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Rekordfogások, események

Néha egy ilyen törpe is 
sokat jelenthet

Frissítő a Bujtosi-tónak

Kiestünk az első osztályból.
Szegeden a Maty-éri evezős 
versenypályán került megren-
dezésre az 50. OHCSB, melyen a 
megyei válogatottunk kiesett az 
első osztályból./6.

PRO URBE. A Gávavencsellő 
Nagyközség Önkormányzata 
néhai Turkó Sándor számára a 
PRO URBE posztumusz emlékér-
met adományozott./2.

Hatalmas harcsa a horgon. A napokban óriási zsákmány akadt Pál 
Péter horgára. A penészleki Dózer-tóban 26 és fél kilós, 150 centis har-
csát fogott a nyíregyházi sporthorgász, aki közel félórás fárasztás után 
szákolhatta meg a nem minden nap látott halat.

Vadkerti pontyok.
Szeptember 2-án a dél-
utáni órákban, Tóth Imre 
bácsi 74 éves horgász-
társunk, kemény küzde-
lemmel sikerült egy 6 kg 
pikkelyes pontyot fogni 
a Vadkert Tápcsatorna 
vizében. Fénykép készí-
tése után visszakerült a 
ponty a csatorna vízébe. 
Fogásához gratulál a 
sporthorgász egyesület. 

Tokaji ajándék. Ludas Zoltán 
ezt a 38 kg-os, 190 cm hosszú har-
csát Tokajban, a Tiszán fogta.

Gajdos Jancsi 8,75 kg-os poty-
ká ja, melyet a tiszavasvári Ka -
csás tavon fogott.

Kedvenc horgászvizükön a 
Szatmári tavon sikerült ezt a 
szép tokhalat megfogni.

Afrikai. A halakat Ti sza vas vá ri-
ban a Kacsás Horgásztavon fog-
ta Bagi Csaba.

Bagi Csaba fogása a Verba 
tanyán.

Dankó Mihály egy szép Őze 
tanyai 10 kg-os ponttyal. Emellett 
még sok társa is horogra akadt.

A büszkesége. Július 3-án este 
10 óra körül fél órás fárasztás 
után veszett rajta nagy halas 
felszerelésemen ez a 220 cm-es, 
75 kg körüli harcsa, amely kagyló 
csalira éhezett – írta levelében 
Böjtös László Tiszaszalkáról.

Halbeszerzés

Tisztségviselői horgászverseny. 2013. szeptember elsején rendezte meg a megyei szövetség a 
tisztségviselői horgászversenyt. A hagyományoknak megfelelően a tavalyi győztes, a Kraszna H.E., lát-
hatta vendégül a megye horgászegyesületeinek tisztségviselőit a Kocsordi Kirva lapos horgász tavon./7.

A Megyei Horgász Szövet-
ség részéről a halbeszer-

zéseket csak olyan termelő-
től eszközölünk, akik meg-
bízható partnerek és a fenti 
feltételeknek megfelelnek, és 
ezt ajánljuk másoknak is. 

Nemrég tapasztalatszerzés céljá-
ból a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft. 
halgazdaságába szerveztünk egy 
rövid szakmai kirándulást, ahol 
Kiss Ferenc cégvezető tájékoztatta 
az érdeklődőket a lehetőségekről, 
bemutatva az elsősorban természe-
tes vizek népesítésére szánt ponty-
fajtájukat./4.

FéLIDŐNéL TART Magyar-
ország egyik legjelentősebb árvíz-
védelmi beruházása, a Szamos–K-
raszna–közi tározó építése a tervek 
szerint halad. A Vásárhelyi Terv To-
vábbfejlesztése program keretében 
megvalósuló beruházás több szem-
pontból is rekordnak számít./10.

Nyíregyházán a Bujtosi-tó vízét 
szeptember 2-án délután a kataszt-
rófavédelem motoros csónakjából 
ellenőrízték, mert az algásodást 

szeretnék elkerülni, ezért kicsit 
megmozgatták a vizet, és az alga 
ellen speciális készítményt alkal-
maztak. Fotó: Pusztai Sándor

Szerencsés összeakadás
A Nyírteleki Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület tagja va-
gyok. Augusztus 25-én napijegyes 
horgászként először volt lehetősé-
gem célba venni feederbotjaimmal 
a híres apagyi Kenderásztató kapi-
tális halait. Többszöri csaliváltás 
is a botspiccek mozdulatlanságát 
eredményezte. Kora délelőtt a víz 
tetején úszó faágnak látszó, ké-
sőbb kiderült, harcsaszerelék a két 
féderbotom zsinórjával összeakadt. 
Bevágás után erőteljes húzást érez-
tem, és mind a két feeder bottal 
kellett a part felé hozni a harcsát. 

Pár perc múlva az egyik bot zsinór-
ját leválasztottuk az összeakadás 
helyéről, és már csak egy bottal 
küzdöttünk a harcsa erejével. Ami 
20 perc fárasztás után a kereszt-
fiam és a sógorom segítségével, a 
harcsa szájába nyúlva a stégre húz-
tuk a 27,5 kg-os bajszost.

A feeder botom 20-as előkéjén 
lévő horog volt a harcsa alsó szá-
ja alatti harcsázó horogba akadva. 
Személyes rekordom ez a hal. Na-
gyon örömteli nap volt ez, mert az-
nap 0 óra 15 perckor megszületett 
az első unokám is.  Sepa Zoltán

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAfter alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.
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Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!  
Július 29-én horogérett pontyokat helyezett ki a megyei horgász 
szövetség a kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, a 
Keleti-főcsatornába, a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba, a Keleti öv-
csatornába és a Tiszateleki XXI. számú csatornába. Augusztus 16-án 
horogérett pontyokat telepítettek a Császárszállás-Oláhréti víztározó-
ba és a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba. 
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Megakadályozták  
a további pusztulást

Posztumusz emlékérem
Egy település életében mindig 

fontos, hogy megköszönjék és el-
ismerjék azoknak a munkáját, akik 
sokat tesznek, valamint tettek a 
lakóhelyükért. A hagyományok-
nak megfelelően a Gávavencsel-
lő Nagyközség Önkormányzata 
is döntött az idei kitüntetésekről. 
2013-ban a néhai Turkó Sándor 
számára a PRO URBE posztumusz 
emlékérmet adományozták. Ki-
emelve azt a munkásságot, melyet 
a kiváló közéleti ember végzett. 
Még ma is nagy tisztelet övezi az 
egykori egyesületi elnököt, illetve 
megyei elnökségi tagot. Emellett a 
településen kifejtett tevékenységét 
sem felejtik el a nagyközségben. 
Az elismerést augusztus 20-án, ün-
nepélyes keretek között Vojtó Mi-
hályné polgármester adta át.

Orvhalászokat fogtak
A rendőrök elfogták azt a 

hét férfit, akik engedély 
nélkül halásztak.

A Vásárosnaményi Rendőrkapi-
tányság munkatársai 2013. augusz-
tus 14-én a tiszakerecsenyi tiszai 
holtágnál tetten érték L. Sándor 23 
éves, L. Péter 24 éves, Cs. Róbert 
24 éves, L. Csaba 26 éves, L. Attila 
33 éves, B. György 53 éves, vala-
mint H. Endre 59 éves tiszakerecse-

nyi lakosokat, akik halat kíséreltek 
meg eltulajdonítani. A rendőrök a 
hét férfit elfogták, a rendőrkapi-
tányságra előállították és szabály-
sértési őrizetbe vették. Az orvhalász 
társaság a halászatot tiltott helyen 
és a szükséges engedélyek nélkül 
végezte, ezért velük szemben a Vá-
sárosnaményi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya orvhalászat vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt is eljárást indított.

Az árvíz újra életet hozhatna
A Tisza menti ártéri gazdálko-

dás múltjáról és lehetséges jövőjé-
ről készített animációs kisfilmet a 
Szövetség az Élő Tiszáért. A video 
szemléletesen mutatja be a termé-
szettel együttműködő tájhasználat 
lényegét, összeomlásának okait, a 
Vadvízország kialakulását, majd a 
folyók gátak közé szorítása követ-
keztében előállott helyzetet.

A mai, vízelvezető vízrendszer 
nem tud alkalmazkodni az időjá-
rás növekvő szélsőségeihez. Költ-
ségesen és kockázatosan próbálja 
kezelni az árvízet és a belvízet, 
az aszályra, szárazodásra nem tud 
választ adni. Ha ezen nem vál-
toztatunk, a XXI. században az 
éghajlatváltozás okozta, szaporo-
dó időjárási kilengések egyre na-
gyobb károkat fognak okozni és 
gyorsulni fog a Kárpát-medence 
kiszáradása.

A megoldás a mélyárterek be-

kapcsolása lenne a folyó életébe 
újra, az árterek reaktiválása szabá-
lyozott vízkivezetéssel. A nagyobb 
területeken a rendszeres, sekély-
vízi elöntésre fenntartható gaz-
dálkodást lehetne alapozni, mely 
változatosabb tájat eredményezne, 
segítene a víz megtartásában. Az 
árvíz újra életet hozhatna ahelyett, 
hogy rettegünk tőle.

Mindehhez nem csak a vízrend-
szer, az agrártámogatások rend-
szerének megváltoztatására lenne 
szükség, de a nagybirtokok ural-
mát is meg kellene törni, a tájban 
élő, helyi gazdálkodókat kellene 
megerősíteni. A Szelídvízország 
kialakítása a folyók mentén élők 
jobb életminőségét hozhatná el.

A film megtekinthető itt:
http://elotisza.hu/hirek/2013/06/ 
20/szelidvizorszag-animacios- 
film-az-arteri-gazdalkodasrol

Az összegyűjtött haltete-
meket az állategészség-

ügyi telepre szállították.

Mint a korábbi számunkban be-
számoltunk róla, több hal is el-
pusztult a Bujtoson abban a tó-
ban, amely a városközponthoz a 
legközelebb esik. Keczkó János, 
a NYÍRVV Nonprofit Kft. köz-
terület-fenntartási irodájának ve-
zetője a következőkről tájékoztatta 
lapunkat:

– A gyors és hatékony beavat-
kozásnak köszönhetően sikerült 
megakadályozni ebben a tóban a 
halak további tömeges pusztulá-
sát, hiszen azonnal elkezdtük a 
tó vizének levegőztetését és for-
gatását. Megközelítően 50 kg hal 
pusztult el, elsősorban a vízben ős-
honos aranykárász esett áldozatául 
az időjárás-változás következtében 
fellépő vízminőség-romlásnak. Az 
elhullott halak értéke közel 150 

ezer forint, a haltetemeket az Állat-
egészségügyi Telepre szállították 
dolgozóink. Moravszki Tamás, a 
horgászegyesület elnöke lapunkon 
keresztül is megnyugtat minden 
horgászt, hogy nem a telepített ha-
lakról van szó.

– A híradásokból egyértelműen 
kiderült, hogy nem a horgásztóban 
történt a pusztulás, mégis sok ag-
gódó telefont kaptam. Szeretnék 
mindenkit megnyugtatni, a horgá-
szok nyugodtan hódolhatnak to-
vább szenvedélyüknek. 

Megjelent a Kelet-Magyarország 
július 6-i számában.

PáR éVE a 
kálmánházi 
önkormány-
zat kialakí-
tott egy kis 
tavat, ahol 
szívesen töl-
tik idejüket a 
pecások.
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A Megyei Horgász Szövetség Tunyogmatolcson  
vagy a környező településeken, közvetlenül 

A HOLT-SZAMOS PARTJáN LéVŐ 
 INGATLANT  

VáSáROLNA VAGy BéRELNE!
érd.: munkaidőben a 42/411-372-es telefonszámon.

Július 7-én, az akciónap ke-
retében a nyíregyházi E-misszió 
Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület önkéntesei a tiszamo-
gyorósi Tisza-partot megtisztítot-
ták az illegálisan lerakott és a 
folyó által odahordott kommuná-

lis hulladékoktól. Az akciónap a 
Magyar Természetvédők Szövet-
ségének programsorozata kere-
tén belül valósult meg, melyet a 
Svájci-Magyar Együttműködési 
Program társfinanszírozása támo-
gatott. Mádi Péter

Önkéntes akciónap 
Tiszamogyoróson

Halas receptek
„Császári” pontyfilé – fatál

A pontyfilét beirdaljuk, vegetával, borssal, fokhagymakrémmel bedör-
zsöljük állni hagyjuk. A serpenyőben kolozsvári húsos szalonna szelete-
ket pirítunk és a zsírján a lisztbe forgatott filéket mindkét oldalán meg-
sütjük és tálaljuk. (ne feledkezzünk meg a hal megúsztatásáról az étkezés 
után fehérboros fröccsel)

„Parázs” kárász sültszalonna zsírjával sütve
A sűrűn beirdalt kárászokat vegetával, borssal és áttört fokhagymával , - 
esetleg néhány darabot mustárral is bekenve- bedörzsöljük , pihentetjük, 
hogy ízek járják jól át. A sülő halakra a szalonnáról zsírt csöpögtetünk és 
teljes parázson készre sütjük , tálaljuk .

Újra tele a „jó öreg” háromállásos haltartó
A császári tavon fogtam a szép, egészséges 1,80 körüli pontyokat július 
végén. A harmadik folyamatos pecza-napon jöttek meg a stég előtt 8-10 
méterre a megszokott úszós szerelékemre (3.20-as keszegező bot, 20-as 
zsinór, feltolós úszó, 8-as horog) egy-egy szem konzerv tengerire, érde-
kes módon a déli kánikulában, amikor fel akartam menekülni a telekre. 
Addig is jól elszórakoztattak hál istennek a jó tenyérnyi kárászok, (10-15 
db jött naponta) bár sajnos özönlöttek a törpeharcsák is , ha csontival is 
próbálkoztam csalizni. Az etetőanyag – nem titkolom – főtt mogyoró 
krumpli és „génkezelt” szemes tengeri volt.  Iglai János

Horgászhumor:

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Orvhorgász és a halőr 
Az orvhorgász, kezében nagy vödör hallal összefut a halőrrel. 
– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha kijövök, megúsztatom őket, aztán 
egyetlen füttyszavamra mind visszaugrálnak a vödörbe. Ha nem hiszi, 
bebizonyítom. 
– Na persze. Mutassa! A horgász bedobálja a halakat a vízbe és vár, vár. 
– Mikor hívja már vissza a halakat? 
– Miféle halakat?

Horgász a párját keresi Válasz a hirdetésre: 
„Tisztelt Uram, hirde-

tése felkeltette érdeklődé-
semet. Szívesen elküldöm 
a képet a csónakomról, 
előtte azonban arra kérem, 
Ön is küldjön fotót – a 
horgászbotjáról”

HORGáSZVERSENyT szervezett a Bujtos Horgászegyesület a Bujtosi- 
tavon. A képen Moravszki tamás egyesületi elnök, Bede József, a főtá-
mogató Szabolcs takarék elnök-igazgatója és a helyezettek láthatók.
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Félidőnél tart a Szamos–Kraszna-
közi árapasztó tározó építése
A 51 négyzetkilométeres 

tározófelület 126 millió 
köbméter víz megtartását te-
szi lehetővé.

Magyarország egyik legjelentő-
sebb árvízvédelmi beruházása, a 
Szamos–Kraszna–közi árvíz szint-
csök ken tő tározó építése a tervek 
szerint halad. A Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése program kereté-
ben megvalósuló beruházás több 
szempontból is magyar rekordnak 
számít.

Magyarország legnagyobb, re-
kordméretű, 12 nyílással rendelke-
ző, 118 méter széles és 278 méter 
hosszú vízbeeresztő műtárgyát ma-
gában foglaló árvízvédelmi projekt-
jének több fontos és látványos épít-
ménye is elkészül idén. Az építkezés 
kulcsfontosságú elemén, a vízbe-
eresztő műtárgyon a szegmenstáb-
lák elhelyezése is megkezdődik 
Tunyogmatolcs közelében. A nyár 
folyamán a tervek szerint a víztartá-
si próbát is megkezdik a vízbeeresz-
tő és vízleeresztő műtárgyon.  

A vízbeeresztő műtárgy építé-
se során eddig több mint 21 ezer 
köbméter szerkezeti betont és 2560 
tonna betonacélt építettek be. A 
több mint 17 milliárd forintból 
megvalósuló Szamos-Kraszna-
közi árvízszintcsökkentő tározó 51 
négyzetkilométeres tározófelületé-
vel 126 millió köbméter víz tárolá-
sát teszi majd lehetővé, és kiemelt 
szerepet tölt majd be a Szamos és 
Kraszna valamint a Tisza mentén 
élők árvizek elleni védelmében. 

FéL MéTERREL 
ALACSONyABB

A tározó építésének célja, hogy 
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesz-
tése program további öt árapasztó 
tározójával, és a szükséges hullám-
téri beavatkozásokkal a Tisza tel-
jes hazai hosszán átlagosan 50-60 
centiméteres árvízszínt-csökkenés 
legyen elérhető. A beruházás azon 
felül, hogy segít az árhullámokat a 
mértékadó árvízszintek alatt tarta-
ni, lehetőséget teremt a természeti 
adottságokhoz jobban alkalmazko-
dó tájgazdálkodásra is. 

SZáLLíTáS 
BELSŐ úTON

Folyamatban vannak a települése-
ken az infrastrukturális be ruházások 
is. A kivitelezők fokozottan ügyel-
nek arra, hogy a környéken élők, 
elsősorban Kocsord, Győrtelek, 
Tu nyogmatolcs, Szamoskér, Sza-
mos szeg, Nagydobos, Ópályi és 
Mátészalka lakosainak életvitel-
ét ne zavarják az építési munká-
latok. Az itt élőknek jelentősen 
megnövekedett autósforgalomra 
továbbra sem nem kell számítani-
uk, hiszen az építkezéshez szük-
séges anyagokat a projekt belső 
útjain szállítják. Mi több, a beru-
házás részeként a 4120-as számú, 
Tunyogmatolcs és Szamosszeg 
települést összekötő út egy szaka-
szának korrekciója is – egy terelőút 
építésével – megkezdődött.

Györke László

Szeptember 1-jétől új tör-
vény szabályozza a halá-

szatot és a horgászatot!

Szemléletváltást is jelent a 2013 
évi CII. törvény, ami már címében 
is jelzi, hogy a természetes vizek 
horgászati célú halgazdálkodása a 
jövőben prioritást élvez a halászat-
tal szemben, erre utal, hogy nem 
halászati, hanem halgazdálkodási 
törvény született. 

Azonban nemcsak a törvény vál-
tozott, hanem több olyan fontosabb 
jogszabály és jogszabály módo-
sítás is történt, ami mondhatni új 
környezetbe ágyazza a halgazdál-
kodást. Július 1-jével hatályba lé-
pett az új büntető törvénykönyv, 
továbbá hatályba lépett a 2012. évi 
CXX. törvény az egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevé-
kenységéről, valamint 2012. évben 
módosult az egyes szabálysérté-
sekről szóló jogszabály is. 

Hogy ránk, horgászokra illetve 
a halászokra és a tilosban járók-
ra nézve, mit is jelent ez, rövid 
írásomban ezt szeretném boncol-
gatni.

A halgazdálkodási törvény alap-
vető kiindulási pontja az volt, hogy 
fejleszteni és óvni kell a természe-
tes vizek halállományát, ami nem 
megy anélkül, hogy bizonyos kor-
látozásokat ne kellene végre hajta-
ni, amelyek elsősorban a halászat 
rendjét érintik. 

Szeptember 1-jétől például betil-
tásra került a különböző sorhorog-
gal, csapó és tető horoggal történő 
halfogási módszerek alkalmazása, 
valamint tilos a különböző nyakzó 
(kopoltyú) hálók használata, ami-
nek elsősorban napjainkra igen-
csak meggyérült őshonos halaink 
örülhetnek. Alapjában elmondható, 
hogy tilos lett minden olyan fogási 
eszköz és fogási mód alkalmazása, 
ami a halállományt és annak élőhe-
lyét károsíthatja, veszélyeztetheti, 
valamint fajlagos tilalmi idők alatt 
nem biztosítható a tilalommal érin-
tett egyedek visszaengedése. 

Elrettentő lehet a tilosban járók 
számára az is, hogy ez év július 
1-jével hatályba lépett az új bünte-
tő törvénykönyv, ami alapján a jo-
gosulatlanul halászóknak illetve az 
orvhalászoknak lesz mitől tartania, 
hiszen a 246.§ a következőképpen 
rendelkezik: aki: 
a)  jogosulatlanul halászhálóval, 

vagy más halászati eszközzel – a 
horgászatot kivéve – halfogásra 
irányuló tevékenységet végez, 

b)  külön jogszabályban meghatá-
rozott tiltott eszközzel, tiltott 
módon, vagy kíméleti területen 

halfogásra irányuló tevékeny-
séget végez, vétség miatt 2 évig 
terjedő szabadságvesztéssel ter-
helendő.
Ehhez jön még az elkobzás, ami 

szintén érzékenyen érintheti a ti-
losban járókat, ugyanis el kell ko-
bozni azt a dolgot: amelyet vétség 
elkövetéséhez használtak és azo-
kat az eszközöket is, amelyeket 
a dolog elszállítására használtak. 
Ugyanez igaz az egyes szabály-
sértéshez kapcsolódó szankciókra 
is. Tehát ugyancsak el kell kobozni 
azt a dolgot is, 
a)  amelyet a szabálysértés elkö-

vetéséhez eszközül használtak, 
vagy arra szántak

b)  amelynek a birtoklása jogsza-
bályba ütközik, vagy amely ve-
szélyezteti a közbiztonságot

c)  amely szabálysértés elkövetése 
útján jött létre

d)  amelyre a szabálysértést elkö-
vették, vagy amelyet a dolog 
elszállítása céljából használtak. 
Figyelem! Az elkobzott do-

log tulajdonjoga az államra száll, 
vagyis azt nem kell az elkövető 
részére visszaszolgáltatni. 

És itt szeretném felhívni a tisz-
telt horgásztársak figyelmét, ha 
netán véletlenül elhagyottnak vélt 
orvhalászathoz használt eszközt 
(hálót, varsát, stb.) találunk, vélet-
lenül se szedjük fel, vagy nyúljunk 
hozzá, hanem inkább értesítsük a 
halőrt, vagy a halászati hatóságot, 
ha nem akarunk, (még ha jóhi-
szeműen jártunk is el) orvhalászat 
gyanújába keveredni!

Az írásom elején már említet-
tem, hogy változott a halőrök jog-
állása is. A sokat szidott rendé-
szeti törvény (2012. évi CXX. tv) 
alapján a jövőben rendészeti fel-
adatokat ellátó személyként látják 
el feladatukat. A törvénytől való 
félelmek és bizonytalanság alap-
talannak bizonyult, hiszen némi 
kis kellemetlenségekért (okmány-
csere, rendészeti vizsga) cserébe 
komoly jogosítványokat kaptak a 
vizek és halak őrei. 

Először is a törvényben meg-
határozásra került az ún. vízpart 
fogalma, ami alapján védművel el-
látott vizek esetében a védmű (töl-
tés) alapjától kifelé a mentett oldal 
irányába 100 méterig, egyéb vizek 
esetében 200 méterig intézkedési 
jogosultságuk van, ami alapján a 
rendészeti feladatokat ellátó sze-
mély jogosult a törvényben meg-
határozott feladataival összefüggő 
jogellenes cselekmény, szabály-
sértés, bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért személyt a cselekmény 
abbahagyására felszólítani, vala-

mint a cselekmény folytatásában 
megakadályozni. 

A rendészeti feladatokat ellá-
tó személy feladata ellátásakor az 
általa védett vagyon őrzése során 
az érintett épületet vagy építményt 
lezárhatja, az oda illetéktelenül 
belépni kívánó személy belépé-
sét megakadályozhatja, valamint 
az illetéktelenül ott tartózkodókat 
eltávolíthatja. 

Mit is jelent mindez? A törvény 
hatályba lépését követően a hal-
őr az intézkedésének végrehajtása, 
valamint az ellenszegülés megtö-
rése érdekében akár testi kény-
szert is alkalmazhat, ha a tetten 
ért személy, felszólítás ellenére a 
cselekményét folytatja, illetve a 
felhívásnak nem tesz eleget. Ha 
a testi kényszer alkalmazása nem 
kivitelezhető vagy nem vezetne 
eredményre, szintén e jogszabály 
felhatalmazása alapján akár kény-
szerítő eszközt is alkalmazhat, ami 
vegyi eszköz használatát (könny-
gáz spray) jelenti, de önvédelmi 
célból rendőrbotot vagy szolgálati 
kutyát is bevethet, végszükség ese-
tén pedig a szolgálati feladatainak 
ellátásához használható sörétes va-
dász lőfegyverét is használhatja.

További jogosítvány, hogy azok-
nál a személyeknél, akiknél ez 
indokolt (pl.: nem tudják igazol-
ni a személyazonosságukat, vagy 
bűncselekmény elkövetésén lettek 
tetten érve) a ruházatot és a cso-
magot is átvizsgálhatja, a tetten ért 
személyt akár 2 óra időtartamra a 
helyszínen visszatarthatja, vagy a 
Rendőrséghez bekísérheti. Az in-
tézkedés végrehajtása érdekében 
testi kényszert és vegyi eszközt is 
alkalmazhat. Ezen túlmenően az 
intézkedési területén a gépjármű-
vet megállíthatja és átvizsgálhatja. 

Most nézzük meg, hogy milyen 
esetek fordulhatnak elő, amelyek-
ben a halőrnek intézkedési joga 
van. A bűncselekményeken túlme-
nően kiemelendő a tulajdon el-
leni szabálysértések köre, amely 
50 ezer forintot meg nem haladó 
értékre lopást, sikkasztást, jogtalan 
elsajátítást, orgazdaságot jelent, 
ami elzárással is sújtható. 

Tiltott fürdés. Aki tiltott helyen 
fürdik szabálysértést követ el. 

Számszeríj, szigonypuska jog-
ellenes használata: vadászati, ha-
lászati, legeltetési tilalom megsze-
gése. 

Felhívással szembeni engedet-
lenség esetén, amikor az intézke-
dés alá vont személy a halőr jog-
szabályban előírt felhívásának nem 
tesz eleget, vagy intézkedését aka-
dályozza szabálysértést követ el. 

Víz-
s z e n -
nyezés 
esetén, 
á l l a t -
kínzás 
ese té-
b e n , 
amikor is gerinces állatot (lehet 
akár hal is!) indokolatlanul, oly 
módon bántalmaz, vagy gerinces 
állattal szemben indokolatlanul 
olyan bánásmódot alkalmaz, ami 
alkalmas arra, hogy annak mara-
dandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozza. Aki gerinces 
állatát, vagy veszélyes állatát el-
űzi, elhagyja vagy kiteszi, akár 2 
évig terjedő szabadság vesztéssel 
büntetendő.

A hulladék gazdálkodás rendjé-
nek megsértése szabálysértés ese-
tén, amikor például valaki tiltott 
helyen hulladékot helyez el. 

Fentiekből láthatjuk, hogy a hal-
őrök a munkájuk ellátásához nem-
csak jogokat, de megfelelő esz-
közöket is kaptak. Akkor lenne 
igazán kerek a jogszabály, ha a 
kényszerítő eszközök palettájára 
a bilincs használat is felkerülhet-
ne, de sajnos ez egyelőre az ön-
kormányzati vagy állami alkalma-
zásban álló közalkalmazotti vagy 
köztisztviselői státuszban lévő ren-
dészeti feladatot ellátó személyek 
privilégiuma! 

Mindezek ellenére a magam 
részéről úgy gondolom, hogy az 
eddigiek miatt is köszönettel tarto-
zunk a törvényalkotóknak!

Természetesen nem akárki élhet 
a megerősített jogosítványokkal 
csak azok, akik komolyan felké-
szültek a feladatuk ellátására és 
rendészeti vizsgát tettek, melynek 
megyénkhez legközelebbi helyszí-
ne a Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola. 

A Megyei Horgász Szövetség 
halőrei már túlestek ezen és a szer-
zett tapasztalatok birtokában min-
denkinek ajánlani szeretném, hogy 
minél hamarabb szerezzék meg a 
szükséges ismereteket és vizsgáz-
zanak el, melyhez előre is sok 
sikert kívánunk és a Szövetség 
részéről minden segítséget meg-
adunk a jövőben is! 

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

A 2013. évi CII. törvény a hal-
gazdálkodásról és a hal védelmé-
ről (az Országgyűlés 2013. június 

10-én fogadta el. Megjelent a 
Magyar Közlöny 102. számában) 

teljes szövege megtekinthető a  
www.villantomagazin.com oldalon

Új halgazdálkodási törvény

A ressre* sült keszeg méltó ve-
télytársa lehetne a hekknek, de 
nem az, mert a hozzá nem értő 
műkedvelő mély meggyőződése, 
hogy a hekkben és a halrudacská-
ban nincs szálka, a keszegről meg 
tudja, hallotta, hogy abban van. 
Mivel a keszeg olcsó, azt az ér-
vet már nem tudja felsorakoztatni 
mögé, hogy a hal egyébként is 
drága, ezért inkább úgy fogalmaz, 
nem szereti.

Az igazság ezzel szemben az, 
hogy nem tudja, hogyan kell enni, 
ezért bizonygatja, nem lehet egy 
jóízűt harapni belőle anélkül, hogy 
ne szúrna a falat, inkább nem kér, 
mert köpködni, fuldokolni egy-
aránt nyomorult dolog társaság-
ban. Mivel konyhakészre elkészí-
teni pláne nem tudja, a keszegből 
egy szűk, fanatikus réteg meg-
becsült fétise lesz, tömeghalból 
nyári esték halkirálynője, pedig a 
belezést és pucolást a halas kérdés 

nélkül megcsinálja, más dolgunk 
nincs vele, mint hazaballagni pár 
darab tenyérnyi keszeggel, aztán 
előhúzni a kést a konyhafiókból. 
Elhihetik: egy éles késsel villám-
gyorsan irdalni iszonyú szexi és 
menő dolog.

Forrás: Táfelspicc

Szálkátlanítás = irdalás
Nos, igen, a keszegben van szál-

ka, de nem gond, ha tudjuk, hol 
van, és mi az egyáltalán. A szálkák 
a csontos halak izmok közötti meg-
csontosodott ínhártyái. A szálka te-
hát nem csont. Az a gerinc meg a 
bordacsontok. A szálkák rendszerint 
Y alakúak. A keszegfélék szálkátla-
nítását irdalásnak nevezzük. Ami-
kor irdalunk, átvágjuk ezeket az Y 
alakú szálkákat. Akkor végzünk jó 
munkát, ha minél sűrűbben irda-
lunk, az ideális a hal egész hosszá-
ban 2-3 milliméterenkénti irdalás.

A fejénél, a kopoltyú mögött 
kezdjük, egészen a farokig. Na-
gyon vigyázzunk a kezünkre, a hal 
csúszós, nyálkás, ezért a kezdők 
tegyenek papírtörlőt a támasztó ke-
zük alá! A cél a szálkátlanítás, nem 
a hal feldarabolása és összekasza-
bolása, ezért figyeljünk arra, hogy 
a hal gerincéig (kb. egyharmadáig) 
vágjunk a húsba, ne túl mélyen, de 
ráéreznek majd. Ha jól csináljuk, 
minden egyes vágásnál apró roppa-
násokat hallunk: törnek a kis szú-
rós dögök. Éles, vékony pengéjű 
késsel álljunk neki, a képen látható 
bökő az én mániám, ne foglalkoz-
zanak vele.

Ress – a szálka is
Sütni tenyérnyi keszegeket vá-

lasszunk, fejenként két darabbal 
számoljunk, nehéz étel. Mindig ir-
dalás után sózzuk, hagyjuk állni 
fél órát, hogy jól átjárja. Szoktak 
beledörzsölni panírozás előtt zú-
zott fokhagymát is, én nem szere-
tem úgy, a keszeg jóízű, édeskés 

hal, szerintem kár elnyomni az ízét 
a markáns fokhagymával. Annyi 
fűszerpaprikát tegyünk a liszthez, 
hogy szép pirosra színezze, for-
gassuk meg benne, és bő olajban 
süssük ki.

A keszeg nem szereti a flancot, 
napraforgóolaj után nyúlkáljunk, 
az olíva maradhat a polcon. Nem 
kell sok idő neki, amikor kifolyik 
a szeme, öt-hat perc alatt kész. 
Ha jól irdaltunk, megtörténik a 
csoda: a szálkák „eltűnnek”, azaz 
ropogósra sülnek, olyan ropogós-
ra, hogy meg lehet őket enni. Ha 
nagyon szeretnének mellé köretet, 
a habos krumplipüré jó válasz-
tás hozzá, de második alkalommal 
már úgysem akarnak semmit, még 
kenyeret sem. Csak sült keszeget, 
sörrel.

*A ress receptekben gyakran 
előforduló kifejezés, ami azt jelen-
ti, hogy valahol félúton van a főtt 
és a nyers állapot között, finom 
ropogós.

Forrás: [origo]

Tömeghalból halkirálynő



A Máriapócsi Horgász Egyesü-
let ebben az esztendőben is – a 
hagyományaihoz hűen –, immár 
hetedik alkalommal szervezte meg 
július 15-19. között (a mára híres) 
horgásztáborát a helyi szabadidő 
parkban. A táborban összesen 24 
gyerek vett részt. A résztvevők 
között Budapesttől-Tunyogmatol-
csig számos településről érkeztek. 
A szállás a Máriapócsi Lelkigya-
korlatos és Zarándokházban volt. 
A rendezvény legfőbb célkitűzése, 
hogy a résztvevők eseményekben, 
színes programokban és oktató-ne-
velő előadások gazdag napokat 
tölthessenek el Máriapócson. Az 
idei esztendőben is megismerked-
hettek a horgászpalánták a horgá-
szat alapjaitól kezdve a verseny, 
sport és egyes horgászati módsze-
rekkel. Ezen kívül komoly hang-
súlyt fektettek a szervezők a kör-
nyezetvédelem népszerűsítésére is. 

A fiatalok megismerkedhettek a 

máriapócsi egyesülettel és az álta-
la üzemeltetett horgásztavakkal, az 
egyesület által végzett környezetvé-
delmi tevékenységgel, a Szabadidő 
Park környékén vadon élő állatok-
kal (pl. siklóval, rovarokkal me-
zei nyúllal, ölyvvel, fácánnal stb). 
A horgászpalánták a közlekedési 
ismereteket is elsajátíthatták el a 
helyi rendőrség munkatársainak kö-
szönhetően.  Szabó István a Védett 
növények a Nyírségben és Bereg-
ben címmel tartott előadást. Ezeken 
kívül még többen tartottak előadást, 
bemutatót számukra. Így Vincze 
Tibor a helyi tóban élő halakat és 
a növények kapcsolatáról beszélt. 
Varga Pál: Pergető horgászat alap-
jaitól-mesterfokig, a Csónakhorgá-
szat és környezetvédelemről, 

Szabó István: a Védett növé-
nyek a Nyírségben és Beregben 
témákról szólt. Az Economicbait-s 
csapatnak köszönhetően egy szín-
vonalas bojlis bemutatót láthat-

tak, maguk is készíttek bojlit, amit 
majd kipróbálhattak csaliként. Az 
egyik talán legnagyobb élmény a 
csodálatosan szép máriapócsi bazi-
lika meglátogatása volt. Utolsó nap 
megtekintettük a Boldog II. János 
Pál pápa Idősek Otthonában talál-
ható kiállítást. Nagy sikert aratott 
a résztvevők között megrendezett 
horgászverseny is. Az esti órákban 
lehetőség nyílt sportjátékok meg-
szervezésre a gyerekek körében. 

A tábor megvalósításához több 
szervezettel működött együtt a Má-
riapócsi Horgász Egyesület:  Ezek a 
Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
Megyei Szövetsége, a Magyar 
Pergetőhorgászok Egyesülete, a – 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos – és 
Zarándokház, az Economic Baits 
csapata. Ezúton is köszönjük támo-
gatásukat! A tábor megvalósulásá-
hoz nagyban hozzájárult a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól elnyert pá-
lyázati támogatás. Tóth Árpád, elnök
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A halgazdálkodásra jogo-
sult egyik legfontosabb 

feladata, hogy gondoskodjon 
a horgásztó halasításáról.

Ez a feladat látszólag egyszerű-
nek tűnhet, de a valóságban azért 
nem ilyen egyszerű a helyzet. A 
halvásárlás nem úgy történik, hogy 
bemegyünk egy boltba és „leves-
szük a polcról” a nekünk tetsző 
halakat, hanem nem árt, ha előtte 
tájékozódunk és körültekintőbben 
járunk el annál, mintha egy nagy 
áruházban karácsonyi halat vásá-
rolnánk. 

Mielőtt neki látnánk, nem árt tá-
jékozódni a jogszabályi háttér vo-
natkozásában. A halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény előírásai szerint csak 
haltermelési létesítményből szár-
mazó hal telepíthető, a halgazdál-
kodási vízterületről származó (pl. 
halászok által a Tiszából kifogott 
pontyok) halakat tilos másik hal-
gazdálkodási vízterületre, illetve 
haltermelési létesítménybe telepí-
teni, a hatóság által engedélye-
zett állománymentés kivételével! 

Ugyanez a helyzet a nem őshonos 
halakkal is, azzal a kivétellel, hogy 
szintén a hatóság engedélyével hal-
termelési létesítménybe halhús ter-
melési, vagy takarmányozási cél-
ból indokolt esetben telepíthetőek. 

Az idegen és Magyarországon 
nem honos fajoknak a halgazdál-
kodási vízterületre történő telepí-
tése a 708/2007. EK. Tanácsi ren-
deletben meghatározott halfajok 
esetében szintén csak engedéllyel 

történhet, amely akkor adható ki, 
ha a telepíteni kívánt vízterület 
teljesen zárt, lefolyástalan, vagy 
a telepíteni kívánt állomány, sza-
porodásra képtelen, így ökológiai 
kockázatot sem jelent. 

Természetesen bármilyen halról 
is legyen szó, akár szabadon tele-
píthető, akár engedéllyel telepítjük, 
csak olyan hal kerülhet a vízbe, 
ami a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre 

vonatkozó állat-egészségügyi kö-
vetelményekről és a víziállatokban 
előforduló egyes betegségek meg-
előzéséről és az azok elleni véde-
kezésről szóló miniszteri rendelet-
ben meghatározott forgalmazási és 
mentességi igazolásokkal rendelke-
zik. Mielőtt azonban telepítenénk, 
a haltelepítés pontos helyét és ide-
jét a halgazdálkodási hatóság szá-
mára legalább 3 nappal korábban 
be kell jelenteni. Ellenkező esetben 
a hatóság bírságot szabhat ki, sőt 
amennyiben a telepíteni kívánt hal-
tétel a feltételeknek nem felel meg, 
úgy azt el is kobozhatja!

Rossz hír lehet a különböző ke-
reskedők számára, hogy a jelenleg 
készülőben lévő törvényhez iga-
zodó végrehajtási rendelet szerint, 
ami előírja, hogy csak nyilvántar-
tásba vett haltermelő létesítmény-
ből és származás és eredet igazo-
lással rendelkező haltétel telepíthe-
tő. Amennyiben ezek szerint kerül 
elfogadásra a végrehajtási rendelet 
tervezete, az segít majd kiszűrni a 
hal fekete kereskedelmet, tisztázni 
a nem ritkán zűrzavaros viszo-
nyokat. 

A nyári szünet legelején ért a 
hír, hogy részt vehetek  Agárdon, 
a Velencei-tó partján a MOHOSZ 
horgásztáborában. Először megle-
pődtem, de nagyon örültem a lehe-
tőségnek. A tábor július 8-tól tartott 
egy héten át. Én a szüleimmel ér-
keztem hétfő délután, a környezet 
nagyon jó benyomást tett rám. Az 
ifjúságiak sátorban aludtak (köz-
tük én is), a többiek az épületben 
kaptak szállást. Egy nógrádi, egy 

baranyai és egy Pest megyei fiúval 
kerültem egy sátorba. Az első nap 
főleg ismerkedéssel telt el, valamint 
a tábor fölfedezésével. Este a tábor-
vezetők elmondták a szabályokat és 
a programot. Ebben benne volt a 
horgászverseny, a kirándulás a ta-
von és Pákozdon, strandolás és per-
sze rengeteg horgászat. Reggelente 
7 órakor keltünk, majd fél nyolckor 
megreggeliztünk, majd a táborveze-
tők elmondták, hogy aznap mit csi-

nálunk.  Délelőtt általában már nem 
volt több dolgunk, ebédig lehetett 
horgászni, pingpongozni, pihenni. 
Kedd délután tartották a verseny 
első fordulóját elméleti ismeretek-
ből, mint fogási tilalom, védett fajok 
listája és a méretkorlátozás. Szer-
dán délelőtt kirándultunk, amit én 
kifejezetten élveztem. Körülhajóztuk 
a tavat és meglátogattuk a pákozdi 
csata emlékművét. Délután újabb 
versenyszámok következtek: célba 

dobás és szerelékkészítés. Ezen a 
napon tartott előadást a finomsze-
relékes horgászatról a világbajnok 
horgász: Nagy Atilla, de a hét folya-
mán volt még sok érdekes előadás 
pl. a Dunáról és a környezet véde-
lemről. Csütörtökön és pénteken ko-
rán reggel keltünk, mert ekkor szer-
vezték az igazi horgász versenyt. 
Szerintem ilyen egy jó tábor és 
nagyon örülök, hogy részt vehettem 
rajta. Ez volt az egyik legjobb nyári 
élményem. Köszönet a lehetőségért 
a megyei szövetségnek!

Szénási Tibor, táborozó

Halat, de honnan és hogyan?

A legnagyobb nyári élményem volt

Alapoktól a versenyhorgászatig

XXXV. Országos Ifjúsági Hor-
gásztábor a Velencei-tavon

Ez év nyarán is megrendezték, a 
MOHOSZ jóvoltából az országos 
horgásztábort az Agárdi Horgász-
tanyán (Agárd-Dinnyési Csónakki-
kötő mellett). A megyei szövetsé-
geket 2 fő gyermek képviselhette: 
Költő Zoltán, a csengersimai Fe-
kete István Horgász Egyesület és 
Szénási Tibor, a nyíregyházi Vas-

utas STE tagjai tölthettek el egy 
emlékezetes hetet a táborban. 

A rendezvény, a táborozás célja 
a horgászat értékeivel, a termé-
szet és környezetünk védelmének 
fontosságával is megismertetni a 
résztvevő fiatalokat, a sportszerű, 
etikus horgászat felé fordítani a 
gyerekek figyelmét. 

Eredményesen végződött 
az idei horgászverseny 

Tunyogmatolcson, ahol 
25-en vettek részt.

A Holt-Szamos 185 hektáros víz-
területe kiváló horgászati lehetősé-
get kínál: természeti szépségével, 
madárvilágával gyönyörködtet, és 
ezt már nem csak a tunyogmatolcsi 
horgászok tudják és vallják. A Ti-
sza-Szamosháti Horgász Egyesület 
az idei esztendőben is megrendezte 
a szokásos éves horgászversenyét, 
ahol most is többen mérettették 

meg horgásztudásukat a szakmai 
egyesületi elnökség előtt.  

– Július 13-án 8 órától kezdődött 
a verseny, amikor a Holt-Szamo-
son, a zsilip előtti részen min-
denki elfoglalta a horgászhelyét 
– tudtuk meg Tisza Gézától, a 
civil szervezet vezetőjétől, aki a 
verseny előtti napon töltötte be a 
82. életévét. – Most 25 verseny-
zőn nevezett, a mérlegelést 11 óra 
után kezdtük meg. A helyezések a 
következőképpen alakultak: 1. Fe-
jes Ferenc (4920 gramm), 2. Tóth 
Ferenc (3840 g), 3. Mikes Károly 

(3400 g), 4. Nagy Zsolt (3370 g), 
5. ifj. Kovács József (2730 g). Ők 
elismerésként horgászbotokat, zsi-
nórokat, illetve okleveleket kaptak 
jutalmul. A kifogott halak között a 
törpeharcsa, a dévérkeszeg és a ká-
rász volt a legjellemzőbb – említet-
te Géza bácsi, az egyesület elnöke. 

A sikeres fogások után a horgá-
szok egy közös ebéden vettek részt 
a Tölgyes presszóban, ahol a finom 
ételeket Széles Gyula szolgáltat-
ta, akinek köszönhetően mindenki 
örömére babgulyás és palacsinta 
kerülhetett a terített asztalokra. KM

A horgászok harci szelleme

Tisza Géza, a Tisza- Szamosháti 
Horgász Egyesület elnöke a 3. 
helyezett Mikes Károlynak adja 
át a jutalmakat  Fotó: Mikes Norbert

úJ CSóNAK SZOLGáLATBAN. 
A Máriapócsi Horgász egyesü-
let a napokban vásárolt egy 
új csónakot, részben saját, 
részben pályázati forrásból is. 
A csónak a jövőben segíti az 
egyesület munkáját, melyre 
nagy szükség volt. Segítsé-
gével a tavak tisztántartása, 
gondozása, könnyebb és sike-
resebb feladat lesz. Nagyobb 
rendezvényeken pedig készen-
létben állva lehet életmentő 
eszköz is. 

SIKEREK A HŐSéGBEN. A Mária-
pócsi He augusztus 20-i versenyén 
– a két kategóriában – több mint 
harminc fő részvétele mellett, a 
nagy hőségben a következő vég-
eredmény alakult ki: Felnőtt: 1. 
Bakó Zsolt, 2. Nyíri György, 3. Ifj. Beri 
Zsolt. Gyerekek: 1. Ifj. Zsigó László, 
2. Vadon roland, 3. Vadon Dániel. 
Legnagyobb halat fogta: Bakó 
Zsolt (2,96 kg).

A Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sülete első alkalommal rendezett ver-
senyt folyóvízen a Szabolcsi Halászati 
Kft.  balsai Tisza szakaszán. Az orszá-
gos verseny 3. fordulóját a Tisza-Rét-
köz Horgászegyesület szervezte, 31 
két fős csapat részvételével, kitűnő 
környezetben. A versenynek nagy a 
tétje, mivel az öt forduló után az ös-
szesítésben az első három helyezett 
vehet részt a jövő évben megrende-
zésre kerülő írországi világbajnoksá-
gon. A balsai verseny győztese Pocsai 
László és testvére Krisztián nyerte 7 
hal kifogásával és 194 cm-es hosszal.

Pergetők Balsánál a Tiszán

Az első három helyezett serleget és ajándékcsomagot kapott
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Végleg gazdára talált a vándorserleg
Szűcs Attila emlékverseny 2013

Az utolsó alapító tag emlékezete

Feeder Bajnokság III. forduló Vásárosnamény

Jubileumi verseny

A tavalyi versenyhez ké-
peset nagyobb számban 

(tizenheten) gyülekeztek 
a résztvevők a timári Ti-
sza-parton.

A horgászoknak nem volt okuk 
panaszra: az időjárás kiváló, a víz-
állás a tiszalöki erőműnek köszön-

hetően meg-
felelő ma-
gasságú volt, 
azaz víz volt 
bőven. A fo-
lyó egysze-
rűen gyö-
nyörű volt. 
Az évek óta 
megszokott 
s z e m é t h e -
gyeknek és 

az úszó palackáradatnak nyoma 
sem volt. A folyó partját Pataki 
Zsolt horgásztársunk és diákjai tet-
ték rendbe áldozatos munkájukkal.

Gyülekezés közben a verseny 
rendezője mindenkit meginvitált 
egy szívmelegítőre és egy jó kis 
zsíros deszkára hagymával, para-
dicsommal. Ezt követően Szűcs 
Sándor, a verseny fő szervezője, 
aki Attila kereszt apja volt, rövi-
den köszöntötte a résztvevőket. A 
sorsolás után mindenki elfoglalta a 

rajthelyét és rövid készülődés után 
megkezdődött a horgászat.

A pálya az egyenlőbb esélyek 
érdekében három szektorra lett 
bontva. Szinte már az első per-
cekben jelentkeztek a kapások. A 
halak mérete változó volt, kinek 
nagyobb, kinek kisebb.  A lényeg 
az, hogy folyamatosan jöttek a ha-
lacskák az első órában, aztán szé-
pen csendben ritkultak a fogások. 
Természetesen nem mindenkinek, 
mert volt, aki a folyamatos etetés-
nek köszönhetően végig fogta a 
halakat és közel tíz kilós fogással 
büszkélkedhetett. A fogható halak 
főként karika keszegek voltak, de 
beakadt egy pár dévér is. A leg-
nagyobb hal pedig a jászkók közül 
került ki. 

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

A szervezők az első három he-
lyezettet értékelték és a legnagyobb 
halat fogót. Az első helyezett ván-

dorserleget is kapott, amit az előző 
évben Luzsinszky Tamás nyert el 
és hozott vissza (leporolva). Tamás 
már harmadik alkalommal nyerte 
meg ezt a versenyt, ezért jövőre 
már nem kell visszahoznia a kupát 
(a szervezők gondoskodhatnak új 
vándorserlegtől). A díjakat Szűcs 
Sándor unokája, Panna és Szűcs 
Attila lánya, Szűcs Dóra valamint 
Virág Imre, a megyei horgász szö-
vetség elnöke adták át. A verseny 
befejezéseként a szervezők vendé-
gül látták a résztvevőket egy tányér 
finom, forró babgulyásra a közeli 
kis vendéglőben.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát ezen a családias hangulatú 
versenyen és gratulálunk a nyerte-
seknek!  Akik nem jöttek el, azok 
sajnálhatják, mert most a timári Ti-

sza-part a régi arcát mutatta. Bízom 
abban, hogy jövőre még többen 
kedvet kapnak ehhez a versenyhez 
és megtisztelő jelenlétükkel emelik 
e nemes rendezvény fényét.

A díjazottak: 1. Luzsinszky Ta-
más 9600g, 2. Sebők Zsolt 5780g, 
3. Pincés István 2220g. A leg-
nagyobb halat, ami egy több mint 
másfél kilós jász keszeg volt, Se-
bők Zsolt fogta.

Szilágyi Imre 
Megyei Verseny Szakbizottság 

Elnöke

2013. augusztus 29-én a 
Vásárosnaményi Postás 

Horgász Egyesület tagsága 
gyászszertartásra gyüleke-
zett horgászvizének, a Kes-
keny nevű Holt-Tiszának, a 
partjára.

Az érkező egyesületi tagok feke-
te ünneplő ruhát öltöttek magukra 
és kezükben ezúttal nem horgász-
botot, hanem egy-egy szál gyász-
szalaggal átkötött virágot hoztak az 
egyesület tanyaháza előtti gyüleke-
ző helyre.

A vízparti fák alatt Verdi: Re-
quiemje szólt. A kis tér közepén, 
fehér abrosszal letakart asztalkán 
Szűcs Imre, 89 éves korában el-
hunyt alapító tag földi maradványá-
ra a beteljesedés, a hamvak vízbe 
szóratása várt.

A családtagok, szomszédok és 
ismerősök jelenlétében Tóth Lajos, 
az egyesület korábbi elnöke méltat-
ta az elhunyt alapító tag múlhatat-
lan érdemeit.

Az emlékbeszéd néhány tény-
megállapítása megyei szaklapunkba 
kívánkozik, hogy emléket állítson 
Szűcs Imre horgászegyesületi alapí-
tó tag horgászmozgalmunkért vég-
zett áldozatos munkásságának, de 
azért is, hogy Szűcs Imre munkássá-
ga példaként utat mutasson napjaink 
horgászegyesületi tagságának.

„Augusztus 23-án, a mi büszke-
ségünk, közösségünk tartó oszlopa, 
eldőlt éveinek nagy súlya alatt” – 
kezdte emlékbeszédét Szűcs Imre 
egykori egyesületi tagtársa. Aztán 
így folytatta az elhunyt érdemei-
nek méltatását: „A port visszaadni 
a pornak, ősrégi emberi törvény, 
kötelesség.” De nemesebb a lelki 
vágy, a lelki igény, hogy mielőtt 
visszaadjuk a port a pornak, meg-
idézzük a porhoz kapcsolható lel-
ket, a szellemet, aki Szűcs Imre 
volt, aki nekünk a gyászünnepség 
résztvevőinek „Imre bácsi lett”! és 

marad is! egyéni- és egyesületi lé-
tezésünk végső határárig.

Minden bölcs erő és fiatal erény 
napjaink múlásával 
megfogyatkozik, aztán 
végleg elenyész. A szel-
lem az csak, mi győzhe-
tetlen. Különösképp! a 
nagy lélek…, s az – tud-
juk – nagyritkán terem. 
Szűcs Imre, nagy lélek 
volt. Ha beszélt, a szíve 
megnyílt előttünk, tel-
jesen átadta magát nekünk. Olyan 
emblematikus alakjává vált hor-
gászközösségünknek, akit ügyeink 
szolgálata soha nem fárasztott, aki 
mindig csak lelkesített, akinek ki-
sugárzása mindannyiunkat áldozat-
hozatalra és hasznos cselekvések 
sorozatára késztetett szenvedélyünk 
feltételeinek gazdagításáért. Görön-
gyös utakat járt közösségünk gaz-
dagításáért. Saját kényelme érdeké-
ben soha ki nem tért a nehézségek 
elől. Dolgozott értünk, amíg tartott 
erejéből.

Elkezdeni valamit –tudjuk–, nem 
könnyű feladat. Az egyesületalapí-
tás különösen nehéz volt 1952-ben. 
Abban a politikai légkörben, 
amelyben a hatalmat nem éppen 
törvényes úton megszerző politikai 
vezető réteg veszélyt látott még 
az utcai csoportosulásban is…; kü-
lönösképp az egyesületekben…, a 
civil szervezetekben. Imre bácsinak 
sikerült átverekednie magát az ak-
kori – gyanakvó beállítottságú – ha-
tóságok mindenfajta bürokratikus, 
jogi és politikai akadálypályáján 
…, és 1952-ben megalakulhatott 
a Vásárosnaményi Postás Horgász 
Egyesület. Harminc éven át, a bere-
gi térség egyetlen horgászegyesüle-
te a mi mostani szervezetünk akkori 
elődszövetsége volt.

Imre bácsi azt írta visszaemlé-
kezésben, hogy abban a három év-
tizedben az egyesület „csak jegyki-
adással foglalkozott”. Igen, de az 

egyesület tagszáma, az első három 
évtizedben – elérte – sőt, meg is 
haladta a 400 főt. Az egyesületnek 

saját irodája soha nem 
volt. A nem kevés ad-
minisztrációs feladatot 
Imre bácsi és feledhe-
tetlen kedves felesége, 
Adélka néni a saját la-
kásukban oldotta meg. 
Nem volt ritka, hogy va-
sárnap délelőtt, késő este 
vagy éppen a legkevésbé 

alkalmas időpontban kopogtatott, 
majd csengetett be valamelyik hor-
gásztársunk, és kérte a horgászen-
gedélyek azonnali kiállítását. Imre 
bácsi és Adélka néni óriási türelmet 
tanúsítva, panaszra okot soha nem 
szolgáltatva, kiállta eme nem kön-
nyű évek kellemetlenségeit is.

Igazán nagy változást az 1980-as 
évek eleje hozott egyesületünk éle-
tébe és Imre bácsi horgász-vezetői 
tevékenykedésébe is. Az 1980-as 
évektől a horgászegyesületek is 
kaphattak az államtól vízkezelési, 
azaz, halgazdálkodási jogosultsá-
got. Imre bácsi rögtön felismerte, 
hogy a nagyobb fogás és az össze-
tartóbb egyesületi tagság érdekében 
a Postás Horgász Egyesületnek is 
vízkezelési jogosítványt kell sze-
reznie. Fáradságos bürökrációs te-
vékenység végigküzdésének ered-
ményeként lett az egyesületünk 
lehetősége és egyben feladata is, 
ennek a víznek, a KESKENYNEK 
a horgászérdekek szerinti haszno-
sítása.

Ebben a második harminc évben 
teljesedhetett ki Imre bácsi szerve-
zőkészsége, ötletgazdagsága, fárad-
hatatlansága, kapcsolatteremtési- és 
ápolási képességei; közgazdasági, 
jogi, bürokratikus és irodatechnikai 
ismereteinek a gyarapítási- és foly-
tonos megújításának a képessége 
is. Ebben a harminc valahány év-
ben mutatkozott meg Szűcs Imre, 
megszállottsága, tehetsége, akadá-

lyokat nem ismerő tettereje. Ekkor 
vált Szűcs Imre „nagy lélekké”; 
IMRE BÁCSI-vá. Felkészültsége 
és ügyünk iránti elkötelezettsége 
alkalmassá tette őt arra is, hogy 
egyesületünket évtizedekig ered-
ményesen és méltóan képviselje a 
sporthorgászok megyei szerveze-
tében is.

Környezetemben teljességgel 
példa nélküli, a köz szolgálata iránti 
olyan fokú elkötelezettség, amikor 
a magánérdeket teljességgel figyel-
men kívül hagyva, a jogszerű egyéni 
vagyonszerzés lehetőségét elvetve, 
arról lemondva, − kizárólagosan a 
köz javát szolgáló − lépések soroza-
tát tegye csak valaki. Imre bácsi erre 
is képes volt közösségünkért. Neki 
köszönhetjük most és egyesületünk 
fennállásának végső határáig, ren-
dezett tulajdonlási viszonyainkat, 
azt, hogy sem vízterületünkre, sem 
utunkra, sem házhelyünkre, sem 
partszakaszunkra nem tarthat igényt 
egyetlen olyan természetes- vagy 
jogi személy sem, amelyik egyesü-
letünk tagságát a halgazdálkodás-
ban, horgászhobbink gyakorlásában 
megzavarhatná.

Hogy mily nagyra tartotta Imre 
bácsit környezete, azt számos ki-
tüntetése, tagságunk tiszteletteljes 
viselkedése irányában, – közgyű-
léseinken, a szerepléseit kísérő tap-
sok számos volta és ereje – min-
denkor megmutatta. Hisszük, hogy 
augusztus 23-a óta Ő már az örök 
horgászvizeken ül barátaival, egye-
sületünk alapítóival és valamennyi 
az egyesületünkből elhalt horgász-
tagtársunkkal.” Az emlékező sza-
vak után, az egyesület vezetői, az 
elhunyt saját kezűleg készített csó-
nakján beeveztek a Keskeny kö-
zepéig, és egy fekete urnatartóból 
– az elhunyt végakarata szerint– a 
Keskeny vizébe szórták ki a 61 
éven át az egyesületért eredménye-
sen munkálkodó egykori alapító tag 
földi maradványait.

A feeder kupa harmadik for-
dulóját a vásárosnaményi 

Keskeny holtágon rendeztük 
meg július 21-én. 

A Postás HE tagjai sokat dol-
goztak azért, hogy ezt a versenyt 
lebonyolíthassuk itt ilyen szép és 
nyugodt körülmények között. Az 
előző fordulókhoz képest most 
több horgász jelentkezett a már 
szinte családias hangulatú meg-
mérettetésre. A regisztrálás utáni 
rövid megnyitón Szilágyi Imre, a 
megyei verseny szakbizottság el-
nöke és Mile Pál horgászmester 
köszöntötte a versenyzőket, ezután 
a feeder horgászat szabályainak is-
mertetése következett, majd a sor-
solás és a rajthelyek elfoglalása.

A 15 horgász két szektorban ver-
senyzett. A felkészülés, a felszere-
lések egyszerűsége miatt, nem vett 
igénybe sok időt, így fél órával 
korábban kezdődhetett az öt órás 
verseny. Az időjárás kellemes volt, 
talán ennek is köszönhető, hogy 
sokan kilátogattak a helyszínre. A 
néha megerősödő észak-keleti szél 

nem tett jót a halak kapókedvének 
(a helyiek szerint), így a fogások 
az előző fordulóhoz képest messze 
elmaradtak.

Az első órában szinte csak a 
törpeharcsák jelentkeztek a horgo-
kon, később a kisebb keszegek is 
fel-felbukkantak, a nyeréshez vi-
szont szükség volt egy-egy tenye-
res dévér elcsípéséhez is. A verse-
nyen a horgászok nem unatkoztak, 
hiszen elég sűrűn volt kapás.

Már a mérlegelés előtt látszott a 
végeredmény. Többen latolgatták 
is az esélyeket, mert most derül 

ki, hogy a három forduló össz-
eredménye alapján ki nyeri meg 
a szuperkupát. Az összesítés alatt 
házigazdáink mindenkit vendégül 
láttak egy tányér finom kolbászos 
lecsóra, amiből persze repetázni 
is lehetett.

Az ebéd elfogyasztása után az 
eredményhirdetés következett. A 
forduló első három helyezettje 
egy-egy kupát vehetett át Szabó 
Gábortól, a Postás HE Elnökétől. A 
versenykiírásnak megfelelően át-
adásra kerültek – a három forduló 
összesítése alapján – a megye há-

rom legjobb feedereseinek a díjai 
is. A szép nagy kupákat Szilágyi 
Imre a megyei verseny szakbizott-
ság elnöke adta át a díjazottaknak.

Köszönet minden helybélinek, 
akik önzetlen segítségükkel hozzá-
járultak ahhoz, hogy ez a verseny 
megrendezésre kerülhetett ezen a 
szép és rendezett tavon. Külön kö-
szönjük Mile Pálnak, László Csa-
bának és Szabó Gábornak. Remé-
lem, jövőre is számíthatunk erre a 
barátságos horgász egyesületre és 
sok közös programot tudunk együtt 
megszervezni. Gratulálunk a nyer-
teseknek a sikeres szereplésükhöz!

Bízom abban, hogy ez a feeder 
kupa sorozat az évek alatt hagyo-
mánnyá válik. Bízok abban is, hogy 
egyre több embert fog vonzani és 
persze nemcsak a versenyhorgá-
szokra gondolok! A versenyre kilá-
togatott a Vásárosnaményi Városi 
Televízió is, az általuk forgatott kis 
filmet egy későbbi időpontban fog-
juk bemutatni a honlapon.

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság Elnöke

Jubileumi horgászversen-
nyel ünnepelte 20. szüle-

tésnapját a rakamazi Cormo-
rán Horgász Egyesület.

– Az augusztus 18-ai versenyre 
62 horgászunk nevezett be és a 
halak gyenge kapókedve ellenére 
több mint 22 kg halat – köztük 9 
pontyot – fogtak a versenyzők – 
tájékoztatott Borbély Mihály, az 
egyesület elnöke. – A felnőtt ka-

tegóriában magasan kiemelkedett 
Ladányi Zoltán horgásztársunk 3 
kg-os fogásával. Meg kell még 
említenünk Borbély Erikát, aki 
snecikből közel 1,5 kg-t fogott és 
így a felnőtt kategória 2. helyezett-
je lett, megvédve női horgászaink 
becsületét. Nyugdíjas horgászaink 
nagyon ragaszkodtak az eddig jól 
bevált módszereikhez és a nagy 
pontyra vártak. Ez a módszer csak 
néhány horgásznál  hozta meg a si-

kert, köztük Takács Andrásnál, aki 
megfogta a verseny legnagyobb 
halát. A győztesek és helyezettek 
szponzoraink támogatásának kö-
szönhetően szép és értékes ajándé-
kokkal térhettek haza. 

– A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Virág Imre, 
a megyei horgász szövetség 
elnöke és Farkas Ernő, Ra-
kamaz polgármestere, akik 
egy elismerő oklevéllel kö-
szöntötték a jubiláló egyesü-
letet. Szép színfoltja volt az 
eseménynek, mikor Borbély 
Mihály elnök megköszönte 

három tagnak a huzamos időn át 
végzett átlagon felüli, eredményes 
munkát. Oklevelet és a Horgász 
Egyesületért emlékérmet kapott 
Biri Imre, Baranyi Ferenc és Hor-
váth János horgásztárs. KM
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Nem vált be a taktika Újra Nyírtelek győzött
Szegeden, a Maty-éri evezős ver-

senypályán került megrendezésre az 
50. OHCSB, melyen a megyei válo-
gatottunk az első osztályban indult. 
Az első forduló nagy próbatétel volt a 
csapatunknak, mert a sorsolásnak kö-
szönhetően versenyzőinknek mindkét 
oldalukon országos szintű versenyzők-
kel kellett megküzdeniük. Sajnos, az 
edzéseken próbált és jól működő tak-
tikánk nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Csapatunk a kilencedik 
helyen zárt.

A második fordulóban csapatunk 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy az előző napi kilencedik helyet 
kijavítsa. Sajnos, azonban a vasárnapi 
forduló sorsolása még rosszabbra sike-
redett. Szinte minden versenyzőnknek 
olyan helyet sikerült kihúzni, ahol az 

előző napon is nagyon gyenge fogások 
voltak. A tervezett pontyok és kárászok 
megfogása sajnos elmaradt, és így az 
apró halak nagy száma kevés volt a jó 
eredményhez. Végül csapatunk a má-
sodik fordulót az utolsó helyen zárta. 
Összetettben, a két forduló eredménye 
alapján a tízedik helyen végeztünk.

Versenyzőink a legjobb tudásuk 
szerint horgásztak és nagyon nehezen 
tudták feldolgozni a sikertelenséget. 
Sokáig fognak gondolkozni azon, hogy 
milyen problémák vezettek az első osz-
tályból történő kiesésünkhöz, ami csu-
pán csak két ponton múlt. A csapatot 
meglátogatta a Megyei Horgász Szö-
vetég elnöksége Virág Imre és Fesztóry 
Sándor vezetésével. Reméljük, jövőre 
a másodosztályból ismét sikerül fel-
jutnunk az első osztályba!

Külön dicséretet érdemel felnőtt fér-
fi kategóriában Pataki Zsolt, aki az ös-
szesítésben második helyezést ért el és 

ezért egy kupával jutalmazták.
Szilágyi Imre

Verseny Szakbizottság Elnöke

A megyei tisztségviselői 
versenyen a horgászokat 

szép, rendezett környezet, 
gyönyörű őszi nap fogadta. 
Tíz horgászegyesület jelent-
kezett 3-3 fős csapattal. 

A rövid ismertetőt és a sorso-
lást Szilágyi Imre, a megyei ver-
seny szakbizottság elnöke tartotta 
meg. Ezen a versenyen a horgász-
módszer nem volt kitétel, lehetett 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. A 

botok verseny közbeni váltogatása 
is megengedett volt. A nap nagyon 
barátságos hangulatban telt, de saj-
nos, a fogások nem voltak kirí-
vóak, annak ellenére, hogy a helyi 
egyesület megtett mindent a jobb 
fogások érdekében. Közel hat má-
zsa ponty lett telepítve a verseny 
előtt és még az egyesület vezetője 
a tóban lévő törpeharcsa állomány-
ra is felhívta a figyelmet.

Egy-két horgásznak azért sike-
rült egy-egy pontyot horogra akasz-
tani, így biztosítva szektorában a jó 

helyezést. Törpeharcsából viszont 
versenyzőkét egy-kettő akadt csak 
horogra. A mérlegeléskor kiderült, 
hogy többen nem fogtak halat, eb-
ből adódóan nem volt egyszerű az 
értékelés. A házigazdák, és persze 
Bakos Olivér jóvoltából egy tál 
babgulyást fogyaszthatott el min-
den jelenlévő. Utólag is köszönjük, 
nagyon finom volt! Az ebéd után a 
díjátadás következett.

 Az első három csapatot jutalmaz-
ták, oklevelet és érmet kaptak. Az 
okleveleket Jakab János, a Kraszna 
HE. elnöke és az érmeket Farkas 

Sándor, a megyei horgász szövetség 
alelnöke adta át. Bár halfogásban 
nem bővelkedett ez a verseny, de 
remélem a hangulatát sokáig nem 
felejtik el a résztvevők.

Szilágyi Imre 
Megyei Verseny Szakbizottság Elnöke

Ismét az Apagyi Kenderáztató 
horgásztavon rendeztük meg – az 
elhunyt megyei elnökünk emlé-
kére – a Dr. Maleczky Imre Em-
lékversenyt. A megnyitón Farkas 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség alelnöke és Szilágyi Imre, a 
verseny szakbizottság elnöke pár 
mondatban megemlékezett Imre 
bácsinak a horgászatban illetve a 
versenyhorgászatban tanúsított ön-
zetlen munkájáról.

A tó gazdái részéről rövid ismer-
tetőt tartott Hornyák János a tó tu-
lajdonságairól, víz mélységéről, a 
fogható halak fajtájáról, méretéről. 
A viadalra a tavalyihoz hasonlóan 
szép számban neveztek, összesen 
25-en. A pályát három szektorra 
osztottuk fel. Sorsolás után a ver-
senyzők igyekezetek minél hama-
rabb elfoglalni a horgászhelyüket, 
mert a rendelkezésre álló félkészü-
lési idő igen rövidre sikeredett. A 

kiírástól eltérően ezért fél órával el 
kellett tolni a kezdést, hogy min-
denki biztosan elkészüljön. Már 
az első órában látszott, ezen a 
versenyen a folyamatosan fogha-
tó kisebb halaké a főszerep, nem 
a ritkábban be-beugró darabosabb 
példányoké. Rövid idő alatt ki-
derült kinek a taktikája hozta meg 
a várva várt fogásokat. A macthbot 
és a rakós bot nem igazán váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. A 
horgászok sneciző botokkal tudtak 
apró halakból annyit összefogni, 
hogy jó eredményt érjenek el.

Az időjárásra panasz nem lehe-
tett, talán csak a kevés halfogás 
miatt. A három óra hamar eltelt és 
következett a mérlegelés. Minden-
ki feszülten várta, kinek mit mutat 
a kijelző számlapja. 

A versenyen csak egy horgász-
nak sikerült pontyot terelni a szák-
ba, de ő sem érezhette biztosan 
a kupát a kezében, mert mint a 
mérlegelésnél kiderült, többen a 
snecikből is közel hasonló töme-
get fogtak.

Míg a versenyzők pakoltak, ad-
dig a szervezők összesítették az 
eredményeket.

Az ünnepélyes díjátadáson a 
megyei horgászszövetség részé-
ről Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató, Farkas Sándor a megyei 

horgász szövetség alelnöke, Gura 
Mihály elnökségi tag jelent meg. 
A versenyt még megtisztelték je-
lenlétükkel a szövetség hölgy dol-
gozói is.

A Maleczky család részéről Ma-
leczky Imre megköszönte minden 
versenyzőnek és segítőnek a rész-
vételt és a sikeres versenyzőknek 
átadta az általuk felajánlott díjakat. 
A vándorserleget ebben az évben Ja-
kab Attila a verseny győztese őriz-
heti a következő emlékversenyig.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő,a megszokottól el-
térően, egy tányér forró, finom 
tárkonyos ragulevest fogyasztha-
tott el.

Köszönet a Maleczky családnak 
és a megyei horgász szövetségnek 
a verseny megrendezéséért és a 
támogatásáért. Köszönet a tó gaz-

dáinak, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátották e csodálatos tavukat. 
Remélem, mindenki jól érezte ma-
gát, még azok is, akik nem fog-
tak halat. Hiszem, hogy az ilyen 
versenyek nemcsak a nyerésről 
szólnak, hanem az emberek össze-
tartásáról, együttérzéséről. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt 
a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Hiszem és tudom, hogy az ilyen 
versenyek főként nem a nyerésről 

szólnak, hanem a jelenlévő országok, 
emberek barátságainak ápolásáról, 
összetartásáról, együttérzéséről.

A Sóstói horgásztó adott otthont a XVIII. Nem-
zetközi Barátság kupának.

Ezt a horgászversenyt minden évben más-más 
országban rendezik meg, most a soron következő 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász Szövet-
ségnek nyílt lehetősége vendégül látni a résztve-
vőket. A versenyre négy csapat öt-öt fős legény-
séggel adta le a nevezését: Dej csapata (Románia), 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely csapata (Szlovákia), 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász Szövet-
ség csapata, Sóstó Gyógyfürdő H. E. csapata. E 
verseny célja az országok közötti jó kapcsolatok 
és barátságok kiépítése és az, hogy a csapatok, 
csapattagok ismerjék meg egymást.

A megszokottól eltérően ezért a verseny a tó-
patron lévő Igrice csárdában közös reggelivel 
kezdődött. A reggeli közben Szilágyi Imre a Me-
gyei Verseny Szakbizottság elnöke köszöntötte a 
versenyzőket, ezután a horgászat szabályainak és 
a pálya szektor kiosztásainak ismertetése követ-
kezett, majd a rajthelyek elfoglalása. A tó adottsá-
gaiból kifolyólag mind a két parton horgásztak a 
versenyzők. Már az első órában látszott, a mai na-
pon nem bővelkedhetnek a nagyobb halakban, így 
mindenki az apróbb halakból próbált minél többet 
elcsípni. Sajnos, a törpeharcsák mohó étvágya sem 
igazán volt a régi, szinte úgy kellet vadászni őket. 
A zsákmány nagy részét, ami a darabszámot illeti, 
ezek a szúrós halak adták.A folyamatos etetésnek 
köszönhetően aztán egy-két nagyobb testű busa is 
horogra került, sőt az egyik szlovák versenyzőnek 
sikerült egy szép pontyot is zsákmányolnia. 

A csapatok a mérlegelést követően az Igrice 

csárdában várták az eredményhirdetést. A díjakat 
Virág Imre, a Megyei Horgász Szövetség Elnöke, 
Fesztóry Sándor, a Megyei Horgász Szövetség 
Ügyvezető igazgatója, Farkas Sándor, a Megyei 
Horgász Szövetség alelnöke és dr. Isaák László, a 
Sóstó Gyógyfürdő HE. elnöke adták át. Az ünne-
pélyes díjkiosztó után a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség vendégül látta a ver-
senyzőket egy kétfogásos ebédre. Ebéd közben a 
csapatok megbeszélték a versenyen történteket, a 
fogásokat. Gratulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz! Remélem mindenki jól érezte 
magát.

Ezúton szeretném minden résztvevő nevében 
megköszönni a Megyei Horgász Szövetségnek, és 
a Sóstó Gyógyfürdő H. E. vezetőségének a szer-
vezést, a csodálatos környezetben lévő tó önzetlen 
felajánlását és a vendéglátást. Remélem, a jövőben 
is számíthatunk a résztvevő barátságos horgász 
csapatokra és több közös programot tudunk együtt 
megszervezni. A következő Barátság kupa a Ro-
mániai Dejben kerül megrendezésre.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség csapatának tagjai:
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Versenyzők: Bajkó 
tamásné, Bajkó tamás, Ifj. Szabó Csaba, Mile Pál, 
Jakab Attila

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

XVIII. Nemzetközi Barátság Kupa Dr. Maleczky Imre Emlékverseny 2013

A csapat tagjai:
Csapatvezető: Szilágyi Imre. tréner: Kovács József. Felnőtt versenyzők: 
Krausz Zoltán, Ifj. Kovács József. Luzsinszky tamás, Pataki Zsolt. Női versenyző: 
Szűcs Éva. U 14: Bakó Péter. U 18: Varga Albert. U 23: Kovács Gábor. Tartalék 
versenyző: Beke Péter.

Csapat neve Szektor (Fogott tömeg) Összes pont

Nyírteleki HE. Nyírtelek 6,5 (-) 2 (1880g) 2 (300g) 10,5

Kraszna S. HE. Kocsord 2 (400g) 1 (2140g) 8 (-) 11

Alkaloida HE. Tiszavasvári 6,5 (-) 4,5 (240g) 3 (140g) 14

Császárszállás HE. 6,5 (-) 3 (1740g) 5 (40g) 14,5

Új Élet HE. Tiszalök 1 (1520g) 6 (180g) 8 (-) 15

Bezdéd HE. Tiszabezdéd 6,5 (-) 8,5 (-) 1 (1360g) 16

Önkormányzati HE. Levelek 6,5 (-) 8,5 (-) 4 (120g) 19

7. Réti Csík HE. Kocsord 6,5 (-) 4,5 (240g) 8 (-) 19

Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6,5 (-) 8,5 (-) 8 (-) 23

8. Tiszavirág HE. Tiszadob 6,5 (-) 8,5 (-) 8 (-) 23
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Nem vált be a taktika Újra Nyírtelek győzött
Szegeden, a Maty-éri evezős ver-

senypályán került megrendezésre az 
50. OHCSB, melyen a megyei válo-
gatottunk az első osztályban indult. 
Az első forduló nagy próbatétel volt a 
csapatunknak, mert a sorsolásnak kö-
szönhetően versenyzőinknek mindkét 
oldalukon országos szintű versenyzők-
kel kellett megküzdeniük. Sajnos, az 
edzéseken próbált és jól működő tak-
tikánk nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Csapatunk a kilencedik 
helyen zárt.

A második fordulóban csapatunk 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy az előző napi kilencedik helyet 
kijavítsa. Sajnos, azonban a vasárnapi 
forduló sorsolása még rosszabbra sike-
redett. Szinte minden versenyzőnknek 
olyan helyet sikerült kihúzni, ahol az 

előző napon is nagyon gyenge fogások 
voltak. A tervezett pontyok és kárászok 
megfogása sajnos elmaradt, és így az 
apró halak nagy száma kevés volt a jó 
eredményhez. Végül csapatunk a má-
sodik fordulót az utolsó helyen zárta. 
Összetettben, a két forduló eredménye 
alapján a tízedik helyen végeztünk.

Versenyzőink a legjobb tudásuk 
szerint horgásztak és nagyon nehezen 
tudták feldolgozni a sikertelenséget. 
Sokáig fognak gondolkozni azon, hogy 
milyen problémák vezettek az első osz-
tályból történő kiesésünkhöz, ami csu-
pán csak két ponton múlt. A csapatot 
meglátogatta a Megyei Horgász Szö-
vetég elnöksége Virág Imre és Fesztóry 
Sándor vezetésével. Reméljük, jövőre 
a másodosztályból ismét sikerül fel-
jutnunk az első osztályba!

Külön dicséretet érdemel felnőtt fér-
fi kategóriában Pataki Zsolt, aki az ös-
szesítésben második helyezést ért el és 

ezért egy kupával jutalmazták.
Szilágyi Imre

Verseny Szakbizottság Elnöke

A megyei tisztségviselői 
versenyen a horgászokat 

szép, rendezett környezet, 
gyönyörű őszi nap fogadta. 
Tíz horgászegyesület jelent-
kezett 3-3 fős csapattal. 

A rövid ismertetőt és a sorso-
lást Szilágyi Imre, a megyei ver-
seny szakbizottság elnöke tartotta 
meg. Ezen a versenyen a horgász-
módszer nem volt kitétel, lehetett 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. A 

botok verseny közbeni váltogatása 
is megengedett volt. A nap nagyon 
barátságos hangulatban telt, de saj-
nos, a fogások nem voltak kirí-
vóak, annak ellenére, hogy a helyi 
egyesület megtett mindent a jobb 
fogások érdekében. Közel hat má-
zsa ponty lett telepítve a verseny 
előtt és még az egyesület vezetője 
a tóban lévő törpeharcsa állomány-
ra is felhívta a figyelmet.

Egy-két horgásznak azért sike-
rült egy-egy pontyot horogra akasz-
tani, így biztosítva szektorában a jó 

helyezést. Törpeharcsából viszont 
versenyzőkét egy-kettő akadt csak 
horogra. A mérlegeléskor kiderült, 
hogy többen nem fogtak halat, eb-
ből adódóan nem volt egyszerű az 
értékelés. A házigazdák, és persze 
Bakos Olivér jóvoltából egy tál 
babgulyást fogyaszthatott el min-
den jelenlévő. Utólag is köszönjük, 
nagyon finom volt! Az ebéd után a 
díjátadás következett.

 Az első három csapatot jutalmaz-
ták, oklevelet és érmet kaptak. Az 
okleveleket Jakab János, a Kraszna 
HE. elnöke és az érmeket Farkas 

Sándor, a megyei horgász szövetség 
alelnöke adta át. Bár halfogásban 
nem bővelkedett ez a verseny, de 
remélem a hangulatát sokáig nem 
felejtik el a résztvevők.

Szilágyi Imre 
Megyei Verseny Szakbizottság Elnöke

Ismét az Apagyi Kenderáztató 
horgásztavon rendeztük meg – az 
elhunyt megyei elnökünk emlé-
kére – a Dr. Maleczky Imre Em-
lékversenyt. A megnyitón Farkas 
Sándor, a megyei horgász szövet-
ség alelnöke és Szilágyi Imre, a 
verseny szakbizottság elnöke pár 
mondatban megemlékezett Imre 
bácsinak a horgászatban illetve a 
versenyhorgászatban tanúsított ön-
zetlen munkájáról.

A tó gazdái részéről rövid ismer-
tetőt tartott Hornyák János a tó tu-
lajdonságairól, víz mélységéről, a 
fogható halak fajtájáról, méretéről. 
A viadalra a tavalyihoz hasonlóan 
szép számban neveztek, összesen 
25-en. A pályát három szektorra 
osztottuk fel. Sorsolás után a ver-
senyzők igyekezetek minél hama-
rabb elfoglalni a horgászhelyüket, 
mert a rendelkezésre álló félkészü-
lési idő igen rövidre sikeredett. A 

kiírástól eltérően ezért fél órával el 
kellett tolni a kezdést, hogy min-
denki biztosan elkészüljön. Már 
az első órában látszott, ezen a 
versenyen a folyamatosan fogha-
tó kisebb halaké a főszerep, nem 
a ritkábban be-beugró darabosabb 
példányoké. Rövid idő alatt ki-
derült kinek a taktikája hozta meg 
a várva várt fogásokat. A macthbot 
és a rakós bot nem igazán váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. A 
horgászok sneciző botokkal tudtak 
apró halakból annyit összefogni, 
hogy jó eredményt érjenek el.

Az időjárásra panasz nem lehe-
tett, talán csak a kevés halfogás 
miatt. A három óra hamar eltelt és 
következett a mérlegelés. Minden-
ki feszülten várta, kinek mit mutat 
a kijelző számlapja. 

A versenyen csak egy horgász-
nak sikerült pontyot terelni a szák-
ba, de ő sem érezhette biztosan 
a kupát a kezében, mert mint a 
mérlegelésnél kiderült, többen a 
snecikből is közel hasonló töme-
get fogtak.

Míg a versenyzők pakoltak, ad-
dig a szervezők összesítették az 
eredményeket.

Az ünnepélyes díjátadáson a 
megyei horgászszövetség részé-
ről Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató, Farkas Sándor a megyei 

horgász szövetség alelnöke, Gura 
Mihály elnökségi tag jelent meg. 
A versenyt még megtisztelték je-
lenlétükkel a szövetség hölgy dol-
gozói is.

A Maleczky család részéről Ma-
leczky Imre megköszönte minden 
versenyzőnek és segítőnek a rész-
vételt és a sikeres versenyzőknek 
átadta az általuk felajánlott díjakat. 
A vándorserleget ebben az évben Ja-
kab Attila a verseny győztese őriz-
heti a következő emlékversenyig.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő,a megszokottól el-
térően, egy tányér forró, finom 
tárkonyos ragulevest fogyasztha-
tott el.

Köszönet a Maleczky családnak 
és a megyei horgász szövetségnek 
a verseny megrendezéséért és a 
támogatásáért. Köszönet a tó gaz-

dáinak, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátották e csodálatos tavukat. 
Remélem, mindenki jól érezte ma-
gát, még azok is, akik nem fog-
tak halat. Hiszem, hogy az ilyen 
versenyek nemcsak a nyerésről 
szólnak, hanem az emberek össze-
tartásáról, együttérzéséről. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt 
a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Hiszem és tudom, hogy az ilyen 
versenyek főként nem a nyerésről 

szólnak, hanem a jelenlévő országok, 
emberek barátságainak ápolásáról, 
összetartásáról, együttérzéséről.

A Sóstói horgásztó adott otthont a XVIII. Nem-
zetközi Barátság kupának.

Ezt a horgászversenyt minden évben más-más 
országban rendezik meg, most a soron következő 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász Szövet-
ségnek nyílt lehetősége vendégül látni a résztve-
vőket. A versenyre négy csapat öt-öt fős legény-
séggel adta le a nevezését: Dej csapata (Románia), 
Rozsnyó-Bodrogszerdahely csapata (Szlovákia), 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász Szövet-
ség csapata, Sóstó Gyógyfürdő H. E. csapata. E 
verseny célja az országok közötti jó kapcsolatok 
és barátságok kiépítése és az, hogy a csapatok, 
csapattagok ismerjék meg egymást.

A megszokottól eltérően ezért a verseny a tó-
patron lévő Igrice csárdában közös reggelivel 
kezdődött. A reggeli közben Szilágyi Imre a Me-
gyei Verseny Szakbizottság elnöke köszöntötte a 
versenyzőket, ezután a horgászat szabályainak és 
a pálya szektor kiosztásainak ismertetése követ-
kezett, majd a rajthelyek elfoglalása. A tó adottsá-
gaiból kifolyólag mind a két parton horgásztak a 
versenyzők. Már az első órában látszott, a mai na-
pon nem bővelkedhetnek a nagyobb halakban, így 
mindenki az apróbb halakból próbált minél többet 
elcsípni. Sajnos, a törpeharcsák mohó étvágya sem 
igazán volt a régi, szinte úgy kellet vadászni őket. 
A zsákmány nagy részét, ami a darabszámot illeti, 
ezek a szúrós halak adták.A folyamatos etetésnek 
köszönhetően aztán egy-két nagyobb testű busa is 
horogra került, sőt az egyik szlovák versenyzőnek 
sikerült egy szép pontyot is zsákmányolnia. 

A csapatok a mérlegelést követően az Igrice 

csárdában várták az eredményhirdetést. A díjakat 
Virág Imre, a Megyei Horgász Szövetség Elnöke, 
Fesztóry Sándor, a Megyei Horgász Szövetség 
Ügyvezető igazgatója, Farkas Sándor, a Megyei 
Horgász Szövetség alelnöke és dr. Isaák László, a 
Sóstó Gyógyfürdő HE. elnöke adták át. Az ünne-
pélyes díjkiosztó után a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség vendégül látta a ver-
senyzőket egy kétfogásos ebédre. Ebéd közben a 
csapatok megbeszélték a versenyen történteket, a 
fogásokat. Gratulálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz! Remélem mindenki jól érezte 
magát.

Ezúton szeretném minden résztvevő nevében 
megköszönni a Megyei Horgász Szövetségnek, és 
a Sóstó Gyógyfürdő H. E. vezetőségének a szer-
vezést, a csodálatos környezetben lévő tó önzetlen 
felajánlását és a vendéglátást. Remélem, a jövőben 
is számíthatunk a résztvevő barátságos horgász 
csapatokra és több közös programot tudunk együtt 
megszervezni. A következő Barátság kupa a Ro-
mániai Dejben kerül megrendezésre.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség csapatának tagjai:
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Versenyzők: Bajkó 
tamásné, Bajkó tamás, Ifj. Szabó Csaba, Mile Pál, 
Jakab Attila

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

XVIII. Nemzetközi Barátság Kupa Dr. Maleczky Imre Emlékverseny 2013

A csapat tagjai:
Csapatvezető: Szilágyi Imre. tréner: Kovács József. Felnőtt versenyzők: 
Krausz Zoltán, Ifj. Kovács József. Luzsinszky tamás, Pataki Zsolt. Női versenyző: 
Szűcs Éva. U 14: Bakó Péter. U 18: Varga Albert. U 23: Kovács Gábor. Tartalék 
versenyző: Beke Péter.

Csapat neve Szektor (Fogott tömeg) Összes pont

Nyírteleki HE. Nyírtelek 6,5 (-) 2 (1880g) 2 (300g) 10,5

Kraszna S. HE. Kocsord 2 (400g) 1 (2140g) 8 (-) 11

Alkaloida HE. Tiszavasvári 6,5 (-) 4,5 (240g) 3 (140g) 14

Császárszállás HE. 6,5 (-) 3 (1740g) 5 (40g) 14,5

Új Élet HE. Tiszalök 1 (1520g) 6 (180g) 8 (-) 15

Bezdéd HE. Tiszabezdéd 6,5 (-) 8,5 (-) 1 (1360g) 16

Önkormányzati HE. Levelek 6,5 (-) 8,5 (-) 4 (120g) 19

7. Réti Csík HE. Kocsord 6,5 (-) 4,5 (240g) 8 (-) 19

Szatmárvidéki HE. Mátészalka 6,5 (-) 8,5 (-) 8 (-) 23

8. Tiszavirág HE. Tiszadob 6,5 (-) 8,5 (-) 8 (-) 23
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Végleg gazdára talált a vándorserleg
Szűcs Attila emlékverseny 2013

Az utolsó alapító tag emlékezete

Feeder Bajnokság III. forduló Vásárosnamény

Jubileumi verseny

A tavalyi versenyhez ké-
peset nagyobb számban 

(tizenheten) gyülekeztek 
a résztvevők a timári Ti-
sza-parton.

A horgászoknak nem volt okuk 
panaszra: az időjárás kiváló, a víz-
állás a tiszalöki erőműnek köszön-

hetően meg-
felelő ma-
gasságú volt, 
azaz víz volt 
bőven. A fo-
lyó egysze-
rűen gyö-
nyörű volt. 
Az évek óta 
megszokott 
s z e m é t h e -
gyeknek és 

az úszó palackáradatnak nyoma 
sem volt. A folyó partját Pataki 
Zsolt horgásztársunk és diákjai tet-
ték rendbe áldozatos munkájukkal.

Gyülekezés közben a verseny 
rendezője mindenkit meginvitált 
egy szívmelegítőre és egy jó kis 
zsíros deszkára hagymával, para-
dicsommal. Ezt követően Szűcs 
Sándor, a verseny fő szervezője, 
aki Attila kereszt apja volt, rövi-
den köszöntötte a résztvevőket. A 
sorsolás után mindenki elfoglalta a 

rajthelyét és rövid készülődés után 
megkezdődött a horgászat.

A pálya az egyenlőbb esélyek 
érdekében három szektorra lett 
bontva. Szinte már az első per-
cekben jelentkeztek a kapások. A 
halak mérete változó volt, kinek 
nagyobb, kinek kisebb.  A lényeg 
az, hogy folyamatosan jöttek a ha-
lacskák az első órában, aztán szé-
pen csendben ritkultak a fogások. 
Természetesen nem mindenkinek, 
mert volt, aki a folyamatos etetés-
nek köszönhetően végig fogta a 
halakat és közel tíz kilós fogással 
büszkélkedhetett. A fogható halak 
főként karika keszegek voltak, de 
beakadt egy pár dévér is. A leg-
nagyobb hal pedig a jászkók közül 
került ki. 

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

A szervezők az első három he-
lyezettet értékelték és a legnagyobb 
halat fogót. Az első helyezett ván-

dorserleget is kapott, amit az előző 
évben Luzsinszky Tamás nyert el 
és hozott vissza (leporolva). Tamás 
már harmadik alkalommal nyerte 
meg ezt a versenyt, ezért jövőre 
már nem kell visszahoznia a kupát 
(a szervezők gondoskodhatnak új 
vándorserlegtől). A díjakat Szűcs 
Sándor unokája, Panna és Szűcs 
Attila lánya, Szűcs Dóra valamint 
Virág Imre, a megyei horgász szö-
vetség elnöke adták át. A verseny 
befejezéseként a szervezők vendé-
gül látták a résztvevőket egy tányér 
finom, forró babgulyásra a közeli 
kis vendéglőben.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát ezen a családias hangulatú 
versenyen és gratulálunk a nyerte-
seknek!  Akik nem jöttek el, azok 
sajnálhatják, mert most a timári Ti-

sza-part a régi arcát mutatta. Bízom 
abban, hogy jövőre még többen 
kedvet kapnak ehhez a versenyhez 
és megtisztelő jelenlétükkel emelik 
e nemes rendezvény fényét.

A díjazottak: 1. Luzsinszky Ta-
más 9600g, 2. Sebők Zsolt 5780g, 
3. Pincés István 2220g. A leg-
nagyobb halat, ami egy több mint 
másfél kilós jász keszeg volt, Se-
bők Zsolt fogta.

Szilágyi Imre 
Megyei Verseny Szakbizottság 

Elnöke

2013. augusztus 29-én a 
Vásárosnaményi Postás 

Horgász Egyesület tagsága 
gyászszertartásra gyüleke-
zett horgászvizének, a Kes-
keny nevű Holt-Tiszának, a 
partjára.

Az érkező egyesületi tagok feke-
te ünneplő ruhát öltöttek magukra 
és kezükben ezúttal nem horgász-
botot, hanem egy-egy szál gyász-
szalaggal átkötött virágot hoztak az 
egyesület tanyaháza előtti gyüleke-
ző helyre.

A vízparti fák alatt Verdi: Re-
quiemje szólt. A kis tér közepén, 
fehér abrosszal letakart asztalkán 
Szűcs Imre, 89 éves korában el-
hunyt alapító tag földi maradványá-
ra a beteljesedés, a hamvak vízbe 
szóratása várt.

A családtagok, szomszédok és 
ismerősök jelenlétében Tóth Lajos, 
az egyesület korábbi elnöke méltat-
ta az elhunyt alapító tag múlhatat-
lan érdemeit.

Az emlékbeszéd néhány tény-
megállapítása megyei szaklapunkba 
kívánkozik, hogy emléket állítson 
Szűcs Imre horgászegyesületi alapí-
tó tag horgászmozgalmunkért vég-
zett áldozatos munkásságának, de 
azért is, hogy Szűcs Imre munkássá-
ga példaként utat mutasson napjaink 
horgászegyesületi tagságának.

„Augusztus 23-án, a mi büszke-
ségünk, közösségünk tartó oszlopa, 
eldőlt éveinek nagy súlya alatt” – 
kezdte emlékbeszédét Szűcs Imre 
egykori egyesületi tagtársa. Aztán 
így folytatta az elhunyt érdemei-
nek méltatását: „A port visszaadni 
a pornak, ősrégi emberi törvény, 
kötelesség.” De nemesebb a lelki 
vágy, a lelki igény, hogy mielőtt 
visszaadjuk a port a pornak, meg-
idézzük a porhoz kapcsolható lel-
ket, a szellemet, aki Szűcs Imre 
volt, aki nekünk a gyászünnepség 
résztvevőinek „Imre bácsi lett”! és 

marad is! egyéni- és egyesületi lé-
tezésünk végső határárig.

Minden bölcs erő és fiatal erény 
napjaink múlásával 
megfogyatkozik, aztán 
végleg elenyész. A szel-
lem az csak, mi győzhe-
tetlen. Különösképp! a 
nagy lélek…, s az – tud-
juk – nagyritkán terem. 
Szűcs Imre, nagy lélek 
volt. Ha beszélt, a szíve 
megnyílt előttünk, tel-
jesen átadta magát nekünk. Olyan 
emblematikus alakjává vált hor-
gászközösségünknek, akit ügyeink 
szolgálata soha nem fárasztott, aki 
mindig csak lelkesített, akinek ki-
sugárzása mindannyiunkat áldozat-
hozatalra és hasznos cselekvések 
sorozatára késztetett szenvedélyünk 
feltételeinek gazdagításáért. Görön-
gyös utakat járt közösségünk gaz-
dagításáért. Saját kényelme érdeké-
ben soha ki nem tért a nehézségek 
elől. Dolgozott értünk, amíg tartott 
erejéből.

Elkezdeni valamit –tudjuk–, nem 
könnyű feladat. Az egyesületalapí-
tás különösen nehéz volt 1952-ben. 
Abban a politikai légkörben, 
amelyben a hatalmat nem éppen 
törvényes úton megszerző politikai 
vezető réteg veszélyt látott még 
az utcai csoportosulásban is…; kü-
lönösképp az egyesületekben…, a 
civil szervezetekben. Imre bácsinak 
sikerült átverekednie magát az ak-
kori – gyanakvó beállítottságú – ha-
tóságok mindenfajta bürokratikus, 
jogi és politikai akadálypályáján 
…, és 1952-ben megalakulhatott 
a Vásárosnaményi Postás Horgász 
Egyesület. Harminc éven át, a bere-
gi térség egyetlen horgászegyesüle-
te a mi mostani szervezetünk akkori 
elődszövetsége volt.

Imre bácsi azt írta visszaemlé-
kezésben, hogy abban a három év-
tizedben az egyesület „csak jegyki-
adással foglalkozott”. Igen, de az 

egyesület tagszáma, az első három 
évtizedben – elérte – sőt, meg is 
haladta a 400 főt. Az egyesületnek 

saját irodája soha nem 
volt. A nem kevés ad-
minisztrációs feladatot 
Imre bácsi és feledhe-
tetlen kedves felesége, 
Adélka néni a saját la-
kásukban oldotta meg. 
Nem volt ritka, hogy va-
sárnap délelőtt, késő este 
vagy éppen a legkevésbé 

alkalmas időpontban kopogtatott, 
majd csengetett be valamelyik hor-
gásztársunk, és kérte a horgászen-
gedélyek azonnali kiállítását. Imre 
bácsi és Adélka néni óriási türelmet 
tanúsítva, panaszra okot soha nem 
szolgáltatva, kiállta eme nem kön-
nyű évek kellemetlenségeit is.

Igazán nagy változást az 1980-as 
évek eleje hozott egyesületünk éle-
tébe és Imre bácsi horgász-vezetői 
tevékenykedésébe is. Az 1980-as 
évektől a horgászegyesületek is 
kaphattak az államtól vízkezelési, 
azaz, halgazdálkodási jogosultsá-
got. Imre bácsi rögtön felismerte, 
hogy a nagyobb fogás és az össze-
tartóbb egyesületi tagság érdekében 
a Postás Horgász Egyesületnek is 
vízkezelési jogosítványt kell sze-
reznie. Fáradságos bürökrációs te-
vékenység végigküzdésének ered-
ményeként lett az egyesületünk 
lehetősége és egyben feladata is, 
ennek a víznek, a KESKENYNEK 
a horgászérdekek szerinti haszno-
sítása.

Ebben a második harminc évben 
teljesedhetett ki Imre bácsi szerve-
zőkészsége, ötletgazdagsága, fárad-
hatatlansága, kapcsolatteremtési- és 
ápolási képességei; közgazdasági, 
jogi, bürokratikus és irodatechnikai 
ismereteinek a gyarapítási- és foly-
tonos megújításának a képessége 
is. Ebben a harminc valahány év-
ben mutatkozott meg Szűcs Imre, 
megszállottsága, tehetsége, akadá-

lyokat nem ismerő tettereje. Ekkor 
vált Szűcs Imre „nagy lélekké”; 
IMRE BÁCSI-vá. Felkészültsége 
és ügyünk iránti elkötelezettsége 
alkalmassá tette őt arra is, hogy 
egyesületünket évtizedekig ered-
ményesen és méltóan képviselje a 
sporthorgászok megyei szerveze-
tében is.

Környezetemben teljességgel 
példa nélküli, a köz szolgálata iránti 
olyan fokú elkötelezettség, amikor 
a magánérdeket teljességgel figyel-
men kívül hagyva, a jogszerű egyéni 
vagyonszerzés lehetőségét elvetve, 
arról lemondva, − kizárólagosan a 
köz javát szolgáló − lépések soroza-
tát tegye csak valaki. Imre bácsi erre 
is képes volt közösségünkért. Neki 
köszönhetjük most és egyesületünk 
fennállásának végső határáig, ren-
dezett tulajdonlási viszonyainkat, 
azt, hogy sem vízterületünkre, sem 
utunkra, sem házhelyünkre, sem 
partszakaszunkra nem tarthat igényt 
egyetlen olyan természetes- vagy 
jogi személy sem, amelyik egyesü-
letünk tagságát a halgazdálkodás-
ban, horgászhobbink gyakorlásában 
megzavarhatná.

Hogy mily nagyra tartotta Imre 
bácsit környezete, azt számos ki-
tüntetése, tagságunk tiszteletteljes 
viselkedése irányában, – közgyű-
léseinken, a szerepléseit kísérő tap-
sok számos volta és ereje – min-
denkor megmutatta. Hisszük, hogy 
augusztus 23-a óta Ő már az örök 
horgászvizeken ül barátaival, egye-
sületünk alapítóival és valamennyi 
az egyesületünkből elhalt horgász-
tagtársunkkal.” Az emlékező sza-
vak után, az egyesület vezetői, az 
elhunyt saját kezűleg készített csó-
nakján beeveztek a Keskeny kö-
zepéig, és egy fekete urnatartóból 
– az elhunyt végakarata szerint– a 
Keskeny vizébe szórták ki a 61 
éven át az egyesületért eredménye-
sen munkálkodó egykori alapító tag 
földi maradványait.

A feeder kupa harmadik for-
dulóját a vásárosnaményi 

Keskeny holtágon rendeztük 
meg július 21-én. 

A Postás HE tagjai sokat dol-
goztak azért, hogy ezt a versenyt 
lebonyolíthassuk itt ilyen szép és 
nyugodt körülmények között. Az 
előző fordulókhoz képest most 
több horgász jelentkezett a már 
szinte családias hangulatú meg-
mérettetésre. A regisztrálás utáni 
rövid megnyitón Szilágyi Imre, a 
megyei verseny szakbizottság el-
nöke és Mile Pál horgászmester 
köszöntötte a versenyzőket, ezután 
a feeder horgászat szabályainak is-
mertetése következett, majd a sor-
solás és a rajthelyek elfoglalása.

A 15 horgász két szektorban ver-
senyzett. A felkészülés, a felszere-
lések egyszerűsége miatt, nem vett 
igénybe sok időt, így fél órával 
korábban kezdődhetett az öt órás 
verseny. Az időjárás kellemes volt, 
talán ennek is köszönhető, hogy 
sokan kilátogattak a helyszínre. A 
néha megerősödő észak-keleti szél 

nem tett jót a halak kapókedvének 
(a helyiek szerint), így a fogások 
az előző fordulóhoz képest messze 
elmaradtak.

Az első órában szinte csak a 
törpeharcsák jelentkeztek a horgo-
kon, később a kisebb keszegek is 
fel-felbukkantak, a nyeréshez vi-
szont szükség volt egy-egy tenye-
res dévér elcsípéséhez is. A verse-
nyen a horgászok nem unatkoztak, 
hiszen elég sűrűn volt kapás.

Már a mérlegelés előtt látszott a 
végeredmény. Többen latolgatták 
is az esélyeket, mert most derül 

ki, hogy a három forduló össz-
eredménye alapján ki nyeri meg 
a szuperkupát. Az összesítés alatt 
házigazdáink mindenkit vendégül 
láttak egy tányér finom kolbászos 
lecsóra, amiből persze repetázni 
is lehetett.

Az ebéd elfogyasztása után az 
eredményhirdetés következett. A 
forduló első három helyezettje 
egy-egy kupát vehetett át Szabó 
Gábortól, a Postás HE Elnökétől. A 
versenykiírásnak megfelelően át-
adásra kerültek – a három forduló 
összesítése alapján – a megye há-

rom legjobb feedereseinek a díjai 
is. A szép nagy kupákat Szilágyi 
Imre a megyei verseny szakbizott-
ság elnöke adta át a díjazottaknak.

Köszönet minden helybélinek, 
akik önzetlen segítségükkel hozzá-
járultak ahhoz, hogy ez a verseny 
megrendezésre kerülhetett ezen a 
szép és rendezett tavon. Külön kö-
szönjük Mile Pálnak, László Csa-
bának és Szabó Gábornak. Remé-
lem, jövőre is számíthatunk erre a 
barátságos horgász egyesületre és 
sok közös programot tudunk együtt 
megszervezni. Gratulálunk a nyer-
teseknek a sikeres szereplésükhöz!

Bízom abban, hogy ez a feeder 
kupa sorozat az évek alatt hagyo-
mánnyá válik. Bízok abban is, hogy 
egyre több embert fog vonzani és 
persze nemcsak a versenyhorgá-
szokra gondolok! A versenyre kilá-
togatott a Vásárosnaményi Városi 
Televízió is, az általuk forgatott kis 
filmet egy későbbi időpontban fog-
juk bemutatni a honlapon.

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság Elnöke

Jubileumi horgászversen-
nyel ünnepelte 20. szüle-

tésnapját a rakamazi Cormo-
rán Horgász Egyesület.

– Az augusztus 18-ai versenyre 
62 horgászunk nevezett be és a 
halak gyenge kapókedve ellenére 
több mint 22 kg halat – köztük 9 
pontyot – fogtak a versenyzők – 
tájékoztatott Borbély Mihály, az 
egyesület elnöke. – A felnőtt ka-

tegóriában magasan kiemelkedett 
Ladányi Zoltán horgásztársunk 3 
kg-os fogásával. Meg kell még 
említenünk Borbély Erikát, aki 
snecikből közel 1,5 kg-t fogott és 
így a felnőtt kategória 2. helyezett-
je lett, megvédve női horgászaink 
becsületét. Nyugdíjas horgászaink 
nagyon ragaszkodtak az eddig jól 
bevált módszereikhez és a nagy 
pontyra vártak. Ez a módszer csak 
néhány horgásznál  hozta meg a si-

kert, köztük Takács Andrásnál, aki 
megfogta a verseny legnagyobb 
halát. A győztesek és helyezettek 
szponzoraink támogatásának kö-
szönhetően szép és értékes ajándé-
kokkal térhettek haza. 

– A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Virág Imre, 
a megyei horgász szövetség 
elnöke és Farkas Ernő, Ra-
kamaz polgármestere, akik 
egy elismerő oklevéllel kö-
szöntötték a jubiláló egyesü-
letet. Szép színfoltja volt az 
eseménynek, mikor Borbély 
Mihály elnök megköszönte 

három tagnak a huzamos időn át 
végzett átlagon felüli, eredményes 
munkát. Oklevelet és a Horgász 
Egyesületért emlékérmet kapott 
Biri Imre, Baranyi Ferenc és Hor-
váth János horgásztárs. KM



A Máriapócsi Horgász Egyesü-
let ebben az esztendőben is – a 
hagyományaihoz hűen –, immár 
hetedik alkalommal szervezte meg 
július 15-19. között (a mára híres) 
horgásztáborát a helyi szabadidő 
parkban. A táborban összesen 24 
gyerek vett részt. A résztvevők 
között Budapesttől-Tunyogmatol-
csig számos településről érkeztek. 
A szállás a Máriapócsi Lelkigya-
korlatos és Zarándokházban volt. 
A rendezvény legfőbb célkitűzése, 
hogy a résztvevők eseményekben, 
színes programokban és oktató-ne-
velő előadások gazdag napokat 
tölthessenek el Máriapócson. Az 
idei esztendőben is megismerked-
hettek a horgászpalánták a horgá-
szat alapjaitól kezdve a verseny, 
sport és egyes horgászati módsze-
rekkel. Ezen kívül komoly hang-
súlyt fektettek a szervezők a kör-
nyezetvédelem népszerűsítésére is. 

A fiatalok megismerkedhettek a 

máriapócsi egyesülettel és az álta-
la üzemeltetett horgásztavakkal, az 
egyesület által végzett környezetvé-
delmi tevékenységgel, a Szabadidő 
Park környékén vadon élő állatok-
kal (pl. siklóval, rovarokkal me-
zei nyúllal, ölyvvel, fácánnal stb). 
A horgászpalánták a közlekedési 
ismereteket is elsajátíthatták el a 
helyi rendőrség munkatársainak kö-
szönhetően.  Szabó István a Védett 
növények a Nyírségben és Bereg-
ben címmel tartott előadást. Ezeken 
kívül még többen tartottak előadást, 
bemutatót számukra. Így Vincze 
Tibor a helyi tóban élő halakat és 
a növények kapcsolatáról beszélt. 
Varga Pál: Pergető horgászat alap-
jaitól-mesterfokig, a Csónakhorgá-
szat és környezetvédelemről, 

Szabó István: a Védett növé-
nyek a Nyírségben és Beregben 
témákról szólt. Az Economicbait-s 
csapatnak köszönhetően egy szín-
vonalas bojlis bemutatót láthat-

tak, maguk is készíttek bojlit, amit 
majd kipróbálhattak csaliként. Az 
egyik talán legnagyobb élmény a 
csodálatosan szép máriapócsi bazi-
lika meglátogatása volt. Utolsó nap 
megtekintettük a Boldog II. János 
Pál pápa Idősek Otthonában talál-
ható kiállítást. Nagy sikert aratott 
a résztvevők között megrendezett 
horgászverseny is. Az esti órákban 
lehetőség nyílt sportjátékok meg-
szervezésre a gyerekek körében. 

A tábor megvalósításához több 
szervezettel működött együtt a Má-
riapócsi Horgász Egyesület:  Ezek a 
Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
Megyei Szövetsége, a Magyar 
Pergetőhorgászok Egyesülete, a – 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos – és 
Zarándokház, az Economic Baits 
csapata. Ezúton is köszönjük támo-
gatásukat! A tábor megvalósulásá-
hoz nagyban hozzájárult a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól elnyert pá-
lyázati támogatás. Tóth Árpád, elnök
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A halgazdálkodásra jogo-
sult egyik legfontosabb 

feladata, hogy gondoskodjon 
a horgásztó halasításáról.

Ez a feladat látszólag egyszerű-
nek tűnhet, de a valóságban azért 
nem ilyen egyszerű a helyzet. A 
halvásárlás nem úgy történik, hogy 
bemegyünk egy boltba és „leves-
szük a polcról” a nekünk tetsző 
halakat, hanem nem árt, ha előtte 
tájékozódunk és körültekintőbben 
járunk el annál, mintha egy nagy 
áruházban karácsonyi halat vásá-
rolnánk. 

Mielőtt neki látnánk, nem árt tá-
jékozódni a jogszabályi háttér vo-
natkozásában. A halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény előírásai szerint csak 
haltermelési létesítményből szár-
mazó hal telepíthető, a halgazdál-
kodási vízterületről származó (pl. 
halászok által a Tiszából kifogott 
pontyok) halakat tilos másik hal-
gazdálkodási vízterületre, illetve 
haltermelési létesítménybe telepí-
teni, a hatóság által engedélye-
zett állománymentés kivételével! 

Ugyanez a helyzet a nem őshonos 
halakkal is, azzal a kivétellel, hogy 
szintén a hatóság engedélyével hal-
termelési létesítménybe halhús ter-
melési, vagy takarmányozási cél-
ból indokolt esetben telepíthetőek. 

Az idegen és Magyarországon 
nem honos fajoknak a halgazdál-
kodási vízterületre történő telepí-
tése a 708/2007. EK. Tanácsi ren-
deletben meghatározott halfajok 
esetében szintén csak engedéllyel 

történhet, amely akkor adható ki, 
ha a telepíteni kívánt vízterület 
teljesen zárt, lefolyástalan, vagy 
a telepíteni kívánt állomány, sza-
porodásra képtelen, így ökológiai 
kockázatot sem jelent. 

Természetesen bármilyen halról 
is legyen szó, akár szabadon tele-
píthető, akár engedéllyel telepítjük, 
csak olyan hal kerülhet a vízbe, 
ami a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre 

vonatkozó állat-egészségügyi kö-
vetelményekről és a víziállatokban 
előforduló egyes betegségek meg-
előzéséről és az azok elleni véde-
kezésről szóló miniszteri rendelet-
ben meghatározott forgalmazási és 
mentességi igazolásokkal rendelke-
zik. Mielőtt azonban telepítenénk, 
a haltelepítés pontos helyét és ide-
jét a halgazdálkodási hatóság szá-
mára legalább 3 nappal korábban 
be kell jelenteni. Ellenkező esetben 
a hatóság bírságot szabhat ki, sőt 
amennyiben a telepíteni kívánt hal-
tétel a feltételeknek nem felel meg, 
úgy azt el is kobozhatja!

Rossz hír lehet a különböző ke-
reskedők számára, hogy a jelenleg 
készülőben lévő törvényhez iga-
zodó végrehajtási rendelet szerint, 
ami előírja, hogy csak nyilvántar-
tásba vett haltermelő létesítmény-
ből és származás és eredet igazo-
lással rendelkező haltétel telepíthe-
tő. Amennyiben ezek szerint kerül 
elfogadásra a végrehajtási rendelet 
tervezete, az segít majd kiszűrni a 
hal fekete kereskedelmet, tisztázni 
a nem ritkán zűrzavaros viszo-
nyokat. 

A nyári szünet legelején ért a 
hír, hogy részt vehetek  Agárdon, 
a Velencei-tó partján a MOHOSZ 
horgásztáborában. Először megle-
pődtem, de nagyon örültem a lehe-
tőségnek. A tábor július 8-tól tartott 
egy héten át. Én a szüleimmel ér-
keztem hétfő délután, a környezet 
nagyon jó benyomást tett rám. Az 
ifjúságiak sátorban aludtak (köz-
tük én is), a többiek az épületben 
kaptak szállást. Egy nógrádi, egy 

baranyai és egy Pest megyei fiúval 
kerültem egy sátorba. Az első nap 
főleg ismerkedéssel telt el, valamint 
a tábor fölfedezésével. Este a tábor-
vezetők elmondták a szabályokat és 
a programot. Ebben benne volt a 
horgászverseny, a kirándulás a ta-
von és Pákozdon, strandolás és per-
sze rengeteg horgászat. Reggelente 
7 órakor keltünk, majd fél nyolckor 
megreggeliztünk, majd a táborveze-
tők elmondták, hogy aznap mit csi-

nálunk.  Délelőtt általában már nem 
volt több dolgunk, ebédig lehetett 
horgászni, pingpongozni, pihenni. 
Kedd délután tartották a verseny 
első fordulóját elméleti ismeretek-
ből, mint fogási tilalom, védett fajok 
listája és a méretkorlátozás. Szer-
dán délelőtt kirándultunk, amit én 
kifejezetten élveztem. Körülhajóztuk 
a tavat és meglátogattuk a pákozdi 
csata emlékművét. Délután újabb 
versenyszámok következtek: célba 

dobás és szerelékkészítés. Ezen a 
napon tartott előadást a finomsze-
relékes horgászatról a világbajnok 
horgász: Nagy Atilla, de a hét folya-
mán volt még sok érdekes előadás 
pl. a Dunáról és a környezet véde-
lemről. Csütörtökön és pénteken ko-
rán reggel keltünk, mert ekkor szer-
vezték az igazi horgász versenyt. 
Szerintem ilyen egy jó tábor és 
nagyon örülök, hogy részt vehettem 
rajta. Ez volt az egyik legjobb nyári 
élményem. Köszönet a lehetőségért 
a megyei szövetségnek!

Szénási Tibor, táborozó

Halat, de honnan és hogyan?

A legnagyobb nyári élményem volt

Alapoktól a versenyhorgászatig

XXXV. Országos Ifjúsági Hor-
gásztábor a Velencei-tavon

Ez év nyarán is megrendezték, a 
MOHOSZ jóvoltából az országos 
horgásztábort az Agárdi Horgász-
tanyán (Agárd-Dinnyési Csónakki-
kötő mellett). A megyei szövetsé-
geket 2 fő gyermek képviselhette: 
Költő Zoltán, a csengersimai Fe-
kete István Horgász Egyesület és 
Szénási Tibor, a nyíregyházi Vas-

utas STE tagjai tölthettek el egy 
emlékezetes hetet a táborban. 

A rendezvény, a táborozás célja 
a horgászat értékeivel, a termé-
szet és környezetünk védelmének 
fontosságával is megismertetni a 
résztvevő fiatalokat, a sportszerű, 
etikus horgászat felé fordítani a 
gyerekek figyelmét. 

Eredményesen végződött 
az idei horgászverseny 

Tunyogmatolcson, ahol 
25-en vettek részt.

A Holt-Szamos 185 hektáros víz-
területe kiváló horgászati lehetősé-
get kínál: természeti szépségével, 
madárvilágával gyönyörködtet, és 
ezt már nem csak a tunyogmatolcsi 
horgászok tudják és vallják. A Ti-
sza-Szamosháti Horgász Egyesület 
az idei esztendőben is megrendezte 
a szokásos éves horgászversenyét, 
ahol most is többen mérettették 

meg horgásztudásukat a szakmai 
egyesületi elnökség előtt.  

– Július 13-án 8 órától kezdődött 
a verseny, amikor a Holt-Szamo-
son, a zsilip előtti részen min-
denki elfoglalta a horgászhelyét 
– tudtuk meg Tisza Gézától, a 
civil szervezet vezetőjétől, aki a 
verseny előtti napon töltötte be a 
82. életévét. – Most 25 verseny-
zőn nevezett, a mérlegelést 11 óra 
után kezdtük meg. A helyezések a 
következőképpen alakultak: 1. Fe-
jes Ferenc (4920 gramm), 2. Tóth 
Ferenc (3840 g), 3. Mikes Károly 

(3400 g), 4. Nagy Zsolt (3370 g), 
5. ifj. Kovács József (2730 g). Ők 
elismerésként horgászbotokat, zsi-
nórokat, illetve okleveleket kaptak 
jutalmul. A kifogott halak között a 
törpeharcsa, a dévérkeszeg és a ká-
rász volt a legjellemzőbb – említet-
te Géza bácsi, az egyesület elnöke. 

A sikeres fogások után a horgá-
szok egy közös ebéden vettek részt 
a Tölgyes presszóban, ahol a finom 
ételeket Széles Gyula szolgáltat-
ta, akinek köszönhetően mindenki 
örömére babgulyás és palacsinta 
kerülhetett a terített asztalokra. KM

A horgászok harci szelleme

Tisza Géza, a Tisza- Szamosháti 
Horgász Egyesület elnöke a 3. 
helyezett Mikes Károlynak adja 
át a jutalmakat  Fotó: Mikes Norbert

úJ CSóNAK SZOLGáLATBAN. 
A Máriapócsi Horgász egyesü-
let a napokban vásárolt egy 
új csónakot, részben saját, 
részben pályázati forrásból is. 
A csónak a jövőben segíti az 
egyesület munkáját, melyre 
nagy szükség volt. Segítsé-
gével a tavak tisztántartása, 
gondozása, könnyebb és sike-
resebb feladat lesz. Nagyobb 
rendezvényeken pedig készen-
létben állva lehet életmentő 
eszköz is. 

SIKEREK A HŐSéGBEN. A Mária-
pócsi He augusztus 20-i versenyén 
– a két kategóriában – több mint 
harminc fő részvétele mellett, a 
nagy hőségben a következő vég-
eredmény alakult ki: Felnőtt: 1. 
Bakó Zsolt, 2. Nyíri György, 3. Ifj. Beri 
Zsolt. Gyerekek: 1. Ifj. Zsigó László, 
2. Vadon roland, 3. Vadon Dániel. 
Legnagyobb halat fogta: Bakó 
Zsolt (2,96 kg).

A Magyar Pergetőhorgászok Egye-
sülete első alkalommal rendezett ver-
senyt folyóvízen a Szabolcsi Halászati 
Kft.  balsai Tisza szakaszán. Az orszá-
gos verseny 3. fordulóját a Tisza-Rét-
köz Horgászegyesület szervezte, 31 
két fős csapat részvételével, kitűnő 
környezetben. A versenynek nagy a 
tétje, mivel az öt forduló után az ös-
szesítésben az első három helyezett 
vehet részt a jövő évben megrende-
zésre kerülő írországi világbajnoksá-
gon. A balsai verseny győztese Pocsai 
László és testvére Krisztián nyerte 7 
hal kifogásával és 194 cm-es hosszal.

Pergetők Balsánál a Tiszán

Az első három helyezett serleget és ajándékcsomagot kapott
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Félidőnél tart a Szamos–Kraszna-
közi árapasztó tározó építése
A 51 négyzetkilométeres 

tározófelület 126 millió 
köbméter víz megtartását te-
szi lehetővé.

Magyarország egyik legjelentő-
sebb árvízvédelmi beruházása, a 
Szamos–Kraszna–közi árvíz szint-
csök ken tő tározó építése a tervek 
szerint halad. A Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése program kereté-
ben megvalósuló beruházás több 
szempontból is magyar rekordnak 
számít.

Magyarország legnagyobb, re-
kordméretű, 12 nyílással rendelke-
ző, 118 méter széles és 278 méter 
hosszú vízbeeresztő műtárgyát ma-
gában foglaló árvízvédelmi projekt-
jének több fontos és látványos épít-
ménye is elkészül idén. Az építkezés 
kulcsfontosságú elemén, a vízbe-
eresztő műtárgyon a szegmenstáb-
lák elhelyezése is megkezdődik 
Tunyogmatolcs közelében. A nyár 
folyamán a tervek szerint a víztartá-
si próbát is megkezdik a vízbeeresz-
tő és vízleeresztő műtárgyon.  

A vízbeeresztő műtárgy építé-
se során eddig több mint 21 ezer 
köbméter szerkezeti betont és 2560 
tonna betonacélt építettek be. A 
több mint 17 milliárd forintból 
megvalósuló Szamos-Kraszna-
közi árvízszintcsökkentő tározó 51 
négyzetkilométeres tározófelületé-
vel 126 millió köbméter víz tárolá-
sát teszi majd lehetővé, és kiemelt 
szerepet tölt majd be a Szamos és 
Kraszna valamint a Tisza mentén 
élők árvizek elleni védelmében. 

FéL MéTERREL 
ALACSONyABB

A tározó építésének célja, hogy 
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesz-
tése program további öt árapasztó 
tározójával, és a szükséges hullám-
téri beavatkozásokkal a Tisza tel-
jes hazai hosszán átlagosan 50-60 
centiméteres árvízszínt-csökkenés 
legyen elérhető. A beruházás azon 
felül, hogy segít az árhullámokat a 
mértékadó árvízszintek alatt tarta-
ni, lehetőséget teremt a természeti 
adottságokhoz jobban alkalmazko-
dó tájgazdálkodásra is. 

SZáLLíTáS 
BELSŐ úTON

Folyamatban vannak a települése-
ken az infrastrukturális be ruházások 
is. A kivitelezők fokozottan ügyel-
nek arra, hogy a környéken élők, 
elsősorban Kocsord, Győrtelek, 
Tu nyogmatolcs, Szamoskér, Sza-
mos szeg, Nagydobos, Ópályi és 
Mátészalka lakosainak életvitel-
ét ne zavarják az építési munká-
latok. Az itt élőknek jelentősen 
megnövekedett autósforgalomra 
továbbra sem nem kell számítani-
uk, hiszen az építkezéshez szük-
séges anyagokat a projekt belső 
útjain szállítják. Mi több, a beru-
házás részeként a 4120-as számú, 
Tunyogmatolcs és Szamosszeg 
települést összekötő út egy szaka-
szának korrekciója is – egy terelőút 
építésével – megkezdődött.

Györke László

Szeptember 1-jétől új tör-
vény szabályozza a halá-

szatot és a horgászatot!

Szemléletváltást is jelent a 2013 
évi CII. törvény, ami már címében 
is jelzi, hogy a természetes vizek 
horgászati célú halgazdálkodása a 
jövőben prioritást élvez a halászat-
tal szemben, erre utal, hogy nem 
halászati, hanem halgazdálkodási 
törvény született. 

Azonban nemcsak a törvény vál-
tozott, hanem több olyan fontosabb 
jogszabály és jogszabály módo-
sítás is történt, ami mondhatni új 
környezetbe ágyazza a halgazdál-
kodást. Július 1-jével hatályba lé-
pett az új büntető törvénykönyv, 
továbbá hatályba lépett a 2012. évi 
CXX. törvény az egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevé-
kenységéről, valamint 2012. évben 
módosult az egyes szabálysérté-
sekről szóló jogszabály is. 

Hogy ránk, horgászokra illetve 
a halászokra és a tilosban járók-
ra nézve, mit is jelent ez, rövid 
írásomban ezt szeretném boncol-
gatni.

A halgazdálkodási törvény alap-
vető kiindulási pontja az volt, hogy 
fejleszteni és óvni kell a természe-
tes vizek halállományát, ami nem 
megy anélkül, hogy bizonyos kor-
látozásokat ne kellene végre hajta-
ni, amelyek elsősorban a halászat 
rendjét érintik. 

Szeptember 1-jétől például betil-
tásra került a különböző sorhorog-
gal, csapó és tető horoggal történő 
halfogási módszerek alkalmazása, 
valamint tilos a különböző nyakzó 
(kopoltyú) hálók használata, ami-
nek elsősorban napjainkra igen-
csak meggyérült őshonos halaink 
örülhetnek. Alapjában elmondható, 
hogy tilos lett minden olyan fogási 
eszköz és fogási mód alkalmazása, 
ami a halállományt és annak élőhe-
lyét károsíthatja, veszélyeztetheti, 
valamint fajlagos tilalmi idők alatt 
nem biztosítható a tilalommal érin-
tett egyedek visszaengedése. 

Elrettentő lehet a tilosban járók 
számára az is, hogy ez év július 
1-jével hatályba lépett az új bünte-
tő törvénykönyv, ami alapján a jo-
gosulatlanul halászóknak illetve az 
orvhalászoknak lesz mitől tartania, 
hiszen a 246.§ a következőképpen 
rendelkezik: aki: 
a)  jogosulatlanul halászhálóval, 

vagy más halászati eszközzel – a 
horgászatot kivéve – halfogásra 
irányuló tevékenységet végez, 

b)  külön jogszabályban meghatá-
rozott tiltott eszközzel, tiltott 
módon, vagy kíméleti területen 

halfogásra irányuló tevékeny-
séget végez, vétség miatt 2 évig 
terjedő szabadságvesztéssel ter-
helendő.
Ehhez jön még az elkobzás, ami 

szintén érzékenyen érintheti a ti-
losban járókat, ugyanis el kell ko-
bozni azt a dolgot: amelyet vétség 
elkövetéséhez használtak és azo-
kat az eszközöket is, amelyeket 
a dolog elszállítására használtak. 
Ugyanez igaz az egyes szabály-
sértéshez kapcsolódó szankciókra 
is. Tehát ugyancsak el kell kobozni 
azt a dolgot is, 
a)  amelyet a szabálysértés elkö-

vetéséhez eszközül használtak, 
vagy arra szántak

b)  amelynek a birtoklása jogsza-
bályba ütközik, vagy amely ve-
szélyezteti a közbiztonságot

c)  amely szabálysértés elkövetése 
útján jött létre

d)  amelyre a szabálysértést elkö-
vették, vagy amelyet a dolog 
elszállítása céljából használtak. 
Figyelem! Az elkobzott do-

log tulajdonjoga az államra száll, 
vagyis azt nem kell az elkövető 
részére visszaszolgáltatni. 

És itt szeretném felhívni a tisz-
telt horgásztársak figyelmét, ha 
netán véletlenül elhagyottnak vélt 
orvhalászathoz használt eszközt 
(hálót, varsát, stb.) találunk, vélet-
lenül se szedjük fel, vagy nyúljunk 
hozzá, hanem inkább értesítsük a 
halőrt, vagy a halászati hatóságot, 
ha nem akarunk, (még ha jóhi-
szeműen jártunk is el) orvhalászat 
gyanújába keveredni!

Az írásom elején már említet-
tem, hogy változott a halőrök jog-
állása is. A sokat szidott rendé-
szeti törvény (2012. évi CXX. tv) 
alapján a jövőben rendészeti fel-
adatokat ellátó személyként látják 
el feladatukat. A törvénytől való 
félelmek és bizonytalanság alap-
talannak bizonyult, hiszen némi 
kis kellemetlenségekért (okmány-
csere, rendészeti vizsga) cserébe 
komoly jogosítványokat kaptak a 
vizek és halak őrei. 

Először is a törvényben meg-
határozásra került az ún. vízpart 
fogalma, ami alapján védművel el-
látott vizek esetében a védmű (töl-
tés) alapjától kifelé a mentett oldal 
irányába 100 méterig, egyéb vizek 
esetében 200 méterig intézkedési 
jogosultságuk van, ami alapján a 
rendészeti feladatokat ellátó sze-
mély jogosult a törvényben meg-
határozott feladataival összefüggő 
jogellenes cselekmény, szabály-
sértés, bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért személyt a cselekmény 
abbahagyására felszólítani, vala-

mint a cselekmény folytatásában 
megakadályozni. 

A rendészeti feladatokat ellá-
tó személy feladata ellátásakor az 
általa védett vagyon őrzése során 
az érintett épületet vagy építményt 
lezárhatja, az oda illetéktelenül 
belépni kívánó személy belépé-
sét megakadályozhatja, valamint 
az illetéktelenül ott tartózkodókat 
eltávolíthatja. 

Mit is jelent mindez? A törvény 
hatályba lépését követően a hal-
őr az intézkedésének végrehajtása, 
valamint az ellenszegülés megtö-
rése érdekében akár testi kény-
szert is alkalmazhat, ha a tetten 
ért személy, felszólítás ellenére a 
cselekményét folytatja, illetve a 
felhívásnak nem tesz eleget. Ha 
a testi kényszer alkalmazása nem 
kivitelezhető vagy nem vezetne 
eredményre, szintén e jogszabály 
felhatalmazása alapján akár kény-
szerítő eszközt is alkalmazhat, ami 
vegyi eszköz használatát (könny-
gáz spray) jelenti, de önvédelmi 
célból rendőrbotot vagy szolgálati 
kutyát is bevethet, végszükség ese-
tén pedig a szolgálati feladatainak 
ellátásához használható sörétes va-
dász lőfegyverét is használhatja.

További jogosítvány, hogy azok-
nál a személyeknél, akiknél ez 
indokolt (pl.: nem tudják igazol-
ni a személyazonosságukat, vagy 
bűncselekmény elkövetésén lettek 
tetten érve) a ruházatot és a cso-
magot is átvizsgálhatja, a tetten ért 
személyt akár 2 óra időtartamra a 
helyszínen visszatarthatja, vagy a 
Rendőrséghez bekísérheti. Az in-
tézkedés végrehajtása érdekében 
testi kényszert és vegyi eszközt is 
alkalmazhat. Ezen túlmenően az 
intézkedési területén a gépjármű-
vet megállíthatja és átvizsgálhatja. 

Most nézzük meg, hogy milyen 
esetek fordulhatnak elő, amelyek-
ben a halőrnek intézkedési joga 
van. A bűncselekményeken túlme-
nően kiemelendő a tulajdon el-
leni szabálysértések köre, amely 
50 ezer forintot meg nem haladó 
értékre lopást, sikkasztást, jogtalan 
elsajátítást, orgazdaságot jelent, 
ami elzárással is sújtható. 

Tiltott fürdés. Aki tiltott helyen 
fürdik szabálysértést követ el. 

Számszeríj, szigonypuska jog-
ellenes használata: vadászati, ha-
lászati, legeltetési tilalom megsze-
gése. 

Felhívással szembeni engedet-
lenség esetén, amikor az intézke-
dés alá vont személy a halőr jog-
szabályban előírt felhívásának nem 
tesz eleget, vagy intézkedését aka-
dályozza szabálysértést követ el. 

Víz-
s z e n -
nyezés 
esetén, 
á l l a t -
kínzás 
ese té-
b e n , 
amikor is gerinces állatot (lehet 
akár hal is!) indokolatlanul, oly 
módon bántalmaz, vagy gerinces 
állattal szemben indokolatlanul 
olyan bánásmódot alkalmaz, ami 
alkalmas arra, hogy annak mara-
dandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozza. Aki gerinces 
állatát, vagy veszélyes állatát el-
űzi, elhagyja vagy kiteszi, akár 2 
évig terjedő szabadság vesztéssel 
büntetendő.

A hulladék gazdálkodás rendjé-
nek megsértése szabálysértés ese-
tén, amikor például valaki tiltott 
helyen hulladékot helyez el. 

Fentiekből láthatjuk, hogy a hal-
őrök a munkájuk ellátásához nem-
csak jogokat, de megfelelő esz-
közöket is kaptak. Akkor lenne 
igazán kerek a jogszabály, ha a 
kényszerítő eszközök palettájára 
a bilincs használat is felkerülhet-
ne, de sajnos ez egyelőre az ön-
kormányzati vagy állami alkalma-
zásban álló közalkalmazotti vagy 
köztisztviselői státuszban lévő ren-
dészeti feladatot ellátó személyek 
privilégiuma! 

Mindezek ellenére a magam 
részéről úgy gondolom, hogy az 
eddigiek miatt is köszönettel tarto-
zunk a törvényalkotóknak!

Természetesen nem akárki élhet 
a megerősített jogosítványokkal 
csak azok, akik komolyan felké-
szültek a feladatuk ellátására és 
rendészeti vizsgát tettek, melynek 
megyénkhez legközelebbi helyszí-
ne a Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola. 

A Megyei Horgász Szövetség 
halőrei már túlestek ezen és a szer-
zett tapasztalatok birtokában min-
denkinek ajánlani szeretném, hogy 
minél hamarabb szerezzék meg a 
szükséges ismereteket és vizsgáz-
zanak el, melyhez előre is sok 
sikert kívánunk és a Szövetség 
részéről minden segítséget meg-
adunk a jövőben is! 

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

A 2013. évi CII. törvény a hal-
gazdálkodásról és a hal védelmé-
ről (az Országgyűlés 2013. június 

10-én fogadta el. Megjelent a 
Magyar Közlöny 102. számában) 

teljes szövege megtekinthető a  
www.villantomagazin.com oldalon

Új halgazdálkodási törvény

A ressre* sült keszeg méltó ve-
télytársa lehetne a hekknek, de 
nem az, mert a hozzá nem értő 
műkedvelő mély meggyőződése, 
hogy a hekkben és a halrudacská-
ban nincs szálka, a keszegről meg 
tudja, hallotta, hogy abban van. 
Mivel a keszeg olcsó, azt az ér-
vet már nem tudja felsorakoztatni 
mögé, hogy a hal egyébként is 
drága, ezért inkább úgy fogalmaz, 
nem szereti.

Az igazság ezzel szemben az, 
hogy nem tudja, hogyan kell enni, 
ezért bizonygatja, nem lehet egy 
jóízűt harapni belőle anélkül, hogy 
ne szúrna a falat, inkább nem kér, 
mert köpködni, fuldokolni egy-
aránt nyomorult dolog társaság-
ban. Mivel konyhakészre elkészí-
teni pláne nem tudja, a keszegből 
egy szűk, fanatikus réteg meg-
becsült fétise lesz, tömeghalból 
nyári esték halkirálynője, pedig a 
belezést és pucolást a halas kérdés 

nélkül megcsinálja, más dolgunk 
nincs vele, mint hazaballagni pár 
darab tenyérnyi keszeggel, aztán 
előhúzni a kést a konyhafiókból. 
Elhihetik: egy éles késsel villám-
gyorsan irdalni iszonyú szexi és 
menő dolog.

Forrás: Táfelspicc

Szálkátlanítás = irdalás
Nos, igen, a keszegben van szál-

ka, de nem gond, ha tudjuk, hol 
van, és mi az egyáltalán. A szálkák 
a csontos halak izmok közötti meg-
csontosodott ínhártyái. A szálka te-
hát nem csont. Az a gerinc meg a 
bordacsontok. A szálkák rendszerint 
Y alakúak. A keszegfélék szálkátla-
nítását irdalásnak nevezzük. Ami-
kor irdalunk, átvágjuk ezeket az Y 
alakú szálkákat. Akkor végzünk jó 
munkát, ha minél sűrűbben irda-
lunk, az ideális a hal egész hosszá-
ban 2-3 milliméterenkénti irdalás.

A fejénél, a kopoltyú mögött 
kezdjük, egészen a farokig. Na-
gyon vigyázzunk a kezünkre, a hal 
csúszós, nyálkás, ezért a kezdők 
tegyenek papírtörlőt a támasztó ke-
zük alá! A cél a szálkátlanítás, nem 
a hal feldarabolása és összekasza-
bolása, ezért figyeljünk arra, hogy 
a hal gerincéig (kb. egyharmadáig) 
vágjunk a húsba, ne túl mélyen, de 
ráéreznek majd. Ha jól csináljuk, 
minden egyes vágásnál apró roppa-
násokat hallunk: törnek a kis szú-
rós dögök. Éles, vékony pengéjű 
késsel álljunk neki, a képen látható 
bökő az én mániám, ne foglalkoz-
zanak vele.

Ress – a szálka is
Sütni tenyérnyi keszegeket vá-

lasszunk, fejenként két darabbal 
számoljunk, nehéz étel. Mindig ir-
dalás után sózzuk, hagyjuk állni 
fél órát, hogy jól átjárja. Szoktak 
beledörzsölni panírozás előtt zú-
zott fokhagymát is, én nem szere-
tem úgy, a keszeg jóízű, édeskés 

hal, szerintem kár elnyomni az ízét 
a markáns fokhagymával. Annyi 
fűszerpaprikát tegyünk a liszthez, 
hogy szép pirosra színezze, for-
gassuk meg benne, és bő olajban 
süssük ki.

A keszeg nem szereti a flancot, 
napraforgóolaj után nyúlkáljunk, 
az olíva maradhat a polcon. Nem 
kell sok idő neki, amikor kifolyik 
a szeme, öt-hat perc alatt kész. 
Ha jól irdaltunk, megtörténik a 
csoda: a szálkák „eltűnnek”, azaz 
ropogósra sülnek, olyan ropogós-
ra, hogy meg lehet őket enni. Ha 
nagyon szeretnének mellé köretet, 
a habos krumplipüré jó válasz-
tás hozzá, de második alkalommal 
már úgysem akarnak semmit, még 
kenyeret sem. Csak sült keszeget, 
sörrel.

*A ress receptekben gyakran 
előforduló kifejezés, ami azt jelen-
ti, hogy valahol félúton van a főtt 
és a nyers állapot között, finom 
ropogós.

Forrás: [origo]

Tömeghalból halkirálynő
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Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!  
Július 29-én horogérett pontyokat helyezett ki a megyei horgász 
szövetség a kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, a 
Keleti-főcsatornába, a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba, a Keleti öv-
csatornába és a Tiszateleki XXI. számú csatornába. Augusztus 16-án 
horogérett pontyokat telepítettek a Császárszállás-Oláhréti víztározó-
ba és a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba. 

MAGAZINVillantó
A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének 
megbízásából kiadja a Fego Plusz Bt. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. 
Felelős kiadó: Virág Imre és fesztóry Sándor. Szerkesztőség címe: 4400 
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. Telefon: (42)411-372. Infor-
máció: www.villantomagazin.com e-mail: villanto@villantomagazin.com 
Nyomás: tóth Imre, Nyírtelek ISSN 1785-8607

Megakadályozták  
a további pusztulást

Posztumusz emlékérem
Egy település életében mindig 

fontos, hogy megköszönjék és el-
ismerjék azoknak a munkáját, akik 
sokat tesznek, valamint tettek a 
lakóhelyükért. A hagyományok-
nak megfelelően a Gávavencsel-
lő Nagyközség Önkormányzata 
is döntött az idei kitüntetésekről. 
2013-ban a néhai Turkó Sándor 
számára a PRO URBE posztumusz 
emlékérmet adományozták. Ki-
emelve azt a munkásságot, melyet 
a kiváló közéleti ember végzett. 
Még ma is nagy tisztelet övezi az 
egykori egyesületi elnököt, illetve 
megyei elnökségi tagot. Emellett a 
településen kifejtett tevékenységét 
sem felejtik el a nagyközségben. 
Az elismerést augusztus 20-án, ün-
nepélyes keretek között Vojtó Mi-
hályné polgármester adta át.

Orvhalászokat fogtak
A rendőrök elfogták azt a 

hét férfit, akik engedély 
nélkül halásztak.

A Vásárosnaményi Rendőrkapi-
tányság munkatársai 2013. augusz-
tus 14-én a tiszakerecsenyi tiszai 
holtágnál tetten érték L. Sándor 23 
éves, L. Péter 24 éves, Cs. Róbert 
24 éves, L. Csaba 26 éves, L. Attila 
33 éves, B. György 53 éves, vala-
mint H. Endre 59 éves tiszakerecse-

nyi lakosokat, akik halat kíséreltek 
meg eltulajdonítani. A rendőrök a 
hét férfit elfogták, a rendőrkapi-
tányságra előállították és szabály-
sértési őrizetbe vették. Az orvhalász 
társaság a halászatot tiltott helyen 
és a szükséges engedélyek nélkül 
végezte, ezért velük szemben a Vá-
sárosnaményi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya orvhalászat vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt is eljárást indított.

Az árvíz újra életet hozhatna
A Tisza menti ártéri gazdálko-

dás múltjáról és lehetséges jövőjé-
ről készített animációs kisfilmet a 
Szövetség az Élő Tiszáért. A video 
szemléletesen mutatja be a termé-
szettel együttműködő tájhasználat 
lényegét, összeomlásának okait, a 
Vadvízország kialakulását, majd a 
folyók gátak közé szorítása követ-
keztében előállott helyzetet.

A mai, vízelvezető vízrendszer 
nem tud alkalmazkodni az időjá-
rás növekvő szélsőségeihez. Költ-
ségesen és kockázatosan próbálja 
kezelni az árvízet és a belvízet, 
az aszályra, szárazodásra nem tud 
választ adni. Ha ezen nem vál-
toztatunk, a XXI. században az 
éghajlatváltozás okozta, szaporo-
dó időjárási kilengések egyre na-
gyobb károkat fognak okozni és 
gyorsulni fog a Kárpát-medence 
kiszáradása.

A megoldás a mélyárterek be-

kapcsolása lenne a folyó életébe 
újra, az árterek reaktiválása szabá-
lyozott vízkivezetéssel. A nagyobb 
területeken a rendszeres, sekély-
vízi elöntésre fenntartható gaz-
dálkodást lehetne alapozni, mely 
változatosabb tájat eredményezne, 
segítene a víz megtartásában. Az 
árvíz újra életet hozhatna ahelyett, 
hogy rettegünk tőle.

Mindehhez nem csak a vízrend-
szer, az agrártámogatások rend-
szerének megváltoztatására lenne 
szükség, de a nagybirtokok ural-
mát is meg kellene törni, a tájban 
élő, helyi gazdálkodókat kellene 
megerősíteni. A Szelídvízország 
kialakítása a folyók mentén élők 
jobb életminőségét hozhatná el.

A film megtekinthető itt:
http://elotisza.hu/hirek/2013/06/ 
20/szelidvizorszag-animacios- 
film-az-arteri-gazdalkodasrol

Az összegyűjtött haltete-
meket az állategészség-

ügyi telepre szállították.

Mint a korábbi számunkban be-
számoltunk róla, több hal is el-
pusztult a Bujtoson abban a tó-
ban, amely a városközponthoz a 
legközelebb esik. Keczkó János, 
a NYÍRVV Nonprofit Kft. köz-
terület-fenntartási irodájának ve-
zetője a következőkről tájékoztatta 
lapunkat:

– A gyors és hatékony beavat-
kozásnak köszönhetően sikerült 
megakadályozni ebben a tóban a 
halak további tömeges pusztulá-
sát, hiszen azonnal elkezdtük a 
tó vizének levegőztetését és for-
gatását. Megközelítően 50 kg hal 
pusztult el, elsősorban a vízben ős-
honos aranykárász esett áldozatául 
az időjárás-változás következtében 
fellépő vízminőség-romlásnak. Az 
elhullott halak értéke közel 150 

ezer forint, a haltetemeket az Állat-
egészségügyi Telepre szállították 
dolgozóink. Moravszki Tamás, a 
horgászegyesület elnöke lapunkon 
keresztül is megnyugtat minden 
horgászt, hogy nem a telepített ha-
lakról van szó.

– A híradásokból egyértelműen 
kiderült, hogy nem a horgásztóban 
történt a pusztulás, mégis sok ag-
gódó telefont kaptam. Szeretnék 
mindenkit megnyugtatni, a horgá-
szok nyugodtan hódolhatnak to-
vább szenvedélyüknek. 

Megjelent a Kelet-Magyarország 
július 6-i számában.

PáR éVE a 
kálmánházi 
önkormány-
zat kialakí-
tott egy kis 
tavat, ahol 
szívesen töl-
tik idejüket a 
pecások.
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A Megyei Horgász Szövetség Tunyogmatolcson  
vagy a környező településeken, közvetlenül 

A HOLT-SZAMOS PARTJáN LéVŐ 
 INGATLANT  

VáSáROLNA VAGy BéRELNE!
érd.: munkaidőben a 42/411-372-es telefonszámon.

Július 7-én, az akciónap ke-
retében a nyíregyházi E-misszió 
Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület önkéntesei a tiszamo-
gyorósi Tisza-partot megtisztítot-
ták az illegálisan lerakott és a 
folyó által odahordott kommuná-

lis hulladékoktól. Az akciónap a 
Magyar Természetvédők Szövet-
ségének programsorozata kere-
tén belül valósult meg, melyet a 
Svájci-Magyar Együttműködési 
Program társfinanszírozása támo-
gatott. Mádi Péter

Önkéntes akciónap 
Tiszamogyoróson

Halas receptek
„Császári” pontyfilé – fatál

A pontyfilét beirdaljuk, vegetával, borssal, fokhagymakrémmel bedör-
zsöljük állni hagyjuk. A serpenyőben kolozsvári húsos szalonna szelete-
ket pirítunk és a zsírján a lisztbe forgatott filéket mindkét oldalán meg-
sütjük és tálaljuk. (ne feledkezzünk meg a hal megúsztatásáról az étkezés 
után fehérboros fröccsel)

„Parázs” kárász sültszalonna zsírjával sütve
A sűrűn beirdalt kárászokat vegetával, borssal és áttört fokhagymával , - 
esetleg néhány darabot mustárral is bekenve- bedörzsöljük , pihentetjük, 
hogy ízek járják jól át. A sülő halakra a szalonnáról zsírt csöpögtetünk és 
teljes parázson készre sütjük , tálaljuk .

Újra tele a „jó öreg” háromállásos haltartó
A császári tavon fogtam a szép, egészséges 1,80 körüli pontyokat július 
végén. A harmadik folyamatos pecza-napon jöttek meg a stég előtt 8-10 
méterre a megszokott úszós szerelékemre (3.20-as keszegező bot, 20-as 
zsinór, feltolós úszó, 8-as horog) egy-egy szem konzerv tengerire, érde-
kes módon a déli kánikulában, amikor fel akartam menekülni a telekre. 
Addig is jól elszórakoztattak hál istennek a jó tenyérnyi kárászok, (10-15 
db jött naponta) bár sajnos özönlöttek a törpeharcsák is , ha csontival is 
próbálkoztam csalizni. Az etetőanyag – nem titkolom – főtt mogyoró 
krumpli és „génkezelt” szemes tengeri volt.  Iglai János

Horgászhumor:

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

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

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

Orvhorgász és a halőr 
Az orvhorgász, kezében nagy vödör hallal összefut a halőrrel. 
– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha kijövök, megúsztatom őket, aztán 
egyetlen füttyszavamra mind visszaugrálnak a vödörbe. Ha nem hiszi, 
bebizonyítom. 
– Na persze. Mutassa! A horgász bedobálja a halakat a vízbe és vár, vár. 
– Mikor hívja már vissza a halakat? 
– Miféle halakat?

Horgász a párját keresi Válasz a hirdetésre: 
„Tisztelt Uram, hirde-

tése felkeltette érdeklődé-
semet. Szívesen elküldöm 
a képet a csónakomról, 
előtte azonban arra kérem, 
Ön is küldjön fotót – a 
horgászbotjáról”

HORGáSZVERSENyT szervezett a Bujtos Horgászegyesület a Bujtosi- 
tavon. A képen Moravszki tamás egyesületi elnök, Bede József, a főtá-
mogató Szabolcs takarék elnök-igazgatója és a helyezettek láthatók.
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Rekordfogások, események

Néha egy ilyen törpe is 
sokat jelenthet

Frissítő a Bujtosi-tónak

Kiestünk az első osztályból.
Szegeden a Maty-éri evezős 
versenypályán került megren-
dezésre az 50. OHCSB, melyen a 
megyei válogatottunk kiesett az 
első osztályból./6.

PRO URBE. A Gávavencsellő 
Nagyközség Önkormányzata 
néhai Turkó Sándor számára a 
PRO URBE posztumusz emlékér-
met adományozott./2.

Hatalmas harcsa a horgon. A napokban óriási zsákmány akadt Pál 
Péter horgára. A penészleki Dózer-tóban 26 és fél kilós, 150 centis har-
csát fogott a nyíregyházi sporthorgász, aki közel félórás fárasztás után 
szákolhatta meg a nem minden nap látott halat.

Vadkerti pontyok.
Szeptember 2-án a dél-
utáni órákban, Tóth Imre 
bácsi 74 éves horgász-
társunk, kemény küzde-
lemmel sikerült egy 6 kg 
pikkelyes pontyot fogni 
a Vadkert Tápcsatorna 
vizében. Fénykép készí-
tése után visszakerült a 
ponty a csatorna vízébe. 
Fogásához gratulál a 
sporthorgász egyesület. 

Tokaji ajándék. Ludas Zoltán 
ezt a 38 kg-os, 190 cm hosszú har-
csát Tokajban, a Tiszán fogta.

Gajdos Jancsi 8,75 kg-os poty-
ká ja, melyet a tiszavasvári Ka -
csás tavon fogott.

Kedvenc horgászvizükön a 
Szatmári tavon sikerült ezt a 
szép tokhalat megfogni.

Afrikai. A halakat Ti sza vas vá ri-
ban a Kacsás Horgásztavon fog-
ta Bagi Csaba.

Bagi Csaba fogása a Verba 
tanyán.

Dankó Mihály egy szép Őze 
tanyai 10 kg-os ponttyal. Emellett 
még sok társa is horogra akadt.

A büszkesége. Július 3-án este 
10 óra körül fél órás fárasztás 
után veszett rajta nagy halas 
felszerelésemen ez a 220 cm-es, 
75 kg körüli harcsa, amely kagyló 
csalira éhezett – írta levelében 
Böjtös László Tiszaszalkáról.

Halbeszerzés

Tisztségviselői horgászverseny. 2013. szeptember elsején rendezte meg a megyei szövetség a 
tisztségviselői horgászversenyt. A hagyományoknak megfelelően a tavalyi győztes, a Kraszna H.E., lát-
hatta vendégül a megye horgászegyesületeinek tisztségviselőit a Kocsordi Kirva lapos horgász tavon./7.

A Megyei Horgász Szövet-
ség részéről a halbeszer-

zéseket csak olyan termelő-
től eszközölünk, akik meg-
bízható partnerek és a fenti 
feltételeknek megfelelnek, és 
ezt ajánljuk másoknak is. 

Nemrég tapasztalatszerzés céljá-
ból a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft. 
halgazdaságába szerveztünk egy 
rövid szakmai kirándulást, ahol 
Kiss Ferenc cégvezető tájékoztatta 
az érdeklődőket a lehetőségekről, 
bemutatva az elsősorban természe-
tes vizek népesítésére szánt ponty-
fajtájukat./4.

FéLIDŐNéL TART Magyar-
ország egyik legjelentősebb árvíz-
védelmi beruházása, a Szamos–K-
raszna–közi tározó építése a tervek 
szerint halad. A Vásárhelyi Terv To-
vábbfejlesztése program keretében 
megvalósuló beruházás több szem-
pontból is rekordnak számít./10.

Nyíregyházán a Bujtosi-tó vízét 
szeptember 2-án délután a kataszt-
rófavédelem motoros csónakjából 
ellenőrízték, mert az algásodást 

szeretnék elkerülni, ezért kicsit 
megmozgatták a vizet, és az alga 
ellen speciális készítményt alkal-
maztak. Fotó: Pusztai Sándor

Szerencsés összeakadás
A Nyírteleki Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület tagja va-
gyok. Augusztus 25-én napijegyes 
horgászként először volt lehetősé-
gem célba venni feederbotjaimmal 
a híres apagyi Kenderásztató kapi-
tális halait. Többszöri csaliváltás 
is a botspiccek mozdulatlanságát 
eredményezte. Kora délelőtt a víz 
tetején úszó faágnak látszó, ké-
sőbb kiderült, harcsaszerelék a két 
féderbotom zsinórjával összeakadt. 
Bevágás után erőteljes húzást érez-
tem, és mind a két feeder bottal 
kellett a part felé hozni a harcsát. 

Pár perc múlva az egyik bot zsinór-
ját leválasztottuk az összeakadás 
helyéről, és már csak egy bottal 
küzdöttünk a harcsa erejével. Ami 
20 perc fárasztás után a kereszt-
fiam és a sógorom segítségével, a 
harcsa szájába nyúlva a stégre húz-
tuk a 27,5 kg-os bajszost.

A feeder botom 20-as előkéjén 
lévő horog volt a harcsa alsó szá-
ja alatti harcsázó horogba akadva. 
Személyes rekordom ez a hal. Na-
gyon örömteli nap volt ez, mert az-
nap 0 óra 15 perckor megszületett 
az első unokám is.  Sepa Zoltán

Olvassa le a kódot és még több képet találhat a  

www.villantomagazin.com oldalunkon.A kód 

leolvasásához a QrAfter alkalmazást  

kell telepíteni okostelefonjára.


