
Évértékelő a küldöttközgyűlésen
Nyíregyháza. A Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége május 
7-én tartotta éves küldöttközgyű-
lését Nyíregyházán, a Start Reha-
bilitációs Vállalat ebédlőjében. Az 
elnökség beszámolójából kiderült: 
2010-ben hetvenhárom szövet-
séghez tartozó horgász egyesü-

let működött megyében. Az éves 
beszámolóhoz Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató fűzött szóbeli 
kiegészítést (részletesen 3–4. old.), 
majd a zárszámadás, a 2011-es 
költségvetés, a munkaterv, a bizott-
ságok beszámolójának elfogadása 
előtt a megjelent küldöttek mond-
tak véleményt. Így többek között 

szó esett a megyei horgászvizek 
halászati jogának hasznosításáról, 
az ifjúsági táborok fontosságáról, 
a halászati törvény módosításának 
előkészületéről, a megyei szövetsé-
gi tagdíjáról, melyet 2005 óta nem 
emeltek. 

Az ülésen adták át környezetvé-
delem területén kifejetett kimagasló 

tevékenység elért egyesületeknek 
az elismerést. Oklevelet kapott a 
nagyhalászi Rétközi HE, a kocsordi 
HE, a gulácsi Tiszavirág HE, a 
Máriapócsi HE, a Milotai Tiszavi-
rág HE. Hagyomány az is, hogy az 
értekezlet keretében, a megyei hor-
gászmozgalom és a horgászközös-
ség érdekében kifejtett eredményes 
munkájukért elismeréseket nyújta-
nak át a kiemelkedően tevékenyke-
dő horgászoknak./3.

A 2011. május 7-i közgyűlé-
sen megfogalmazottak szerint a 
megyei horgász szövetség meg-
küldte levelét Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye valamennyi 
országgyűlési képviselőjének. A 

levelet teljes terjedelmében kö-
zöljük horgásztársainkkal. Pár 
képviselő már visszajelzett, hogy 
munkája során figyelembe veszi 
a leírtakat, és van, aki személyes 
megbeszélést is kért./4.

Harcsa-
dömping

A tavasz gazdag 
harcsazsákmánnyal 
ajándékozta meg a 

horgászokat. Dobos 
Béla 23 kg-os har-

csája április 3-án 
szintén Szamosúj-
lakon fejezte be a 

vízi életet./12.

Kopjafaavatás és verseny
Április 10-én Kocsordon nagy 
volt a készülődés mind a hely-
béli horgászok, mind a faluban 
élő emberek körében. De ez a 
készülődés csöndes méltósággal 
történt, ugyanis a Kraszna Sport-
horgász Egyesület horgászai el-
határozták Jakab Zsigmond volt 
polgármester és egyesületi elnök 
családtagjaival együtt, hogy ezen 
a napon – a megyei évadnyitó 
horgászversennyel egybekötve –, 
kopjafát állítanak a volt elnök úr 
tiszteletére./5.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2011 június | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

ÚjrA Az ElSő oSztályBAn. Lapzártakor érkezett a hír, hogy a 
megyei horgász válogatott a Velencei-tavi országos másodosztályú 
versenyen második helyezést ért el, ezzel jogot nyert, hogy jövőre az 
NB 1-ben szerepeljen. Az eseményről lapunk következő számában 
számolunk be bővebben.

ápriliSi hArcSAkAlAnd. 
Barkóczi Gábornak 22-én, 
pénteken 22 óra 10 perckor 
rabolt rá a csalihalra egy 38 
kg 80 dkg-os, 170 cm hosszú 
bajuszos. 40 perces fárasztás 
után vágóhorog segítségével 
került partra. Gábor segítője 
Tibor testvére volt. A kisvárdai 
DSHE gazdasági vezetője 
eddigi életének rekordfogása 
a kisvárdai Nagylaposon lévő 
horgászhelyén történt.

tíz évES hAlAk. 
Hatházi László sóstóhe-
gyi horgász fogta ezt a 14 
kg-os folyami harcsát a 
tiszaberceli Kozma-tavon 
június 3-án. 2008 máju-
sában egy 11, november-
ben egy 19,5 kg-os, 2010 
őszén egy 17, és 9 kg-os, 
majd 2011-ben a képen 
látható akadt horogra. 
Egyik harcsa sem lett 
visszatéve a tóba. 

tAvASzi tórEkordEr. 
Még április 16-án, az esti órák-
ban akasztotta ezt a tórekor-
der halat Frankovics Gábor a 
kisvárdai horgásztavakban. A 
17 éves sporthorgász kisöccse, 
László segítségével emelte 
partra a 170 cm-es, 39,43 kg-os 
harcsát. Egy héttel korábban 
egyetlen éjszakán egy 24 és 
egy 12 kg-os harcsával könnyí-
tette meg a kisvárdai tórend-
szert. Húsvét hétfőjén pedig 
egy újabb 38 kilós bajuszos 
volt Gábor fogása. Farkas LászLó

Ez Eddig A lEgnAgyoBB. Egy 
hónapon belül a pontyhorgászok 
megfogták a harmadik kapitális 
méretű harcsájukat is a Székely-
Őzetanyai-víztározón, melynek 
súlya a 38, és 40kg-ost követően 
ezúttal 52 kg-os volt. Ez utóbbi egy-
ben tórekordnak is számít. A halat 
június 4-én éjszaka 1 óra 30 perckor, 
fél órás fárasztás után Csata István, 
szatmárnémeti lakos fogta 4 szem 
büdös kukoricával.

grAtulálunk! Jól kez-
dődött a tavaszi horgászat 
Levenda Attila horgásztár-
sunknak, aki március 29-én 
este 19-óra és 22-óra között 
fogta zsákmányát a nyírbátori 
horgásztóban. Az első harcsa 
19 kg-os, a második 9 kg-os 
súlyt ért el. 

pArtrA cSAlvA. Május 9-én 
napközben, a kékcsei Juszku 
Gábor 45 perces fá rasztás után 
tudta partra csalogatni ezt a 
38 kg-os harcsát a Székely-
Őzetanyai-víztározóból.

kApitáliS AfrikAi. Berecz 
László kótaji horgász fogta a 
12,6 kg-os afrikai harcsát május 
28-án a tiszaberceli Kozma-
tavon. Ajándéka, hogy ingyen 
próbálkozhat újra megfogni a 
halat, mivel az visszakerült a 
tóba. Aki ezt a halat megfogja, 
az a legközelebbi alkalomkor 
ingyen próbálkozhat újra.

MájuS 11-én a Császárszállás 
HE tagja, Rácz Anna az oláh-
réti víztározón 8 kg-os amurt 
csalt horogra. A hal egy 2 kg-os 
ponttyal együtt visszakapta 
szabadságát.

nAgy fogáS. Április 29-én 24 
órakor a tiszanagyfalui Nagy-
Morotván – csali Enterprise 
tackle csaliimitációval – fogta 
a 14,08 kg-os pontyot Puki 
Krisztián. A gyönyörű tükrös 
fertőtlenítés és fotózás után, 
visszanyerte szabadságát!

MAGAZIN
Villantówww.villantomagazin.com

Rekordfogások megyénkben

Levél az országgyűlési képviselőknek!

SzAMoSÚjlAki BAjuSzoS 
nApok. Rádi Lászlónak a 
Szamosújlaki holtágon, a 
Tisza-Szamosközi HE vízterü-
letén jöttek, április 6-án, 7-én 
és 8-án a a harcsák, köztük 
egy 7 kg-os, 14 kg-os, 17,2 kg-
os, 20,5 kg-os és a legnagyobb 
a 30 kg-os. 

Lukács Barna egy 
szép lénai tokkal
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Kiesett a csónakból
Horgászás közben vesztette éle-

tét egy 72 éves fehérgyarmati férfi. 
Az idős ember csónakból horgá-
szott a penyigei tavon június 19-én 
este. A többi horgász a csobbanást 
hallva a segítségére sietett, partra 
húzták és megpróbálták újraélesz-
teni, de már a kiérkező mentők 
sem tudtak rajta segíteni. Az el-
sődleges orvosi vélemény szerint 
halálát fulladás okozta, a Fehér-
gyarmati Rendőrkapitányság köz-

igazgatási eljárás keretében, szak-
értő bevonásával vizsgálja, hogy 
az idős férfi rosszullét következté-
be esett-e a vízbe.
Fülöp Gergely r. százados, szóvivő 

Sajnos, ebben az évben már nem 
ez az első horgászbaleset a me-
gyénkben. Kérjük a tisztelt hor-
gásztársainkat, vigyázzanak a saját 
és társaik testi épségére, életére. 
Nehogy bánatot és szomorúságot 
okozzon ez a gyönyörű szenvedély.

Sikeresen teleltek halaink
Természetes vizeink halál-

lománya a fagyok ellenére 
minimális veszteséggel és 
túlnyomórészt egészségesen 
vészelte át a telet.

A hosszan tartó áradásokhoz tár-
suló meleg időjárásnak köszönhe-
tően az utóbbi 50 év legnagyobb 
halszaporulatának örülhetünk. Az 
ivadékállomány sikeresen áttelelt. 
A természet is besegített, bőven 
jött áradás a tél folyamán. Sokfe-
lé rendszeresen ellenőrizték a víz 
oxigéntartalmát, a behavazott jégen  
ablakot nyitottak a napfény hatásá-
ra oxigént termelő algák számára, 
a Tisza-tavon pedig a korábbinál 
magasabb téli vízszintet tartottak, s 

veszély esetén zsilipnyitással frissí-
tették a tározótér vizét. A nagyobb 
vizekben még most is a mélyebb ré-
szeken tartózkodnak a tavalyi pon-
tyok, balinok, süllők és harcsák, de 
az arasznyi csukák már partközel-
ben lesik az ugyancsak egészséges 
és jó kondícióban lévő dévér-, kari-
ka- és laposkeszeg rajokat. A kisebb 
vízfolyásokban pedig, ahol a halak 
nem tudnak mélybe húzódni, az iva-
dékhálós mintavételek során szép 
számmal kerülnek elő múlt évi pon-
tyok és balinok. Az ivadék sikeres 
áttelelése az idei fogásokban még 
nem játszhat szerepet, de a követke-
ző évekre nézve reményt keltő. 

Magyar Haltani Társaság

I. Megyei Gyermek Horgász-
tábor Tiszavasváriban!

I. bentlakásos horgásztábor

A tiszavasvári Alkaloida 
„Lombik” Horgász Egye-

sület, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Szövetsé-
ge támogatásával első alka-
lommal rendezi meg megyei 
gyermek Horgásztáborát.

Helye: Tiszavasvári – Strandfür-
dő, Mákvirág Centrum, Elhelyezés 
tégla épületben. Időpontja: 2011. 
július 11-15-ig.
Érkezés: 2011. július 11. hétfő 
reggel 8 órakor a Kacsás-tónál 
(Polgári út eleje, a benzinkúttal 
szemben, a Keleti-főcsatorna híd-
jának lábánál.)
Korosztály: 8–14 éves korig.
Étkezés: napi 3x.
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő (a 
helyszínen jelentkezéskor fizetendő!).

Jelentkezés: Fejes László-
nál, az egyesület elnökénél, a 
06-30/515-01-74-es telefonszá-
mon, vagy a fejes.laszlo@intrafox.
hu e-mail címen.

Továbbá a megyei horgász szö-
vetség irodájában: a 42/411-372-es 
telefonszámon vagy a szabolcs.
megyeihorgasz-sz@t-online.hu 
e-mail címen lehet, a jelentkezési 
lapnak megfelelően.

Egyesületenként összegyűjtött 
jelentkezéseket várunk, amit je-
lentkezési sorrendben tudunk el-
fogadni, maximum 14 főig!

Programok:
Délelőtt horgászat, délután hor-

gász foglalkozások, környezet- és 
természetvédelmi kiselőadások, 
szabadidős foglalkozások, ver-
senyhorgász bemutató, stb., késő 
délutánonként zárásig strandolás!

A Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület, 

a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B Megyei Szövetség 
támogatásával 

2011. július 24.-július 29. között  
bentlakásos horgásztábort szervez 
a Máriapócsi Horgásztavon, me-
gyénk 8–15 év közötti fiataljai ré-
szére. Hangulatos környezetben, 
igen jól telepített helyszínen, fe-
ledhetetlen 6 napban lehet részed. 
Fogható halak: ponty, amur, süllő, 
harcsa, keszeg, kárász. 

Részvételi díj: maximum: 25.000 
Ft/6 nap, mely a támogatással és 
a létszámtól függően csökkenhet! 
A fizetés módja: jelentkezéskor  

10 000 Ft előleg, és a táborba ér-
kezéskor a második rész. Ellátás: 
napi 3x. Utazás: egyénileg

Jelentkezés:
 Turcsán András 20/216-0532  ●●

pepeca@freemail.hu, vagy a 
 Végállomás horgászboltban Nyír-●●

egyházán az állomással szemben, 
valamint 
 a Carp Zoom horgászszaküzletben ●●

Nyíregyháza Szent I. u. 11., illetve 
 a megyei szövetség irodájában, az ●●

adatok megadásával, a részvételi 
díj befizetésével.
A részvétel elfogadása a jelentke-

zés sorrendjében, legkésőbb 2011.
július 18-ig! További információ: 
Turcsán András 20/216-0532 pepe-
ca@freemail.hu

Rapsic a pácban (Székely)
Orvhorgászt értek tetten a hal-

őrök március 26-án délután Szé-
kely közelében, majd értesítették 
a rendőröket. A fiatalember tilalmi 
időszakban, engedély nélkül fogott 
ki a 4-es főfolyásból összesen ti-
zennyolc kilónyi, 17 600 Ft értékű 

halat. A 18 éves nyíribronyi lakost 
a Demecseri Rendőrőrs tulajdon 
elleni szabálysértés miatt őrizet-
be vette és bíróság elé állítják. A 
huszonkét csukát, melyek egy ki-
vételével méreten aluliak voltak, a 
halőrökre bízták. 

BAlin. 
Balogh Géza 
horgászbarátunk 
nagyon örült 
a Sonkádnál a 
Túrból kifogott 
balinnak. A puszi 
után a hal vissza-
került a folyóba.

MEgvitAttA Az ElnökSég iS A BESzáMolót.

Új Elnök rAkAMAzon. A közgyűlést tartott a rakamazi 
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület június 5-én, 
vasárnap. A vezetőségválasztáson a korábbi elnök nem jelöltette 
magát, a tagság Borbély Mihályt választotta meg elnöknek. Az idén 
is átadásra került a „Rakamazi Nagy Morotváért” kitüntetés, melyet 
Pájer Balázs és Ladányi Zoltán vehetett át. Az egyik díjat Fesztóry 
Sándor (Ladányi Zoltánnak), a másikat Farkas Ernő polgármester 
(Pájer Balázsnak) adta át (jobb oldali kép).

– 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

www.horgaszaruhaz.hu
E-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

iMprESSzuM

4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Tel.: 20/479-2820
     

      B
elföldi és nemzetközi

 teherfuvarozás, fuvarszervezés

Mező Tibor 3 kg-os, 50 cm-es 
dévérkeszeget fogott a tápcsa-
tornán április 12-én, 12 órakor

érdeklődni a 06-30/62-72-882-es számon

Dózsa György u. 9. szám alatt 
(KIOSZ székház) I. emeleti 

48 m2-es 

irodahelyiség 
eladó vagy kiadó! 

Vadkerti horgász hírek
A Nagykállói Sporthorgász 

Egyesület aktivistái a Vadkerti-táp-
csatorna mellett fát telepítettek, 
díszköveket raktak le, egyre ottho-
nosabbá teszik a területet. A horgá-
szok pedig szép sikerekkel hálálják 
ezt meg. Május 21-én Erdei Sándor 
egy 2 kiló 20 dkg-os csukát fogott 
csontival. Csáki Csabáné és férje 
is szeretett volna eredményes na-
pot zárni. A halak a pár hölgytagját 
részesítették előnyben, ő egy 3 
kg-os amurt mutathatott fel kevés-
bé sikeres férjének. Balázs László 
szintén egy 3 kg-os amurt vihetett 
haza. Május 23-án reggel Sinka 
Norbert elmondhatta, hogy aznap 

nem kelt hiába. Felsorolni is sok, 
hát még látni a 7 kg-os amurt, a 3 
kg-os csukát, és a két darab 2 kg-os 
pontyot. Büszkén mutatta meg va-
lamennyit a fotósnak.
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Az elmúlt év munkájáról, ered-
ményeiről az írásos anyagot 

elkészítettük, melyet az április 15-i 
elnökségi ülés megvitatott és a 
küldött közgyűlésnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. Igyekeztünk 
az elmúlt közgyűlésen elhangzott 
építő kritika szerint beszámolni. 

2010. évben is nagyon sok munka 
volt. A munkából egyaránt kivették 
részüket az elnökség tagjai, az iroda 
dolgozói, a halőrök, valamint a szakbi-
zottságok. A jelenleg is zajló gazdasági 
válság ellenére sikerült a megyei hor-
gász szövetség gazdasági helyzetét és 
stabilitását megőrizni, működésünkhöz 
vagy egyébhez hitelt felvenni nem kel-
lett, és a jövőben sem szándékozunk. 

PályázATI leheTőSéGek
Mint minden évben, 2010-ben is 

éltünk a pályázati lehetőségekkel, 
több helyre is adtunk be pályázatot. A 
Nemzeti Civil Alaptól még nem jött 
visszajelzés. A Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához beadott 
pályázatunkról viszont már döntöttek, 
400 ezer forintot kapunk erre az évre, 
míg 2010. évben 200 ezret kaptunk. Az 
önkormányzatnál örömmel mondha-
tom, hogy sikerült elérnünk azt is, hogy 
a sóstói tavakkal kapcsolatban megkö-
tötték az egyesülettel a szerződést.

A Sportszövetségek Egyesülete is tá-
mogatja szövetségünket 2011. évben is, 
közel 100 ezer forinttal. Az elmúlt év-
ben sikerült új vízterület halászati hasz-

nosítási jogát is elnyernünk, ez a Kele-
ti-övcsatorna. Ettől az évtől kezdődően 
megindult rajta a horgászat és halászati 
tevékenységet is engedélyeztünk 3x3 
méternél nem nagyobb területű emelő-
hálóval. A tunyogmatolcsi területi éves 
jegy is jó erre a vízterületre. Beadtuk 
pályázatunkat a Rohodi-víztározóra is, 
de nem sikerült elnyernünk.

Szerettük volna a Leveleki-víztározót 

is közösen kezelni az önkormányzattal, 
de a polgármester úr meggondolta ma-
gát, elállt a közös hasznosítástól, és a 
Szabolcsi Halászati Kft.-vel kötött egy 
megállapodást. Ezt követően le is mon-
dott az egyesületi elnöki posztjáról. 

A tiszadobi vizet a minisztérium a 
a Szabolcsi Halászati Kft.-nek ítélte, 
2011. évtől már ők adják ki rá a terü-
leti jegyet. Külön jegy van a tiszadobi 
holtágra, 14 ezer forintba kerül, a tiszai 
jegy nem jó rá, holott korábban arról 
volt szó, hogy igen. Az egyesület nem 
kapott forgalmazási jogot, a tiszadobi 
területi jegyet és azzal együtt a Tisza 
Rétköz egyesületi tagságot is a helyi 
CBA abc-ben lehet rendezni. 

VIzeINk
Nemrégiben a Keleti-főcsatorna töl-

tésén való nehéz közlekedés miatt, és 
a hétvégi telkek lesorompózása miatt 
több panaszos horgász keresett meg 
minket és a Hajdú megyei szövetséget 
egyaránt, továbbá a Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóságot is. 

Megkerestük a szakminisztériumot, 
s javult a TIKÖVIZIG hozzáállása is 
a problémáinkhoz. Ennek orvoslására 
összehoztunk Debrecenben egy meg-
beszélést két vízügyi szakemberrel és a 
Hajdú megyei ügyvezetővel. Elküldtük 
a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnak 
a kérelmünket. Kértük tehát a töltés 
rendbe hozatalát, a sorompók felszá-
molását, hogy a horgászok nyugodtan 
közlekedhessenek. Továbbá a nagy 
balesetveszélyes fák kivágását. A töltés 

közlekedésre alkalmas állapotához hoz-
zájárulásként szövetségünk felajánlot-
ta, hogy ezer forintot befizet a Vízügyi 
Igazgatóságnak, minden eladott éves 
területi jegy után. Hajdú megye már 
évek óta fizet az említett TIKÖVIZIG-
nek a hozzájárulást. 

Ebben a beadványunkban kértük 
még, hogy a Keleti-főcsatornát a Nyu-
gati-főcsatornával összekötő csatorna-
szakaszról adjanak egy szakvéleményt, 
hogy az esetleg értelmezhető-e a Keleti 
részeként, amennyiben nem, úgy járul-
janak hozzá annak halászati vízterület-
té nyilvánításához. Ugyanis jelenleg 
nincs ott jogosultságunk ellenőrizni. 
És ha valaki a Keletin engedély nélkül 
horgászik és meglátja, hogy jön a halőr, 
átmegy erre a vízre, ahol már nem lehet 
ellenőrzés alá vonni.

Meg is kaptuk a választ, a pontokba 

szedett felvetéseinkre pozitívan csak a 
felajánlott pénzösszeg vonatkozásában 
reagáltak. 

A Keletin kialakult áldatlan álla-
potok miatt úgy döntöttünk, hogy egy 
pályázatot próbálunk benyújtani az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramhoz stégépítés és partrendezés tár-
gyában. Ez a pályázat 60% intenzitású, 
tehát 40% önerő szükséges hozzá. 

TAGléTSzáM, FoGáSI 
ereDMéNyek, hAlGAzDálkoDáS

1.) Fogási eredmények
A megyei horgászlétszám 2010. 

évben csökkent, (696 fővel) a 2009. 
évihez viszonyítva, jelentős csökkenés 
sajnos a felnőtt létszámban tapasztal-
ható. 2010. évben 73 horgászegyesület 
működött, két új egyesület is alakult, a 
Cégénydányád Önkormányzat Horgász 
Egyesület, vízkezelőként, és a csengeri 
Jonathán Rend Egyesület, akik kér-
ték felvételüket a szövetségbe. Timár 
községből jelezték, hogy megalakult a 
Timári Horgász Egyesület, megtörtént 
a bírósági bejegyzés, és kérték felvéte-
lüket. Vízkezelő egyesületként fognak 
működni.

Sajnos, megszűnésről is kell beszá-
molnunk, mivel év közben megszűnt a 
nyírbátori Bátor Coop HE. 

Az elnökség kialakított egy álláspon-
tot, melyről határozatot is hozott, mely 
szerint: a víz nélküli egyesületek szö-
vetségbe törtnő felvételét csak abban 
az esetben támogatja, ha az adott tele-
pülésen vagy annak közelében nincsen 
hasonló jellegű horgász egyesület, és 
az egyesület valódi közösségi célokat, 
nemcsak egyéni vagy üzleti érdeket kí-
ván szolgálni. 

halfogásról:
2010. évben az össz. halfogás nőtt, 

(1024 kg-mal) az elmúlt évihez viszo-
nyítva, az 1 fogási naplóra kimutatott 
halfogás is csekély mértékben ugyan, 
de növekedést mutat. Nőtt a halfogás 
az egyesületi és a szövetségi vizeken 
egyaránt, ami örvendetes, a sok magán-
tó mellett. 

Megyei átlag egy leadott fogási 
naplóra: 2009-ben: 19,21 kg, 2010-
ben: 19,23 kg. országos átlag egy 
leadott fogási naplóra: 2009-
ben: 19,93 kg, 2010-ben: 21,04 kg

2010. évi területi jegy árbevételünk 
alulmaradt a tervezettől valamennyi ke-
zelésünkben lévő vízterületünkön.

Összességében nézve a terv: 35,5 
millió, a tény pedig 30,7 millió forint 
volt. Tehát 4,8 millió forint területi-jegy 
árbevétel kiesésünk volt

A telepített halak összértéke 2009. 
évben 13 255 612 Ft, míg 2010. évben 
10 281 225 Ft volt. Ehhez még hozzá 
adjuk az Állami halasítást, ami 889 
500 Ft (2009-ben az Állami halasítás: 
1 596 660 Ft volt). Így gyakorlatilag: 
11 170 725 Ft értékű hal került a Szö-
vetségi vizekbe!!!

A 2011. éV
A 2011. évi munkatervet az elnökség 

megvitatta és jóváhagyta, amit a küldött 
horgásztársak is tanulmányozhattak. A 
gazdasági pénzügyi munkáról egy pár 
szót: 

Alapelvünk, hogy takarékosan gaz-
dálkodjunk!

Sajnos, a 2010. évet mínusz 139 073 
forinttal zártuk. Erre az összegre az el-
múlt évek maradéka nyújtott fedezetet. 

A szövetségi tagdíjat a 2005. évi 
küldöttközgyűlésen emeltük, tehát már 
6 éve 1200, illetve 600 Forint. Sajnos, 
a Magyar Országos Horgász Szövet-
ség 2012. évtől már határozott a tagdíj 
emeléséről, így közgyűlésünknek is 
javasolnom kell, hogy tagdíjemelést 
hajtsunk végre 2012. évtől. Felnőttek 
esetében: 1500 Ft-ot, ifiknél 700 Ft-ot 
javasolok, ha ezzel a küldött horgász-
társak is egyetértenek.

A 2011. éVI kölTSéGVeTéS 
ISMerTeTéSe

A 2011. évi költségvetésünket is 
mindenek előtt a takarékos gazdálkodás 
jegyében készítettük el. 

Irányításon a tervezett bevétel  
és kiadás: 31 280 000 Ft. 

A vízterületeken tervezett bevétel 
és kiadások: 

13 867 500 Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
10 141 500 Keleti-főcsatorna
8 825 000 Császárszállás
302 000 Halásztanyai-csatorna
33 136 000 Vízterület összesen
31 280 000 Irányítás
64 416 000 Mindösszesen

AkTuAlITáSok:
A Rákóczi Halászati Szövetkezet 

vízterületére szóló gyermekjegyét 
terítjük. Ára 2500 Ft lesz. Erre azért 
volt szükség, mert a megyei gyerek-
jegyben az idén már nem szerepel a 
Felső-Tisza, hiszen mindenki előtt 
ismeretes, hogy Hajdú megyével 
készítettünk közös gyerekjegyet.

És végül felhívnánk azon egye-
sületek figyelmét, akik az államtól 
kapták haszonbérbe a vizüket, ne-
kik lejárt a halgazdálkodási tervük 
2010. december 31-én. Ezt meg 
kell újítani és a halászat hatóságnak 
megküldeni. 

Természetesen a halászati ha-
tóságnak 1 ezer forint igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetnünk, 
továbbá aki természetvédelmi te-
rület vagy Natura 2000-es, további 
12 000 Ft-ot. Javasoljuk, hogy az 
eddigiek szerint készítsék el az em-
lített üzemtervet, és lejáratnak már a 
haszonbérlet végét jelöljék meg. 

Fesztóry Sándor

A Szamos folyónkról tíz évvel 
ezelőtt úgy beszéltünk, hogy élő-
világának vége. Bizony, aggasztó 
is volt a helyzet, de a természet 
olyasmire képes, amire az em-
ber aligha. Április hatodikán a 
Szamosangyalos határában – a 
Szamosnak ezt a szakaszát járja 
Adorján György, a halász, aki 
nem mellesleg vadászik is –, úgy 
döntött, a déli sziesztája idején 
megnézi a varsákat.

Amikor csónakjával az egyik 
varsához ért, azt érezte – mikor 
fel akarta szedni –, hogy a var-
sa beleakadt valamibe, de az is 
lehet, hogy uszadék fa került rá 
– mesélte a történteket. Termé-
szetesen igyekezett megmozgatni 
a hálót, s akkor vette észre, hogy 
egy jókora lyuk tátong halász 
szerszámán. Már tudta, itt valami 
van. Bal kezével folyamatosan 
a sérült hálót igyekezett össze-
fogni, jobb kezével pedig a varsa 
karikáit felszedni. A harcsa volt 
szorultabb helyzetben, hiszen a 
lyuk felé nem tudott visszafor-
dulni. Újabb rést pedig nem tu-
dott ütni, már nem volt annyi 
ereje. Gyuri pedig beemelni nem 
tudta a csónak oldaláról, ezért 
taktikát váltott. A vízi jármű vé-
gével közelített az óriáshoz, mert 
ekkor már tudta, karjában érez-
te, élete nagy halával találkozott. 

Derekasan küzdöttek, a harcsa 
teljes súlyával benne feküdt a 
varsában, amit a halásznak egye-
dül kellett a csónakba beemelnie, 
vagy vonszolnia. Tény, a két mé-
ter 47 centiméter hosszú és 92 
kilogrammos szürke harcsa fél 
órás küzdelem után a ladik alján 
pihent a halásszal együtt. Ad-
orján György már régen sejtette, 
hogy kapitális harcsa van halász 
területén, de ekkorára nem gon-
dolt. Az élményt, amit átélt nem 
lehet elfelejteni...

Minden bizonnyal az étterem-
ben a harcsapaprikás után sokan 
fogják mondani. Ez finom volt.

Zsoldos Barnabás

Rendszeres telepítés, 
jó kapókedv Sóstón

Április 17-én rendezték meg a 
Sóstói Nemzetközi Nyílt Horgász-
versenyt. 68 fő versenyzett. A ha-
lak kapókedvének kedvező idő-
járási viszonyoknak és a rendsze-
res telepítéseknek köszönhetően a 
versenyen több, mint 80 kg halat 
(43 db pontyot, sok apró halat) 
fogtak a versenyzők A legtöbb tör-
peharcsát fogó versenyző ifj. Büdi 
László: 65 darabbal. A díjazott ver-
senyzők kupát, érmet, oklevelet, 
értékes horgászfelszereléseket és 
Sóstógyógyfürdők Zrt. jóvoltából  
fürdőbelépőt vettek át. 

díjAzottAk
Gyerek kategória: 1. Pongor Tamás: 
2,74 kg, 2. Szőke Fanni: 1,54 kg. Ifi ka-
tegória: 1. Németh Márk: 4,96 kg, 2. 
Szőke Patrik: 3,14 kg, 3. Isaák Ferenc: 
2,80 kg. Felnőtt fenekezős kate-
gória: 1. Nagy Károly: 8,34 kg (5 db 
ponty), 2. Szántai Sándor: 6,30 kg, 3. 
Kecskés Csaba: 6,22 kg. Felnőtt úszós 
kategória: 1. Faragó Sándor: 13,20 kg 
(7 db ponty), 2. Győri Zoltán: 10,02 kg 
(6 db ponty), 3. Pallai-Farkas Ferenc: 
6,22 kg (3 db ponty). Meghívott ven-
dég kategória: 1. Iglainé Perecsi Zsu-
zsa: 6,08 kg, 2. Vladislav Kipcsikov: 5,10 
kg, 3. Kiss Lajos: 4,80kg.

Csak az időjárás volt mostoha
A Bujtos HE május 7-én házi 

horgászversenyt rendezett a keze-
lésében lévő Bujtosi-tavon. A mos-
toha időjárás ellenére elfogadható 
eredmények születtek: 
Felnőttek: 1.Nagy Gábor 5,05 kg, 2. ifj.
Papp László 3,15 kg, 3. Ignácz Zoltán 

2,90 kg. Ifi.: 1. Benkő Tamás József 2.45 
kg, 2. Kordován Marcell 0.90 kg. Gyer-
mek: 1. Szilágyi Zsolt 0,20 kg, 2. Benkő 
Balázs Bence 0,10 kg.

A jó hangulatú rendezvény közös 
ebéddel ért véget.

A vezetőség

Nagyon sok volt a munka

A tavasz legszebb pillanata
A tavasz egyik legszebb pilla-

nata számomra március 15-én ez 
a 7 kg 7 dkg-os, 97 cm-es nyurga 
ponty. Egy puszi kíséretével óva-
tosan visszahelyeztem az életteré-
be és reménykedem, hogy nagyon 
sok horgásztársamnak 
fog még akkora örömöt 
szerezni, mint számom-
ra. Mint vizsgázott hal-
őr szeretném egy né-
hány szabályra felhívni 
a figyelmet. Először is, 
a szabályok nem isme-
rete nem mentesít a fe-

lelősség alól. Ezt értem azalatt, 
hogy minden horgásznak ismernie 
kell a rá vonatkozó jogszabályokat. 
Természetesen a legtöbb horgász-
egyesület saját horgászrendet ala-
kít ki. Ha ismeretlen vízterületen 

akarok horgászni, először 
is meg kell ismernem a 
helyi horgászrendet és a 
megváltott napijeggyel 
csak ezután kezdem el a 
horgászatot.

Barkóczi Gábor a kisvárdai 
Dolgozók Sporthorgász egye-
sületének gazdasági vezetője A kocSordi Tavasz kupa győztesei

nEMzEtközi vErSEny. Bodrogszerdahelyen tartott nemzetközi horgász-
versenyen a megyei szövetségünk is képviseltette magát egy csapattal.

Élete nagy harcsája
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A 2011. évi megyei küldöttközgyűlés elismerései
Az elmúlt évben a környe-

zetvédelmi munkában 
legaktívabban részt vett 
egyesületeket a MOHOSZ és 
a Környezetvédelmi Miniszté-
rium elismerő oklevélben ré-
szesítette, melyet Virág Imre 
elnök úr adott át az országos 
elnök felkérésére. 

A környezetvédelmi oklevelet 
kapta: Nagyhalászi Rétközi Hor-
gász Egyesület, Kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesület, a gulácsi Ti-
szavirág Horgász Egyesület, Má-
riapócsi Horgász Egyesület, Milo-
tai Tiszavirág Horgász Egyesület, 
Ököritófülpösi Horgász Egyesület. 

Tovább átadásra került a me-
gyei horgászmozgalom és horgász 
közösség érdekében kifejtett ered-
ményes munkájukért kitüntetést 
vehettek át:

 
„Horgászsportért” emlékpla-

kett: Soltész Bertalan, Tunyogma-
tolcs polgármestere, aki sokat segít 
a Holt-Szamos körüli teendőkben, 
kiemelve a halpusztuláskor nyúj-
tott segítségét. 

„Horgászsportért” emlék-
plakett: Kovács József, akit „Ko-
vács-apuka” néven ismerünk, soká-
ig a megyei válogatott tagja volt, és 
aki gondoskodott az utánpótlásról, 

ugyanis két fia most is tagja a me-
gyei válogatottnak, kisebbik fia pe-
dig már az országos válogatott keret 
tagja. Sokat tesz a horgászat, mint 
versenysport népszerűsítéséért.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Zséder János, a kocsordi 
Réti Csík Horgász Egyesület ala-
pító tagja, aki sokat tevékenykedik 
a horgászegyesületért, kiemelve a 
2005. évi halpusztuláskor végzett 
munkáját. 25 éve a kocsordi Krasz-
na Horgász Egyesületben is aktí-
van dolgozik.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Tamás Géza, az 1989-ben 

alakult milotai Tiszavirág Horgász 
Egyesület alapító tagja. Társadalmi 
munkájával és anyagi támogatással 
is sokat segített az egyesület be-
indításában. Titkára, majd elnöke 
volt, az egyesület tiszteletbeli örö-
kös elnökké választotta.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Tóth Árpád, a Máriapócsi 
Horgász Egyesület elnöke. Szív-
ügyének tekinti a fiatalok környe-
zettudatos nevelését a horgászaton 
keresztül, évek óta szervez színvo-
nalas ifjúsági horgásztáborokat is 
Máriapócson. Írásait, cikkeit gyak-
ran megtaláljuk a Villantóban és a 
Kelet Magyarországban egyaránt. 

Alulírott Fesztóry Sándor 
a Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
ügyvezető igazgatója az alábbiak-
ban keresem meg.

Szervezetünk 1993. évben ala-
kult, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye horgászegyesületei hozták lét-
re saját elhatározásukból azzal a 
céllal, hogy a Magyar Országos 
Horgász Szövetség tagjaként a me-
gyénkben élő horgászok érdekeit 
képviselje. Jelenleg a megyében 
fellelhető 74 horgászegyesületből 
72-t tudhatunk a tagjaink sorában, 
ami éves szinten átlag 14–15 ezer 
fős tagságot jelent, melynek révén 
a megye legnagyobb civilszerveze-
te vagyunk! 

A nyíregyházi központtal mű-
ködő Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége 2011. 
május 4-én megtartott küldöttköz-
gyűlésén a IV.2/2011. számú hatá-
rozatában feladatként szabta meg 
számomra, hogy írásban forduljak 
a megye valamennyi országgyűlési 
képviselőjéhez és írásban kérjem a 
támogatásukat a megye horgászai 
érdekeinek érvényesítésében. 

A horgászatot és a halászatot 
jelenleg az 1997. évi XLI. törvény 
és az ehhez kapcsolódó rendeletek 
szabályozzák. Információim szerint 
egyrészt az országgyűlés rövidesen 
módosítani készül az említett jog-

szabályt, másrészt rövidesen lejár 
a Magyar Állam által 2000. év-
ben nyilvános pályázaton 15 évre 
meghirdetett halászati vízterületek 
(folyók, víztározók, bányatavak, 
stb.) halászati hasznosításának 
a joga. Ezzel kapcsolatosan arra 
kérem Önt, hogy mind a törvény-
módosítás előkészítése alkalmával, 
mind a halászati vízterületek pá-
lyáztatásával kapcsolatosan tartsa 
szem előtt és segítse a megyében 
működő civil szervezetek-horgász-
egyesületek érdekeinek érvényesí-
tését! A fentiek alátámasztására az 
alábbiakban szeretnék érvelni, és 
néhány, a horgászat jelentőségét 
meghatározó tényről tájékoztatni:

Jelenleg a megyében cc. 6.500 
ha halászati vízterület található, 
de ennek csak mintegy 14%-án 
gazdálkodik horgász szervezet, 
ami az országos átlaggal szem-
ben – ami mintegy 50% – nagyon 
alacsony!

Ma Magyarországon a halhús 
fogyasztás mintegy 30%-át a hor-
gászfogások teszik ki. Ez átlagban 
megyénkről is elmondható, annak 
ellenére, hogy alacsony a horgász-
kezelésű vízterületek aránya. Érde-
kes tény ezzel szemben, hogy a me-
gye halfogási statisztikája alapján 
az innen kifogott hal 60%-át mégis 
a horgászérdekeltségekbe tartozó 
vizekből fogják! Ebből következ-

tetve logikusnak tűnhet, hogy ha 
növelni lehetne a horgászkezelésű 
vizek arányát, feltehetően növelhe-
tő lenne – a horgászfogások növe-
kedése útján – az 1 főre jutó hal-
húsfogyasztás mennyisége is, ami 
a halhús egészségmegőrző szerepe 
miatt is kívánatos lehet, hiszen ma 
Magyarországon a halhús fogyasz-
tás mennyisége mindössze 4 kg/fő 
körül mozog, amivel Európában az 
utolsók között vagyunk.

Szintén fontos szempont és jelen-
tős társadalom-politikai kérdés is, 
hogy a természetes vizek mentén 
található települések egyik kitörési 
pontja lehetne a horgászturizmus. 
Jelenleg a vizeink nagy többsé-
gében kevés hallal és viszonylag 
rossz fogási lehetőségekkel talál-
kozhatunk, ez pedig egyáltalán 
nem kedvező a horgászturizmus 
szempontjából.

A nonprofit szervezetek (horgász-
egyesületek) tért nyerésével jelen-
tősen növekedhet az a másodlagos 
gazdasági haszon is, ami a horgá-
szat, a horgászturizmus háttér és 
kiszolgáló iparában nemzetgazda-
sági szinten is megjelenik. 

Mindezen túlmutat, hogy a hor-
gászat olyan természethez kapcso-
lódó szabadidő eltöltési forma, ami 
jelentős mértékben hozzájárul a 
lakosság testi és szellemi egész-
ségének a megőrzéséhez! 

Fontos tehát a jelenlegi gyakor-
latot megváltoztató szemléletváltás 
is, amire jelentős és valós társadal-
mi igény mutatkozik. Ezzel össz-
hangban van a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által nemrég közzétett 
a „Nemzeti Vidékstratégia 2020” 
programja, melyben a „Halászati 
program” rész alatt többek között 
a következő olvasható: 

„Hazánk vízrajzi adottságai és 
hagyományai miatt jelenleg igen 
fontos szerepet játszik Európa édes-
vízi haltermelésében. Természetes 
vizeinken jelenleg a halászati hasz-
nosítás jelentősége csökken, és a 
horgászhasznosítás kerül egyre in-
kább előtérbe. E folyamat társadal-
mi, gazdasági és fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe véve is kí-
vánatos. A természetes vizek halál-
lományának gazdasági célú halá-
szati hasznosítása helyett a benne 
rejlő potenciálból horgásztatással 
lehet társadalmi és gazdasági tőkét 
kovácsolni, ezért szorgalmazni kell 
az ehhez szükséges strukturális vál-
tozások kidolgozását.” 

Kérem tehát Önt, hogy a fenti 
elvek alapján a törvényhozásban 
végzett munkája során szívesked-
jen a horgász szervezetek érdekeit 
figyelembe venni!

Tisztelettel:
Fesztóry Sándor sk.
ügyvezető igazgató

A horgászat érdekében: Tisztelt Képviselő Úr!

Kraszna HE. Kocsord, átvette: 
Jakab János elnök

Tiszavirág HE. Gulács, átvette: 
Csapó LÁszló elnök

Rétközi HE. Nagyhalász Orosz 
Sándor elnök

Máriapócsi HE. Tóth Árpád 
elnök

Milotai Tiszavirág HE. átvette: 
Wachteinheim József

Környzetvédelmi oklevelet kaptak:

Verseny a Morotva-parton
Házi horgászversenyt rendezett 

– mely előtt jelentős mennyiségű 
halat telepítettek a kezelésükben 
lévő vízbe – a rakamazi Cormoran 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület a közösség kezelésé-
ben lévő Nagy Morotván június 
18-án, melyen 89-en vettek részt. 
A küzdelem az utolsó pillanatok-
ban dőlt el. 

Az eredményhirdetés után finom 
halászlével kedveskedtek a megje-

lenteknek. A kategóriák győztesei: 
Felnőtt: Balogh Bálint, nyugdíjas: 
Simon János, gyermek: Cseh Má-
tyás, ifjúsági: Skarbik József. 

Az egyesület június 25-én kör-
nyezetvédelmi napot tartott az 
Aranyosárkon. Újdonság, hogy 
az egyesület vezetésének dönté-
se alapján a Nagy Morotván és 
az Aranyosárkon éjszaka is lehet 
horgászni. A napijegy 0-24 óráig 
érvényes.

IX. alkalommal került megren-
dezésre a 48 órás Pecamánia Road 
Show. A versenysorozatnak június 
hónapban a kemecsei V.I.P. tó adott 
helyszínt. A versenyen 22 csapat 
indult, ahol számos sikeres és híres 
versenyzőt találhattunk 
a csapatok között.

A verseny sikerét több 
befolyásoló tényező is 
elősegítette. Többek kö-
zött a stabil időjárás és 
az ívás utáni időszak is 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a 48 óra alatt több mint 
103 mázsa halat fogja-
nak a csapatok. Ez a 

váratlan nagy fogási mennyiség 
hitelesítők hiányában nem hivata-
los világrekordnak számít, hiszen 
a versenyzők 90 másodpercenként 
fogtak egy 5 kilós halat. 

A teljes idő alatt 2105 db 5 
kiló átlagsúlyú ponty és 
amur került a horogra. 
A verseny legnagyobb 
hala 17,5 kilót nyomot 
és az első helyezést 
Tom Carp nevű romá-
niai csapat nyerte el a 
közel 1 tonnás fogási 
eredménnyel. 

Ez mind 48 óra alatt 
történt. Hihetetlen...

24 órás pontyvadászat
Az idei első 24 órás ponty-

fogó horgászversenyét a 
Máriapócsi Horgász Egyesü-
let május 21-én és 22-én ren-
dezte meg.

A versenyen 40 fő vett részt, 
akik összesen a 24 óra alatt 68 kg 
halat fogtak. 
A verseny végeredménye: 1. Gyarmati 
László (19,76 kg), 2. Zsigó László (16,09 

kg), 3. Tajti József (15,82 kg). A legna-
gyobb halat (3,64 kg-os ponty) Zsigó 
László fogta.

A verseny eredményhirdetését 
követően a verseny résztvevői ré-
szesei lehettek a „Horgászok háza” 
megszentelésének is. A ceremóniát 
megelőzően elismerő okleveleket 
vehettek át azok, akik segítettek a 
faház elkészülésében. 

Tóth Árpád, az egyesület elnö-
ke megköszönte a segítséget és 
kiemelte, hogy a kis ház elkészü-
lésénél létrejött összefogás jelle-
mezze a jövőben is az egyesületet, 
valamint azt kívánja, hogy a te-
lepülésen lévő civilszervezetek is 
hasonlóan fogjanak össze egy-egy 
jó ügy érdekében. Polyák Sándor 
horgásztárs az egyesületet egy ha-
jóval ajándékozta meg, amelyet az 
átadott kisházban helyeztek el.

A SzErEncSE A kállóiAknAk kEdvEzEtt. Nagykállóban maradt az 
első nagykállói horgászkupa! Felnőtt kategóriájában Sebők Zsolt érdemelte 
ki az első díjat, míg az ifjúságiban ifj. Tóth Imre végzett az élen. A résztvevők 
ebédjéről, a csülök pörköltről Mező Tibor gondoskodott. Borsi LászLó

Gyarmati lászló lett a 24 órás ver-
seny győztese Fotó: tóth árpád

Világrekord 48 óra alatt
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április 10-én a szeles, cse-
pergős időjárás ellenére 

Kocsordon nagy volt a ké-
szülődés mind a megyebeli 
horgászok, mind a faluban 
élő emberek körében. 

De ez a készülődés csöndes mél-
tósággal történt, ugyanis a Kraszna 
Sporthorgász Egyesület horgászai 
elhatározták Jakab Zsigmond volt 
polgármester és egyesületi elnök 
családtagjaival együtt, hogy ezen 
a napon – a megyei évadnyitó 
horgászversennyel egybekötve –, 
kopjafát állítanak a volt elnök úr 
tiszteletére.

Jakab Zsigmond felismerte a 
Kírvalaposi-tóban rejlő lehető-
séget. Megálmodta és megvaló-
sította a horgászokkal együtt azt 
a szabadidő eltöltésére alkalmas 
helyet, amely ma már a horgászok, 

a kikapcsolódni akaró családok ko-
csordi Mekkája.

Nyolc órára ünneplőbe öltözve, 
csöndben érkeztek – a megyei hor-
gász szövetség vezetői is –, akik 
szerették, tisztelték őt. Jakab János 
jelenlegi elnök méltatta tevékeny-

ségét, a megvalósult elképzelést 
és ígéretet tett – lehetőségükhöz 
mérten – a folytatásra, hiszen Ja-
kab Zsigmond Kírva-laposi álma 
csak részben valósult meg, de így 
is maradandót alkotott.

Szalay Kond tiszteletes úr a re-

formátus szertartás szerint olvasott 
fel egy igerészletet a Bibliából, 
majd megáldotta a Baráth János 
által készített kopjafát. A család 
nevében fia dr. Jakab Roland mon-
dott köszönetet a horgászoknak 
és mindenkinek, aki tisztelettel és 
szertettel gondol édesapjukra.

A koszorúk elhelyezéséhez nem-
csak a horgászok sorakoztak fel, 
hanem a község jelenlegi vezetői, 
a különböző intézmények dolgozói 
és a politikai pártok képviselői is. 
De többen voltak, akik magán-
emberként egy-egy szál virággal 
emlékeztek Jakab Zsigmondra. 

Így fél tíz órakor kezdődött a 
megyei évadnyitó verseny. Mint 
mondani szokták, a remény hal meg 
utoljára, s erre szükség is volt, mert 
a halak sem kedvelték a kellemetlen 
időjárást. Ez meglátszott a fogási 
eredményeken is, mely az előző 

évekhez képest gyengébbre sikerült. 
A verseny győztesei: U 14-es kor-
csoportban nyert Hornyák Bence, 
Nyíregyházi Vasutas HSE. U18-as 
kcs.: első Szilágyi Márk, Kocsord. 
A nők mezőnyében győztes: Vargha 
Viktória, Kis Sügér HSE, Mátészal-
ka. A férfiak, verseny szektor kate-
góriájában első lett: Kovács Gábor, 
Vasutas HSE, Nyíregyháza. A fene-
kezők között a gulácsiak taroltak, 
nyert Balla Ferenc. A díjakat Virág 
Imre, a megyei horgászszövetség 
elnöke, Barkaszi Sándor, Kocsord 
polgármestere és Fesztóry Sándor a 
megyei szövetség ügyvezető igaz-
gatója adta át.

A Jakab Zsigmond emlékserle-
get a kocsordi színekben verseny-
ző Molnár Bálint vehette át Jakab 
Kornéltól, és a vándorkupát ő őrzi 
egy évig. A szezonnyitó után min-
den jelenlévőt Turkó Sándor, a ver-
senybizottság vezetője invitált egy 
tányér forró babgulyásra, melynek 
elkészítéséért és a verseny lebonyo-
lításában való segítségért köszönet 
jár Jakab Jánosnak a Kocsordi HE 
elnökének és csapatának. 

Írta és fényképezte:  
Zsoldos Barnabás

A tyukodiak pihenő helye
Néhány nappal ezelőtt Tyu-

kod község polgármeste-
re, Nagy Miklós azzal fejezte 
be meghívását, hozz magad-
dal horgászbotot és élvezd a 
tyukodi horgászok vendég-
szeretetét.

Éltem a lehetőséggel. A gondo-
zott környezetben kellemes idő-
töltésre volt kilátás. Arról nem is 
beszélve, a már horgászók többsé-
gének a haltartójában fickándozott 
egy-két méretes ponty.

Nyéki Pál a HO-HO 2004 Hor-
gászegyesület elnöke, amint tehet-
te meglátogatott és elmondta, a 
településnek ezen a részén ember-

emlékezet óta víz állt, nádas borí-
totta a területet. Ezen nincs is mit 
csodálkozni, hiszen az Ecsediláp 
része is lehetett, vagy abból ma-
radt a lecsapolás után. A Torgyán 
éra alatt 38 millió forintot nyert a 
község és ebből a pénzből alakí-
tották ki a horgászok, a kikapcso-
lódni, pihenni akaró tyukodiak és a 
környékbeliek pihenőhelyét. Nyéki 
Pál elmondta, már az esküvői em-
lékfotók is készülnek a tó környé-
kén, ugyanis a félsziget tökéletesen 
megfelel a szerelmesek romantikus 
elképzeléseinek.

De vissza a horgászathoz, mert 
ez adja a szabadidő eltöltés lé-
nyegét. A tagság 50 főt számlál, 

a gyermek horgászok pedig tízen 
vannak. A fogható halak jelentős 
része ponty, amur és kárász. Min-
den évben a horgász szezon kezde-
tén tíz mázsa halat helyeznek a víz-
be és azt követően havonta három 
mázsa ponty, jelenti az utánpótlást. 
Kuriózumként compó – népies ne-
vén cigányhal – és afrikai harcsa is 
kerül a vízbe.

Itt megszakadt a beszélgetés, 
mert a mellettem ülő fiatalember, 
Nagy Gábor görbülő horgászbotjá-
ra figyeltünk. Sikerült megszákol-
nia második halát.

A gratuláció után az elnök nem 
kis büszkeséggel említette, hogy 
aki leül horgászni, a legtöbb eset-
ben eredményről is tud mesélni. Ez 
is fontos, de a legfontosabb, hogy a 
helybélieknek nem kell kilométe-
reket autózni. Ezért nem meglepő, 
hogy a tagságot a tyukodiak jelen-
tik. Persze, vannak kivételek, mert 
a következő szerencsés horgász 
Szamosangyalosról érkezett, Bíró 
Tamás fogását sikerült is megörö-
kíteni. A horogérett halak mellett a 
kapitális amurból 10-11 kg, ponty-
ból 6-8 kg-os példányok is vannak 
a tyukodi tóban.

A természet – köztük a ma-
dárvilág – szerelmesei is gyakran 

megállnak a parton, hiszen a nádas 
igazi fészkelő helye a – tőkés récé-
nek, a nádi poszátának, stb. – vízi 
madaraknak és kiváló ívó helye a 
halaknak, ami némi természetes 
utánpótlást is jelent. 

Számomra maradt a zsinórázta-
tás, noha egy kapást elkapkodtam. 
Ennek ellenére a tyukodi vendég-
látás tökéletes volt, mert Gábor 
nem engedte, hogy üres kézzel 
távozzam, hogy „rossz hírét kelt-
sem” a számukra nagyon kedves 
horgászvíznek.

Zsoldos Barnabás

Kopjafaavatás és verseny

Szeretnék köszönetet monda-
ni családunk nevében a kocsordi 
Kraszna Sporthorgász Egyesület 
vezetőségének, tagságának, hogy 
férjem, Jakab Zsigmond, az egye-
sület volt elnöke emlékét szeretet-
tel és tisztelettel őrzik. 

Ennek bizonyítéka, hogy Jakab 
János elnök úr kezdeményezésére 
kopjafa állítását határozták el. Ba-
ráth János, az egyesület vezetőségi 
tagja nagy gonddal készítette el 
az emlékoszlopot. Avatása 2011. 
április 10-én, a megyei évadnyitó 
verseny kezdete előtt a Kirva-lapos 
horgasztónál történt. 

Férjem számára fontos volt csa-

ládja, és a település közössége 
is. Igyekezett idejét, erejét min-
dig megosztani, polgármesterként 
azon fáradozott, hogy a többség 
élete szebb és jobb legyen. Sze-
retett családja és a község gondjai 
mellett a horgászegyesület fejlődé-
sét, a horgásztó fejlesztését, kör-
nyezetének szépítését, hírnevének 
öregbítését is szívén viselte. 

E kopjafa számunkra azt is je-
lenti, hogy az egyesü1et, annak 
tagjai ugyanígy gondolkodnak 
róla. Jelképe annak, hogy vala-
mennyien átérzik azt a felelőssé-
get, mellyel ő dolgozott, nagyra 
értékelik áldozatkészségét, az elért 

eredményeket, és folytatják az ál-
tala megkezdett munkát. Köszö-
netünket és hálánkat fejezzük ki 
mindazoknak, akik az emlékoszlop 
tervezésében, kivitelezésében részt 
vállaltak, és mindenkinek, aki jó 

szívvel őrzi emlékét. Köszönjük a 
megyei horgászszövetség elnöké-
nek, Virág Imre úrnak, a szövetség 
ügyvezető igazgatójának, Fesztóry 
Sándor úrnak, a verseny szakbi-
zottság elnökének, Turkó Sándor 
úrnak és mindenkinek, akik a fel-
avatott, Szalay Kont nagytiszteletű 
lelkész úr által megáldott kopjafán 
elhelyezték az emlékezés, a kegye-
let koszorúit, virágait és jetenlétük-
ke1 tisztelegtek. 

Bízunk abban, hogy az egye-
sületi tagok, és az ide látogató, 
pihenni vágyók velünk együtt még 
évtizedeken keresztül gyönyörköd-
hetnek e kopjafa szépségében, és 
mellette leróhatják kegyeletüket. 

Köszönjük szépen! 
Jakab Zsigmondné 

Köszönet mindenért

Horgászsportért:  
Kovács József 

Horgászegyesületért:  
Zséder János, Kocsord

Horgászegyesületért:  
Tamás Géza, Milota

Horgászegyesületért:  
Tóth Árpád, Máriapócs

Horgászsportért: Soltész Ber-
talan Tunyogmatolcs polgár-
mestere, a díjat átvette: Kovács 
Miklós alpolgármester

Nyéki Pál elnök (jobbról) és 
Nagy Gábor

Bíró Tamás zsákmányával

egy látkép a tóról

A virágok illata csak az 
apró halakat „bódította”

Május 14-én, szombaton a gu-
lácsi Tiszavirág HE horgászver-
senyt rendezett a helyi Holt-Ti-
szán. A horgászokat verőfényes 
napsütés fogadta már a korai 
reggel. Minden körülmény adott 
volt a jó versenyre. A vadvirá-
gok bódító illatában mindenki 
jól érezte magát, de a nagyobb 
halak csak csobbanással jelez-
ték, hogy ők is a vízben vannak. 
A horogra a kisebb keszegek, 
kárászok sokasága harapott rá. 
Amíg a horgászok a zsinórt áz-
tatták, az ügyes kezű asszonyok 
finom halászlevet főztek. 
helyezések: felnőtt: 1. Bihary Fe-
renc, 2. Kelemen Andor, 3. Lengyel 
Imre, 4. Szabó Gábor, 5. Alexa Pál. 
Gyermek: 1. ifj. Szabó Gábor, 2. Ke-
rezsi Koppány, 3. Tóth Bertalan. 

Koi pontyok a tóavató versenyen
A vályognyerés egykori bá-

nyagödrei helyén új hor-
gásztó és pihenőpark épült.

Mi mással is lehetne megnyit-
ni egy új horgásztavat, mint egy 
jó hangulatú horgászversennyel? 
Pontosan így tettek megyénk egyik 
frissen avatott, reménybeli hor-
gászparadicsomában, Encsencsen, 
ahol a Bogáti utcában április 16-án 
megnyílt a Halászsas-horgásztó.

Számos vendég, barát, ismerős 
vett részt az ünnepséggel egybe-
kötött megnyitó horgászversenyen. 
A versenyzők joggal büszkélked-
hettek a jelentős darabszámú és 
súlyú kifogott hallal, s különleges 
élményt nyújtott a néhány darab 
kifogott koi ponty is.

Az elmúlt évtizedekben e te-
rületről építkeztek a településen 

élő emberek: vályogot termeltek ki 
innen, ennek következtében elha-
gyatott bányagödrök alakultak ki. 
A látvány gondozatlan képet muta-
tott és balesetveszélyt is jelentett. 
Egy 2009 végén kezdődő beruhá-
zás eredményeként egy kitűnő hor-
gásztó, pihenőpark, játszótér épült 
meg, melyet a vendégek valójában 
április 23-tól vehetnek igénybe. A 
beruházás teljes költsége 70,3 mil-
lió forint volt, melyből 45,7 millió 
forint támogatási összeg, míg a 
fennmaradó részt hitelből biztosí-
totta a vállalkozó. 

A szabadidő hasznos és kellemes 

eltöltésére nyílik itt lehetőség az itt 
élők és valamint ide érkező ven-
dégek számára. A család minden 
tagja számára van kikapcsolódási, 
pihenési lehetőség kulturált, tisz-
ta, rendezett, igényes környezet-
ben. A terület közel hat hektár 
terület, melyből a tó területe 1,2 
hektár. A horgásztónál napijegyes 
horgászat, büfé, szép környezet 
várja a pihenni vágyókat szombat 
reggel 6 órától. A horgászat mel-
lett bográcsozási lehetőség, büfé, 
horgászcikk-kereskedés, illetve a 
gyermekek számára játszótér áll 
rendelkezésre.

Bihary Ferenc (jobbról) átvette az 
első helyezettnek járó díjat Balla 
Ferenctől és Csapó Lászlótól.

Kitüntetettek:
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Esett az eső, fújt a szél, haraptak a halak

Aux József valamit tudott

Második évben történt, 
hogy nem ifjúsági és 

utánpótlás, hanem U–14, 
U–18, U–22 korosztályú ver-
senyzők mérték össze tu-
dásukat ezen az országos 
csapatbajnokságra történő 
kvalifikációs versenyen. 

Az I. osztályra a csapatok rend-
ben megérkeztek. A regisztráció 
megtörténte után a csapatvezetők 
drukkjai közepette megtartottuk a 
sorsolást. Sajnos, az időjárás sem 
a versenyzők érkezését, sem a sor-
solást és magát a versenyt sem fo-
gadta kegyeibe. 

A verseny kezdetéig esett az eső, 
utána elég kemény szél borzolta a 
Leveleki-víztározó amúgy nyugodt 
vízfelületét. 

A versenyen részt vevő csapa-
tok nagy izgalommal készülődtek 
és versenyeztek, mivel az elmúlt 
időszakban a csapatok összetétele 

bizonyos mértékben változott és a 
II. osztályból felkerülő két csapat 
is kakukktojásnak számított, mert 
nem ismerték őket a már régen az 
I. osztályban szereplő csapatok. A 
jól előkészített pályán színvonalas 
verseny bontakozott ki, mely pálya 
előkészítéséért köszönet illeti meg 
a leveleki önkormányzatot. 

A versenyen az időjárás viszon-
tagságai ellenére is aránylag jó 

fogási eredmények születettek. 
Inspirálta a versenyezőket az új 
Laguna Kupa és a megyei horgász-
válogatottba való bekerülés.

Az eredményhirdetésnél jelen 
volt, és a kupákat, okleveleket át-
adta: Fesztóry Sándor, a megyei 
szövetség ügyvezető igazgatója és 
kislánya, míg a Laguna 2D Kft. 
2002. évben alapított nagyon szép 
vándorserleget ifj. Doránt Vilmos 

és kedves családja adta át az I. he-
lyezett Nyíregyházi Vasutas STE 
csapatának az elkövetkező 1 évre.

Az izgalmas verseny végeredménye:
i. nyíregyházi vasutas StE, 
Csapatvezető: Kovács József, verseny-
zők: női: Turcsánné Reskó Ibolya, U-14: 
Hornyák Bence, U-18: Petró Balázs, 
U-22: Kovács Gábor, felnőtt: ifj. Kovács 
József, Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Hornyák János.
II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Új Élet HE. Tiszalök

Jövőre a II. osztályban folytat-
hatja a versenyzést a: vásárosna-
ményi Postás HE, és a szintén 
vásárosnaményi Beregi Tiszavirág 
2009. HE. csapata.

Verseny Szakbizottság 

A megyei horgásztársada-
lomban nagy érdeklő-

désre tart mindig számot az 
egyéni horgászbajnokság. 

A kétfordulós küzdelemben meg-
méretették magukat úgy a „ver-
seny”, mint az amatőr horgászok, 
a délelőtti és a délutáni forduló 
alkalmával. Azért is volt fontos az 
egyéni bajnokság, mert válogató 
versenyt jelentett az OHCSB-re. 

Jól előkészített pálya fogadta a 
versenyzőket, akik kevesebben in-
dultak, mint tavaly, de a verseny 
alkalmával jó fogást produkáltak. 
Mint az az egyéni versenyeken 
„szokásos”, délelőtt gyenge szél, 
napsütés, délutáni fordulóban or-
kán erejű szél, dörgés, villámlás 
és nagy eső fogadta az indulókat. 
Ennek következtében a délutáni 
forduló 55 perc megszakítással, bő 
két órahosszáig tartott. 

Ez ugyan nem zavarta meg a ver-
senyzőket, és nem is volt hatással a 

jó eredményre. A leveleki pálya ki-
választásánál elsődleges szempont 
az volt, hogy hasonló adottságok-
kal rendelkezik, mint Sukorónál a 
Velencei-tó. Az érintettek szépen 
„meg is horgászták a vizet”, igazi 
jó horgásztechnikai eszközökkel, 
és ez jó előjel az OHCSB-re.

A nagyon fáradságos verseny 
befejeztével örültek a díjaknak, 

melyek átadásánál jelen volt: Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke, és az átadásnál segédke-
zett Szűcs Sándor, a versenycsapat 
vezetője. 

A verseny a fő célját elérte, az 
országos csapatbajnokságra neve-
zésre kerülő megyei válogatott bi-
zonytalan pontjaira választ adott, 
eldőlt az is, hogy a korosztályok-
ban és a kategóriákban ki a megyei 
bajnok, amit már nagy várakozás 
előzött meg.

Turkó Sándor
a verseny szakbizottság vezetője

A II. osztályú csapatbajnok-
ságra a szatmári részen 

lévő horgászegyesületek 
nagyon készültek, ugyanis 
minden szándékuk az volt, 
hogy visszakerüljenek az I. 
osztályba.

Nyolc csapat nevezett, ami a II. 
osztályra való tekintettel elég ma-
gas szám, ez bizonyítja azt, hogy 
horgásztársaink szeretik a verseny-

horgászatot. A kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesület remek pályát 
készített elő, és aránylag az idő-
járás is kegyeibe fogadta a ver-
senyzőket. Egy-két erősebb szél-
lökéstől eltekintve, nyugodt horgá-
szatot folytathattak a versenyzők, 
mely megmutatkozott az aránylag 
jó fogási eredményekben is, me-
lyek változóak voltak, de nagyon 
dicséretesek voltak, főleg a fiatal 
horgászoknál.

A mérlegelést nagy izgalommal 
várta minden csapat és ez nem is 
volt véletlen, mert az első három 
helyezett csapat 4 ponton belüli 
távolságra volt egymástól, szinte 
azonos fogási eredményekkel. 

Az eredményes versenyzésnek 
köszönhetően az első három he-
lyezett csapat serleget és oklevelet 
vehetett át Virág Imrétől, a me-
gyei horgász szövetség elnökétől, 
Szűcs Sándortól, a megyei verseny 
szakbizottság tagjától, és Jakab Já-
nostól, a kocsordi Kraszna HE. 
elnökétől.

eredmények:
I. Réti Csík HE. Kocsord 
Csapatvezető: Rádi László, versenyzők: 
női: Szabó Kinga, ifjúsági: Bíró Gergő, 
utánpótlás: Varga Roland, felnőtt: Fo-
dor Sándor, Magos Tibor, Szabó Csaba, 
Tóth Gábor
II. Nyírteleki HE. 
III. Tiszaparti HE. Gávavencsellő

Jövőre az I. osztályban verse-
nyezhet a kocsordi Réti Csík HE, 
és a Nyírteleki HE. csapata. kmf.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság. 2011. május 8., Leveleki-víztározó

Éles küzdelem a felkerülésért
Megyei II. osztályú csapatbajnokság, 2011. május 15. Kocsord, Kirva lapos

2011. június 11-én tartot-
ta házi horgászversenyét 

a Császárszállás Horgász 
Egyesület. A verseny hely-
színe a Császárszállási táp-
csatorna volt.

A versenyzők szép számban 
megjelentek a versenyen 54 fel-
nőtt, 3 nő és 8 gyerek versenyző 
állt rajthoz. A 3 órás versenyen 
közel 10 kg halat sikerült zsák-
mányolni.

Jól segítette a felkészülést az OHCSB-re
Egyéni bajnokság, 2011. június 5. Leveleki Víztározó

u–14 korosztály:
1. ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Máté-
szalka, 2. Tóth Imre Nagykállói Sport 
HE., 3. Hornyák Bence Vasutas STE 
Nyíregyháza

u–18 korosztály:
1. Juhos Árpád Kis Sügér HE. Mátészal-
ka, 2. Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 
2009. HE. Vásárosnamény, 3. Varga 
Roland Réticsík HE. Kocsord

u–22 korosztály:
1. ifj. Papp László Kis Sügér HE. Má-
tészalka, 

Női kategória:
1. Szűcs Éva Szatmárvidéki HE. Máté-
szalka, 2. Bajkó Tamásné Szatmárvi-
déki HE. Mátészalka, 3. Varga Viktória 
Kis Sügér HE. Mátészalka

Felnőtt kategória:
1. ifj. Kovács György Kis Sügér HE. Má-
tészalka, 2. Luzsinszky Tamás Vasutas 
STE Nyíregyháza, 3. Kovács Gábor 
Vasutas STE. Nyíregyháza, 4. Mile Pál 
Csaba Postás HE. Vásárosnamény, 
5. Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyír-
egyháza

Eredmények: 

Felnőtt kategóriában:
I. helyezett: Aux József 7.440 gr
II. helyzett: Diósi Zsolt 660 gr
III. helyezett: Rabatin János 580 gr
Gyermek kategóriában:
I. helyezett: Pradlik Martin 940 gr
II. helyezett: Ádám Márk 160 gr
III. helyezett: ifj. Horváth Patrik 100 gr

A verseny vé-
gén az egye-
sület minden-
kit vendégül 
látott a császárszállási hor-
gásztanyán egy finom babgulyás-
sal, amit Jakucska József készített 
el az éhes horgászok számára.

A verseny végeredménye:
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Esett az eső, fújt a szél, haraptak a halak

Aux József valamit tudott

Második évben történt, 
hogy nem ifjúsági és 

utánpótlás, hanem U–14, 
U–18, U–22 korosztályú ver-
senyzők mérték össze tu-
dásukat ezen az országos 
csapatbajnokságra történő 
kvalifikációs versenyen. 

Az I. osztályra a csapatok rend-
ben megérkeztek. A regisztráció 
megtörténte után a csapatvezetők 
drukkjai közepette megtartottuk a 
sorsolást. Sajnos, az időjárás sem 
a versenyzők érkezését, sem a sor-
solást és magát a versenyt sem fo-
gadta kegyeibe. 

A verseny kezdetéig esett az eső, 
utána elég kemény szél borzolta a 
Leveleki-víztározó amúgy nyugodt 
vízfelületét. 

A versenyen részt vevő csapa-
tok nagy izgalommal készülődtek 
és versenyeztek, mivel az elmúlt 
időszakban a csapatok összetétele 

bizonyos mértékben változott és a 
II. osztályból felkerülő két csapat 
is kakukktojásnak számított, mert 
nem ismerték őket a már régen az 
I. osztályban szereplő csapatok. A 
jól előkészített pályán színvonalas 
verseny bontakozott ki, mely pálya 
előkészítéséért köszönet illeti meg 
a leveleki önkormányzatot. 

A versenyen az időjárás viszon-
tagságai ellenére is aránylag jó 

fogási eredmények születettek. 
Inspirálta a versenyezőket az új 
Laguna Kupa és a megyei horgász-
válogatottba való bekerülés.

Az eredményhirdetésnél jelen 
volt, és a kupákat, okleveleket át-
adta: Fesztóry Sándor, a megyei 
szövetség ügyvezető igazgatója és 
kislánya, míg a Laguna 2D Kft. 
2002. évben alapított nagyon szép 
vándorserleget ifj. Doránt Vilmos 

és kedves családja adta át az I. he-
lyezett Nyíregyházi Vasutas STE 
csapatának az elkövetkező 1 évre.

Az izgalmas verseny végeredménye:
i. nyíregyházi vasutas StE, 
Csapatvezető: Kovács József, verseny-
zők: női: Turcsánné Reskó Ibolya, U-14: 
Hornyák Bence, U-18: Petró Balázs, 
U-22: Kovács Gábor, felnőtt: ifj. Kovács 
József, Luzsinszky Tamás, Pataki Zsolt, 
Hornyák János.
II. Nagykállói Sporthorgász Egyesület
III. Új Élet HE. Tiszalök

Jövőre a II. osztályban folytat-
hatja a versenyzést a: vásárosna-
ményi Postás HE, és a szintén 
vásárosnaményi Beregi Tiszavirág 
2009. HE. csapata.

Verseny Szakbizottság 

A megyei horgásztársada-
lomban nagy érdeklő-

désre tart mindig számot az 
egyéni horgászbajnokság. 

A kétfordulós küzdelemben meg-
méretették magukat úgy a „ver-
seny”, mint az amatőr horgászok, 
a délelőtti és a délutáni forduló 
alkalmával. Azért is volt fontos az 
egyéni bajnokság, mert válogató 
versenyt jelentett az OHCSB-re. 

Jól előkészített pálya fogadta a 
versenyzőket, akik kevesebben in-
dultak, mint tavaly, de a verseny 
alkalmával jó fogást produkáltak. 
Mint az az egyéni versenyeken 
„szokásos”, délelőtt gyenge szél, 
napsütés, délutáni fordulóban or-
kán erejű szél, dörgés, villámlás 
és nagy eső fogadta az indulókat. 
Ennek következtében a délutáni 
forduló 55 perc megszakítással, bő 
két órahosszáig tartott. 

Ez ugyan nem zavarta meg a ver-
senyzőket, és nem is volt hatással a 

jó eredményre. A leveleki pálya ki-
választásánál elsődleges szempont 
az volt, hogy hasonló adottságok-
kal rendelkezik, mint Sukorónál a 
Velencei-tó. Az érintettek szépen 
„meg is horgászták a vizet”, igazi 
jó horgásztechnikai eszközökkel, 
és ez jó előjel az OHCSB-re.

A nagyon fáradságos verseny 
befejeztével örültek a díjaknak, 

melyek átadásánál jelen volt: Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke, és az átadásnál segédke-
zett Szűcs Sándor, a versenycsapat 
vezetője. 

A verseny a fő célját elérte, az 
országos csapatbajnokságra neve-
zésre kerülő megyei válogatott bi-
zonytalan pontjaira választ adott, 
eldőlt az is, hogy a korosztályok-
ban és a kategóriákban ki a megyei 
bajnok, amit már nagy várakozás 
előzött meg.

Turkó Sándor
a verseny szakbizottság vezetője

A II. osztályú csapatbajnok-
ságra a szatmári részen 

lévő horgászegyesületek 
nagyon készültek, ugyanis 
minden szándékuk az volt, 
hogy visszakerüljenek az I. 
osztályba.

Nyolc csapat nevezett, ami a II. 
osztályra való tekintettel elég ma-
gas szám, ez bizonyítja azt, hogy 
horgásztársaink szeretik a verseny-

horgászatot. A kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesület remek pályát 
készített elő, és aránylag az idő-
járás is kegyeibe fogadta a ver-
senyzőket. Egy-két erősebb szél-
lökéstől eltekintve, nyugodt horgá-
szatot folytathattak a versenyzők, 
mely megmutatkozott az aránylag 
jó fogási eredményekben is, me-
lyek változóak voltak, de nagyon 
dicséretesek voltak, főleg a fiatal 
horgászoknál.

A mérlegelést nagy izgalommal 
várta minden csapat és ez nem is 
volt véletlen, mert az első három 
helyezett csapat 4 ponton belüli 
távolságra volt egymástól, szinte 
azonos fogási eredményekkel. 

Az eredményes versenyzésnek 
köszönhetően az első három he-
lyezett csapat serleget és oklevelet 
vehetett át Virág Imrétől, a me-
gyei horgász szövetség elnökétől, 
Szűcs Sándortól, a megyei verseny 
szakbizottság tagjától, és Jakab Já-
nostól, a kocsordi Kraszna HE. 
elnökétől.

eredmények:
I. Réti Csík HE. Kocsord 
Csapatvezető: Rádi László, versenyzők: 
női: Szabó Kinga, ifjúsági: Bíró Gergő, 
utánpótlás: Varga Roland, felnőtt: Fo-
dor Sándor, Magos Tibor, Szabó Csaba, 
Tóth Gábor
II. Nyírteleki HE. 
III. Tiszaparti HE. Gávavencsellő

Jövőre az I. osztályban verse-
nyezhet a kocsordi Réti Csík HE, 
és a Nyírteleki HE. csapata. kmf.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság. 2011. május 8., Leveleki-víztározó

Éles küzdelem a felkerülésért
Megyei II. osztályú csapatbajnokság, 2011. május 15. Kocsord, Kirva lapos

2011. június 11-én tartot-
ta házi horgászversenyét 

a Császárszállás Horgász 
Egyesület. A verseny hely-
színe a Császárszállási táp-
csatorna volt.

A versenyzők szép számban 
megjelentek a versenyen 54 fel-
nőtt, 3 nő és 8 gyerek versenyző 
állt rajthoz. A 3 órás versenyen 
közel 10 kg halat sikerült zsák-
mányolni.

Jól segítette a felkészülést az OHCSB-re
Egyéni bajnokság, 2011. június 5. Leveleki Víztározó

u–14 korosztály:
1. ifj. Varga Albert Kis Sügér HE. Máté-
szalka, 2. Tóth Imre Nagykállói Sport 
HE., 3. Hornyák Bence Vasutas STE 
Nyíregyháza

u–18 korosztály:
1. Juhos Árpád Kis Sügér HE. Mátészal-
ka, 2. Mikita Ádám Beregi Tiszavirág 
2009. HE. Vásárosnamény, 3. Varga 
Roland Réticsík HE. Kocsord

u–22 korosztály:
1. ifj. Papp László Kis Sügér HE. Má-
tészalka, 

Női kategória:
1. Szűcs Éva Szatmárvidéki HE. Máté-
szalka, 2. Bajkó Tamásné Szatmárvi-
déki HE. Mátészalka, 3. Varga Viktória 
Kis Sügér HE. Mátészalka

Felnőtt kategória:
1. ifj. Kovács György Kis Sügér HE. Má-
tészalka, 2. Luzsinszky Tamás Vasutas 
STE Nyíregyháza, 3. Kovács Gábor 
Vasutas STE. Nyíregyháza, 4. Mile Pál 
Csaba Postás HE. Vásárosnamény, 
5. Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyír-
egyháza

Eredmények: 

Felnőtt kategóriában:
I. helyezett: Aux József 7.440 gr
II. helyzett: Diósi Zsolt 660 gr
III. helyezett: Rabatin János 580 gr
Gyermek kategóriában:
I. helyezett: Pradlik Martin 940 gr
II. helyezett: Ádám Márk 160 gr
III. helyezett: ifj. Horváth Patrik 100 gr

A verseny vé-
gén az egye-
sület minden-
kit vendégül 
látott a császárszállási hor-
gásztanyán egy finom babgulyás-
sal, amit Jakucska József készített 
el az éhes horgászok számára.

A verseny végeredménye:
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április 10-én a szeles, cse-
pergős időjárás ellenére 

Kocsordon nagy volt a ké-
szülődés mind a megyebeli 
horgászok, mind a faluban 
élő emberek körében. 

De ez a készülődés csöndes mél-
tósággal történt, ugyanis a Kraszna 
Sporthorgász Egyesület horgászai 
elhatározták Jakab Zsigmond volt 
polgármester és egyesületi elnök 
családtagjaival együtt, hogy ezen 
a napon – a megyei évadnyitó 
horgászversennyel egybekötve –, 
kopjafát állítanak a volt elnök úr 
tiszteletére.

Jakab Zsigmond felismerte a 
Kírvalaposi-tóban rejlő lehető-
séget. Megálmodta és megvaló-
sította a horgászokkal együtt azt 
a szabadidő eltöltésére alkalmas 
helyet, amely ma már a horgászok, 

a kikapcsolódni akaró családok ko-
csordi Mekkája.

Nyolc órára ünneplőbe öltözve, 
csöndben érkeztek – a megyei hor-
gász szövetség vezetői is –, akik 
szerették, tisztelték őt. Jakab János 
jelenlegi elnök méltatta tevékeny-

ségét, a megvalósult elképzelést 
és ígéretet tett – lehetőségükhöz 
mérten – a folytatásra, hiszen Ja-
kab Zsigmond Kírva-laposi álma 
csak részben valósult meg, de így 
is maradandót alkotott.

Szalay Kond tiszteletes úr a re-

formátus szertartás szerint olvasott 
fel egy igerészletet a Bibliából, 
majd megáldotta a Baráth János 
által készített kopjafát. A család 
nevében fia dr. Jakab Roland mon-
dott köszönetet a horgászoknak 
és mindenkinek, aki tisztelettel és 
szertettel gondol édesapjukra.

A koszorúk elhelyezéséhez nem-
csak a horgászok sorakoztak fel, 
hanem a község jelenlegi vezetői, 
a különböző intézmények dolgozói 
és a politikai pártok képviselői is. 
De többen voltak, akik magán-
emberként egy-egy szál virággal 
emlékeztek Jakab Zsigmondra. 

Így fél tíz órakor kezdődött a 
megyei évadnyitó verseny. Mint 
mondani szokták, a remény hal meg 
utoljára, s erre szükség is volt, mert 
a halak sem kedvelték a kellemetlen 
időjárást. Ez meglátszott a fogási 
eredményeken is, mely az előző 

évekhez képest gyengébbre sikerült. 
A verseny győztesei: U 14-es kor-
csoportban nyert Hornyák Bence, 
Nyíregyházi Vasutas HSE. U18-as 
kcs.: első Szilágyi Márk, Kocsord. 
A nők mezőnyében győztes: Vargha 
Viktória, Kis Sügér HSE, Mátészal-
ka. A férfiak, verseny szektor kate-
góriájában első lett: Kovács Gábor, 
Vasutas HSE, Nyíregyháza. A fene-
kezők között a gulácsiak taroltak, 
nyert Balla Ferenc. A díjakat Virág 
Imre, a megyei horgászszövetség 
elnöke, Barkaszi Sándor, Kocsord 
polgármestere és Fesztóry Sándor a 
megyei szövetség ügyvezető igaz-
gatója adta át.

A Jakab Zsigmond emlékserle-
get a kocsordi színekben verseny-
ző Molnár Bálint vehette át Jakab 
Kornéltól, és a vándorkupát ő őrzi 
egy évig. A szezonnyitó után min-
den jelenlévőt Turkó Sándor, a ver-
senybizottság vezetője invitált egy 
tányér forró babgulyásra, melynek 
elkészítéséért és a verseny lebonyo-
lításában való segítségért köszönet 
jár Jakab Jánosnak a Kocsordi HE 
elnökének és csapatának. 

Írta és fényképezte:  
Zsoldos Barnabás

A tyukodiak pihenő helye
Néhány nappal ezelőtt Tyu-

kod község polgármeste-
re, Nagy Miklós azzal fejezte 
be meghívását, hozz magad-
dal horgászbotot és élvezd a 
tyukodi horgászok vendég-
szeretetét.

Éltem a lehetőséggel. A gondo-
zott környezetben kellemes idő-
töltésre volt kilátás. Arról nem is 
beszélve, a már horgászók többsé-
gének a haltartójában fickándozott 
egy-két méretes ponty.

Nyéki Pál a HO-HO 2004 Hor-
gászegyesület elnöke, amint tehet-
te meglátogatott és elmondta, a 
településnek ezen a részén ember-

emlékezet óta víz állt, nádas borí-
totta a területet. Ezen nincs is mit 
csodálkozni, hiszen az Ecsediláp 
része is lehetett, vagy abból ma-
radt a lecsapolás után. A Torgyán 
éra alatt 38 millió forintot nyert a 
község és ebből a pénzből alakí-
tották ki a horgászok, a kikapcso-
lódni, pihenni akaró tyukodiak és a 
környékbeliek pihenőhelyét. Nyéki 
Pál elmondta, már az esküvői em-
lékfotók is készülnek a tó környé-
kén, ugyanis a félsziget tökéletesen 
megfelel a szerelmesek romantikus 
elképzeléseinek.

De vissza a horgászathoz, mert 
ez adja a szabadidő eltöltés lé-
nyegét. A tagság 50 főt számlál, 

a gyermek horgászok pedig tízen 
vannak. A fogható halak jelentős 
része ponty, amur és kárász. Min-
den évben a horgász szezon kezde-
tén tíz mázsa halat helyeznek a víz-
be és azt követően havonta három 
mázsa ponty, jelenti az utánpótlást. 
Kuriózumként compó – népies ne-
vén cigányhal – és afrikai harcsa is 
kerül a vízbe.

Itt megszakadt a beszélgetés, 
mert a mellettem ülő fiatalember, 
Nagy Gábor görbülő horgászbotjá-
ra figyeltünk. Sikerült megszákol-
nia második halát.

A gratuláció után az elnök nem 
kis büszkeséggel említette, hogy 
aki leül horgászni, a legtöbb eset-
ben eredményről is tud mesélni. Ez 
is fontos, de a legfontosabb, hogy a 
helybélieknek nem kell kilométe-
reket autózni. Ezért nem meglepő, 
hogy a tagságot a tyukodiak jelen-
tik. Persze, vannak kivételek, mert 
a következő szerencsés horgász 
Szamosangyalosról érkezett, Bíró 
Tamás fogását sikerült is megörö-
kíteni. A horogérett halak mellett a 
kapitális amurból 10-11 kg, ponty-
ból 6-8 kg-os példányok is vannak 
a tyukodi tóban.

A természet – köztük a ma-
dárvilág – szerelmesei is gyakran 

megállnak a parton, hiszen a nádas 
igazi fészkelő helye a – tőkés récé-
nek, a nádi poszátának, stb. – vízi 
madaraknak és kiváló ívó helye a 
halaknak, ami némi természetes 
utánpótlást is jelent. 

Számomra maradt a zsinórázta-
tás, noha egy kapást elkapkodtam. 
Ennek ellenére a tyukodi vendég-
látás tökéletes volt, mert Gábor 
nem engedte, hogy üres kézzel 
távozzam, hogy „rossz hírét kelt-
sem” a számukra nagyon kedves 
horgászvíznek.

Zsoldos Barnabás

Kopjafaavatás és verseny

Szeretnék köszönetet monda-
ni családunk nevében a kocsordi 
Kraszna Sporthorgász Egyesület 
vezetőségének, tagságának, hogy 
férjem, Jakab Zsigmond, az egye-
sület volt elnöke emlékét szeretet-
tel és tisztelettel őrzik. 

Ennek bizonyítéka, hogy Jakab 
János elnök úr kezdeményezésére 
kopjafa állítását határozták el. Ba-
ráth János, az egyesület vezetőségi 
tagja nagy gonddal készítette el 
az emlékoszlopot. Avatása 2011. 
április 10-én, a megyei évadnyitó 
verseny kezdete előtt a Kirva-lapos 
horgasztónál történt. 

Férjem számára fontos volt csa-

ládja, és a település közössége 
is. Igyekezett idejét, erejét min-
dig megosztani, polgármesterként 
azon fáradozott, hogy a többség 
élete szebb és jobb legyen. Sze-
retett családja és a község gondjai 
mellett a horgászegyesület fejlődé-
sét, a horgásztó fejlesztését, kör-
nyezetének szépítését, hírnevének 
öregbítését is szívén viselte. 

E kopjafa számunkra azt is je-
lenti, hogy az egyesü1et, annak 
tagjai ugyanígy gondolkodnak 
róla. Jelképe annak, hogy vala-
mennyien átérzik azt a felelőssé-
get, mellyel ő dolgozott, nagyra 
értékelik áldozatkészségét, az elért 

eredményeket, és folytatják az ál-
tala megkezdett munkát. Köszö-
netünket és hálánkat fejezzük ki 
mindazoknak, akik az emlékoszlop 
tervezésében, kivitelezésében részt 
vállaltak, és mindenkinek, aki jó 

szívvel őrzi emlékét. Köszönjük a 
megyei horgászszövetség elnöké-
nek, Virág Imre úrnak, a szövetség 
ügyvezető igazgatójának, Fesztóry 
Sándor úrnak, a verseny szakbi-
zottság elnökének, Turkó Sándor 
úrnak és mindenkinek, akik a fel-
avatott, Szalay Kont nagytiszteletű 
lelkész úr által megáldott kopjafán 
elhelyezték az emlékezés, a kegye-
let koszorúit, virágait és jetenlétük-
ke1 tisztelegtek. 

Bízunk abban, hogy az egye-
sületi tagok, és az ide látogató, 
pihenni vágyók velünk együtt még 
évtizedeken keresztül gyönyörköd-
hetnek e kopjafa szépségében, és 
mellette leróhatják kegyeletüket. 

Köszönjük szépen! 
Jakab Zsigmondné 

Köszönet mindenért

Horgászsportért:  
Kovács József 

Horgászegyesületért:  
Zséder János, Kocsord

Horgászegyesületért:  
Tamás Géza, Milota

Horgászegyesületért:  
Tóth Árpád, Máriapócs

Horgászsportért: Soltész Ber-
talan Tunyogmatolcs polgár-
mestere, a díjat átvette: Kovács 
Miklós alpolgármester

Nyéki Pál elnök (jobbról) és 
Nagy Gábor

Bíró Tamás zsákmányával

egy látkép a tóról

A virágok illata csak az 
apró halakat „bódította”

Május 14-én, szombaton a gu-
lácsi Tiszavirág HE horgászver-
senyt rendezett a helyi Holt-Ti-
szán. A horgászokat verőfényes 
napsütés fogadta már a korai 
reggel. Minden körülmény adott 
volt a jó versenyre. A vadvirá-
gok bódító illatában mindenki 
jól érezte magát, de a nagyobb 
halak csak csobbanással jelez-
ték, hogy ők is a vízben vannak. 
A horogra a kisebb keszegek, 
kárászok sokasága harapott rá. 
Amíg a horgászok a zsinórt áz-
tatták, az ügyes kezű asszonyok 
finom halászlevet főztek. 
helyezések: felnőtt: 1. Bihary Fe-
renc, 2. Kelemen Andor, 3. Lengyel 
Imre, 4. Szabó Gábor, 5. Alexa Pál. 
Gyermek: 1. ifj. Szabó Gábor, 2. Ke-
rezsi Koppány, 3. Tóth Bertalan. 

Koi pontyok a tóavató versenyen
A vályognyerés egykori bá-

nyagödrei helyén új hor-
gásztó és pihenőpark épült.

Mi mással is lehetne megnyit-
ni egy új horgásztavat, mint egy 
jó hangulatú horgászversennyel? 
Pontosan így tettek megyénk egyik 
frissen avatott, reménybeli hor-
gászparadicsomában, Encsencsen, 
ahol a Bogáti utcában április 16-án 
megnyílt a Halászsas-horgásztó.

Számos vendég, barát, ismerős 
vett részt az ünnepséggel egybe-
kötött megnyitó horgászversenyen. 
A versenyzők joggal büszkélked-
hettek a jelentős darabszámú és 
súlyú kifogott hallal, s különleges 
élményt nyújtott a néhány darab 
kifogott koi ponty is.

Az elmúlt évtizedekben e te-
rületről építkeztek a településen 

élő emberek: vályogot termeltek ki 
innen, ennek következtében elha-
gyatott bányagödrök alakultak ki. 
A látvány gondozatlan képet muta-
tott és balesetveszélyt is jelentett. 
Egy 2009 végén kezdődő beruhá-
zás eredményeként egy kitűnő hor-
gásztó, pihenőpark, játszótér épült 
meg, melyet a vendégek valójában 
április 23-tól vehetnek igénybe. A 
beruházás teljes költsége 70,3 mil-
lió forint volt, melyből 45,7 millió 
forint támogatási összeg, míg a 
fennmaradó részt hitelből biztosí-
totta a vállalkozó. 

A szabadidő hasznos és kellemes 

eltöltésére nyílik itt lehetőség az itt 
élők és valamint ide érkező ven-
dégek számára. A család minden 
tagja számára van kikapcsolódási, 
pihenési lehetőség kulturált, tisz-
ta, rendezett, igényes környezet-
ben. A terület közel hat hektár 
terület, melyből a tó területe 1,2 
hektár. A horgásztónál napijegyes 
horgászat, büfé, szép környezet 
várja a pihenni vágyókat szombat 
reggel 6 órától. A horgászat mel-
lett bográcsozási lehetőség, büfé, 
horgászcikk-kereskedés, illetve a 
gyermekek számára játszótér áll 
rendelkezésre.

Bihary Ferenc (jobbról) átvette az 
első helyezettnek járó díjat Balla 
Ferenctől és Csapó Lászlótól.

Kitüntetettek:
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A 2011. évi megyei küldöttközgyűlés elismerései
Az elmúlt évben a környe-

zetvédelmi munkában 
legaktívabban részt vett 
egyesületeket a MOHOSZ és 
a Környezetvédelmi Miniszté-
rium elismerő oklevélben ré-
szesítette, melyet Virág Imre 
elnök úr adott át az országos 
elnök felkérésére. 

A környezetvédelmi oklevelet 
kapta: Nagyhalászi Rétközi Hor-
gász Egyesület, Kocsordi Kraszna 
Horgász Egyesület, a gulácsi Ti-
szavirág Horgász Egyesület, Má-
riapócsi Horgász Egyesület, Milo-
tai Tiszavirág Horgász Egyesület, 
Ököritófülpösi Horgász Egyesület. 

Tovább átadásra került a me-
gyei horgászmozgalom és horgász 
közösség érdekében kifejtett ered-
ményes munkájukért kitüntetést 
vehettek át:

 
„Horgászsportért” emlékpla-

kett: Soltész Bertalan, Tunyogma-
tolcs polgármestere, aki sokat segít 
a Holt-Szamos körüli teendőkben, 
kiemelve a halpusztuláskor nyúj-
tott segítségét. 

„Horgászsportért” emlék-
plakett: Kovács József, akit „Ko-
vács-apuka” néven ismerünk, soká-
ig a megyei válogatott tagja volt, és 
aki gondoskodott az utánpótlásról, 

ugyanis két fia most is tagja a me-
gyei válogatottnak, kisebbik fia pe-
dig már az országos válogatott keret 
tagja. Sokat tesz a horgászat, mint 
versenysport népszerűsítéséért.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Zséder János, a kocsordi 
Réti Csík Horgász Egyesület ala-
pító tagja, aki sokat tevékenykedik 
a horgászegyesületért, kiemelve a 
2005. évi halpusztuláskor végzett 
munkáját. 25 éve a kocsordi Krasz-
na Horgász Egyesületben is aktí-
van dolgozik.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Tamás Géza, az 1989-ben 

alakult milotai Tiszavirág Horgász 
Egyesület alapító tagja. Társadalmi 
munkájával és anyagi támogatással 
is sokat segített az egyesület be-
indításában. Titkára, majd elnöke 
volt, az egyesület tiszteletbeli örö-
kös elnökké választotta.

„Horgászegyesületért” kitün-
tetés: Tóth Árpád, a Máriapócsi 
Horgász Egyesület elnöke. Szív-
ügyének tekinti a fiatalok környe-
zettudatos nevelését a horgászaton 
keresztül, évek óta szervez színvo-
nalas ifjúsági horgásztáborokat is 
Máriapócson. Írásait, cikkeit gyak-
ran megtaláljuk a Villantóban és a 
Kelet Magyarországban egyaránt. 

Alulírott Fesztóry Sándor 
a Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetségének 
ügyvezető igazgatója az alábbiak-
ban keresem meg.

Szervezetünk 1993. évben ala-
kult, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye horgászegyesületei hozták lét-
re saját elhatározásukból azzal a 
céllal, hogy a Magyar Országos 
Horgász Szövetség tagjaként a me-
gyénkben élő horgászok érdekeit 
képviselje. Jelenleg a megyében 
fellelhető 74 horgászegyesületből 
72-t tudhatunk a tagjaink sorában, 
ami éves szinten átlag 14–15 ezer 
fős tagságot jelent, melynek révén 
a megye legnagyobb civilszerveze-
te vagyunk! 

A nyíregyházi központtal mű-
ködő Sporthorgász Egyesületek 
Sz.-Sz.-B. megyei Szövetsége 2011. 
május 4-én megtartott küldöttköz-
gyűlésén a IV.2/2011. számú hatá-
rozatában feladatként szabta meg 
számomra, hogy írásban forduljak 
a megye valamennyi országgyűlési 
képviselőjéhez és írásban kérjem a 
támogatásukat a megye horgászai 
érdekeinek érvényesítésében. 

A horgászatot és a halászatot 
jelenleg az 1997. évi XLI. törvény 
és az ehhez kapcsolódó rendeletek 
szabályozzák. Információim szerint 
egyrészt az országgyűlés rövidesen 
módosítani készül az említett jog-

szabályt, másrészt rövidesen lejár 
a Magyar Állam által 2000. év-
ben nyilvános pályázaton 15 évre 
meghirdetett halászati vízterületek 
(folyók, víztározók, bányatavak, 
stb.) halászati hasznosításának 
a joga. Ezzel kapcsolatosan arra 
kérem Önt, hogy mind a törvény-
módosítás előkészítése alkalmával, 
mind a halászati vízterületek pá-
lyáztatásával kapcsolatosan tartsa 
szem előtt és segítse a megyében 
működő civil szervezetek-horgász-
egyesületek érdekeinek érvényesí-
tését! A fentiek alátámasztására az 
alábbiakban szeretnék érvelni, és 
néhány, a horgászat jelentőségét 
meghatározó tényről tájékoztatni:

Jelenleg a megyében cc. 6.500 
ha halászati vízterület található, 
de ennek csak mintegy 14%-án 
gazdálkodik horgász szervezet, 
ami az országos átlaggal szem-
ben – ami mintegy 50% – nagyon 
alacsony!

Ma Magyarországon a halhús 
fogyasztás mintegy 30%-át a hor-
gászfogások teszik ki. Ez átlagban 
megyénkről is elmondható, annak 
ellenére, hogy alacsony a horgász-
kezelésű vízterületek aránya. Érde-
kes tény ezzel szemben, hogy a me-
gye halfogási statisztikája alapján 
az innen kifogott hal 60%-át mégis 
a horgászérdekeltségekbe tartozó 
vizekből fogják! Ebből következ-

tetve logikusnak tűnhet, hogy ha 
növelni lehetne a horgászkezelésű 
vizek arányát, feltehetően növelhe-
tő lenne – a horgászfogások növe-
kedése útján – az 1 főre jutó hal-
húsfogyasztás mennyisége is, ami 
a halhús egészségmegőrző szerepe 
miatt is kívánatos lehet, hiszen ma 
Magyarországon a halhús fogyasz-
tás mennyisége mindössze 4 kg/fő 
körül mozog, amivel Európában az 
utolsók között vagyunk.

Szintén fontos szempont és jelen-
tős társadalom-politikai kérdés is, 
hogy a természetes vizek mentén 
található települések egyik kitörési 
pontja lehetne a horgászturizmus. 
Jelenleg a vizeink nagy többsé-
gében kevés hallal és viszonylag 
rossz fogási lehetőségekkel talál-
kozhatunk, ez pedig egyáltalán 
nem kedvező a horgászturizmus 
szempontjából.

A nonprofit szervezetek (horgász-
egyesületek) tért nyerésével jelen-
tősen növekedhet az a másodlagos 
gazdasági haszon is, ami a horgá-
szat, a horgászturizmus háttér és 
kiszolgáló iparában nemzetgazda-
sági szinten is megjelenik. 

Mindezen túlmutat, hogy a hor-
gászat olyan természethez kapcso-
lódó szabadidő eltöltési forma, ami 
jelentős mértékben hozzájárul a 
lakosság testi és szellemi egész-
ségének a megőrzéséhez! 

Fontos tehát a jelenlegi gyakor-
latot megváltoztató szemléletváltás 
is, amire jelentős és valós társadal-
mi igény mutatkozik. Ezzel össz-
hangban van a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által nemrég közzétett 
a „Nemzeti Vidékstratégia 2020” 
programja, melyben a „Halászati 
program” rész alatt többek között 
a következő olvasható: 

„Hazánk vízrajzi adottságai és 
hagyományai miatt jelenleg igen 
fontos szerepet játszik Európa édes-
vízi haltermelésében. Természetes 
vizeinken jelenleg a halászati hasz-
nosítás jelentősége csökken, és a 
horgászhasznosítás kerül egyre in-
kább előtérbe. E folyamat társadal-
mi, gazdasági és fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe véve is kí-
vánatos. A természetes vizek halál-
lományának gazdasági célú halá-
szati hasznosítása helyett a benne 
rejlő potenciálból horgásztatással 
lehet társadalmi és gazdasági tőkét 
kovácsolni, ezért szorgalmazni kell 
az ehhez szükséges strukturális vál-
tozások kidolgozását.” 

Kérem tehát Önt, hogy a fenti 
elvek alapján a törvényhozásban 
végzett munkája során szívesked-
jen a horgász szervezetek érdekeit 
figyelembe venni!

Tisztelettel:
Fesztóry Sándor sk.
ügyvezető igazgató

A horgászat érdekében: Tisztelt Képviselő Úr!

Kraszna HE. Kocsord, átvette: 
Jakab János elnök

Tiszavirág HE. Gulács, átvette: 
Csapó LÁszló elnök

Rétközi HE. Nagyhalász Orosz 
Sándor elnök

Máriapócsi HE. Tóth Árpád 
elnök

Milotai Tiszavirág HE. átvette: 
Wachteinheim József

Környzetvédelmi oklevelet kaptak:

Verseny a Morotva-parton
Házi horgászversenyt rendezett 

– mely előtt jelentős mennyiségű 
halat telepítettek a kezelésükben 
lévő vízbe – a rakamazi Cormoran 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület a közösség kezelésé-
ben lévő Nagy Morotván június 
18-án, melyen 89-en vettek részt. 
A küzdelem az utolsó pillanatok-
ban dőlt el. 

Az eredményhirdetés után finom 
halászlével kedveskedtek a megje-

lenteknek. A kategóriák győztesei: 
Felnőtt: Balogh Bálint, nyugdíjas: 
Simon János, gyermek: Cseh Má-
tyás, ifjúsági: Skarbik József. 

Az egyesület június 25-én kör-
nyezetvédelmi napot tartott az 
Aranyosárkon. Újdonság, hogy 
az egyesület vezetésének dönté-
se alapján a Nagy Morotván és 
az Aranyosárkon éjszaka is lehet 
horgászni. A napijegy 0-24 óráig 
érvényes.

IX. alkalommal került megren-
dezésre a 48 órás Pecamánia Road 
Show. A versenysorozatnak június 
hónapban a kemecsei V.I.P. tó adott 
helyszínt. A versenyen 22 csapat 
indult, ahol számos sikeres és híres 
versenyzőt találhattunk 
a csapatok között.

A verseny sikerét több 
befolyásoló tényező is 
elősegítette. Többek kö-
zött a stabil időjárás és 
az ívás utáni időszak is 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a 48 óra alatt több mint 
103 mázsa halat fogja-
nak a csapatok. Ez a 

váratlan nagy fogási mennyiség 
hitelesítők hiányában nem hivata-
los világrekordnak számít, hiszen 
a versenyzők 90 másodpercenként 
fogtak egy 5 kilós halat. 

A teljes idő alatt 2105 db 5 
kiló átlagsúlyú ponty és 
amur került a horogra. 
A verseny legnagyobb 
hala 17,5 kilót nyomot 
és az első helyezést 
Tom Carp nevű romá-
niai csapat nyerte el a 
közel 1 tonnás fogási 
eredménnyel. 

Ez mind 48 óra alatt 
történt. Hihetetlen...

24 órás pontyvadászat
Az idei első 24 órás ponty-

fogó horgászversenyét a 
Máriapócsi Horgász Egyesü-
let május 21-én és 22-én ren-
dezte meg.

A versenyen 40 fő vett részt, 
akik összesen a 24 óra alatt 68 kg 
halat fogtak. 
A verseny végeredménye: 1. Gyarmati 
László (19,76 kg), 2. Zsigó László (16,09 

kg), 3. Tajti József (15,82 kg). A legna-
gyobb halat (3,64 kg-os ponty) Zsigó 
László fogta.

A verseny eredményhirdetését 
követően a verseny résztvevői ré-
szesei lehettek a „Horgászok háza” 
megszentelésének is. A ceremóniát 
megelőzően elismerő okleveleket 
vehettek át azok, akik segítettek a 
faház elkészülésében. 

Tóth Árpád, az egyesület elnö-
ke megköszönte a segítséget és 
kiemelte, hogy a kis ház elkészü-
lésénél létrejött összefogás jelle-
mezze a jövőben is az egyesületet, 
valamint azt kívánja, hogy a te-
lepülésen lévő civilszervezetek is 
hasonlóan fogjanak össze egy-egy 
jó ügy érdekében. Polyák Sándor 
horgásztárs az egyesületet egy ha-
jóval ajándékozta meg, amelyet az 
átadott kisházban helyeztek el.

A SzErEncSE A kállóiAknAk kEdvEzEtt. Nagykállóban maradt az 
első nagykállói horgászkupa! Felnőtt kategóriájában Sebők Zsolt érdemelte 
ki az első díjat, míg az ifjúságiban ifj. Tóth Imre végzett az élen. A résztvevők 
ebédjéről, a csülök pörköltről Mező Tibor gondoskodott. Borsi LászLó

Gyarmati lászló lett a 24 órás ver-
seny győztese Fotó: tóth árpád

Világrekord 48 óra alatt
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Az elmúlt év munkájáról, ered-
ményeiről az írásos anyagot 

elkészítettük, melyet az április 15-i 
elnökségi ülés megvitatott és a 
küldött közgyűlésnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. Igyekeztünk 
az elmúlt közgyűlésen elhangzott 
építő kritika szerint beszámolni. 

2010. évben is nagyon sok munka 
volt. A munkából egyaránt kivették 
részüket az elnökség tagjai, az iroda 
dolgozói, a halőrök, valamint a szakbi-
zottságok. A jelenleg is zajló gazdasági 
válság ellenére sikerült a megyei hor-
gász szövetség gazdasági helyzetét és 
stabilitását megőrizni, működésünkhöz 
vagy egyébhez hitelt felvenni nem kel-
lett, és a jövőben sem szándékozunk. 

PályázATI leheTőSéGek
Mint minden évben, 2010-ben is 

éltünk a pályázati lehetőségekkel, 
több helyre is adtunk be pályázatot. A 
Nemzeti Civil Alaptól még nem jött 
visszajelzés. A Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához beadott 
pályázatunkról viszont már döntöttek, 
400 ezer forintot kapunk erre az évre, 
míg 2010. évben 200 ezret kaptunk. Az 
önkormányzatnál örömmel mondha-
tom, hogy sikerült elérnünk azt is, hogy 
a sóstói tavakkal kapcsolatban megkö-
tötték az egyesülettel a szerződést.

A Sportszövetségek Egyesülete is tá-
mogatja szövetségünket 2011. évben is, 
közel 100 ezer forinttal. Az elmúlt év-
ben sikerült új vízterület halászati hasz-

nosítási jogát is elnyernünk, ez a Kele-
ti-övcsatorna. Ettől az évtől kezdődően 
megindult rajta a horgászat és halászati 
tevékenységet is engedélyeztünk 3x3 
méternél nem nagyobb területű emelő-
hálóval. A tunyogmatolcsi területi éves 
jegy is jó erre a vízterületre. Beadtuk 
pályázatunkat a Rohodi-víztározóra is, 
de nem sikerült elnyernünk.

Szerettük volna a Leveleki-víztározót 

is közösen kezelni az önkormányzattal, 
de a polgármester úr meggondolta ma-
gát, elállt a közös hasznosítástól, és a 
Szabolcsi Halászati Kft.-vel kötött egy 
megállapodást. Ezt követően le is mon-
dott az egyesületi elnöki posztjáról. 

A tiszadobi vizet a minisztérium a 
a Szabolcsi Halászati Kft.-nek ítélte, 
2011. évtől már ők adják ki rá a terü-
leti jegyet. Külön jegy van a tiszadobi 
holtágra, 14 ezer forintba kerül, a tiszai 
jegy nem jó rá, holott korábban arról 
volt szó, hogy igen. Az egyesület nem 
kapott forgalmazási jogot, a tiszadobi 
területi jegyet és azzal együtt a Tisza 
Rétköz egyesületi tagságot is a helyi 
CBA abc-ben lehet rendezni. 

VIzeINk
Nemrégiben a Keleti-főcsatorna töl-

tésén való nehéz közlekedés miatt, és 
a hétvégi telkek lesorompózása miatt 
több panaszos horgász keresett meg 
minket és a Hajdú megyei szövetséget 
egyaránt, továbbá a Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóságot is. 

Megkerestük a szakminisztériumot, 
s javult a TIKÖVIZIG hozzáállása is 
a problémáinkhoz. Ennek orvoslására 
összehoztunk Debrecenben egy meg-
beszélést két vízügyi szakemberrel és a 
Hajdú megyei ügyvezetővel. Elküldtük 
a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnak 
a kérelmünket. Kértük tehát a töltés 
rendbe hozatalát, a sorompók felszá-
molását, hogy a horgászok nyugodtan 
közlekedhessenek. Továbbá a nagy 
balesetveszélyes fák kivágását. A töltés 

közlekedésre alkalmas állapotához hoz-
zájárulásként szövetségünk felajánlot-
ta, hogy ezer forintot befizet a Vízügyi 
Igazgatóságnak, minden eladott éves 
területi jegy után. Hajdú megye már 
évek óta fizet az említett TIKÖVIZIG-
nek a hozzájárulást. 

Ebben a beadványunkban kértük 
még, hogy a Keleti-főcsatornát a Nyu-
gati-főcsatornával összekötő csatorna-
szakaszról adjanak egy szakvéleményt, 
hogy az esetleg értelmezhető-e a Keleti 
részeként, amennyiben nem, úgy járul-
janak hozzá annak halászati vízterület-
té nyilvánításához. Ugyanis jelenleg 
nincs ott jogosultságunk ellenőrizni. 
És ha valaki a Keletin engedély nélkül 
horgászik és meglátja, hogy jön a halőr, 
átmegy erre a vízre, ahol már nem lehet 
ellenőrzés alá vonni.

Meg is kaptuk a választ, a pontokba 

szedett felvetéseinkre pozitívan csak a 
felajánlott pénzösszeg vonatkozásában 
reagáltak. 

A Keletin kialakult áldatlan álla-
potok miatt úgy döntöttünk, hogy egy 
pályázatot próbálunk benyújtani az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramhoz stégépítés és partrendezés tár-
gyában. Ez a pályázat 60% intenzitású, 
tehát 40% önerő szükséges hozzá. 

TAGléTSzáM, FoGáSI 
ereDMéNyek, hAlGAzDálkoDáS

1.) Fogási eredmények
A megyei horgászlétszám 2010. 

évben csökkent, (696 fővel) a 2009. 
évihez viszonyítva, jelentős csökkenés 
sajnos a felnőtt létszámban tapasztal-
ható. 2010. évben 73 horgászegyesület 
működött, két új egyesület is alakult, a 
Cégénydányád Önkormányzat Horgász 
Egyesület, vízkezelőként, és a csengeri 
Jonathán Rend Egyesület, akik kér-
ték felvételüket a szövetségbe. Timár 
községből jelezték, hogy megalakult a 
Timári Horgász Egyesület, megtörtént 
a bírósági bejegyzés, és kérték felvéte-
lüket. Vízkezelő egyesületként fognak 
működni.

Sajnos, megszűnésről is kell beszá-
molnunk, mivel év közben megszűnt a 
nyírbátori Bátor Coop HE. 

Az elnökség kialakított egy álláspon-
tot, melyről határozatot is hozott, mely 
szerint: a víz nélküli egyesületek szö-
vetségbe törtnő felvételét csak abban 
az esetben támogatja, ha az adott tele-
pülésen vagy annak közelében nincsen 
hasonló jellegű horgász egyesület, és 
az egyesület valódi közösségi célokat, 
nemcsak egyéni vagy üzleti érdeket kí-
ván szolgálni. 

halfogásról:
2010. évben az össz. halfogás nőtt, 

(1024 kg-mal) az elmúlt évihez viszo-
nyítva, az 1 fogási naplóra kimutatott 
halfogás is csekély mértékben ugyan, 
de növekedést mutat. Nőtt a halfogás 
az egyesületi és a szövetségi vizeken 
egyaránt, ami örvendetes, a sok magán-
tó mellett. 

Megyei átlag egy leadott fogási 
naplóra: 2009-ben: 19,21 kg, 2010-
ben: 19,23 kg. országos átlag egy 
leadott fogási naplóra: 2009-
ben: 19,93 kg, 2010-ben: 21,04 kg

2010. évi területi jegy árbevételünk 
alulmaradt a tervezettől valamennyi ke-
zelésünkben lévő vízterületünkön.

Összességében nézve a terv: 35,5 
millió, a tény pedig 30,7 millió forint 
volt. Tehát 4,8 millió forint területi-jegy 
árbevétel kiesésünk volt

A telepített halak összértéke 2009. 
évben 13 255 612 Ft, míg 2010. évben 
10 281 225 Ft volt. Ehhez még hozzá 
adjuk az Állami halasítást, ami 889 
500 Ft (2009-ben az Állami halasítás: 
1 596 660 Ft volt). Így gyakorlatilag: 
11 170 725 Ft értékű hal került a Szö-
vetségi vizekbe!!!

A 2011. éV
A 2011. évi munkatervet az elnökség 

megvitatta és jóváhagyta, amit a küldött 
horgásztársak is tanulmányozhattak. A 
gazdasági pénzügyi munkáról egy pár 
szót: 

Alapelvünk, hogy takarékosan gaz-
dálkodjunk!

Sajnos, a 2010. évet mínusz 139 073 
forinttal zártuk. Erre az összegre az el-
múlt évek maradéka nyújtott fedezetet. 

A szövetségi tagdíjat a 2005. évi 
küldöttközgyűlésen emeltük, tehát már 
6 éve 1200, illetve 600 Forint. Sajnos, 
a Magyar Országos Horgász Szövet-
ség 2012. évtől már határozott a tagdíj 
emeléséről, így közgyűlésünknek is 
javasolnom kell, hogy tagdíjemelést 
hajtsunk végre 2012. évtől. Felnőttek 
esetében: 1500 Ft-ot, ifiknél 700 Ft-ot 
javasolok, ha ezzel a küldött horgász-
társak is egyetértenek.

A 2011. éVI kölTSéGVeTéS 
ISMerTeTéSe

A 2011. évi költségvetésünket is 
mindenek előtt a takarékos gazdálkodás 
jegyében készítettük el. 

Irányításon a tervezett bevétel  
és kiadás: 31 280 000 Ft. 

A vízterületeken tervezett bevétel 
és kiadások: 

13 867 500 Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
10 141 500 Keleti-főcsatorna
8 825 000 Császárszállás
302 000 Halásztanyai-csatorna
33 136 000 Vízterület összesen
31 280 000 Irányítás
64 416 000 Mindösszesen

AkTuAlITáSok:
A Rákóczi Halászati Szövetkezet 

vízterületére szóló gyermekjegyét 
terítjük. Ára 2500 Ft lesz. Erre azért 
volt szükség, mert a megyei gyerek-
jegyben az idén már nem szerepel a 
Felső-Tisza, hiszen mindenki előtt 
ismeretes, hogy Hajdú megyével 
készítettünk közös gyerekjegyet.

És végül felhívnánk azon egye-
sületek figyelmét, akik az államtól 
kapták haszonbérbe a vizüket, ne-
kik lejárt a halgazdálkodási tervük 
2010. december 31-én. Ezt meg 
kell újítani és a halászat hatóságnak 
megküldeni. 

Természetesen a halászati ha-
tóságnak 1 ezer forint igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetnünk, 
továbbá aki természetvédelmi te-
rület vagy Natura 2000-es, további 
12 000 Ft-ot. Javasoljuk, hogy az 
eddigiek szerint készítsék el az em-
lített üzemtervet, és lejáratnak már a 
haszonbérlet végét jelöljék meg. 

Fesztóry Sándor

A Szamos folyónkról tíz évvel 
ezelőtt úgy beszéltünk, hogy élő-
világának vége. Bizony, aggasztó 
is volt a helyzet, de a természet 
olyasmire képes, amire az em-
ber aligha. Április hatodikán a 
Szamosangyalos határában – a 
Szamosnak ezt a szakaszát járja 
Adorján György, a halász, aki 
nem mellesleg vadászik is –, úgy 
döntött, a déli sziesztája idején 
megnézi a varsákat.

Amikor csónakjával az egyik 
varsához ért, azt érezte – mikor 
fel akarta szedni –, hogy a var-
sa beleakadt valamibe, de az is 
lehet, hogy uszadék fa került rá 
– mesélte a történteket. Termé-
szetesen igyekezett megmozgatni 
a hálót, s akkor vette észre, hogy 
egy jókora lyuk tátong halász 
szerszámán. Már tudta, itt valami 
van. Bal kezével folyamatosan 
a sérült hálót igyekezett össze-
fogni, jobb kezével pedig a varsa 
karikáit felszedni. A harcsa volt 
szorultabb helyzetben, hiszen a 
lyuk felé nem tudott visszafor-
dulni. Újabb rést pedig nem tu-
dott ütni, már nem volt annyi 
ereje. Gyuri pedig beemelni nem 
tudta a csónak oldaláról, ezért 
taktikát váltott. A vízi jármű vé-
gével közelített az óriáshoz, mert 
ekkor már tudta, karjában érez-
te, élete nagy halával találkozott. 

Derekasan küzdöttek, a harcsa 
teljes súlyával benne feküdt a 
varsában, amit a halásznak egye-
dül kellett a csónakba beemelnie, 
vagy vonszolnia. Tény, a két mé-
ter 47 centiméter hosszú és 92 
kilogrammos szürke harcsa fél 
órás küzdelem után a ladik alján 
pihent a halásszal együtt. Ad-
orján György már régen sejtette, 
hogy kapitális harcsa van halász 
területén, de ekkorára nem gon-
dolt. Az élményt, amit átélt nem 
lehet elfelejteni...

Minden bizonnyal az étterem-
ben a harcsapaprikás után sokan 
fogják mondani. Ez finom volt.

Zsoldos Barnabás

Rendszeres telepítés, 
jó kapókedv Sóstón

Április 17-én rendezték meg a 
Sóstói Nemzetközi Nyílt Horgász-
versenyt. 68 fő versenyzett. A ha-
lak kapókedvének kedvező idő-
járási viszonyoknak és a rendsze-
res telepítéseknek köszönhetően a 
versenyen több, mint 80 kg halat 
(43 db pontyot, sok apró halat) 
fogtak a versenyzők A legtöbb tör-
peharcsát fogó versenyző ifj. Büdi 
László: 65 darabbal. A díjazott ver-
senyzők kupát, érmet, oklevelet, 
értékes horgászfelszereléseket és 
Sóstógyógyfürdők Zrt. jóvoltából  
fürdőbelépőt vettek át. 

díjAzottAk
Gyerek kategória: 1. Pongor Tamás: 
2,74 kg, 2. Szőke Fanni: 1,54 kg. Ifi ka-
tegória: 1. Németh Márk: 4,96 kg, 2. 
Szőke Patrik: 3,14 kg, 3. Isaák Ferenc: 
2,80 kg. Felnőtt fenekezős kate-
gória: 1. Nagy Károly: 8,34 kg (5 db 
ponty), 2. Szántai Sándor: 6,30 kg, 3. 
Kecskés Csaba: 6,22 kg. Felnőtt úszós 
kategória: 1. Faragó Sándor: 13,20 kg 
(7 db ponty), 2. Győri Zoltán: 10,02 kg 
(6 db ponty), 3. Pallai-Farkas Ferenc: 
6,22 kg (3 db ponty). Meghívott ven-
dég kategória: 1. Iglainé Perecsi Zsu-
zsa: 6,08 kg, 2. Vladislav Kipcsikov: 5,10 
kg, 3. Kiss Lajos: 4,80kg.

Csak az időjárás volt mostoha
A Bujtos HE május 7-én házi 

horgászversenyt rendezett a keze-
lésében lévő Bujtosi-tavon. A mos-
toha időjárás ellenére elfogadható 
eredmények születtek: 
Felnőttek: 1.Nagy Gábor 5,05 kg, 2. ifj.
Papp László 3,15 kg, 3. Ignácz Zoltán 

2,90 kg. Ifi.: 1. Benkő Tamás József 2.45 
kg, 2. Kordován Marcell 0.90 kg. Gyer-
mek: 1. Szilágyi Zsolt 0,20 kg, 2. Benkő 
Balázs Bence 0,10 kg.

A jó hangulatú rendezvény közös 
ebéddel ért véget.

A vezetőség

Nagyon sok volt a munka

A tavasz legszebb pillanata
A tavasz egyik legszebb pilla-

nata számomra március 15-én ez 
a 7 kg 7 dkg-os, 97 cm-es nyurga 
ponty. Egy puszi kíséretével óva-
tosan visszahelyeztem az életteré-
be és reménykedem, hogy nagyon 
sok horgásztársamnak 
fog még akkora örömöt 
szerezni, mint számom-
ra. Mint vizsgázott hal-
őr szeretném egy né-
hány szabályra felhívni 
a figyelmet. Először is, 
a szabályok nem isme-
rete nem mentesít a fe-

lelősség alól. Ezt értem azalatt, 
hogy minden horgásznak ismernie 
kell a rá vonatkozó jogszabályokat. 
Természetesen a legtöbb horgász-
egyesület saját horgászrendet ala-
kít ki. Ha ismeretlen vízterületen 

akarok horgászni, először 
is meg kell ismernem a 
helyi horgászrendet és a 
megváltott napijeggyel 
csak ezután kezdem el a 
horgászatot.

Barkóczi Gábor a kisvárdai 
Dolgozók Sporthorgász egye-
sületének gazdasági vezetője A kocSordi Tavasz kupa győztesei

nEMzEtközi vErSEny. Bodrogszerdahelyen tartott nemzetközi horgász-
versenyen a megyei szövetségünk is képviseltette magát egy csapattal.

Élete nagy harcsája
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Kiesett a csónakból
Horgászás közben vesztette éle-

tét egy 72 éves fehérgyarmati férfi. 
Az idős ember csónakból horgá-
szott a penyigei tavon június 19-én 
este. A többi horgász a csobbanást 
hallva a segítségére sietett, partra 
húzták és megpróbálták újraélesz-
teni, de már a kiérkező mentők 
sem tudtak rajta segíteni. Az el-
sődleges orvosi vélemény szerint 
halálát fulladás okozta, a Fehér-
gyarmati Rendőrkapitányság köz-

igazgatási eljárás keretében, szak-
értő bevonásával vizsgálja, hogy 
az idős férfi rosszullét következté-
be esett-e a vízbe.
Fülöp Gergely r. százados, szóvivő 

Sajnos, ebben az évben már nem 
ez az első horgászbaleset a me-
gyénkben. Kérjük a tisztelt hor-
gásztársainkat, vigyázzanak a saját 
és társaik testi épségére, életére. 
Nehogy bánatot és szomorúságot 
okozzon ez a gyönyörű szenvedély.

Sikeresen teleltek halaink
Természetes vizeink halál-

lománya a fagyok ellenére 
minimális veszteséggel és 
túlnyomórészt egészségesen 
vészelte át a telet.

A hosszan tartó áradásokhoz tár-
suló meleg időjárásnak köszönhe-
tően az utóbbi 50 év legnagyobb 
halszaporulatának örülhetünk. Az 
ivadékállomány sikeresen áttelelt. 
A természet is besegített, bőven 
jött áradás a tél folyamán. Sokfe-
lé rendszeresen ellenőrizték a víz 
oxigéntartalmát, a behavazott jégen  
ablakot nyitottak a napfény hatásá-
ra oxigént termelő algák számára, 
a Tisza-tavon pedig a korábbinál 
magasabb téli vízszintet tartottak, s 

veszély esetén zsilipnyitással frissí-
tették a tározótér vizét. A nagyobb 
vizekben még most is a mélyebb ré-
szeken tartózkodnak a tavalyi pon-
tyok, balinok, süllők és harcsák, de 
az arasznyi csukák már partközel-
ben lesik az ugyancsak egészséges 
és jó kondícióban lévő dévér-, kari-
ka- és laposkeszeg rajokat. A kisebb 
vízfolyásokban pedig, ahol a halak 
nem tudnak mélybe húzódni, az iva-
dékhálós mintavételek során szép 
számmal kerülnek elő múlt évi pon-
tyok és balinok. Az ivadék sikeres 
áttelelése az idei fogásokban még 
nem játszhat szerepet, de a követke-
ző évekre nézve reményt keltő. 

Magyar Haltani Társaság

I. Megyei Gyermek Horgász-
tábor Tiszavasváriban!

I. bentlakásos horgásztábor

A tiszavasvári Alkaloida 
„Lombik” Horgász Egye-

sület, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Szövetsé-
ge támogatásával első alka-
lommal rendezi meg megyei 
gyermek Horgásztáborát.

Helye: Tiszavasvári – Strandfür-
dő, Mákvirág Centrum, Elhelyezés 
tégla épületben. Időpontja: 2011. 
július 11-15-ig.
Érkezés: 2011. július 11. hétfő 
reggel 8 órakor a Kacsás-tónál 
(Polgári út eleje, a benzinkúttal 
szemben, a Keleti-főcsatorna híd-
jának lábánál.)
Korosztály: 8–14 éves korig.
Étkezés: napi 3x.
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő (a 
helyszínen jelentkezéskor fizetendő!).

Jelentkezés: Fejes László-
nál, az egyesület elnökénél, a 
06-30/515-01-74-es telefonszá-
mon, vagy a fejes.laszlo@intrafox.
hu e-mail címen.

Továbbá a megyei horgász szö-
vetség irodájában: a 42/411-372-es 
telefonszámon vagy a szabolcs.
megyeihorgasz-sz@t-online.hu 
e-mail címen lehet, a jelentkezési 
lapnak megfelelően.

Egyesületenként összegyűjtött 
jelentkezéseket várunk, amit je-
lentkezési sorrendben tudunk el-
fogadni, maximum 14 főig!

Programok:
Délelőtt horgászat, délután hor-

gász foglalkozások, környezet- és 
természetvédelmi kiselőadások, 
szabadidős foglalkozások, ver-
senyhorgász bemutató, stb., késő 
délutánonként zárásig strandolás!

A Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület, 

a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B Megyei Szövetség 
támogatásával 

2011. július 24.-július 29. között  
bentlakásos horgásztábort szervez 
a Máriapócsi Horgásztavon, me-
gyénk 8–15 év közötti fiataljai ré-
szére. Hangulatos környezetben, 
igen jól telepített helyszínen, fe-
ledhetetlen 6 napban lehet részed. 
Fogható halak: ponty, amur, süllő, 
harcsa, keszeg, kárász. 

Részvételi díj: maximum: 25.000 
Ft/6 nap, mely a támogatással és 
a létszámtól függően csökkenhet! 
A fizetés módja: jelentkezéskor  

10 000 Ft előleg, és a táborba ér-
kezéskor a második rész. Ellátás: 
napi 3x. Utazás: egyénileg

Jelentkezés:
 Turcsán András 20/216-0532  ●●

pepeca@freemail.hu, vagy a 
 Végállomás horgászboltban Nyír-●●

egyházán az állomással szemben, 
valamint 
 a Carp Zoom horgászszaküzletben ●●

Nyíregyháza Szent I. u. 11., illetve 
 a megyei szövetség irodájában, az ●●

adatok megadásával, a részvételi 
díj befizetésével.
A részvétel elfogadása a jelentke-

zés sorrendjében, legkésőbb 2011.
július 18-ig! További információ: 
Turcsán András 20/216-0532 pepe-
ca@freemail.hu

Rapsic a pácban (Székely)
Orvhorgászt értek tetten a hal-

őrök március 26-án délután Szé-
kely közelében, majd értesítették 
a rendőröket. A fiatalember tilalmi 
időszakban, engedély nélkül fogott 
ki a 4-es főfolyásból összesen ti-
zennyolc kilónyi, 17 600 Ft értékű 

halat. A 18 éves nyíribronyi lakost 
a Demecseri Rendőrőrs tulajdon 
elleni szabálysértés miatt őrizet-
be vette és bíróság elé állítják. A 
huszonkét csukát, melyek egy ki-
vételével méreten aluliak voltak, a 
halőrökre bízták. 

BAlin. 
Balogh Géza 
horgászbarátunk 
nagyon örült 
a Sonkádnál a 
Túrból kifogott 
balinnak. A puszi 
után a hal vissza-
került a folyóba.

MEgvitAttA Az ElnökSég iS A BESzáMolót.

Új Elnök rAkAMAzon. A közgyűlést tartott a rakamazi 
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület június 5-én, 
vasárnap. A vezetőségválasztáson a korábbi elnök nem jelöltette 
magát, a tagság Borbély Mihályt választotta meg elnöknek. Az idén 
is átadásra került a „Rakamazi Nagy Morotváért” kitüntetés, melyet 
Pájer Balázs és Ladányi Zoltán vehetett át. Az egyik díjat Fesztóry 
Sándor (Ladányi Zoltánnak), a másikat Farkas Ernő polgármester 
(Pájer Balázsnak) adta át (jobb oldali kép).

– 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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

www.horgaszaruhaz.hu
E-mail: lagunafish@t-online.hu

4400  
Nyíregyháza, 

Debreceni út 195.
Tel.:  

42/490-441, 
42/490-442 

Fax: 42/490-442

iMprESSzuM

4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Tel.: 20/479-2820

     
      B

elföldi és nemzetközi

 teherfuvarozás, fuvarszervezés

Mező Tibor 3 kg-os, 50 cm-es 
dévérkeszeget fogott a tápcsa-
tornán április 12-én, 12 órakor

érdeklődni a 06-30/62-72-882-es számon

Dózsa György u. 9. szám alatt 
(KIOSZ székház) I. emeleti 

48 m2-es 

irodahelyiség 
eladó vagy kiadó! 

Vadkerti horgász hírek
A Nagykállói Sporthorgász 

Egyesület aktivistái a Vadkerti-táp-
csatorna mellett fát telepítettek, 
díszköveket raktak le, egyre ottho-
nosabbá teszik a területet. A horgá-
szok pedig szép sikerekkel hálálják 
ezt meg. Május 21-én Erdei Sándor 
egy 2 kiló 20 dkg-os csukát fogott 
csontival. Csáki Csabáné és férje 
is szeretett volna eredményes na-
pot zárni. A halak a pár hölgytagját 
részesítették előnyben, ő egy 3 
kg-os amurt mutathatott fel kevés-
bé sikeres férjének. Balázs László 
szintén egy 3 kg-os amurt vihetett 
haza. Május 23-án reggel Sinka 
Norbert elmondhatta, hogy aznap 

nem kelt hiába. Felsorolni is sok, 
hát még látni a 7 kg-os amurt, a 3 
kg-os csukát, és a két darab 2 kg-os 
pontyot. Büszkén mutatta meg va-
lamennyit a fotósnak.



Évértékelő a küldöttközgyűlésen
Nyíregyháza. A Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége május 
7-én tartotta éves küldöttközgyű-
lését Nyíregyházán, a Start Reha-
bilitációs Vállalat ebédlőjében. Az 
elnökség beszámolójából kiderült: 
2010-ben hetvenhárom szövet-
séghez tartozó horgász egyesü-

let működött megyében. Az éves 
beszámolóhoz Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató fűzött szóbeli 
kiegészítést (részletesen 3–4. old.), 
majd a zárszámadás, a 2011-es 
költségvetés, a munkaterv, a bizott-
ságok beszámolójának elfogadása 
előtt a megjelent küldöttek mond-
tak véleményt. Így többek között 

szó esett a megyei horgászvizek 
halászati jogának hasznosításáról, 
az ifjúsági táborok fontosságáról, 
a halászati törvény módosításának 
előkészületéről, a megyei szövetsé-
gi tagdíjáról, melyet 2005 óta nem 
emeltek. 

Az ülésen adták át környezetvé-
delem területén kifejetett kimagasló 

tevékenység elért egyesületeknek 
az elismerést. Oklevelet kapott a 
nagyhalászi Rétközi HE, a kocsordi 
HE, a gulácsi Tiszavirág HE, a 
Máriapócsi HE, a Milotai Tiszavi-
rág HE. Hagyomány az is, hogy az 
értekezlet keretében, a megyei hor-
gászmozgalom és a horgászközös-
ség érdekében kifejtett eredményes 
munkájukért elismeréseket nyújta-
nak át a kiemelkedően tevékenyke-
dő horgászoknak./3.

A 2011. május 7-i közgyűlé-
sen megfogalmazottak szerint a 
megyei horgász szövetség meg-
küldte levelét Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye valamennyi 
országgyűlési képviselőjének. A 

levelet teljes terjedelmében kö-
zöljük horgásztársainkkal. Pár 
képviselő már visszajelzett, hogy 
munkája során figyelembe veszi 
a leírtakat, és van, aki személyes 
megbeszélést is kért./4.

Harcsa-
dömping

A tavasz gazdag 
harcsazsákmánnyal 
ajándékozta meg a 

horgászokat. Dobos 
Béla 23 kg-os har-

csája április 3-án 
szintén Szamosúj-
lakon fejezte be a 

vízi életet./12.

Kopjafaavatás és verseny
Április 10-én Kocsordon nagy 
volt a készülődés mind a hely-
béli horgászok, mind a faluban 
élő emberek körében. De ez a 
készülődés csöndes méltósággal 
történt, ugyanis a Kraszna Sport-
horgász Egyesület horgászai el-
határozták Jakab Zsigmond volt 
polgármester és egyesületi elnök 
családtagjaival együtt, hogy ezen 
a napon – a megyei évadnyitó 
horgászversennyel egybekötve –, 
kopjafát állítanak a volt elnök úr 
tiszteletére./5.

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

2011 június | e-mail: villanto@villantomagazin.com www.villantomagazin.com

ÚjrA Az ElSő oSztályBAn. Lapzártakor érkezett a hír, hogy a 
megyei horgász válogatott a Velencei-tavi országos másodosztályú 
versenyen második helyezést ért el, ezzel jogot nyert, hogy jövőre az 
NB 1-ben szerepeljen. Az eseményről lapunk következő számában 
számolunk be bővebben.

ápriliSi hArcSAkAlAnd. 
Barkóczi Gábornak 22-én, 
pénteken 22 óra 10 perckor 
rabolt rá a csalihalra egy 38 
kg 80 dkg-os, 170 cm hosszú 
bajuszos. 40 perces fárasztás 
után vágóhorog segítségével 
került partra. Gábor segítője 
Tibor testvére volt. A kisvárdai 
DSHE gazdasági vezetője 
eddigi életének rekordfogása 
a kisvárdai Nagylaposon lévő 
horgászhelyén történt.

tíz évES hAlAk. 
Hatházi László sóstóhe-
gyi horgász fogta ezt a 14 
kg-os folyami harcsát a 
tiszaberceli Kozma-tavon 
június 3-án. 2008 máju-
sában egy 11, november-
ben egy 19,5 kg-os, 2010 
őszén egy 17, és 9 kg-os, 
majd 2011-ben a képen 
látható akadt horogra. 
Egyik harcsa sem lett 
visszatéve a tóba. 

tAvASzi tórEkordEr. 
Még április 16-án, az esti órák-
ban akasztotta ezt a tórekor-
der halat Frankovics Gábor a 
kisvárdai horgásztavakban. A 
17 éves sporthorgász kisöccse, 
László segítségével emelte 
partra a 170 cm-es, 39,43 kg-os 
harcsát. Egy héttel korábban 
egyetlen éjszakán egy 24 és 
egy 12 kg-os harcsával könnyí-
tette meg a kisvárdai tórend-
szert. Húsvét hétfőjén pedig 
egy újabb 38 kilós bajuszos 
volt Gábor fogása. Farkas LászLó

Ez Eddig A lEgnAgyoBB. Egy 
hónapon belül a pontyhorgászok 
megfogták a harmadik kapitális 
méretű harcsájukat is a Székely-
Őzetanyai-víztározón, melynek 
súlya a 38, és 40kg-ost követően 
ezúttal 52 kg-os volt. Ez utóbbi egy-
ben tórekordnak is számít. A halat 
június 4-én éjszaka 1 óra 30 perckor, 
fél órás fárasztás után Csata István, 
szatmárnémeti lakos fogta 4 szem 
büdös kukoricával.

grAtulálunk! Jól kez-
dődött a tavaszi horgászat 
Levenda Attila horgásztár-
sunknak, aki március 29-én 
este 19-óra és 22-óra között 
fogta zsákmányát a nyírbátori 
horgásztóban. Az első harcsa 
19 kg-os, a második 9 kg-os 
súlyt ért el. 

pArtrA cSAlvA. Május 9-én 
napközben, a kékcsei Juszku 
Gábor 45 perces fá rasztás után 
tudta partra csalogatni ezt a 
38 kg-os harcsát a Székely-
Őzetanyai-víztározóból.

kApitáliS AfrikAi. Berecz 
László kótaji horgász fogta a 
12,6 kg-os afrikai harcsát május 
28-án a tiszaberceli Kozma-
tavon. Ajándéka, hogy ingyen 
próbálkozhat újra megfogni a 
halat, mivel az visszakerült a 
tóba. Aki ezt a halat megfogja, 
az a legközelebbi alkalomkor 
ingyen próbálkozhat újra.

MájuS 11-én a Császárszállás 
HE tagja, Rácz Anna az oláh-
réti víztározón 8 kg-os amurt 
csalt horogra. A hal egy 2 kg-os 
ponttyal együtt visszakapta 
szabadságát.

nAgy fogáS. Április 29-én 24 
órakor a tiszanagyfalui Nagy-
Morotván – csali Enterprise 
tackle csaliimitációval – fogta 
a 14,08 kg-os pontyot Puki 
Krisztián. A gyönyörű tükrös 
fertőtlenítés és fotózás után, 
visszanyerte szabadságát!
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Levél az országgyűlési képviselőknek!

SzAMoSÚjlAki BAjuSzoS 
nApok. Rádi Lászlónak a 
Szamosújlaki holtágon, a 
Tisza-Szamosközi HE vízterü-
letén jöttek, április 6-án, 7-én 
és 8-án a a harcsák, köztük 
egy 7 kg-os, 14 kg-os, 17,2 kg-
os, 20,5 kg-os és a legnagyobb 
a 30 kg-os. 

Lukács Barna egy 
szép lénai tokkal


