is eljuttattunk 3 gyere-
ket a Velencei tóhoz, Sukoróra. 

Folyamatosan telepítettük a ke-
zelésünkben lévő vízterületeinket.
A Keleti-főcsatornára és a tunyog-
matolcsi Holt-Szamosra az elnök-
ség határozata alapján bevezettük a
nyugdíjas éves jegyet. Továbbá a
Holt-Szamosra helyi horgászrendet
készítettünk. Tettük ezt elsősorban
azért, hogy a szemetelést, partron-
gálást szankcionálni tudjuk. Továb-
bá szabályoztuk a helyi horgász-
rendben, hogy a 12 kg feletti békés
halat fogás után vissza kell helyez-
ni a vízbe, továbbá tilos megtartani
a 40 cm-nél kisebb fogassüllőt.
Szabályozni szerettük volna még,
hogy az amur legkisebb kifogható
méretét 50 cm-ben fogadja el a
szakigazgatási hivatal, de ehhez
nem járultak hozzá. 

Úgy gondoljuk, hogy jelentős
szakmai előre lépés lenne szövetsé-
günknél – és természetesen egyesü-
leteinknek is felajánlottuk –, ha
nyomon tudnánk követni halaink
vándorlását, növekedését. Ezért
2009. év végén megrendeltünk 2
ezer darab haljelet, a 2010. tavaszi
telepítések alkalmával indulna a
haljelölés. Ennek publicitását is
előkészítettük, többek között a hor-
gász zsebnaptárra is rákerült, ami
valamennyi horgászhoz eljut egye-
sületeinken keresztül. 

Ingatlanjaink: A régi irodahelyi-
ség továbbra is kiadó, esetleg eladó. 

A császárszállási horgásztanya
jelenleg bérlővel üzemel, aki felé a
megvásárlás lehetőségét a küldött
közgyűlés jóváhagyta, de a mai na-
pig ezzel nem élt.

A győrteleki horgásztanya érté-
kesítésével kapcsolatban változás
nincs. A kft, mellyel előszerződést
kötöttünk és pályázatot nyújtott be,
még nem nyert a pályázaton. Saj-
nos, a pályázatkezelő MVH hibájá-
ból első körben visszautasították,
jelenleg az ügyben új eljárás lefoly-
tatása mellett döntött a pályázatke-
zelő hatóság. 

Az APEH megküldte, hogy a
2008. évi adójuk 1%-ából szövetsé-
günk részére 83.769 Ft-ot adomá-
nyoztak a horgászok. Ez 37 ezer fo-
rinttal kevesebb, mint az előző év-
ben volt. Ezúton is köszönjük azok-
nak, akik ránk gondoltak az 1%-al.

2. A MEGYEI ELNÖK-
SÉG SZAKBIZOTTSÁ-
GAINAK MUNKÁJA

a.) Verseny szakbizottság

A 2009-es évi munkánk sem volt
zökkenőmentes, de a „régi-új“ csa-
pat (értem ezalatt, hogy a választás
után sem változott a versenyszakbi-
zottság összetétele) nagy lelkese-

déssel fogott hozzá a feladatok
megoldásához. Meg volt az ala-
punk a sikeres munkához, ezek a
következők:
● az újonnan elfogadott megyei

versenyszabályzat
● A megyei versenynaptár
● a 2009-es megtartott megyei köz-

gyűlés útmutatói és anyagi lehe-
tőségek meghatározása

● az egyesületek, civil szervezetek
és a megyei horgásztársak elvárá-
sai
Megfogalmazhatjuk, hogy ezen

alapokon dolgozva az elmúlt 10
év, de a megyei szövetség fennál-
lásának az egyik legsikeresebb
évét zártuk a verseny horgászat te-
rületén.

● emelkedett a versenyzői létszám 
● több verseny került megrende-

zésre
● nőttek a fogási eredmények a ver-

senyeken
● eredményesen záródtak az egye-

sületekkel és a más szervezetek-
kel közösen szervezett és meg-
rendezett versenyek
Így a kitűzött céljaink maximáli-

san teljesültek.
Nagy feladat volt az Országos II.

osztályú csapatbajnokságon való
eredményes részvétel. Megnyerte a
megyei válogatott a II. osztályt és
így jövőre (2010-ben) az országos
I. osztályba (NB I-be) folytathatja.
Nagy felelősség volt a résztvevők
részéről a családtól való távollét,
bizonyos anyagi dolgokról való le-
mondás a nagyszerű siker érdeké-
be. Köszönet érte. 

Minden olyan eseményről, mely
meghatározó volt, a Kelet-Magyar-
ország, a Villantó újság hasábjain
beszámoltunk úgy a hangulatról,
mint az eredményességről a Köl-
csey TV Villantó Magazinjában is.

Köszönet azoknak az egyesüle-
teknek, amelyek a versenyekre a
vízterületüket rendelkezésünkre bo-
csátották, köszönet az önzetlen se-
gítőknek, a Megyei Horgász Szövet-
ségnek, a Laguna 2D Kft.-nek, a
Szabolcs Takarékszövetkezet Nyír-
egyházi Igazgatóságának, a Kelet

Magyarország és a Kölcsey TV Vil-
lantó Magazin munkatársainak. 

Gazdálkodásunkról: A költségve-
tésben a 2009. évi versenyekre
meghatározott és elfogadott össze-
get nem léptük túl, bizonyos megta-
karítás realizálódott, mely megta-
karítás nem ment a versenyek mi-
nőségének rovására. 

Kívánjuk, hogy 2010-ben is jó
hangulatban, erőben, egészségben
találkozzunk a versenyeken, a víz-
parton.

(a megyei versenyek eredményeit
és a megyei ranglistát az 1. számú
melléklet tartalmazza) 

b.) Ifjúság-Oktatás 
szakbizottság

2009. évben két megyei szintű
tábort rendeztünk, de több egyesü-
leti is volt. Jó visszhangja van az
egyesületi táboroknak is, egyre
több egyesület vállalkozik táboroz-
tatásra.

A megyei táborok fő szponzora a
horgász szövetség volt, továbbá
Doránt Vilmos, a Laguna 2D Kft.
ügyvezetője. A Magyar Pergető
Horgászok Egyesülete pedig hor-
gászfelszereléssel járult hozzá a tá-
bor jobb színvonalához. A MO-
HOSZ által rendezett országos hor-
gásztáboron is képviseltettük me-
gyénket 3 gyermekkel. Mivel nap-
jainkban igen kevés az értelmes,
nevelő szándékú szabadidő eltölté-
sét célzó rendezvény, a táborok ki-
használták a lehetőséget, hogy a ká-
ros szenvedélyek elleni propaganda
anyaga is bekerüljön a napi progra-
mok közé.

Megnevezés 2009. évi
teljesítés

Ponty I. nyaras 5.660 kg
Ponty II. nyaras 28.003 kg
Ponty III. nyaras 86.115 kg
Amur I. nyaras 500 kg
Amur II-III. nyaras 6.044 kg
Busa 1.217 kg
Csuka I. nyaras 975 kg
Csuka
Süllő I. nyaras 150kg
Süllő II. nyaras 732 kg
Harcsa II. nyaras 800 kg
Kárász 34.561 kg
Keszeg 7.729 kg
Afrikai harcsa 869 kg
Amur előnevelt 1.000 db
Ponty előnevelt 178.000 db
Csuka előnevelt 17.800 db
Süllő Fészek 10.000 db
Süllő előnevelt 91.501 db
Balin előnevelt 20.000 db

Összesen kg 173.355 kg
Összesen db 318.301 db
Egyesületi 
telepítés Ft 100.681.017 Ft
Szövetségi 
telepítés Ft 13.255.612 Ft
Összesen Ft 113.936.629 Ft

Egyesületi és megyei
szövetségi halasítások
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A tábor adta feladatokon kívül
megpróbáltuk felmérni az egyesü-
letek igényeit immár többedszer.
Szerettük volna megtudni, milyen
programok, rendezvények iránt me-
rült fel igény részükről. Szomorúan
tapasztaltuk, hogy igen kevés
számban jeleztek vissza. 

2009. évben szakbizottságunk
egy igen nemes feladatban is részt
vett a megyei szövetség oldalán. A
megye 10 iskolájában tartottunk
előadást, jómagam ezt zenei aláfes-
téssel kombináltam, még inkább

felhívva a gyerekek figyelmét. Az
előadást a tavasz folyamán terep-
gyakorlat követi majd, melyben
közvetlenül a vízparton a gyerekek-
nek lehetőségük nyílik, hogy az
előadásokon hallottakat a gyakor-
latban is megtapasztalják, illetve új
ismeretekre tegyenek szert. 

A pályázati program teljesítése
során szerzett tapasztalatainkat to-
vábbi iskolák számára is kamatoz-
tatni kívánjuk, és reméljük, hogy
egyre több egyesületet és iskolát si-
kerül bevonni céljaink elérése érde-
kében.

c.) Víz- és Környezet-
védelmi szakbizottság

A bizottság 2009. évi tevékeny-
sége – a vízterületek vonatkozásá-
ban – két fő témakör köré csoporto-
sítható:
● horgászkezelésű vizek
● a horgászok által rendszeresen lá-

togatott, de nem horgászkezelésű
vízterületek
Megyénk vízterületei közül kör-

nyezetvédelmi szempontból a leg-
nagyobb veszélynek vannak kitéve
a határokon túlról érkező folyók,
melyek az utóbbi kategóriába taroz-
nak. 

Megyénk legnagyobb folyója, a
Tisza, korábban is számos ipari
szennyezést élt át, melyeket rész-
ben a megyénk területén betorkoló
kisebb folyók okoztak. Az elmúlt
évben is előfordult több szennyezés
a Szamoson és a Krasznán, utóbbi
esetében jelentős halpusztulást is
okozva.  Ezekről az eseményekről
több bejelentés is érkezett a bizott-
sághoz, melyeket minden esetben
továbbítottunk az illetékes hatósá-

gokhoz, illetve a hasznosítóhoz. A
Tisza esetében sajnos nem csak az
ipar által közvetlenül okozott
szennyezésről kell beszélnünk. Az
elmúlt két évtizedben ugyanis Uk-
rajnát és Romániát is elérték a vál-
tozások, ennek látható eredménye
az évről évre nagyobb mennyiség-
ben jelentkező kommunális hulla-
dék, ugyanis főleg Ukrajna terüle-
tén a Tisza hullámtere jelenti a sze-
métlerakó helyet.  Ma már ott tar-
tunk, hogy évente több száz, vagy
több ezer köbméter a vízen úszva
érkező PET palackok mennyisége.
Több fórumon szorgalmaztuk en-
nek a problémának a megoldását.
Reményeink szerint a FETIKÖVI-
ZIG a közeljövőben kiépíttet egy
kármentesítő helyet a Felső-Tiszán,
és ennek köszönhetően a folyó
Gulács községtől mentesül az úszó
szeméttől. A Kraszna és a Szamos
folyókra is tervezés alatt áll (ma-
gyar-román összefogással) az
uszadékszennyezés és olajszeny-
nyezés eltávolítására is alkalmas
kármentesítő helyek létesítése. 

Felismerve a térség természeti
értékeit, a rövidesen meginduló
Szatmár-Beregi Natúrpark fejlesz-
tési program keretein belül támo-
gattuk a folyó élővilágát bemutató
„Tisza bemutatóház“ létrehozását,
ahol a Szatmár-Beregi Natúrpark
látogatóközpontja helyet és megje-
lenést biztosíthat a Sporthorgász
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége bemuta-
tó kiadványainak, és rendezvényei-
nek.  Az erről szóló megállapodás
tervezetét elfogadásra az elnökség
elé terjesztjük. 

A víz világnapja alkalmából a
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium és a Duna Múzeum által

közösen minden évben kiírásra ke-
rülő pályázatokra felhívtuk az
egyesületek figyelmét, ennek kö-
szönhetően szép eredményeket ér-
tek el megyénk versenyzői. A díja-
kat az országos ünnepségen vehet-
ték át a minisztertől. Reméljük,
hogy 2010-ben immár a harmadik
egymást követő évben is lesz me-
gyénkből dobogós helyezést elérő
résztvevő. 

A horgászkezelésű vizeken a leg-
nagyobb problémát az aszályos idő-
járás okozta. A rendkívül száraz
nyár következtében több vízkezelő
küzdött a vízhiánnyal, valamint az
átmelegedett vizekben algavirágzás
is rendszeresen előfordult. Sajnos,
néhány helyen halpusztulás is elő-
fordult. Problémát okoz az is, hogy
jelenlegi szabályozás mellett új ku-
tak létesítése szinte lehetetlen, és
nagyobb vízfelület esetén a már
meglevő kutak üzemeltetése is
megterhelő az egyesületek számá-
ra. A természetes vizekből történő
vízpótlás is évről évre költsége-
sebb, több helyen megszűnt a ter-
mészetes vízpótlást biztosító csa-
torna, vízfolyás.

A horgászok környezetvédelmi
aktivitása általában a kisebb egye-
sületeknél jobb. Megyénk egyesü-
letei nagy számban vettek részt az
elmúlt évben is a MOHOSZ által
meghirdetett környezetvédelmi na-
pon a helyileg megszervezett mun-
kákban. Ennek elismeréseképpen
most is több egyesületet jutalmazott
oklevéllel a szövetség. 

A szakbizottsághoz év közben
több tagegyesület képviselője ke-
reste meg szakmai kérdésekkel.
Ezekben az esetekben segítséget
nyújtottunk, vagy amennyiben arra
szükség volt, megfelelő szakértő-

Megnevezés 2009.

Egyesületi vizek 112.421 kg
Megyei szövetségi 
vizek 12.454 kg
Egyéb horgászkezelésű 
vizek 15.858 kg
Balaton 634 kg  
Halászati szektorok
horgászvizei 19.132 kg
Más szektorok 
horgászvizei 7.247 kg

Összesen: 167.746 kg

Leadott 
felnőtt fogási napló 8.360 db
Leadott 
ifjúsági fogási napló 371 db
Fogási átlag 
1 leadott naplóra: 19,21 kg
Felnőtt létszám 12.659 fő
Ifjúsági (gyermek) 
létszám: 1.790 fő
Fogási átlag 1 főre: 11,60 kg
Leadott 
felnőtt fogási napló(%) 66,0%

KIMUTATÁS
a megyei fogási ered-
mények összesítésérõl
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höz, laboratóriumhoz vagy hatósághoz közvetítettünk. 
Segítettünk levegőztető berendezés vásárlásában.

Jelenleg az általunk ismert berendezések közül a leg-
jobbnak tartott típust csak külföldről lehet beszerezni,
ezért az előző évben már kezdeményeztük több hazai
cégnél egy alacsony árfekvésű, de megfelelő teljesít-
ményű levegőztető berendezés kifejlesztését és gyártá-
sát. A mintadarabok el is készültek, sajnos az ár még
mindig nem megfelelő.

A megye horgászai, de elsősorban a vízkezelő hor-
gászegyesületek számára szakmai napot szerveztünk,

melyet a téli konzultációval egybe-
kötve meg is tartottunk. Dr. Molnár
Gábor állatorvos, a halbetegségek
szakértője és Halasi-Kovács Béla
hidrobiológus mint meghívott elő-
adók válaszoltak a horgászok kér-
déseire. Lehetőséget biztosítunk
minden egyesület számára, hogy
problémáik kezelésére – akár hely-
színi vizsgálatok elvégzése mellett
–, a jövőben is megfelelő szakmai
segítséget kapjanak. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hogy a
megyei szövetség ügyvezetője is
szakember, aki azonnal és közvetle-
nül tud segíteni tanácsaival, de köz-
reműködnek az említett szakértők,
valamint dr. Gorda Sándor, a Hal-
gazdálkodási Kutatóintézet munka-
társa is. 

Nagyon fontosnak tartjuk a szö-
vetség és az ifjúsági és oktatási bi-
zottság együttműködésében az ifjú-
ság környezet központú nevelése
érdekében elindított programját,
mert a következő generációk gon-
dolkodásmódja meghatározó lesz
vizeink megóvása szempontjából. 

Bízunk abban, hogy a következő
évet is sikeresen, környezeti ka-
tasztrófáktól mentesen zárjuk majd.
Szeretnénk, ha a horgászok megfe-
lelő halállománnyal rendelkező vi-
zek tiszta és rendezett partján hó-
dolhatnának szenvedélyüknek. 

c.) Halgazdálkodási 
szakbizottság 

A halgazdálkodási szakbizottság
2009. december 4-én tartotta év ér-
tékelő ülését Császárszálláson, ahol
az alábbiak szerint vitattuk meg a
2009. évi munkát, és a tapasztala-
tok összegzése után tervezzük a
2010. évi feladatokat.
Beszámoló a 2009. évi munkáról

Év elején lékeléssel kezdtünk va-
lamennyi szövetségi vízen, továbbá
figyelő szolgálatot állítottunk fel.
Két egyesület is megkereste bizott-
ságunkat, hogy segítsünk be az el-
lenőrzésbe. Leveleken 3 feljelentés
is született.

Jó volt az együttműködés a rend-
őrökkel és a vízirendőrökkel, vala-
mint a polgárőrséggel Mátészalkán,
Tiszavasváriban és az Érkerti Rend-
őrőrsön. Vízterületenként végig ha-
ladva az alábbi feladatokat láttuk el. 
Császárszállási-víztározó

Összevont ellenőrzést kétszer
hajtottunk végre, 7 fő rendőr és 8 fő
halőr bevonásával. 5 főt figyelmez-
tettünk, 5 fő esetében feljelentést
kellett készítenünk, 2 főtől az
államijegy is bevonásra került. 

Császáron telepítésen 10 alka-
lommal vettünk részt és ellenőriz-
tük a szállítmányt.

Sajnos kora ősszel egy nagy vi-
har vonult végig ezen a vízen, fel-
kavarta az iszapot és ennek követ-

KIMUTATÁS az egyesületek kezelésében
lévõ vizeken zsákmányolt halfogásról 

Saját vizen fogott
Egyesület neve mennyiség (kg)
Alkaloida-Lombik HE Tiszavasvári 701
Apagy HE. Apagy 4 303
Beregdaróci HE. Beregdaróc 1 566
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka 654
Bezdéd H. E. Tiszabezdéd 352
Bújtosi HE. Nyíregyháza 2 251
Cormorán HE. Rakamaz 5 232
Császárszállás HE. Nyháza 2 417
Csokay Aranyhorog HE. Nyírmada 613
Dolgozók HE. Kisvárda 10 442
HO-HO-2004 HE. Tyukod 1 628
Holt-Szamos HE. Szamossályi 5 508
Ibrány HE 638
Vidiszegi Sporthorgász és Természetv. Egy. 2 655
KEMÉV HE. Nyíregyháza 553
Kraszna HE. Kocsord 4 432
Kurucz HE. Tarpa 1 710
Lokomotív HE Záhony 228
Máriapócsi HE. 2 395
Nagyközségi HE. Ököritófülpös 2 561
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő HE. 1 379
NYPA SENIOR HE. Nyíregyháza 1 311
Olcsva HE Olcsva 978
Önkormányzati HE. Levelek 6 200
Postás HE. Vásárosnamény 2 529
Réti-Csík HE. Kocsord 1 227
Rétközi HE. Nagyhalász 713
Szabolcsi Földvár HE. Szabolcs 1 170
SZÁÉV HE. Nyíregyháza 342
Szatmárvidéki HE Mátészalka 8 534
Székelyi Víztározó HE. Nyíregyháza 4 003
Szőke Tisza HE. Tiszadada 1 330
Téglagyár HE. Fehérgyarmat 4 756
Textiles HE. Nagyhalász 1 417
Tiszanagyfalui HE. Tiszanagyfalu 1 940
Tiszaparti HE. Gávavencsellő 1 502
Tisza-Szamosközi HE. Fehérgyarmat 7 266
Tiszavirág HE. Gulács 1 042
Tiszavirág HE. Milota 1 171
Tuzsér-Komoró-Barátság HE. Tuzsér 797
Új Élet HE. Tiszalök 3 297
Vasas HE. Nyírbátor 8 678
Összesen: 112 421

KIMUTATÁS a 2009. évi 
egyesületi halfogásról

Egyesület neve Fogott mennyiség (kg)
Agrohorog HE. Nyíregyháza 162
Alkaloida-Lombik HE Tiszavasvári 2 223
Apagy HE. Apagy 4 547
Barátság GOV HE. Beregdaróc 550
Bátor Coop HE. Nyírbátor 197
Beregdaróci HE. Beregdaróc 1 576
Beregi Tiszavirág 2009. HE. 53
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka 769
Bezdéd H. E. Tiszabezdéd 776
Bújtosi HE. Nyíregyháza 2 652
Cormorán HE. Rakamaz 5 707
Császárszállás HE. Nyháza 4 207
Csokay Aranyhorog HE. Nyírmada 700
Demecseri Sport HE. Demecser 966
Dolgozók HE. Kisvárda 10 442
Ecsedi Láp HE Nagyecsed 1 849
Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok 2 075
Halásztanya HE. Nyíregyháza 226
Herman Ottó Szabadidő és SHE. Kótaj 
HO-HO-2004 HE. Tyukod 1 637
Holt-Szamos HE. Szamossályi 5 591
Vidiszegi Sporthorgász és Természetv. Egy. 2 988
Horg-ÁSZ-ok Egyesülete Nagykálló 1 027
Ibrányi HE. Ibrány 1 316
KEMÉV HE. Nyíregyháza 553
Király HE. Mezőladány 117
Kis Sügér HE. Mátészalka 7 056
Kraszna HE. Kocsord 4 432
Kurucz HE. Tarpa 1 710
Lenin MgTsz HE. Csenger
Lokomotív HE. Záhony 560
Magyar Pergető Horgászok Egyesülete 535
Máriapócsi HE. 2 395
Mezőladányi HE. Mezőladány 1 145
Nagyközségi HE. Ököritófülpös 2 561
Nyh.-i Városháza HE. Nyháza 242
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő HE. 1 513
Nyírségi HSE. Nyháza 307
Nyírtelelki HE. Nyírtelek 2 881
NYPA SENIOR HE. Nyíregyháza 1 311
Olcsva HE Olcsva 1 890
Önkormányzati HE. Levelek 6 346
Penyigei HE. Penyige 3 051
Potyka HE. 20
Postás HE. Vásárosnamény 2 765
Rákóczi HE. Újkenéz 193
Régi Iparosok HE. Nyíregyháza 1 238
Réti-Csík HE. Kocsord 1 279
Rétközi HE. Nagyhalász 826
Sport HE. Nagykálló 2 842
Szabolcsi Földvár HE. Szabolcs 2 575
Szabolcs-Solár HE. Nyíregyháza 459
SZÁÉV HE. Nyíregyháza 390
Szatmárvidéki HE Mátészalka 8 800
Székelyi Víztározó HE. Nyíregyháza 4 180
Szőke Tisza HE. Tiszadada 1 614
Téglagyár HE. Fehérgyarmat 5 014
Textiles HE. Nagyhalász 1 506
Tiszanagyfalui HE. Tiszanagyfalu 2 084
Tiszaparti HE. Gávavencsellő 1 841
Tiszaparti Sport HE. Dombrád 585
Tisza-Szamosháti HE. Tunyogmatolcs 2 673
Tisza-Szamosközi HE. Fehérgyarmat 8 573
Tiszavirág HE. Gulács 1 192
Tiszavirág HE. Milota 1 254
Tiszavirág HE. Tiszadob 4 958
Tuzsér-Komoró-Barátság HE. Tuzsér 913
Új Élet HE. Tiszalök 4 038
Városi HE. Baktalórántháza 880
Vasas HE. Nyírbátor 8 749
Zöld Nádszál HE. Penyige 1 724
Vasutas HE. Nyíregyháza 3 740
Összesen 167 746
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keztében sok süllő elpusztult, kb.
300–350 kg.

Ebben az évben is megszervez-
tük a környezetvédelmi napot, elég
sokan részt vettek rajta. Az össze-
szedett szemetet UAZ-zal elszállí-
tottuk a szemétlerakó helyre. A
munkában segítőket egy tál étellel
vendégeltük meg. 

Szintén Császáron van a szövet-
ség kezelésében a nemrégiben ke-
zelésbe kapott császárszállási táp-
csatorna. Az idén telepítettünk is 2
alkalommal, keszeg, kárász és pon-
ty halállományt. Itt volt megren-
dezve a császári egyesület háziver-
senye is, ami nagyon jól sikerült. A
nyáron itt is volt halpusztulás, amit
jeleztünk a vízügy felé.

Császáron örökzöld probléma,
ami 2009-ben is fennállt, a szörfö-
zés, kenuzás, fürdőzés. Ebben kér-
ném majd a rendőrség segítségét.
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

Erre a vízterületre 2009. évben a
szövetség még egy főállású dolgo-
zót alkalmaz. Több alkalommal
szerveztünk ellenőrzéseket rend-
őrökkel, valamint szakbizottsági
tagjainkkal (Orosz Sándor, Rabatin
János, Szondi Gyula) és a szövet-
ség halőreivel. Ezek az ellenőrzé-
sek mindig eredményesek voltak.
Az ellenőrzés végeztével közösen
kiértékeltük a tapasztaltakat. A hal-
telepítéseken rendszeresen ott vol-
tunk és ellenőriztük. 

Összevont ellenőrzés 3 alkalom-
mal volt, 12 fő rendőr, 9 fő halőr és
szakbizottságunk. 6 fő lett feljelent-
ve engedély nélküli horgászatért, 7
fő lett figyelmeztetve, többnyire 3
botos horgászatért, 10 db hálót si-
került felvennünk, a Fülpösi részen.
Ezen a vízterületen ebben az év-
ben környezetszennyezést is ész-
leltünk, permetszert engedett egy
gazda a vízbe. Megtettük a felje-
lentést. 
Keleti-főcsatorna

Összevont ellenőrzést 2 alkalom-
mal végeztünk, ezen 8 fő vett részt.
Molnár József, a halőr rendszeres
segítséget kap a Tiszavasvári Rend-
őrségtől. Telepítéseken 6 alkalom-
mal vettünk részt, ellenőriztük a
szállítmányokat. A Keleti-főcsator-
na nyáron jobban látogatott, a jövő-
ben azt tervezzük, hogy nyáron
több összevont ellenőrzést végzünk
majd.
Tiszadob

Telepítéseken rendszeresen jelen
voltunk, összevont ellenőrzést 1-
szer tartottunk, 4 fővel. 
Tiszatelek XX. sz. csatorna

Kétszer volt telepítés, összevont
ellenőrzés is kétszer volt, 4 fővel. A
nyár folyamán  itt is észleltünk egy
kis halpusztulást, ami a csekély víz-
szintnek tudható volt be.
Mátyusi Rózsás-holtág

Ellenőrzés nem volt, telepítés

egyszer. Szerintem ez a vízterület
több figyelmet érdemelne.

A szövetségtől minden segítséget
megkapnak a halőrök és a Bizottsá-
gunk egyaránt. A nemrégiben vásá-
rolt 2 db infrakamera, elektromos
csónakmotor is segíti munkánkat. A
kamerával úgy is lehet filmet és
fényképet készíteni, hogy rögzítik
egy fára, és bizonyos időközönként
az fényképez. Tehát a halőrnek még
ott sem kell lennie. 

II. HORGÁSZLÉT-
SZÁM ÉS AZ EGYE-
SÜLETEK SZÁMÁ-
NAK ALAKULÁSA

A megyei horgászlétszám 2009.
évben csökkent, (105 fővel) a 2008.
évihez viszonyítva, jelentős csök-
kenés az ifiknél tapasztalható, a fel-
nőtt létszám 57 fővel csökkent.

2009. évben is 71 horgászegye-
sület működött, két új egyesület is
alakult, a vásárosnaményi Beregi
Tiszavirág 2009. HE, és a nagyha-
lászi Potyka HE.

III. FOGÁSI ERED-
MÉNYEK, HALGAZ-

DÁLKODÁS

1.) FOGÁSI 
EREDMÉNYEK

2009. évben az össz-halfogás
nőtt, (65 mázsával) az elmúlt évi-
hez viszonyítva, viszont az 1 fogási
naplóra kimutatott halfogás csökke-
nést mutat, amit igazából megma-
gyarázni nagyon nehéz, tekintettel
arra, hogy több mint 500-al többen
adták le a naplójukat, de a horgá-

szok létszáma viszont nem válto-
zott, ezért nem teljesen világos,
hogy végül is miért csökkent az 1
főre jutó kifogott halmennyiség.
Nőtt a halfogás az egyesületi és a
szövetségi vizeken egyaránt, ami
örvendetes, a sok magántó mellett. 

A vízkezelő egyesületek saját vi-
zén fogott zsákmányt külön táblá-
zatba foglaltuk. 
Megyei átlag egy leadott fogá-
si naplóra 

2008-ban 19,62 kg
2009-ben 19,21 kg

Országos átlag egy leadott fo-
gási naplóra:

2008-ban 21,35 kg
2009-ben 19,93 kg

2. MEGYEI SZÖVET-
SÉG ÉS EGYESÜLETEK
ÁLTAL KEZELT VIZEK
HALGAZDÁLKODÁSA 

2009. évi területi jegy árbevéte-
lünk alulmaradt a tervezettől a Csá-
szárszállási és a tunyogmatolcsi
víztározón. Meghaladta a tervezet-
tet a Keleti főcsatorna bevétele. 

A telepített halak összértéke 2009.
évben 13.255.612 Ft, ehhez még
hozzá kellene adni, az állami halasí-
tást, ami 1.596.660 Ft-ot jelent. Így
gyakorlatilag: 14.852.272 Ft értékű
hal került a szövetségi vizekbe!
A horgászegyesületek által ke-
zelt vizekbe kihelyezésre került:

Előnevelt ponty 178.000 db
Előnevelt csuka 17.800 db
Előnevelt süllő 61.501 db
Előnevelt amur 1.000 db
Süllő Fészek 10.000 db
Előnevelt balin 20.000 db
Összesen: 288.301 db

Ponty egynyaras 5.260 kg
Ponty kétnyaras 26.020 kg
Ponty háromnyaras 72.139 kg
Ponty összesen: 103.419 kg

Továbbá: Amur egynyaras: 500
kg, süllő egynyaras: 150 kg,
amur II-III nyaras: 6.044 kg,
busa 1.217 kg, csuka I nyaras:
975 kg, süllő II nyaras: 732 kg,
harcsa II-III. nyaras: 800 kg,
keszeg: 7.319 kg, kárász:
32.679 kg, afrikai harcsa: 869
kg. Összes egyesületi telepí-
tés 2008-ben: 81.200 db és
123.193 kg. Összes egyesületi
telepítés 2009-ben: 288.301 db
és 154.704 kg.

2008. évben az egyesületek ösz-
szesen: 78.909.556 Ft értékben te-
lepítettek, míg 2009. évben
100.681.017 Ft a telepítések ösz-
szege. Természetesen ebben a
számban sem jelentkezik az az ösz-
szeg, ami az ún. Állami halasítások
révén az egyesületekhez került.

SPORTHORGÁSZ
EGYESÜLETEK SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG MEGYEI 

SZÖVETSÉGÉNEK 
ELNÖKSÉGE

Tag 2008. év 2009. év Változás 
felnőtt 12.716 fő 12.659 fő –57 fő
ifjúsági 532 fő 442 fő –90 fő
Kedvezményezett 19 fő 0 fő +19 fő
Gyermek 1.287 fő 1.348 fő +61 fő
Összesen: 14.554 fő 14.449 fő –105 fő

Megyei horgászlétszám
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Csökkenés összesen: 105

2010. évi taglétszám

Megyei II. osztályú
csapatbajnokság
2010. MÁJUS 16.

TISZALÖKI KENYÉR-
GYÁRI HOLTÁG

Nagy várakozás előzte meg a II.
osztályú csapatbajnokságot, mivel a
Tisza magas vízállása és előtte egy
héttel elkezdődő hosszas esőzés bi-
zonytalanná és előremutatva meg-
próbáltatóvá tette a versenyt. 

Hét csapat nevezett, ami a II. osz-
tályra való tekintettel elég magas
szám, ez bizonyítja azt, hogy hor-
gásztársaink szeretik a versenyhor-
gászatot. 

A helyi Új Élet Horgász Egyesü-
let remek partot készített elő, de az
időjárás nagyon keményen közbe
szólt. A verseny ideje alatt szünet
nélkül esett az eső, ami olykor viha-
ros széllel is párosult. A versenyző-
ket dicséri a kitartás, az odafigyelés
és a korrekt versenyzés. A fogási
eredmények változóak voltak, 7 kg-
tól, 15 dkg-ig. Az érdeklődést mu-
tatta az is, hogy a megye különböző
részéről érkeztek a csapatok, és láz-
ba hozta őket az I. osztályba való
feljutás is. A versenyt megtisztelte a
megyei szövetség elnöke, Virág Im-
re, és a helyi egyesület elnöke: Ju-
hász Károly.

Jövőre az I. osztályban verse-
nyezhet a Vásárosnaményi Beregi
Tiszavirág 2009 HE. csapata, és a
szintén Vásárosnaményi Postás HE.
csapata.

Verseny Szakbizottság

I. Beregi Tiszavirág 2009. HE.
Vásárosnamény (csapatveze-
tő: Jakab László, versenyzők:
Mikita Zoltánné, Ádám Kriszti-
án, Mikita Ádám, Huzsvai Krisz-
tián, Kiss Csaba, Varga Dávid,
Vass Sándor)

II. Postás HE. Vásárosnamény 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka

Eredmények

A Sóstógyógyfürdõi
Horgászegyesület tagjai március
20-án nagytakarítást végeztek 

a két tó környékén.
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Amegye horgásztársadal-
ma már nagyon várta a

Szövetség által megrende-
zésre került évadnyitó hor-
gászversenyt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban,
hogy a nevezők száma meghaladta
a bűvös száz főt. Jó volt látni (és
ez a jövőre való tekintettel bizako-
dó) a sok fiatal horgászt és a meg-

szokottnál több női arcot a ver-
senyzők között.

Újszerű volt az évadnyitó a fiata-
lok között a különböző korosztály-
ok bevezetése. Így az U-14 takarta
a 14 éven aluliakat, U-18 a 18 éven
aluliakat, az U-22 a 22 éven alulia-
kat. E három kategória lépett be az
eddig megszokott ifjúsági és után-
pótlás kategóriák helyett. A Krasz-
na Kocsord HE. mint ezt évről évre

bizonyítja, csodálatosan előkészí-
tette a versenypályát, melyet úgy a
versenyzők, mint a kilátogató ven-
dégek megdicsértek és kellemes sé-
tákon figyelték az igazi versenyhor-
gászatot. A versenyt megelőzően
szinte egész héten esett az eső, még
pénteken is nagyon rossz volt az
időjárás, de vasárnapra kellemes
idő fogadta a versenyzőket, akik jó
eredményben bízva, mindennemű
jó kedvet elővéve vágtak neki az iz-
galmas versenynek. A fogások te-
kintetében azt lehet mondani, hogy
ismétlődött az elmúlt év eredmé-
nye, kirívóan nagy fogás nem szü-
letett, de a verseny betöltötte évad-
nyitó szerepét, és a horgásztársada-
lom nagy tavaszi seregszemléjét. 

A mérlegelés után az eredmény-

hirdetést egy perces néma főhajtás-
sal kezdtük, emlékezve a közel-
múltban elhunyt, szövetségünk el-
nökére, dr. Maleczky Imrére. Meg-
tisztelte jelenlétével a rendezvényt
Jakab Zsigmond, Kocsord polgár-
mestere, az előtte való nap megvá-
lasztott szövetség elnöke, Virág Im-
re, és a szövetség ügyvezető igaz-
gatója: Fesztóry Sándor. Volt is dol-
guk a vendégeknek, mert nemcsak
a versenyzők száma volt sok, de ki-
magaslóan sok díjat is osztottunk ki
a helyezetteknek.

Jakab János, a kocsordi Kraszna
Horgász Egyesület elnöke nagyon
jó csapatot szervezett segítségül,
akik egy ízletes ebédet is főztek,
amit nagyon köszönünk.

Turkó Sándor

Évadnyitó Horgászverseny: rekordszámú nevezés
2010. 04. 18. Kocsord, Kirva lapos

U-14: I. hely: Varga Albert Kis Sügér HE. Mátészalka 
II. hely: Szilágyi Márk Kraszna HE. Kocsord
III. hely: Koncz Rudolf Postás HE. Vásárosnamény

U-18: I. hely: Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 2009 HE. V.namény
II. hely: Juhos Árpád  Kis Sügér HE. Mátészalka 
III. hely: Bójer Balázs Kis Sügér HE. Mátészalka

U-22: I. hely: Jakab Róbert Kraszna HE Kocsord
II. hely: Tóth György Nagykállói Sport HE.
III. hely: Bójer László Kis Sügér HE. Mátészalka

Női kategória:
I. hely: Szabó Anikó Postás HE. V.namény
II. hely: Turcsánné Reskó Ibolya Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab Gézáné Kraszna HE. Kocsord

Felnőtt kategória:
I. hely: Komári Péter Nyírteleki HE.
II. hely: ifj. Kovács József  Vasutas HE. Nyháza
III. hely: Jakab László Kraszna HE. Kocsord
IV. hely: Pataki Zsolt Vasutas HE. Nyháza
V. hely: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök

Eredmények fenekező kategóriában:
I. helyezett: ifj. Nagy Zoltán Nagykállói Sport HE.
II. helyezett: Tóth Antal Tiszavirág HE. Gulács
III. helyezett: Demeter János Szatmárvidéki HE. Mátészalka
IV. helyezett: Kardos József Vasas HE. Nyírbátor
V. helyezett: Nagy Ferenc Téglagyári HE. Fehérgyarmat

Eredmények Verseny kategóriában:

Tavasz Kupa
Akocsordi Kirva-Lapos Horgásztón a Krasz-

na Horgászegyesület telepítést végzett 03.
10-én. 10 mázsa 30–35 cm-es pénzes pontyot
helyeztek ki. Ezt követően – az időjárás függvé-
nyében – további 10 mázsa került telepítésre. A
horgászegyesület  március 28-án, Tavasz Kupa

néven idénynyitó versenyt rendezett a helyi
Kirva-laposon. 31 felnőtt és 7 ifjúsági verseny-
ző nevezett, a viszonylag rossz időjárás ellené-
re. A verseny előtti napokban 20 mázsa ponty
(1–4 kg) és 20 mázsa keszeg (főleg dévér és
bodorka) és kárász került a vízbe. A versenyzők
szép számú pontyot zsákmányoltak, hal nélkül
senki sem maradt. A küzdelem végén mindenkit
vendégül láttunk egy finom halászlére. 

Tavasz Kupa végeredménye, ifjúságiak:
1. Juhos Árpád 1170 g, 
2. Szilágyi Márk 1150 g, 
3. Baráth Péter 1140 g. 

Felnőttek: 
1. Gellér Győző 5320 g,
2. Sándor Zoltán 5200 g, 
3. Pataki Zsolt 3780 g.

Eszenyi Tamás, H.E. titkár

10 mázsa 30–35 cm-es pénzes pontyot helyeztünk ki

Telepítés
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2010. május 8-án tartotta házi
horgászversenyét a Császárszál-

lás Horgász Egyesület. A verseny
helyszíne a császárszállási tápcsa-
torna volt. 

A versenyzők szép számban
megjelentek a versenyen, 72 fel-
nőtt, 2 ifi, és 8 gyerek álltak rajthoz.

Különdíjban részesült a legna-
gyobb halat fogó Kabai Tibor, aki
1.920 gr-os pontyot zsákmányolt.
Különdíjban részesült továbbá Sin-
ka János, aki egy nagyon szép nap-
halat fogott. A verseny végén az
egyesület mindenkit vendégül látott
a császárszállási horgásztanyán egy
finom babgulyással, amit Jakucska
József készített el. 

Császári háziverseny

Aprók jöttek
A napsütés, a vadvirágok illata

és a jókedv jellemezte május else-
jén a horgászversenyt Gulácson a
Holt-Tisza partján. A nagyobb ha-
lak nem hagyták magukat kifogni,
ezért az apróbbak össztömege
döntött a mérlegelésnél. Díjazot-
tak: Felnőttek: 1. Hajdú Tibor, 2.
Lengyel Imre, 3. Fekete Pál.
Gyermekek: 1. Csákányóczki Ta-
más, 2. ifj. Szabó Gábor, 3. Szász
Dominik. Különdíjak: Darcsi At-
tila egyéves horgászengedélyt ka-
pott. Kósa Lívia és Fekete Timea
mint női versenyzők elismerést

kaptak. Minden horgászatban
részt vevő gyermek ajándékot ka-
pott.                         Berki Károly

Az I. osztályú csapatbaj-
nokság helyszínéül a

Leveleki-víztározót azért vá-
lasztottuk, mert július 3–4-én
az I. osztályú csapatbajnok-
ság Szolnokon az Alcsi-szi-
geten lesz, ami hasonló
adottságú és halállományú,
mint a Leveleki-víztározó.

Első évben történt, hogy nem ifjú-
sági és utánpótlás, hanem U-14, U-
18, U-22 korosztályú versenyzők
mérték össze tudásukat ezen az or-
szágos csapatbajnokságra történő
kvalifikációs versenyen. 

Az I. osztályra a csapatok rend-
ben megérkeztek. A regisztráció
megtörténte után a csapatvezetők
drukkjai közepette megtartott sor-
solás után mindenki az előírások-
nak megfelelően elfoglalta a helyét.
A versenynek egyik kiemelkedő
tétje, hogy a nyíregyházi Vasutas
Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület megismétli-e az előző
két évi eredményét és egymás után
harmadszor elnyerve a vándorku-

pát, véglegesen nála marad-e. Ne-
hezítette a versenyt a lezúduló nagy
csapadékmennyiség, mely a tó víz-
szintjét 20–25 cm-rel megemelte és
nehezítette a horgászoknak az elhe-
lyezkedését. 

A verseny időtartama alatt a fo-
gásba nem számított bele a busa, de
így is aránylag jó eredmények szü-
lettek. Az eredményhirdetésnél je-
len volt, és a kupákat érmeket átad-
ta: Virág Imre, a megyei szövetség
elnöke, és Balázs Zsolt a Laguna
2D Kft. képviseletében.

Jellemző halfajták, melyeket fog-
tak: a ponty és a keszeg volt. 

Verseny Szakbizottság

Megyei I. osztályú csapatbajnokság
2010. május 9., Leveleki-víztározó

I. Nyíregyházi Vasutas STE,
mely csapat harmadszor egymás
után, véglegesen elnyerte a Lagu-
na 2D Kft. vándorserlegét.
Csapatvezető: Lipcsei József,
versenyzők: női: Turcsánné Res-
kó Ibolya, U-14 Hornyák Bence, U-
18: Petró Balázs, U-22: Kovács
Gábor, felnőtt: ifj. Kovács József,
Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt,
Hornyák János.
II. Szatmárvidéki HE. Mátészalka 
III. Kis Sügér HE. Mátészalka
Jövőre a II. osztályban folytat-
hatja a versenyzést a: a Kocsor-
di Kraszna HE, és a Nyírteleki HE.

A verseny eredménye:

Felnőtt kategóriában:
I. helyezett: 
Kabai Tibor 2.480 gr
II. helyzett: 
Popovics László 900 gr
III. helyezett:
Farkas Jenő 860 gr
IV. helyezett:
Bajkó Tamásné 680 gr
Ifjúsági kategóriában: 
I. helyezett: Béres Viktória
II. helyezett: Vári István
Gyermek kategóriában:
I. helyezett: ifj. Horváth Vilmos
II. helyezett: Vámosi Bettina
III. helyezett: Buczkó Szabolcs

A verseny végeredménye

Hajdú Tibor átveszi a első helye-
zettnek járó serleget Csapó
Lászlótól

Busa lehalászás. A Szabolcsi Halászati Kft. busa leha-
lászást végzett a Sóstói tavon. A Nyíregyházi Sóstógyógyfürdői
HE megbízásából végzett lehalászás során a 8–10 kilós halakat
a tó mellett eladásra is felkínálták. Fotók: Tamás Pál
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Ismét horgásztak a pedagógusok

A2010. év sem lesz ese-
mény mentes a Máriapó-

csi Horgász Egyesület 
életében. 

Az idei évben eddig több mint tíz
mázsa hal került telepítésre, vala-
mint két környezetvédelmi napot is
szervezett a vezetőség. A környe-
zetvédelmi napokon az egyesület
tagságának közel fele szorgosko-
dott azon, hogy szebbé tegye azt a
területet ahol szabadidejének nagy
részét tölti.  A pályázati lehetősé-
geknek köszönhetően sikerült elvé-
gezni esőházaink tetőcseréjét. 

Valamint a parkolók rendbetétele
is megkezdődött.  A napokban 300
db fát is ültettek az egyesület tagjai.

Az egyesület tagjai részt vettek a
május elsején megrendezett hor-
gászversenyen majd május 8–9-én
egy 24 órás ponty fogó horgászver-
seny volt az idei évben első alka-
lommal, melyből szeretnénk, ha ha-
gyomány teremtődne. 

Hamarosan kezdődik az egy hó-
napos harcsa fogó horgászverseny
is, melyet majd az idei évben már
negyedszer megrendezésre kerülő
horgásztábor követ majd. 

A Máriapócsi Horgász Egyesület
rendezvénytervének megfelelően
az előttünk lévő időszakban még
közel egy tucat környezetvédelmi
nap kerül megszervezésre. Ez a
programsorozat csak az előttünk ál-
ló három hónap eseménye.

EMLÉKEZETES MÁJUS 1. 

2010. május 1-jén, megrendezés-
re került a Máriapócsi Horgász
Egyesület szervezésében immár ti-
zenkettedik alkalommal a májusi
horgászverseny. A verseny emléke-
zetes marad, hiszen a fenekező ka-
tegóriában Nagy András új tórekor-
dot felállítva egy 10, 2 kg-os pon-
tyot fogott, a hal hossza: 71 cm, ke-
rülete: 72 cm, mellyel megszerezte
az első helyezést. A versenyen a há-
rom kategóriában összesen 46 indu-
ló vett részt. Az úszó kategóriában
Juhász Tibor végzett az élen, aki
216 db apró halat fogott, Csadó Ti-
bor, aki két pontyot és két amurt fo-
gott csak a harmadik lett. Az után-
pótlás kategóriában Vadon Dániel 8
éves horgász végzett az első helyen,
aki nemcsak pontyot fogott, hanem
egyéb halakat is. 

A verseny végeredménye: 
Felnőtt úszó kategória: 1. Juhász
Tibor 25150 pont, 2. Ifj. Bartha Sán-
dor 20120 p., 3. Csadó Tibor 14320
p. Felnőtt fenekező kategória: 1
Nagy András 12200 p., 2. Simon Ist-
ván 5040 p., 3. Lakatos Elemér
5040 p. Utánpótlás, úszó kategó-
ria (18 éves korig): 1. Vadon Dáni-

el 6070 p., 2. Makranczi Balázs
3030 p., 3. Ifj. Bakó Zsolt 1790 p.
Legnagyobb halat fogó: Nagy
András 10, 2 kg tőponty. A halt mér-
legelés után természetesen vissza-
engedtük a tóba. 

Nem sok pihenő marad, hiszen a
hétvégén már 24 órás pontyfogó
horgászverseny lesz. A mellékelt
képen az új tórekord hal látható
Tóth Árpád kezében, mellette Nagy
András, a hal megfogója. 

Tóth Árpád HE Elnöke

Felpörög az élet a máriapócsi horgászok körül

Keletesek a Verbán. Az Inform Média dolgozói és
családtagjaik nagysikerű versenyt szerveztek a Verba ta-
nyai horgásztavon

A SZÁÉV Horgász Egyesület 2010.05.22-én hal-
fogó horgászversenyt rendezett. A 70 főből álló társaságból
48-an vettek részt a versenyen, ahol az aláábbi eredmények
születtek: I. VAS FERENC 6,40 kg, II. KISS ZOLTÁN 5,24 kg,
III. VASS GYÖRGY 4,40 kg

Immár negyedik alkalommal
rendezte meg a Pedagógu-

sok Szakszervezete SZ-SZ-B
megyei bizottsága, PSZ hor-
gászversenyét az ibrányi
nagyerdesi tavon. 

A kellemes időben megrendezett
versenyen népes csapat adta le ne-
vezését, melyen ismét a gyengébb
nem diadalmaskodott, mivel a ver-
seny végeztével Bajkó Tamásné
(Újfehértó) vehette át az első díjat
és a vele járó vándorserleget. A

versenybizottságtól Ő kapta a kü-
löndíjat is, mely a legtöbb halat fo-
gó versenyzőnek járt. Második he-
lyezést ért el, valamint a legna-
gyobb halat Názon Sándor (Nyír-
egyháza) fogta, akit Macsi Róbert
(Vásárosnamény) követett. Nem
fogadták kegyeikbe a halak a peda-
gógusokat, mivel a tervezettnél
mindenki kevesebbet fogott. Fe-
ledtette az eredményeket a finom
ebéd (melyet Márkus Ferenc tó-
gazda és csapata garantált) és a
délutáni baráti beszélgetés. A ver-

seny sportszerű lebonyolításában,
mint az előző években is, Turkó

Sándor segédkezett. Köszönet érte.
Miklósi István megyei titkár
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Az eddigi írásaimból már
kitűnt, hogy rajongok a

holtágak iránt. A lelkesedé-
sem leírhatatlan, ha találok
egy-egy hallomásból, vagy
általam nem ismert gyöngy-
szemet.

Most is ez történt, mikor is
Olcsvára, ebbe a kis eldugott szat-
mári falucskába látogattam. Maga
a falu is nagyon szép, ám a Holt-
Kraszna csodálatos. Egy külön él-
mény is fűződik ehhez a helyhez.
Itt tapasztaltam meg igazán, hogy
milyen is az igazi, hagyományos
szatmári vendéglátás. Ezúton sze-

retném megköszönni Huszti József
polgármester úrnak és Kósa Fe-
renc barátomnak. Szenzációsan
éreztük magunkat Endrédi Robi
barátommal és kísérőmmel. 

A vízterület nem nagy, 2,4 ha,
de hosszú, több mint egy kilomé-
ter. Itt az égvilágon minden megta-
lálható, ami egy remek horgász-
vízhez kell. Bedőlt fák, vízre hajló
bokrok, nádas, sás, hínár, akadók,
egyszóval vadregényes és kies. A
halbősége elképesztő, főleg ká-
rász, amur (de még milyenek!) és
ponty található a békés halak kö-
zül.  A ragadozókat a csuka és a
harcsa képviseli, bár ezekre szinte
senki sem horgászik. Az amurokra
már annál inkább, el is törte a ked-
venc botom. Mikor először beszél-
tem Huszti Bélával, az egyesület
elnökével, hittem is, nem is, de a
beszámolója az utolsó betűig igaz-
nak bizonyult, sőt! Véleményem
szerint, ez az ország egyik leg-
szebb vadvize. Az egyesület 2000-

ben alakult 27 fővel és pályázati
pénzből hajtották végre a víz reha-
bilitációját. Évente 250–300 napi-
jegyes fordul meg itt. A napije-
gyek ára 2000 Ft és napkeltétől-

napnyugtáig érvényes. Ezért 2 db
nemes és 10 kg egyéb hal vihető
el. Éjszakai horgászat nincs, a tag-
ságnak sem, amely 120–140 fő kö-
zött mozog jelenleg.

Törpeharcsa nincs! A méretkor-
látozás és a tilalmi idő az országos
horgászrendnek megfelelő. Az
éves jegy régi tagoknak 25 000, az
újaknak 30 000 Ft. 

Az egész éves bevételt, mintegy
2–2,5 millió Ft-ot, halasításra for-
dítják. Ez 35–40 q évente.

Az éves fogási átlag 80 kg! kö-
rüli. A tagoknak nincs éves darab-
szám korlátozásuk.

Az ajánlott és szerintem egyet-
len hatásos módszer az úszós sze-
relék és büdös kukorica. A víz át-
lagos mélysége 2 m. A tórekorder
hala: amurból 22 kg, pontyból

16,3 kg és csukából kevés híján 10
kg. Pergetni lehet, de csónakot
csak tagok használhatnak Az egye-
sület elnöke Huszti Béla, a titkára
Huszti József, a halőr pedig Baráth
Sándor.

Szeretném megköszönni min-
denkinek, akik segítettek abban,
hogy ez a cikk megjelenjen.

Beszéljenek tovább a képek!
Katona Zoltán, Mátészalka 

Az Olcsvai Holt-Kraszna

Engedtessék meg nekem,
hogy holtág rajongó lé-

vén, ismét írjak egyről. Neve-
zetesen Szamossályiról. Kora
télen, december elején láto-
gattunk ide, Bélteki Tibor, a
Holt-Szamos HE elnökének a
meghívására. 

Nem titkolt célunk, a csukafogás
volt, de ahogy az lenni szokott,
majdnem másként sikerült. Termé-
szetesen Endrédi Robi barátom
kísért el, elmaradhatatlan kísérőm
és horgásztársam, megannyi hor-
gászkaland közös birtokosa. Ez a

17 ha-os víz megannyi halfaj ottho-
na. Előttünk teljesen ismeretlen
volt a vízterület, mivel soha nem
horgásztunk még itt. De hát a kihí-
vás kit nem izgat! Kiválasztottunk
egy szimpatikus helyet, de előbb
természetesen gondosan megfi-
gyeltük a terepet. Ennek meg is lett
később az eredménye. 

A víz átlagos mélysége 1,5 m, de
mivel benne jártunk az időben,
ezért sekélyebb, könnyebben fel-
melegedő vízterületet kerestünk. A
107 tagot számláló egyesületből
számosan horgásztak, ezért nem en-
gedhettük meg, hogy lebőgjünk, ez
presztízskérdés nálunk.

Itt 5 nemes hal (3+2) fogható,
pontyból, amurból, harcsából, csu-
kából és süllőből, valamint 5 kg
egyéb hal (sügér, kárász), de csak a
tagoknak.

Előbb Robi volt eredményes,
kétszer is, nevezetesen egy – egy
ponty személyében, na de hát nem
ezért jöttünk! Aztán Robinak bődü-
letes csuka kapása volt, de a 30 cen-

tis előkét lenyelve, felette harapta el
a zsinórt. Hű! Ez mekkora lehetett!
Ám most már egyre dühösebb let-
tem. Ez nem igazság! Bolondnak
jár a szerencse? Aztán észrevettem,
hogy tőlem balra, valami veszettül
űzi a kishalakat. Nosza, egy tenyér-
nyi kárász fel a horogra, aztán be a
rablás helyére.

Egy perc sem telt bele, már el is
tűnt az úszóm. Bevágás után, már
éreztem, hogy nem túl nagy, de csu-
ka. Most már fülig ért a szám, hi-
szen ha valamiért oda vagyok, az a
csuka. Na, megint megcsináltuk!

Egyébként a tórekord halak:
ponty 16,5 kg, harcsa 47 kg, amur
12 kg, süllő 7,20 kg, csuka 8,5 kg.

A méretkorlátozások: ponty 30
cm, harcsa 50 cm, csuka 45 cm,
amur 40 cm.

Az éves jegy 27 000 Ft, a tagok
éjszakai horgászatra is jogosultak, a
napijegyesek, amely 2500 Ft, azon-
ban nem és ezért csak 2 nemes hal
és 5 kg egyéb fogható.

Az idei évre is van meghívásunk,
köszönet az elnök úrnak. Remélem,
hasonló, vagy talán nagyszerűbb él-
ményekben lesz részünk.

Kedves horgásztársaim, ne félje-
nek idegen vízre látogatni, hiszen
sok – sok élménnyel lehetünk
gazdagabbak, és ki tudja, mit mu-
laszt az ember. Sok sikert kívánok
minden idelátogatónak, hiszen
rossz víz nincs, csak tudni kell,
hogy mikor mit és hogy fogjunk.

Katona Zoltán, Mátészalka 

Bemutatkozik A Szamossályi-holtág
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Akocsordi Jókai Mór Álta-
lános Iskola negyedik

osztályosokból álló kis csa-
pata 1. helyezést ért el a víz
világnapja alkalmából meg-
hirdetett internetes csapat-
versenyen alsó tagozatos
kategóriában. 

A kocsordi iskolások a Réti Csík
Környezetvédő és Sporthorgász
Egyesület kezdeményezésére 2008-
ban indultak először ezen a verse-
nyen, már akkor is dobogós helyen
végeztek. Tavaly újra sikerült az or-
szágos 2. helyet megszerezni, és a
töretlen lelkesedés eredményeként
az idén már győztesként tértek haza

az eredményhirdetésről. A Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-

um és a Duna Múzeum által közö-
sen meghirdetett országos verse-

nyekre, pályázatokra több kategóri-
ában is lehetett nevezni. A Jégmadár
csapat versenyzői négy héten át fel-
adatsorokat oldottak meg, illetve le-
velet fogalmaztak meg a megadott
témában. A feladatsorok kidolgozá-
sára minden fordulóban egy hét állt
a gyerekek rendelkezésére. A fel-
adatok célja minden esetben az volt,
hogy a jövő generációban tudatosít-
sa a víz szerepének, védelmének je-
lentőségét. A csapat tagjai Jakab
Dorina, Pásztor Henrietta, Szabó
Kinga, Szabó Zsófia, Kiss Imre,
Somlyai Gábor, Veres Péter voltak,
felkészítő tanáruk Rádiné Farkas
Judit.  Nyereményük a rengeteg já-
ték mellett egy hajókirándulás.

A hagyományoknak megfelelően
május utolsó szombatján rendezte
meg a Nyíregyházi Városháza Hor-
gász- és Szabadidő Egyesülete a
szépen parkosított székelyi Őzeta-
nyai Víztározón a VIII. Városháza
horgászversenyt, melyen 15 három-
fős csapat mellett 8 gyermek és if-
júsági továbbá 4 hölgyversenyző
vetette be készségeit a minél jobb
halfogás és nem utolsósorban a
szintén hagyományosan gazdag dí-
jazásokért. 

A versenyzők kitettek  magukért,
különösen az ezen a versenysoroza-
ton először résztvevő Sóstógyógy-
fürdői HE, de a szintén „újonc“
DEFENZIÓ 2000 Kft. csapata sem
vallott szégyent. 

A „régiek“ közül a Kölcsey TV
és a városi rendőrkapitányság hor-
gászainak volt ezúttal nagyobb a
horgászszerencséje, de ki kell emel-
ni Molnár Jánost, aki 178 db snecit
fogva behozta ezzel csapatát a har-
madik helyre.

VIII. Városháza társasági
horgászkupa

Kocsordi kisdiákok országos sikere

Csapatok versenye:
I. Sóstógyógyfürdői HE. Össz súly: 4,25 kg, (Tagok: Juhász
András, Máté Mihály, Ifj. Juhász András). 2. Kölcsey TV, 3.
Városi rendőrkapitányság.
Felnőtt egyéni verseny: I. Máté Mihály, 3,45 kg (Sóstógyógyfür-
dői HE), II. Kiss Károly, 2,14 kg (Közterület Felügyelet)., III. Batai
Bence, 1,95 kg (Kölcsey TV)
Női: I. Iglainé Perecsi Zsuzsa, 2,30 kg (Defenzió 2000 Kft.), II.
Mlinárcsik Diána, 1,15 kg (Kölcsey TV). III. Mánné Dancs Mari-
anna, 0,95 kg (Városháza HE). 
Gyermek: I. Szakolczay Zsanett, 1,50 kg (KEVÍZ 21 Kft.), II.
Forgács Richárd, 1,35 kg (Közterület Felügyelet), III. Rentko
Bencze, 1,30 kg (Defenzió 2000 Kft.)
Különdíjak:
„Tóparti“ Sellő Kovács Ildikó (Kölcsey TV)
„Öreghorgász“ Vitéz József (Reptéri Pecások)
„Nagyhalfogó“ ifj. Juhász András (Sóstógyógyfürdői HE)
„Érkeztetési Főpohárnok“ Molnár Tibor (Reptéri Pecások)
„Főpecás“ István József (Reptéri Pecások)

Csapatok versenye

V. „DURBINCS“ horgászkupa
2010. április 10-én „nyitotta“ meg

tagjai számára a hivatalos horgász-
idényt a Nyíregyházi Városháza
Horgász és Szabadidő Egyesülete
ezúttal a Sóstói tavon. Mivel 22 tag
nevezett a versenyre, ezért az eddig
megszokott, barátságos kis Durbincs
tó helyett új helyszínt kellett keresni
a szervezőknek, hogy kényelmesen
elférjenek a pecások, és így vették
fel a kapcsolatot a Sóstógyógyfürdői
Horgász Egyesülettel. A vizük az
idei eddigi két telepítés miatt jó fo-
gással kecsegtetett, így a horgászok
a bőséges halfogás reményében ve-
tették be készségeiket az első „ér-
keztetéseket“ követően a kissé sze-
les, hűvös időben. Mivel a halak úgy
látszik jól érezvén magukat itt, hosz-
szabb időre rendezkedtek be új „la-
kóhelyükön“, így nemigen sikerült
őket horogra csalogatni sporttársa-
inknak, bár István Józsi ismét meg-
csillogtatta klasszisát, és vele most
Nagy Károly tudta a lépést tartani a
halfogásban.

A gasztro-team, (Iglai János,
Molnár Tibor, Bukovinszki Ist-
ván) időközben hozzáfogott a vö-
rösboros, füstölt csülkös marhara-
gu elkészítésének. A verseny alatt
a pecások felsétálnak a „bázisra“
csapolnak egy-egy pohár sört ma-
guknak, adomáznak a szakácsok-
kal, a vendégekkel, miközben a
szomszédjuk vigyáz addig a szere-
lésükre.

A díjakat, érmeket és az oklevele-
ket Fesztóry Sándor, a MOHOSZ,
és dr. Isaák László, a házigazda
egyesület képviseletében adta át az
eredményesen szereplőknek.

Eredmények: 1. István József 2.
Nagy Károly 3. Bíró Gábor 4. Vaj-
da Sándor 5. Bodrogi László 6. Tas-
nádi János „Legszebb“ hal külön-
díj: Nagy Károly

Az első hat helyezett egy-egy na-
pijegyet is kapott a házigazda egye-
sülettől, akárcsak a szakács Iglai Já-
nos is.

Iglai János
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Halak a Sóstói tavakba. Az április 29-i telepítés a sós-
tói tavakban „megmozgatta“ a nagyobb halakat is. Április 30-án Nagy
András horgásztárs a Fürdőtavon fogott egy 6 kg-os tükröst, Kovács Ist-
ván a csónakázótavon egy 6,5 kg-os nyurgát. Mindkét horgász a mérle-
gelés és fotózás után visszaengedte a tóba a halat.

9 mázsa ponty
A gulácsi Tiszavirág
Horgász Egyesület április
15-én délelőtt 9 mázsa
pontyot telepített a Holt-
Tiszába. A fogási tilalom
után szerncsét próbálhat-
nak a horgászok.
Kép és szöveg: 
Berki Károly

2010. április 30. Kovács Ist-
ván  6,5 kg-os pontya a Csó-
nakázó tóból

2010. április 30. Nagy And-
rás 6 kilós pontya a Fürdő
tóból

Kapitális halak a tiszaberceli
Kozma tóból

A pontyot április 24-én Görömbei
Gábor tiszaberceli horgász fogta,
a hal súlya 9,9 kg

5 kg-os amurt Silimon Csaba ke-
mecsei horgász április 3-án fogta

Márciusban 150 db 6–10 kg közötti ponty talált új otthonra a
horgásztóban!

Rekordméretû pontyok kerültek
a Székely Õzetanyai Víztározóba

www.ozetanya.hu

Izsó Lajos a
pontyot má-
jus 23-án
10.00 óra kö-
rül fogta
Nagyhalász-
ban, a Rétkö-
zi vízen. Kö-
rülbelül 25–30
perces fá-
rasztás után
sikerül kime-
ríteni a 13,20
kg-os „tük-
rös” pontyot!

2010. március 21. Ópályi Lapos-tó kupa nyertesei

Tüskeváron Ne-
mes András ezt az 5
kg-os példányt cson-
tival fogta.
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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

Rendhagyó horgásztábor
Tiszadobon

ASporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei Szövetsége,
az Ifjúsági és Oktatási Szak-
bizottság ,a tiszadobi „Tisza-
virág“ Horgászegyesülettel
karöltve rendhagyó horgász-
tábort szervez Tiszadobon. 

A tábor lényege, hogy az eddigi-
ektől, a szokványostól eltérően
most nem a horgászat lesz a fő
program, hanem a tanulás. Tanulni
azért, hogy a megszerzett ismerete-
ket a 2010–2011 tanévtől kezdődő-
en a mostani táborlakók átadhassák
azoknak az általános iskolai tanu-
lóknak, akiknek az iskolája igényt
tart az Ifjúsági és Oktatási Szakbi-
zottság által nyújtott segítségre.
Egy régi gondolat látszik most
megvalósulni úgy, hogy most nem
csak a horgászegyesületeken ke-
resztül, hanem az általános iskolák
megcélozásával szeretnénk eljutni
a tanulókhoz ,és a horgászaton,
mint hobbin keresztül nevelni őket
a természet szeretetére, védelmére. 

A megyei Szövetség megbízásá-
ból 2010-ben elkészült a „Környe-
zeti nevelés különös tekintettel a
vizek élővilágára“ projekt és Eu-
rópai Uniós támogatással megva-
lósult. Első lépésként tíz  Sz.-Sz.-
B. megyei iskola (ebből öt Nyír-
egyházi) tanulói ismerkedhettek
meg az oktatási anyaggal. A fo-
gadtatás nagyon jó volt ezért sze-
retnénk, ha minél több iskolához

el tudnánk juttatni az anyagot. Ho-
gyan gondoljuk a megvalósítást?
Jelenleg az országban elég sok is-
kola IPR. pályázat keretében fel-
zárkóztató, és tehetséggondozó
foglalkozásokat tart halmozottan
hátrányos helyzetű tanulóknak. 

Az IPR. pályázat kötelezően
megvalósítandó elemei közé tarto-
zik a civil szervezetekkel való
együttműködés. Az ötödikes, és
hatodikos tanmenethez pedig tel-
jes mértékben kapcsolódik a pro-
jektünk. Az iskoláknál az egyik fő
probléma, hogy a civil szervezetek
tevékenységét miképpen lehetne
hasznosítani a gyerekek érdeké-
ben. Nos mi, az Ifjúsági és Oktatá-
si Szakbizottság elébe megyünk
egy probléma megoldásának,és
szeretnénk időben felkészülni egy
nemes feladat elvégzésére. 

A tábor jellegéből adódóan a la-
kók, a meghívottak összetétele
sem a szokványos. Elsősorban
olyan fiatalokat hívunk és várunk,
akik hosszú éveken keresztül
rendszeres látogatói voltak a hor-
gásztáboroknak, akik már bizonyí-
tották, hogy alkalmasak a feladat-
ra, elkötelezett tagjai a természet
szeretetének, védelmének. 

A szervezés már folyamatban
van,és terveink szerint július hó-
napban lebonyolításra kerül, és
természetesen horgászat és hor-
gászverseny is  szerepel többek
között a programok között.

Oláh Károly

A víz világnapja alkalmából rajzkiállítás nyílt Tisza-
dobon. A szervező az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási
Társulás

Az áradás nem kímélte a töltésen
belüli holtágakat, horgásztavakat
sem. Így többek között a gávaven-
csellői Kacsató is vízalá került. a
vízkezelő Tiszaparti Horgász Egye-
sület eddig még nem telepített halat a

holtágba. Mint azt Turkó Sándor el-
nök elmondta. 

Bíznak benne, hogy a víz elvonu-
lásával pótolják az éves lemaradásu-
kat. Bár, a régi mondás azt tartja: a
visz is és hoz is halat a folyó!

Gávavencsellõi 
Kacsató árvízhelyzete

Újdonság az Őzetanyai Víztározón: a horgászokat – aki
nem akar gyalogolni – egy elektromos autó viszi az álláshoz.



Rekordfogások megyénkben

Gerzson megérkezett.
Örömmel adjuk tudtára hor-
gásztársainknak, hogy GER-
ZSON megérkezett kedvelt
vizünkre a tiszalöki Kenyér-
gyári Holtágra. Ép, egészsé-
ges és halfogási szenvedélye
nem lankadt a téli időszakban

A Tiszalöki Kenyérgyári Holt-
ágon 3,9 kg-os rekordlistás
(2009-évi rekord 4,1kg) dévér-
keszeget Makula András nyír-
egyházi horgász fogta március
20-án este 19 és 20 óra között
az „újkotrás” részén. A csali
csonticsokor, 8-as számú Ga-
makatsu horgon, etetőkosaras
fenekező szereléken volt felkí-
nálva. Hossza 52 cm volt a fe-
jétől a farka tövéig. (A szeren-
csés horgász a képen az ala-
csonyabb.)

Fotó: Juhász Károly

Sikeres napja volt a nagykállói Kovács
Andrásnak május 5-én, amikor is a Vad-
kert Tápcsatornán egy méretes – 4,8 kg
súlyú – csuka akadt a horgára

Március végén
is volt, aki 12 db
pontyot fogott a

tiszaberceli Koz-
ma-tóban. A leg-
nagyobbat a ké-
pen látható nyír-

egyházi Vaho-
lics Beatrix fog-

ta. A hal súlya
7,1 kg volt. 

A hölgy emellett
még egy 6,9 kg-

os pontyot is 
fogott

Kovács István fogott a Fürdőtóból egy öthatva-
nas pontyot. A horgász a mérlegelés és fotózás
után kíméletesen visszahelyezte a tóba a halat

A 4,3 kg-os dévért ifj. Szentesi Mihály kótaji
horgász fogta május 2-án a tiszaberceli Kozma
tóban

Április
12-én
Balogh
Gábor

nagykállói
sporthor-

gász 13,5
kg-os

pontyot
fogott a

nagykállói
Vadkert
Tápcsa-

tornán

Ezt a gyönyörû pontyot május 9-én es-
te 10-kor fogta Kirs Gábor a Kisvárdai
DSHE „Bágeri“ tavakon. Súlya: 12,20 kg

Az Orosi Pontyvadász tóba többfajta ne-
mes hal van telepítve. Kiss József horgász
egy 7,5 kg-os csukát fogott, majd mérlege-
lést, fotózást követően visszaengedte a tóba

Államilag finanszírozott hal-
telepítés a Tiszába

Tórekord Kisvárdán. Farkas István sporthorgász megdöntötte
a harcsafogási csúcsot április 25-én, vasárnap hajnali 3-kor. 38
kg súly, 180 cm hossz, 80 cm átmérő, 40 perc fárasztás. Kieme-
lést Balogh Imre és Jónás István segítette. Csali: tenyér nagysá-
gú kárász (felnőtt férfi tenyere), Módszer: stupek, 0.40 Neptun
zsinór, bot: Eurostar 3 m-es, 200–600 gramm dobósúlyú, orsó:
70-es Eurostar


