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Ezúton köszönjük meg 

azoknak a horgásztársak-
nak, akik 2012. évi adójuk 
1%-át a megyei horgász 

szövetség számára ajánlot-
ták fel. A befolyt 104 866 
Ft-tal a Villantó magazin 

horgászújság kiadási költ-
ségét egészítettük ki. 

1%-os felajánlásukat a jö-
vőben is szívesen vesszük:

Adószámunk: 
19207119-1-15.

Horgászlétszám és az egye-
sületek számának alakulása

Ponty és keszeg

Orvhalászok.
A Fehérgyarma-
ti Rendőrkapi-
tányság a két 
férfi ellen lopás 
vétség és orv-
halászat vétség 
elkövetésének 
megalapo-
zott gyanúja 
miatt indított 
nyomozást./2

Nádkaszálás. Mivel nem volt kemény tél, a vizek nem fagytak be annyira, 
hogy a nádat le lehetett volna vágni. Sok vízkezelő tavasszal volt kénytelen a 
munkát elvégezni. Képünkön Borbély Mihály, a rakamazi Cormorán HE elnöke 
nagy szakértelemmel végzi el a feladatot a nyíregyházi Bujtosi-tavon.

Év eleji konzultáció. 2014. február 1-jén megtartotta szokásos év eleji konzultációját a Megyei Köz-
hasznú Horgász Szövetség az egyesületi vezetők részére, melyen 90 fő vett részt./3.

A megyei horgászlétszám 2013. 
évben is sajnos csökkent a 2012. 
évihez viszonyítva, összesen 1.086 

fővel, ez a csökkenő tendencia 
még 2012-ben kezdődött.

Folytatás a 2. oldalon

2014. március 12-én 
horogérett pontyokat és 
vegyes keszeget telepí-
tett a megyei horgász 
szövetség a kezelésé-
ben lévő Császárszál-
lás-Oláhréti víztározó-
ba, az Oláhréti tápcsa-
tornába, a Keleti-főcsa-
tornába, a tunyogma-
tolcsi Holt-Szamosba, 
és a Tiszateleki XXI. 
számú csatornába. A 
vízeinken szeretettel 
várjuk a horgászni vá-
gyókat!/3.

Sajnos, az ábrán is jól látható, hogy az elmúlt 10 év viszonylatában 2013-ban a legke-
vesebb a megyei horgászlétszám, reméljük 2014-től ismét növekedésnek indul majd. 

Megyei horgászlétszám:
 Tag 2012. év 2013. év Változás 
felnőtt 11.512 fő 10.592 fő – 920 fő
ifjúsági 366 fő 278 fő – 88 fő
gyermek 1.390 fő 1.312 fő – 78 fő
 Összesen: 13.268 fő 12.182 fő  –1.086 fő

A megyei taglétszám alakulása
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HORgáSzHuMOR
Nyugtatja az idegeket
– Uram, az ön idegei tönkrementek. 
– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt. 
–  Hogyan? A horgászás nyugtatja az 

idegeket. 
– Persze, engedéllyel.

Az amatőr horgász
Az amatőr horgászt megkérdik, fogott-e 
már életében valamit. Így felel: 
– Még nem, de ennek a tónak az összes 
halát úgy megszelídítettem már, hogy 
mind a horgomról esznek.

A székely horgász
A székely horgászik. Arra megy egy em-
ber, s megkérdezi: 
– Harapnak a halak? 
– Dehogy! – mondja a székely. Simogas-
sa csak meg nyugodtan!

Új helyen
A Nyírtelek Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület érte-
síti az érdeklődőket, hogy az 
engedélyek kiváltására Nyírtele-
ken továbbra is Havacs Zoltán-
nál (SPORT Büfé, nyitvatartási 
idő alatt) és Szabóné Valkó An-
nánál (Dózsa György u., telefon: 
42/210-510, 06-20/485-2243) 
van lehetőség. Nyíregyházán, 
mivel megszűnt a Rákóczi ut-
cai Sellő Horgászbolt, a CSALI 
HORGÁSZBOLTBAN (Debre-
ceni út 55. sz.), valamint a LA-
GUNA HORGÁSZÁRUHÁZ-
BAN (Debreceni út 195. sz.) 
nyitvatartási időben válthatnak 
engedélyt horgásztársaink.

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 
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Orvhalászok rendőrkézen
Nem sokáig örülhetett az 

engedély nélkül kifogott 
halaknak a két tunyogmatol-
csi férfi.

A rendőrség ügyeletére 2014. 
március 11-én érkezett bejelentés, 
hogy a Holt-Szamos folyóból Tu-
nyogmatolcs külterületén ismeretlen 
tettes tiltott módszerrel, engedély 
nélküli horgászat során nagyobb 
mennyiségű halat fogott ki. A be-
jelentést követően a Fehérgyarma-
ti Rendőrkapitányság munkatársai 
megkezdték az adatgyűjtést és az 
ismeretlen elkövető felkutatását. A 
rendőrök rövid időn belül elfogták a 
bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható K. Ferenc 

27 éves és K. Béla 26 éves tu-
nyogmatolcsi lakosokat, akiket a 
rendőrkapitányságra előállítottak és 
gyanúsítottként kihallgattak. A nyo-
mozás alatt kiderült, hogy a két férfi 
még előző este kihúzott egy hálót, 
amelynek segítségével a halakat ki-
fogták és a lakásukra szállították. 

A rendőrök a gyanúsítottak ottho-
nában megtartott házkutatás során 
23 darab folyami harcsát lefoglal-
tak. A halak súlya 53,36 kg volt, ér-
tékük 106.720 Ft. A Fehérgyarmati 
Rendőrkapitányság a két férfi ellen 
lopás vétség és orvhalászat vétség 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Engedély nélkül, tiltott eszközzel
A Nyíregyházi Rendőrkapitány-

ság Rakamazi Rendőrőrse orvhalá-
szat vétség és lopás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást egy 16 
éves és M. Zsolt 20 éves timári 
lakosok ellen. 

A rendelkezésre álló adatok alap-
ján a kétfős társaság tagjai 2014. 
március 21-én Timár község hatá-

ránál, a Morotva holtág vízterületén 
érvényes halászati engedély nélkül 
és tiltott eszközzel fogtak ki halakat, 
majd kíséreltek meg eltulajdonítani. 

Jogosulatlan tevékenységüket egy 
halőr észrevette és értesítette a rend-
őrséget. A járőrök a két timári lakost 
elfogták, a rendőrőrsre előállították 
és gyanúsítottként kihallgatták.

IMPRESSzuM

Horgászok tiltakoznak a Kárpátalján

Érdekességképpen az országos 
horgászlétszám alakulása:

Magyarországon ma a lakosság 3,3%-a, mintegy 340.000 ember 
horgászik, ezzel az aránnyal az európai középmezőnybe tartozunk. 
A vizekben igen gazdag országokban, – mint például a skandináv 
országokban –, a lakosság több mint 50%-a horgászik. Angliában és 
Franciaországban a horgászok száma meghaladja a négymillió főt. A 
hozzánk hasonló méretű és adottságú országokkal összevetve jó arányt 
mutat a hazai horgásztársadalom nagysága. Az elmúlt években örven-
detesen nőtt a gyermek horgászok száma és évről-évre egyre több 
hölgy hódol a horgászat szenvedélyének.

2014. február 17-től állami 
horgászvizsgát tehetnek a leendő 
horgászok a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség hivatalos 
irodahelyiségében, Nyíregyháza, 
Dózsa György út 23. fsz/10. szám 

alatt. A vizsga időpontjai: hétfőn, 
szerdán, pénteken: 10-12 óráig. 
A vizsga helyszínei folyamatosan 
bővülnek, melyről honlapunkon 
keresztül értesítjük a vizsgázni 
vágyókat!

Vizsga a szövetség irodájában

Sült keszeg a legjobb
Talán nyugodtan kijelenthetjük, túlzások 
nélkül, hogy a sült keszeg, ilyen vagy 
olyan formában, nagyon sok ember ked-
venc csemegéje. Az alábbiakban két sült 
keszeg receptet szeretnék közölni, két 
kedvencemet. Az egyik a fokhagymás-
fűszeres keszeg, a másik pedig a rácson 
sült keszeg.

Fokhagymás-fűszeresen 
burgonyapürével 

Hozzávalók: 5-6 db keszeg, só, 4-5 
gerezd fokhagyma vagy egy tubus fok-
hagymakrém, paprikás fűszerkeverék, 
rétes liszt, étolaj a sütéshez. A püréhez: 
egy evőkanálnyi vaj, csipetnyi só, 1 dl 
tej, 5-6 db nagyobb burgonya 
Első lépésként a megfogott halat tisztít-
suk meg és egy tálban sózzuk be. Tegyük 
félre fél órára, hogy a só jól átjárhassa. 
A pihentetés elteltével, vegyünk kézbe 
egy éles kést, amivel az irdalásokat 
fogjuk végezni. 3-4 mm-enként ejtsünk 
vágásokat a halhúson, mindkét oldalon, 
a gerincre merőlegesen. 

A fokhagymázást kétféleképpen végez-
hetjük. Használhatunk fokhagymakré-
met, melyet a kereskedelmi forgalomban 
bármelyik boltban beszerezhetünk, így 
megspóroltuk a bajlódást a gerezdekkel. 
Ha kész krémet használunk, akkor figye-
lembe kell vennünk, hogy a bolti krém 
sót is tartalmaz! Amennyiben a gerez-
deket fokhagymapréssel saját magunk 
sajtoljuk, az előzetesen felhasznált só 
mennyiségével nem kell törődnünk, csak 
azzal, hogy a gerezdek sokkal intenzí-
vebb fokhagyma ízt és illatot adnak a 
halnak, ne vigyük túlzásba használa-
tukat.  Alaposan dörzsöljük az irdalá-
sok mélyébe a fokhagymapépet vagy 
krémet. Szórjuk meg a halat paprikás 
fűszerkeverékkel. Aki szereti, használhat 
csipetnyi erős paprika őrleményt is. 

A fokhagymával, sóval és fűszerekkel jól 
bedörzsölt halakat helyezzük egy tányér-
ra, és rakjuk be a hűtőszekrénybe néhány 
órára, hogy a pác jól átjárhassa. Miután 
a hűtőből kivettük, hagyjuk 15-20 percig 
szobahőmérsékleten állni. 

A lisztet – én 
rétest haszná-
lok -, amivel a 
pácolt halakat 
bevonom, egy 
nejlonzacskó-
ba teszem. 
Aztán belete-
szem a halat és 
egy kis levegőt 
is a zacskóba 

fogva, összerázom az egészet. Azért nem 
tányérba teszem a lisztet, hogy a halak 
megforgatásakor ne ragadjon a kezemre 
egy lisztlabda. A liszt így is mindenhol 
egyenletesen befedi a halat. 
A kisült halakat helyezzük tányérra, ami-
re előzetesen nedvszívó szalvétát terítet-
tünk, hogy a felesleges olajat felszívja. 
Köretként burgonyapürét kínálhatunk, 
díszítésként paradicsomot, kaporlevelet. 

Rácson sütve 
Az előző recepthez szorosan kapcsoló-
dik ez az alábbi, mert elkészítési módja 
nagyon hasonló hozzá. A halakat irdalás 
után fűszerezzük, só, fűszerkeverék és 
fokhagyma felhasználásával. Kis ideig 
pihentetjük, hogy a fűszerek jól átérlel-
jék a halat. Eddig az elkészítés mód-
ja azonos volt az előző receptével. A 
változás annyi, hogy a halakat szabad 
tűz felett, faszén parázson sütjük meg, 
illetve, hogy a halak tetejére füstölt 
szalonna csíkokat helyezünk. Ha a halak 
egyik oldala megsült, akkor vegyük le 
a szalonna csíkokat és fordítsuk meg 
a halakat, majd helyezzük a szalonnát 
vissza. Jó étvágyat kívánunk! 

Balogh Róbert

– 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

Végső búcsú. Ifj. Turkó Sán-
dor gávavencsellői horgászba-
rátunk tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. A családtagok mellett 
gyászolják őt a helyi önkéntes 
tűzoltó és horgász egyesület 
tagjai, a rokonok, a barátok, az 
ismerősök. Nyugodjon békében!

Versenynaptár tervezet 2014

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a verseny szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintet-
tekkel közli!

Idő-
pont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04. 13.

Évadnyitó horgászverseny Tiszalök,  
Kenyérgyári-holtág

Fn: 3000 Ft, 
U-16, U-21, női 
versenyző: 
2000 Ft

04. 27. Feeder Kupa I. forduló Kocsord, Kirva lapos 4000 Ft

05. 11. Megyei I. Osztályú CSB. Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza Kupa Később kerül egyezte-
tésre

Meghívásos

05. 25. Megyei II. Osztályú CSB. Rakamazi Nagy-Morotva Nincs

06. 01. Feeder Kupa II. forduló Tiszavasvári, Kacsás-tó 4000 Ft

06. 15.

Egyéni Horgászbajnokság
(2 fordulós)

Mezőladányi Pasku-tó Fn: 3000 Ft, 
U-16, U-21, női 
versenyző: 
2000 Ft

07. 
12-13.

OHCSB-II. osztály Velence

07. 20. Feeder Kupa III. forduló Vásárosnaményi Kes-
keny Holt Tisza

4000 Ft

07–08. 
hó

Horgásztáborok Később kerül egyezte-
tésre

08. hó Dr. Maleczky Imre
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08–09. 
hó

XIX. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Később kerül egyezte-
tésre

Meghívásos

08. 31 Tisztségviselői  
Horgászverseny

Tiszavasvári, Kacsás-tó 13000 Ft/
csapat

09. 07. Szűcs Attila  
Emlékverseny

Timár, Tiszapart nevezéses

MEGYEI VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

Horgászok tiltakoztak 
Nagyszőlősön a Kárpát-

alja megyei halvédelmi igaz-
gatóságnál, mert szerintük a 
hivatal szemet huny az orv-
halászat fölött.

Az ukrajnai megye járásainak 
horgászszövetségeit képviselő több 
tucatnyi tiltakozó azzal vádolta 
Eduard Csornohorát, a megyei hal-
védelem vezetőjét, hogy nem tö-
rődik a gondjaira bízott intézmény 
működésével. 

Szemére vetették, hogy a nem-
törődömsége miatt orvhalászok 

lepték el a kárpátaljai folyók és 
tavak partjait – adta hírül szerdán a 
zakarpattya.net.ua kárpátaljai hír-
portál.

A horgászok úgy vélték, az orv-
halászat gyakorlata azért terjedhe-
tett el Kárpátalján, mert a halőrök 
hanyagul végzik a munkájukat, 
rendszerint csak heti egy alkalom-
mal ellenőrzik a rájuk bízott terü-
letet, és csak tessék-lássék módon 
büntetik a szabálysértőket.

Ennek köszönhetően Kárpátalja 
vizein virágzik a tiltott módszerek-
kel végzett horgászat és halászat, 
a védett halfajok fogása. Közben 

Csornohora a horgászok szerint 
a legkülönfélébb módokon akadá-
lyozza az önkéntes halőrök tevé-
kenységét, így nem ad ki számukra 
igazolványokat.

A horgászok azt ígérték, hogy 
amennyiben nem javul a helyzet, 
saját kezükbe veszik az ügyek in-
tézését, s a maguk eszközeivel ve-
szik fel a harcot az orvhalászok-
kal szemben. Kilátásba helyezték, 
hogyha nem történik változás, ak-
kor követelni fogják a szerintük 
feladatai ellátására képtelen me-
gyei halvédelmi igazgatóság fel-
számolását. MTI

Halak, halételek tárolása
Általános szabályok
Bármilyen módon lett a hal elő-

készítve a hűtőtérbe helyezése előtt 
célszerű a halhúst jól lezárható 
fóliazacskóba adagonként becso-
magolni. A nem kellően csomagolt 
halhús a tárolás során veszít a víz-
tartalmából, valamint a hűtőtérben 
tárolt egyéb élelmiszerek átveszik 
a hal szagát. 

Tárolás hűtőszekrényben
A hűtőszekrényben a hőmérsék-

let kb. 0-5 °C közötti. Ez a hőmér-
séklet teljes mértékben nem szün-
teti meg a romlást okozó mikro-
organizmusok élettevékenységét, 
csupán csak erősen lassítja. Ezért 
itt a maximális tárolási idő 1-2 
napban határozható meg.

Tárolás fagyasztószek-
rényben:
A fagyasztószekrényben vagy 

ládában való tárolást, tartósítást 
gyorsfagyasztásnak, vagy mélyfa-
gyasztásnak is nevezzük. Általá-
ban minden gyorsfagyasztó beren-
dezés két belső térre különül el: a 
gyorsfagyasztó- és a tároló térre. 

A gyorsfagyasztó tér hőmérséklete 
–30-40 °C, míg a tárolótér hőmér-
séklete –20 °C körüli. Ezen az igen 
alacsony hőmérsékleten a mikro-
organizmusok egy része elpusztul, 
más részének viszont az életfolya-
matai teljes mértékben szünetelnek, 
tehát itt a halhús huzamosabb ideig 
tárolható. A gyorsfagyasztóban tör-
ténő tárolási eljárás megkezdése 
előtt az előkészített halat célszerű 
kb. 5 °C-ra előhűteni, majd csak 
ezután elhelyezni a gyorsfagyasztó 
térbe. Innen az áru csak a teljes át-
fagyása után (kb. 24 óra) rakható 
át a tároló térbe. A javasolt táro-
lási idő 3-4 hónapban határozható 
meg. Igaz ugyan, hogy az ennél 
hosszabb ideig tárolt készítmények 
sem romlanak meg, de az igen 
lassú oxidációs folyamatok és a 
zsírok avasodása miatt, a halhús 
értéke erősen csökken.

Kész ételek tárolása:
A kész halételt ajánlatos a ké-

szítés napján elfogyasztani, egy 
napnál hosszabb idejű tárolásnál 
(hűtőszekrényben) a halhús értékes 
tápanyagai ugyanis károsodhatnak.

(Lajkó István halász szakmérnök)
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A horgászat etikai szabályai
A horgászat etikai szabályai 

azok az emberi magatartás-
beli normák, amelyeket a kul-
túrált ember, a horgász megad 
másoknak és elvár másoktól. A 
horgászok vízparti magatartá-
sa alapján ítélik meg az egész 
horgásztársadalmat, ezért foko-
zottan ügyeljünk a viselkedési 
normák betartására. 

1. A horgász a vizek partján ki-
kapcsolódva, a halfogáson keresztül 
élményt szerezve, felfrissülve mindig 
a sportszerű horgászatra, a szabályok 
betartására, a természeti környezettel 
való összhangra és nem mindenáron 
történő halfogásra törekszik. 

2. A horgászok kikapcsolódásának 
lényege a vizek, partok csendje, nyu-
galma, felüdülést jelentő természeti 
környezete és a halfogás élménye. 
Azért, hogy mindez érvényesülhessen 
a horgász kerülje a kiabálást, hangos-
kodást, a technikai eszközök hangos 
működtetését és tartózkodjon a máso-
kat megbotránkoztató beszédstílustól, 
vízpartokra nem illő viselkedéstől ne-
hogy ezzel mások pihenését, kikapcso-
lódását megzavarja. 

3. A horgász alapvető érdeke a vizek 
környezetének, természeti értékeinek, 
a halállományának védelme, ezért te-
kintse kötelezettségének a horgászhe-
lyének tisztántartását és a vize, egye-
sülete környezetvédelmi munkájában 
való részvételt. Mindenkor védjük a 
halak élőhelyét a vizeket és vízparti 
környezetet. A felelős horgász tiszteli 
a környezetet. Horgászatkor ne hagy-
junk semmilyen szemetet - beleértve 
a kopott, levágott damilokat, horgokat 
(ezek veszélyesek lehetnek másokra 
és az állatvilágra is), csalikat magunk 
után a vízen, a vízparton, a víz kör-
nyezetében. Soha ne öntsünk ki sem-
milyen szennyezőanyagot sem a vízbe, 
sem a talajra. A horgászhelyünket tart-
suk mindig szemétmentesen és tisztán 
hagyjuk hátra. A területről elvitt hulla-
dékot megfelelő módon, az erre a célra 
kijelölt nyilvános szeméttartókba, kon-
ténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűj-
tőkbe helyezzük el. Minimalizáljuk a 
vizek, vízfolyások töltéseinek és part-
szakaszainak az erózióját, pusztulását. 

Támogassuk a helyi környezetvédelmi 
és természetvédelmi törekvéseket. Ér-
tesítsük a vízhasznosítót (halőrét), és 
az illetékes hatóságot a bekövetkezett 
környezetkárosodásról, vízszennyezé-
sekről, halbetegségekről. 

4. Minden személy, aki horgászik 
a vizeken, a vízpartokon egyenlő füg-
getlenül kortól, nemtől, beosztástól, ta-
pasztalattól. Legyünk udvariasak más 
horgásztársakkal, tiszteljük más horgá-
szok jogait. Tartsuk tiszteletben a többi 
horgász és a szabadban pihenni vágyók 
jogait. Tiszteljük a tulajdonjogokat és 
ne kövessünk el birtokháborítást ma-
gánkézben lévő földeken és vizeken. 

5. Rendszeresen gyarapítsuk hor-
gászati ismereteinket és tudásunkat. 
Folyamatosan keressünk új ismere-
teket és tapasztalatokat. Osszuk meg 
tudásunkat és tapasztalatainkat má-
sokkal. Gyakoroljuk és tartsuk be a 
horgászatra vonatkozó szabályokat. 
Ismerjük meg és tartsuk be a hajózási 
szabályokat is. Részesítsük előnyben a 
sporthorgászatot és mindig tartsuk be 
a horgászrendi előírásokat. Legyünk 
együttműködőek és megértőek a ben-
nünket képviselő, a közösségi döntést 
végrehajtó horgászegyesületünk felé, 
munkánkkal, javaslatainkkal segítsük 
az egyesület törekvéseit. 

6. A horgászversenyek és a hor-
gász versenysportnak a törekvése a 
felszerelések, a fogástechnika fejlesz-
tése az eredményesség és halat kímélő 
módszerek kialakítása érdekében. A 
horgászversenyek mottója: a megfo-
gott hallal való kíméletes bánásmód, a 
halak biztonságos élvetartása, majd a 
mérlegelést követő mielőbbi elengedé-
se. A három órát meghaladó versenyek 
során a halak kímélése a gyakori , 
szakaszos mérlegeléssel és visszaen-
gedéssel valósul meg. 

7. A nagy látogatottságú, kedvelt 
horgászhelyeken a később érkezők 
mindig úgy helyezkedjenek el, hogy 
az ott lévőket a horgászásban ne za-
varják és horgászkészségünk bedobása 
ne jelentsen másokra balesetveszélyt. 
Adjunk másnak is helyet, teret a hor-
gászathoz. Ne zsúfolódjunk össze, 
tartsunk kellő távolságot egymástól. 

Olyan felszerelést használjunk, amivel 
irányítani lehet a halat és amivel távol 
tudjuk tartani a többi horgásztól. Ami-
kor valaki mellettünk akaszt egy halat 
és várható, hogy az a fárasztáshoz az 
előttünk lévő területre is szükség lesz 
akkor vegyük ki a felszerelésünket a 
vízből ezzel is segítsünk a horgász-
társnak a hal megfogásában. Lehetőleg 
gyorsan szákoljuk meg a halat, hogy a 
többi horgász visszatehesse horgász-
készségét a vízbe. 

8. A horgászat során becsüljük és 
védjük a vízi környezet minden lakóját 
és mindig kíméletesen bánjunk minden 
hallal. Ha valamely vízszakaszon so-
rozatosan méreten aluli, vagy fajlagos 
tilalom alatt álló hal akad horogra, a 
halállomány kímélése érdekében vál-
toztassunk helyet és szükség szerint 
módszert. Ez akkor is indokolt, ha sza-
bályosan horgászva sorozatosan kívül-
ről akad a halba a horog. Szándékosan 
sohase akasszunk halat kívülről! Az 
etikus horgász elengedi azokat a hala-
kat, melyek kívülről akadtak. 

9. Horgászat közben mindig gon-
doljuk át, hogy fogásunkból mennyi 
halra van szükségünk, és csak annyi 
halat tartsunk meg, amennyire szük-
ségünk van, ne dobjuk el pazarlóan 
halzsákmányunkat. A szükségtelen 
mennyiségű halat és azokat, melyek-
nek elvitelét az előírások tiltják, a fo-
gást követően óvatosan és sértetlenül, 
nagyon kíméletesen engedjük vissza, 
lehetőség szerint ki se vegyük a víz-
ből. Ha kíméletesen visszaengedjük a 
halakat, később újra lehetőség nyílik 
majd a megfogásukra. Mindig meg-
felelő módon tároljuk a fogott halat! 
Ne pocsékoljuk, dobjuk ki a szemétbe 
a megfogott halzsákmányt. Ne tartsunk 
meg halzsákmányt csak azért, hogy 
mutogassuk, felvágjunk vele. A hala-
kat ne tegyük ki lassú fulladásnak. A 
hal megölése mindig legyen gyors és 
humánus. 

10. Tegyünk meg mindent a nem 
honos növények és állatok nem kívá-
natos terjedésének megakadályozása 
érdekében. Ismerjük meg a nem kívá-
natos fajokat, és segítsünk megelőzni 
elterjedésüket. Horgászként sohase te-
lepítsünk halakat, vagy növényeket a 

vizekbe. A haltelepítésekre csak a víz 
hasznosítójának van joga. Ne használ-
junk olyan élő csalihalat, amely más 
vízterületről származik, és ne telepít-
sünk idegen halfajokat, mivel azok 
életben maradva elszaporodhatnak 
horgászvizeinkben. Tegyünk meg min-
dent az invazív, idegen, terjeszkedő 
halfajok elszaporodásának megelőzése 
érdekében. 

11. A horgász óvja, védi a vizek 
halállományát és nem irigyli mások-
tól a halfogás élményét. Tapasztala-
taival, tanácsaival lehetősége szerint 
segíti horgásztársait, mindenekelőtt a 
fiatalokat, a kezdőket és az ország más 
tájairól érkezett horgászvendégeket, 
valamint azokat, akik arra idős koruk 
vagy testi fogyatékosságuk miatt foko-
zottabb mértékben rászorulnak. 

12. A horgász a halőrök és más 
hivatalos személyek által végzett el-
lenőrzéseket ne tekintse indokolatlan 
zaklatásnak, segítse a halőrök felelős-
ségteljes munkáját, amit a becsületes 
horgászokért, a vizek halállományának 
és környezetének védelme érdekében 
végeznek. 

13. Azokat a horgászokat, akik meg-
szegik a törvényeket és az előírásokat, 
erre figyelmeztessük, vagy jelezzük a 
szabálytalanságot a halőr, a vízhaszno-
sító részére. 

14. A vízparti és nyíltvízi horgászat 
veszélyforrásokat is rejt, ezek elkerü-
lése és a kultúrált emberhez méltó ma-
gatartás érdekében horgászat előtt és 
közben célszerű tartózkodni a szeszes 
italok fogyasztásától. A sportszerű, eti-
kus horgászok azok, akik mindenkor 
figyelnek a vizek halállományára, a 
víz környezetére, természeti értékeire, 
betartják a törvényi és horgászrendi 
előírásokat és a horgászat általános eti-
kai alapelveit.  MOHOSZ Elnöksége 

Az állami jegyekről

Szövetségünk részéről az aláb-
bi új információkról szeretnénk 
tájékoztatni önöket:

Az állami jegy egyforma a fel-
nőtteknek és a gyerekeknek egy-
aránt. A gyerekeknél és a 70 éven 
felüliek esetében a díjmentes szót 
alá kell húzni. Továbbá azt is, 
hogy 1 botra/2 botra jogosít hor-
gászatra. Mivel a gyerekek is ezt 
az állami jegyet kapják, őket is 
fel kell vezetni a Szák programba! 
(Törzsadatok/Horgászok/Új) Ezt 
követi a Horgászjegy műveletek/
Horgászjegy érvényesítés). Ne-
kik még nincs vizsgabizonyítvány 
számuk, de azt a program érzé-
keli, hogy gyerekkel áll szemben 
és tovább enged. A gyermeket is 
nyilatkoztatni kell! Illetve a tör-

vényes képviselője nyilatkozik 
helyette!

Társadalmi halőrök képzése

Továbbá a halászati őrök vizs-
gáztatásával kapcsolatban az aláb-
biakról tájékoztatjuk: A halászati 
őröknek, amennyiben a korábbi 
jogszabály alapján halászati őri 
vizsgát tettek, – a legutóbbi NÉ-
BIH álláspont szerint – nem kell 
ismételten a Halgazdálkodási Ha-
tóság előtt vizsgázniuk! Vizsgá-
ra kötelezettek viszont mindazon 
személyek, akik a korábbi, vagy 
az új jogszabály alapján társadalmi 
halőrként kerültek/kerülnek nyil-
vántartásba vételre (és korábban 
halászati őri vizsgát nem tettek), 
mivel a Hhtv. a társadalmi halőrök 
számára a halőr vizsgát nem tette 

kötelezővé. Fentiek teljesítése ér-
dekében folyamatban van a jogsza-
bályban előírt tanfolyam és vizsga 
megszervezése, amihez elenged-
hetetlen a résztvevők várható lét-
számának a megismerése. Fentiek 
miatt kérem, hogy telefonon vagy 
elektronikus úton szíveskedjenek 
Szövetségünk irányába jelezni, 
hogy egyesületek részéről hány fő 
szeretne társadalmi halőri vizsgát 
tenni! Ez a lehetőség azoknak a 
vízzel nem rendelkező egyesültek-
nek is érdekes lehet, hiszen amen-
nyiben horgászvizsgáztatásban 
szeretne részt venni az egyesület, 
rendelkezni kell olyan személlyel, 
akinek felsőfokú halászati-halgaz-
dálkodási szakképesítése van, vagy 
legalább rendelkezik társadalmi 
halőri vizsgával, mert az ilyen sze-

mélyt tudjuk a Megyei Szövetség 
által a Kormányhivatalnál regiszt-
rált vizsgabizottságba bevonni! 

Ezúttal tájékoztatjuk, hogy a hor-
gászvizsgáztatásra már van lehetőség 
a Szövetség és Kormányhivatal által 
kötött szerződés alapján, de az adott 
egyesület működési területén belül 
vizsgáztató személyt delegálnunk 
kell a vizsgabizottsági tagok sorába, 
ami a fentebb már hivatkozott felté-
telektől függ, azok teljesülése esetén 
tudunk a megnevezett személyeknek 
okmányokat biztosítani. 

A korábbiakban nem kapott kellő 
figyelmet, de fontos változás a Hal-
gazdálkodási törvényben, hogy aki 
területi engedélyt ad ki valamilyen 
vízterületre, az köteles halgazdál-
kodási tervet készíteni (tv.49.§/1)
Fesztóry Sándor,ügyvezető igazgató

Néhány gyakorlati tudnivaló 

Örömmel tudatom horgász társaimmal és a 
többi Egyesülettel, hogy a Tisza könyök öle-
lésében található, Mándokon, a közel múltban 
megalapítottuk a „Ho-ho” horgász nevű Egye-
sületet, amely párhuzamosan működik egy azo-
nos nevű horgászbolttal. 

Az Egyesület célja a most egyre nagyobb 
hangsúlyt kapó kulturált horgászat tovább vitele 
és annak a fiatal generációhoz való eljuttatása, 
így például: horgász táborok, peca sulik és szak-
körök beindításával, melyhez két kulturált kör-
nyezetben fenntartott kisebb víz használatához 

is lesz lehetőségünk, bár szeretnénk egy igazi 
horgász vizet is a kezelésünkbe tartani. 

A környezetvédelem sem kerüli el figyelmün-
ket, melyen egy bejegyzett és bejegyzés előtt 
álló megoldással szeretnénk segíteni. Előbbi 
olaj és zsír szennyeződés eltávolítását segíti a 
vizekről. A második a halak téli lefúlása ellen 
segítene. Reméljük ezzel is hozzájárulunk a sok 
helyen sebzett, de még mindig gyönyörű kör-
nyezet megóvásához!

Tisztelettel:
ifj. Horváth István az Egyesület elnöke.

Új horgászegyesület alakult

Előadások a konzultáción
A február 1-jén megtartott év 

eleji konzultáción 2014 évet érintő 
aktualitások hangzottak el szakértő 
előadóktól. Többek között az egye-
sületeket érintő adóváltozásokról, 
az új egyesületi törvényről, és nem 
utolsó sorban az új halgazdálko-
dási törvény, rendészeti törvény 
változásairól, melyeket nagy ér-
deklődés kísért. 

Itt a tavasz. Mutatja ezt, hogy a 
horgászok is előveszik felszerelé-
seiket, s próbára teszik szerencsé-
jüket a kicsit korábban „ébredt” 
pontyokon, amurokon. Megkez-
dődtek a telepítések is. Március 
12-én a megyei horgász szövetség 
a kezelésében lévő vizekbe került 

nagyobb mennyiségű horogérett 
ponty és vegyes nagyságú és faj-
tájú keszeg. 

A Sóstó Gyógyfürdői Horgász 
Egyesület március 14-én a Sóstói 
Fürdő és Csónakázó tavakba jelen-
tős mennyiségű (2 kg átlagsúlyú) 
pontyokat telepített. 

Ponty- és keszegtelepítés 
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Igazolást kell kérni2013. évi megyei felnőtt rangsor 
háromfordulós verseny alapján

Az I. osztályú OHCSB-n, Szeged-Matyéren, Pataki Zsolt 
egyéni összesítésben második helyen végzett.

A hallási fogyatékosság iga-
zolására egyértelműen el kell fo-
gadni a fül-orr-gégész szakorvos 
igazolását, valamint a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövet-
sége tagsági igazolását. A moz-
gásszervi korlátozás esetében el 
kell fogadni az Orvos-bizottsági 
szakvéleményt, valamint a Moz-
gáskorlátozottak Országos Szö-
vetségének tagsági igazolását, és 
a Kormányhivatal Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerve igazolását. 

Fent említett igazolásokat a me-
gyei Halgazdálkodási Hatóság felé 
kell benyújtania a kérelmezőnek 
(személyesen vagy postán).

A hatóság határozatot hoz az 
ügyben, és ezzel a határozattal le-
het az egyesületénél érvényesíteni 
a kedvezményt, a díjmentes álla-
mi jegy tekintetében. A határozat 
visszavonásig lesz érvényes, ha 
állapotában pozitív változás kö-
vetkezik be, azt jelezniük kell a 
Hatóság felé.

Az OHCSB tagjai: Csapatvezető: Szilágyi Imre, tréner: Kovács József,  
Versenyzők: Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök, ifj. Kovács József, Vasutas 
STE. Nyíregyháza, Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza, Pataki 
Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza, Női: Szűcs Éva Réti Csík HE. Kocsord, 
U-14: Bakó Péter Maros-Mix HE., U-18: Varga Albert Beregi Tiszavirág 
HE. Vnamény, U-23: Kovács Gábor: Vasutas STE Nyíregyháza, Tartalék 
versenyző: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök

Hely Név Össz. 
súly (g) 

Össz. 
pont 

1. Luzsinszky Tamás, Vasutas STE. Nyíregyháza 12 860 3 

2. Varga Krisztián, Postás HE. Vásárosnamény 9 460 4

3. Kiss Csaba, Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vnamény 10 060 7

4. Vass Sándor, Tiszavirág 2009 HE. Vnamény 8 140 7

5. Beke Péter, Új Élet HE. Tiszalök 8 140 8

6. Somogyi Tamás, Kraszna HE. Kocsord 5 080 8

7. Sárközi László, Kraszna HE. Kocsord 4 800 8

8. Szalanics Csaba, Nyírteleki HE. 8 940 9

9. Jakab László, Kraszna HE. Kocsord 6 700 9

10. Pataki Zsolt, Vasutas STE. Nyíregyháza 5 480 9

11. Sándor Zoltán, Nagykállói Sport HE. 7 660 10

12. Bajkó Tamás, Nagykállói Sport HE. 5 060 11

13. Ifj. Kovács József, Vasutas STE. Nyíregyháza 6 980 12 

14. Sebők Zsolt, Nagykállói Sport HE. 6 180 12

15. Mile Pál Csaba, Postás HE. Vásárosnamény 7 220 12,5

16. Krausz Zoltán, Új Élet HE. Tiszalök 4 620 13

17. Komári Péter, Nyírteleki HE. 3 760 14

18. Szabó Csaba, Réti Csík HE. Kocsord 4 780 14,5

19. Papp Miklós, Szatmárvidéki HE. Mátészalka 3 500 15

20. Szögyényi Szabolcs 3 240 17

21. Horváth István, Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok 2 440 17

22. Szeles Attila, Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok 820 19

Nem adta meg könnyen magát
Igaz volt a tegnap esti kijelentésem, 

miszerint addig nem megyek haza, 
amíg nem fogok halat.

A hat órásra tervezett horgászatom már jócs-
kán a vége felé közelített. Az etetőkajás vödör-
ben már csak két kosár megtöltésére elegendő 
etetőanyag maradt, így 22 óra 30 perckor még 
utoljára bevetettem a két pellettel csalizott 
készségemet és egy negyed óra múltával már 
az összepakolás gondolatával foglalkoztam, de 
ekkor a távolabbra dobott feederemen egy igen 
határozott húzós kapás törte meg a már igazán 
unalmassá vált mozdulatlanságot. Ilyenkor már 
csak nagyon sok imádkozással lehet kapást ki-
csikarni. Egy másodpercet se késlekedtem az 
akasztással, mert erre a kapásra már az egymást 
követő második este vártam (hiába na, a horgá-
szathoz türelem kell). A hal ekkor nagyon meg-
riadt, megállíthatatlanul ment, folyamatosan 
kérte a zsinórt. Fejlámpám fényében figyeltem 

a fluór-zöld zsinórom irányát, amely a nekem 
balra eső irányban vadul szelte a vizet. 

A hal tőlem már kb. 70-80 méterre lehetett a 
szerelékemmel és egyszer csak megállt, na ek-
kor kezdtem el én húzni a damil másik végéről 
őkelmét. Óvatosnak kellett lennem, mert tud-
tam, hogy ez egy nagytestű hal és hozzámérten 
a végszerelékem nem túl erős, mivel fluorocar-
bon előkémet 0.16 mm-esre finomítottam le, a 
horog a szájában pedig csak egy vékony húsú 
no. 10-es. A kis horog szerencsére jól akadt, bár 
a fárasztás során két alkalommal is úgy gondol-
tam, lefordult róla, de nem, csak mindkétszer 
felém igyekezett és ezért nem éreztem ellenál-
lást. Ekkor még távol volt tőlem és amurra gya-
nakodtam, de mikor közelebb ért, már tudtam, 
hogy ponttyal van dolgom. 

Úgy gondolom, körülbelül már vagy tíz per-
ce fárasztottam, mikor végre először sikerült 
megpillantanom a kristálytiszta vízen átsejlő 
sziluettjét. Azért írtam fentebb, hogy körülbelül, 

mert ilyenkor elvész a máskor cserben nem ha-
gyó időérzék is. A partszélben sem adta könnyen 
magát, szákolás előtt  megérezve a veszélyt a 
vízfelszínről minduntalan a mélybe törekedett és 
csak sokadik kísérletre sikerült megszákolni. El-
lenfelem egy hibátlan pikkelyzetű tőponty volt, 
melynek súlya 8,80 kg és hossza 68 cm volt. 

Fóri Sándor, Milota 2013. október 21.

2013. 10. 16-án sikerült kifogni 
ezt a 16,20 kg-os tőpontyot Gyula 
Szabolcs egyesületi tagunknak. A 
hal az éjszaka folyamán érkezett 

és rendszeresen etetett helyen 
bojlis módszerrel sikerül lépre 

csalni. Természetesen a fotózás 
után visszanyerte szabadságát.

2013. 10. 27-én szintén bojlis 
módszerrel sikerült Demeter 

Attilának kifognia ezt a gyönyörű 
13,70 kg-os tükörpontyot, emel-

lett még több 7-9 kg közötti pon-
tyot is sikerült elejtenie! Fotózás 
után szabadon úszhattak éltető 

elemükbe.

Néhány szép őszi fogás 
a Leveleki – víztározón!

Kapitális pontyok. A szeptemberi egy 10,2-es tőponty, az októ-
beri egy 10,8-as nyurga, a novemberi egy 9,8-as nyurga, amely 
már kissé megszedte magát, így átmenetinek is tűnik a tő és a 
nyurga között. Fogásuk egyszerűen régi módszeremmel történt: 
önetetős készség puliszkával és áztatott kukoricával „megtölt-
ve”, a horog egy szem kukoricával felcsalizva.  Wachteinheim József

Id. Lukács Pál 6,5 kg-os tükrössel, mellette legifj. Lukács Pál egy 
szép kárásszal jobb oldalt ifj. Lukács Pál 5,4-es tükrösével.

Ifj. Sankó András és fia egy 8 
kg-os tükrössel.

Ezt a 7,5 kg-os csukát Radics 
József fogta november 15-én 
a Kenyérgyári-holtágon.

Sikeres fogás. Ezt a szép pon-
tyot Kovács József fogta a 
nyíregyházi Szatmári tóból.
 Fotó: olvasónktól

2013 májusában fogta Fülep 
Gyula ezt a 10,8 kg-os pikke-
lyest.

„Horgászok Országos
Környezetvédelmi Napja”
2014. április 12-én

Kérjük valamennyi egyesületün-
ket, hogy csatlakozzon a környe-
zetvédelmi naphoz. A vízkezelő 
egyesületek saját vizeiken, míg a 
víznélküli egyesületek tagsága az 
érdekeltségükbe tartozó horgászke-
zelésű vizeken segítsenek a kör-

nyezetvédelmi munkában. Azok a 
horgászszervezetek, melyek aktívan 
vesznek részt ezen a napon a mun-
kában és végzett környezetvédelmi 
tevékenységükről a jelentő lapon 
beszámolnak, a Magyar Országos 
Horgász Szövetség elismerő okle-
velében részesülhetnek.



Február 28-án tartotta a 
Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesület 
évértékelő, feladat meghatá-
rozó, tisztújító gyűlésüket a 
helyi közösségi ház-ban. 

A közgyűlést megtisztelte jelen-
létével Virág Imre, a megyei szö-
vetség elnöke és Fesztóry Sándor, a 
megyei szövetség ügyvezető igaz-
gatója. Komári Géza leköszönő 
titkár beszámolójából megtudtuk, 
2013-ban a taglétszám drasztikusan 
csökkent, mivel a Nyíregyházán 
egyesületünk engedélyeit árusító 
horgászbolt bezárt. A szokásokhoz 
hűen három versenyt szervezett az 

egyesület, melyen mintegy négy-
száz fő vett részt. A három verseny 
eredményeinek összesítése alap-
ján 2013 halfogó bajnoka Pradlik 
Martin, a második Komári Gézáné, 
a harmadik Csizmarik Imre lett. 
Versenycsapatunk a hatodik helyet 
szerezte meg az első osztályban. 
Megnyertük a megyei tisztségvise-
lők versenyét, így az idén mi ren-
dezzük ezt a rangos eseményt. 

Különösen sikeres volt a szerep-
lésünk a dr. Maleczki Imre emlék-
versenyen, ahol az első négy helye-
zettből három nyírteleki volt. Jól 
szerepeltünk több – beteg gyerekek 
támogatására szervezett, – jóté-
konysági versenyen. Sikerült előre 

lépnünk a gyerekek horgászatra, 
természetszeretetre nevelése terén. 
Sikerült felvenni a kapcsolatot a 
szlovákiai testvérváros, Nagysáros 
horgászaival. 

A gyerekversenyünk első két he-
lyezettje egyhetes horgásztáborban 

vett részt Máriapócson a megyei 
szövetség és az egyesület hathatós 
támogatásával.

Befejezésként Fesztóry Sándor 
tartott egy lényegre törő, élvezetes 
előadást az új halászati törvényről. 
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Huszonöt éves a Milotai Tiszavirág HE
2014. február 9-én tartottuk éves 

és egyben 25. jubileumi közgyűlé-
sünket. A hivatalos megnyitó előtt 
Tóth Péter halászati őr beszámolt 
a múlt hónapban Miskolcon el-
végzett rendészeti tanfolyamról, 
melyet eredményesen elvégzett. 
Ismertette a ott tanult új ismere-
teket, többek között  a halászati 
őrök tevékenységével, szélesebb 
körű felhatalmazásával kapcsolat-
ban, és felhívta a tagság figyelmét 
a környezetvédelemmel kapcsola-
tos  szigorúbb szabályok életbelé-
pésére is.

A jubileum közgyűlés megnyitá-
sa után egy perces néma felállással 
emlékeztünk meg azokról a me-
gyei vezetőkről dr. Maleczky Im-
réről és Turkó Sándorról, valamint 
azon tagjainkról, akik már szintén 
nem lehetnek köztünk.

25 év történései
Ezután felidéztük 25 év törté-

néseit az alapítástól napjainkig. 
Majd oklevél formájában is ki-
fejeztük köszönetünket Virág Imre 
úrnak, a Sz-Sz-B Megyei Sport-
horgász Egyesület elnökének, aki 
annak idején személyes segítséget 
nyújtott az egyesület megalakulá-
sához, a Milotai Süllős Bányató 
magas szintű halasításához, és az 
azt követő időszakban is folyama-
tos segítséget biztosított a szövet-

ség dolgozóival együtt, jelentősen 
hozzájárulva egyesületünk sikeres 
működéséhez. Szintén oklevéllel 
köszöntük meg Puskás Sándor ala-
pító elnök (majd polgármester is) 
áldozatos munkáját, amely révén 
a milotai bányatóból nagyszámú 
kapitális halat éltető igazi horgász-
víz lett és a horgászoktól a Milotai 
Süllős Bányató nevet kapta. A ben-
ne rejlő halakról mi eddig is tudtuk, 
hogy természeti kincset jelentenek, 
de ezt most már az új halgazdál-
kodási törvény betűje is kimond-
ja: I.Fejezet 3.pont 3.§:”nemzeti 
kincs, természeti érték, gazdasági 
erőforrás” . Honlapunkon (milota-
horg.hupont.hu) a „Tó Ajándéka” 
c. oldalon vannak talán a legjobban 
összegezve horgászvizünk sajátos-
ságai, és kifejezve mind az, ami ki 
sem fejezhető: mekkora kincseket 
rejteget számunkra a Milotai Sül-
lős Bányató. 

További 13 fő részesült még el-
ismerő oklevélben tisztségeik fel-
sorolásával, akik részt vettek egye-
sületünk megalapításában, és azóta 
is folyamatos tagsági viszonnyal 
rendelkeznek. Ők is valamennyien 
hozzájárultak egyesületünk sikeres 
működéséhez: Bunna Istvánné, ifj. 
Tamás Géza, id. Tamás Géza, Bá-
tori István, Danilló László, Fekete 
Gyula, Fülöp Ernő, Kondor Ele-
mér, Kondor Tamás, id. Rozsályi 

János, Török Pál, Varga Gusztáv, 
Varga József.

Szerencsés évünk volt
Az elnöki beszámolóból kide-

rült: nehéz, de szerencsés évünk 
volt a 2013-as. Többek között a 
SZÁK program bevezetésével és 
a fő állású halászati őr foglalkoz-
tatásával kapcsolatos feladatokat 
megoldottuk. 

Szerencsénk volt a költségveté-
sünk tervezésénél is, mi pl. 64 fel-
nőtt területi engedélyt terveztünk, 
amelyből 65 lett + 2 fő a 60 kg. 
nemes hal (kivéve a harcsa) súly-
határ túllépésével második területi 
engedélyt váltottak.

Először 2, majd 4, utána pedig 
egy merésznek tartott lépéssel 9 
új belépőt terveztünk, de a valóság 
még ezt is felülmúlta: 11 olyan új 
belépőnk lett, akik halasítási hoz-
zájárulás fizetése mellett váltottak 
területi engedélyt, ami hozzá adó-
dik a 65+2-höz. A csak „Tiszai” 
engedélyt váltókkal együtt 122 fő 
lett a felnőtt taglétszámunk. Mind-
ez jelzi a Milotai Süllős Bányató 
vonzerejét, mivel az általánosan 
nehéz anyagi helyzet, ezáltal a 
sokak ált várt csökkenés ellené-
re mégis jelentős mértékben nőtt 
egyesületünk taglétszáma.

A halgazdálkodási törvényben 
van néhány dolog, amellyel sokan 

nem értnek egyet: pl. a kifogott hal 
leölve történő elszállítása, de ter-
mészetesen a törvényt magára néz-
ve mindenkinek kötelezően el kell 
fogadnia. Több felszólalás hangzott 
még el egyéb ügyekben, de ezek is 
megválaszolásra, a további javas-
latok pedig kellő megbeszélés után 
szavazásra kerültek. A 25. Jubileu-
mi Vass Endre Emlék Horgászver-
senyt várhatóan 2014. 05. 18., vagy 
25-re terveztük. Az ezt követő 2-3 
hét múlva pedig harcsafogó ver-
senyt szeretnénk lebonyolítani. Az 
időpontokat horgászvizünk adott-
ságai miatt is választottuk így meg, 
az ezekkel kapcsolatos meghívók 
honlapunk 2. „Aktualitások” olda-
lán szerepelni fognak. Versenyein-
ken bárki részt vehet, aki rendelke-
zik állami jeggyel, napijegyet vált, 
és befizeti a nevezési díjat (felnőtt: 
2500 + 1000 Ft). A versenyen étel 
(Vass Endre-féle halászlé) illetve 
italellátást, és 3 kategóriában ér-
tékes díjakat biztosítunk. Korábbi 
versenyeinkről honlapunk „Verse-
nyeink” című oldalain lehet tájé-
kozódni. Idei emlékversenyünket 
legalább olyan színvonalúra ter-
vezzük. Versenyeinkre (+ termé-
szetesen bármelyik időpontban) 
mindenkit szeretettel várunk. Bol-
dog és eredményes horgász évet 
kívánunk mindenkinek!   

Wachteinheim József elnök

Több témakör átbeszélése után a tagság megelégedésére szolgáló 
döntések születtek

Ifj. Tamás Géza  elégedetten tanulmányozza saját oklevelét, miköz-
ben édesapja, id. Tamás Géza oklevelére vár

Dankó Mihály újraválasztott elnök a vezetőség nevében emlék-
tárggyal köszönte meg Magyar Sándornak és Komári Gézának az 
1995 óta végzett munkáját a közösségben

Tamás Géza tiszteletbeli  elnök a 
felügyelőbizottság munkájáról számolt be

Több hozzászólás volt – képünkön ifj. Sankó 
András – az egyik legeredményesebb horgász

Kondor Elemér (vezetőégi tag) fia, Tamás 
oklevelére vár, aki gazdasági vezető

2014 a változások éve lesz

Az idén lesz hatvan 
éves az egyesület

„A szőke Tisza fekete napja”

A tiszavasvári Alkoloida Lombik 
Horgászegyesületünk február 22-én 
megtartotta az éves közgyűlését, me-
lyen 51 tag vett részt. 

A Vezetőség, a Gazdasági Vezető, 
a Felügyelő Bizottság és a Fegyel-
mi Bizottság 2013 évi beszámoló-
ját a tagság egyhangúlag elfogadta. 
Döntés született a tagdíjakról és a 
támogatási rendszer változásáról. A 
közgyűlés határozott az évek óta 
nem működő alapítvány végleges 
megszüntetéséről is.
A 2014 évi munkaterv is elfogadás-
ra került, melynek a főbb pontjai:

 2014. április 26. Tavaszi munká-●●

latok a Kacsáson (Horgászok Or-
szágos Környezetvédelmi napja 
keretében)

 2014. május 24. Egyesületi hor-●●

gászverseny fenekezős és úszós 
kategóriákban, a nevezések számá-
nak függvényében.
 2014. június 28. egyesületünk ●●

fennállásának 60. évfordulójára já-
tékos családi nappal készülünk. Az 
évforduló alkalmával ünnepélyes 
táblaavatásra is sor kerül.
 Bentlakásos horgásztábor szervezé-●●

séről is döntött a közgyűlés, mely-
nek időpontja még nincs eldöntve. 
Erre a hétre önkéntes segítőket ké-
rünk, valamint felajánlásokat, me-
lyek lehetnek anyagi illetve tárgyi 
ajándékok is.
 Az őszi munkálatok időpontja is ●●

később kerül kihirdetésre.
Vezetőség

Tizenégy éve, 2000. január 
30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat lé-
tesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lá-
pos folyóba, onnan a Szamosba, 
majd a Tiszába került. Az eddigi 

legsúlyosabb magyarországi víz-
szennyezés mintegy két hét alatt 
vonult le a folyó hazai szakaszán, 
felmérhetetlen károkat okozva. 
Erre emlékezve az Országgyűlés 
2000. június 16-án február 1-jét a 
Tisza élővilágának emléknapjává 
nyilvánította. E szomorú-gyászos 
napra emlékezett az Új Élet Hor-

gász és Környezetvédelmi Egye-
sület kis csoportja a Tisza tiszalöki 
komplejárójánál. Az ünnepi meg-
emlékezést követően gyertyákat 
gyújtottunk és a remény koszorúját 
helyeztük el a folyón. Reményke-
dünk benne, hogy a Tisza vízgyűj-
tő területén bezárják azokat az el-
avult technológiát alkalmazó üze-
meket, melyek működése továbbra 
is veszélyt jelenthet az élővilágra, 
vizekre. Bízunk benne, hogy az 
illetékesek megszüntetik az ártéren 
nyitott kommunális szemétgyűjtő 
telepeket, és megakadályozzák az 
ártérre történő szemétlerakásokat. 
Ezek az intézkedések biztosíthat-
nák, hogy unokáink is csodálhas-
sák a szőke Tisza szépségét, és 
mi is még sokáig hódolhassunk 
horgász szenvedélyünknek.

Nem kell az új tagoknak egy-
szeri belépési díjat fizetniük!

Január 25-én, szombaton tar-
totta az Önkormányzati Hor-
gászegyesület Levelek az éves 
közgyűlését. Megjelent Fesztóry 
Sándor, a megyei szövetség ügy-
vezető igazgatója, aki tájékoztat-
ta a tagságot a halgazdálkodási 
és hal védelméről szóló törvényi 
változásokról.  Tokaji Imre, egye-
sületünk elnöke éves beszámo-
lóját követően a vezetőség többi 
tagja ismertette éves értékelését. 
Kerekes András szólt a tavalyi 
és az idén várható bevételek és 
kiadások alakulásáról. Kató Ru-
dolf, a fegyelmi bizottság elnöke 
elmondta, hogy 2013-ban mind-
össze egy tagjukkal szemben kel-

lett intézkedniük. Gyula Szabolcs 
titkárunk tájékoztatást tartott a 
2014. évi horgászrendről. Polgár-
mester úr a horgászengedélyek 
árait ismertette, 17 fajta engedély 
lesz kiadva, más-más színe lesz a 
napi, illetve éjszakai engedélyek-
nek, így könnyebb lesz az ellen-
őrzésük is. 2014-ben a vezetőség 
felfüggesztette az újonnan belépő 
tagoknak az egyszeri belépési dí-
jat, ami eddig 10 ezer forint volt. 
Ezzel az intézkedéssel reméljük, 
hogy minél több új tag lép majd 
be egyesületünkbe.

Minden fontos és új informá-
ció megtalálható az egyesület 
honlapján, a www.leveleki-to.
atw.hu oldalon.

A vezetőség

Nem kell az új tagoknak  
egyszeri belépési díjat fizetni!

Szabálysértések 
a szövetség vizein

A szövetség halőrei 2013-ban 
összesen 36 fővel szemben tet-
tek feljelentést a Halászati Ha-
tóság felé, ahol az alábbi hatá-
rozatok születtek:

Holt Szamoson jogosulatlanul 
horgászott 12 fő, kiszabott bírság 
10-20.000 forint/fő, 3 bottal horgá-
szott 1 fő, 40.000 forint a bírsága, 
halászott 1 fő, 100 ezer forint bír-
ságot kapott.

Keleti főcsatornán jogosulatla-
nul horgászott (egy év alatt két al-
kalommal) egy fő, 30 ezer forint a 
bírsága, jogosulatlanul horgászott 
18 fő 10-20.000 forint a bírságuk 
személyenként. Gereblyézésért egy 
fő kapott 50.000 forint bírságot.

Császárszálláson négy bottal 1 
fő, illetve jogosulatlan horgászott 
1 fő, akik 20-20.000 forint szabály-
sértési bírságot fizettek.
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Ssz. Horgász Egyesület neve Vízterület megnevezése Címe, Telefon áRA
felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zs. u. 4.
Tel.: 30/413-2426

tagoknak: 8.600 Ft (10 kg nemes hal) 1.300 Ft sporthorgjegy 
büfé, bográcsozás, sátorozás, éjsza-
kai horgászat

2. APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi u. 27.
Tel.: 20/555-6664

Csak tagoknak: 53.800 Ft Ifi:26.700, 
Gyerek: 8.000 Ft 

3.200 Ft/büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 27.
Tel.: 70/339-4872

Fn.: 29.000 Ft Ifi: 14.500 Ft 
Új belépő: 15.000 halasítás

2.500 Ft Ifi: 1.300 Ft gyermek: 500 Ft 

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Ady E. u. 29.
Tel.: 70/425-9964

Csak tagoknak: 28.000 Ft 
 új tagoknak: 38.000 Ft 

nincs

5. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
Tel.: 20/800-6178

csak tagoknak: 34.000 Ft (40 kg nemes 
hal) 20.000 Ft (15 kg nemes hal)
Idegen tag: 48 E Ft (40 kg n. halra)

2.500 Ft ifi: 1.250 Ft 
halasítási kedvezmény 50%
sátorozási lehetőség van

6. Bezdéd HE. a) Fecskefarok horgásztó
b) Kerek Holt Tisza

4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 28/b.
Tel.: 70/319-8044

a) jelenleg nem horgászható
b) 25.000 Ft Gyerek: 12.500 2.000 Ft 

gyerek: 1.500 Ft
7. Cormorán Horgász Egyesület Rakamazi Nagy Morotva és a 

Rakamazi Aranyosárok
4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
Tel.: 30/7094-916

Saját tag: 11.000 Ft más tag: 15 e Ft
Nyugd: 8.000 Ft

1.500 Ft 

8. Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Pf. 55.
Tel.: 30/248-6646

38.000 Ft csak tagoknak
ifi: 19000 Ft gyermek: 6.000 Ft 

3.000 Ft Ifi: 1.500 Ft

9. HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss u. 41.
Tel.: 30/9342-521

új belépő tyukodiaknak 50.000 Ft 
más egyesületi tagoknak: 70.000 Ft 

 3.000 Ft ifi: 1.500 Ft 
büfé, sátorozási lehetőség

10. Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u.. 58.
Tel.: 30/418-9860

Csak tagoknak: 
Felnőtt éves 21.000 Ft

Napi: 3000 Ft

11. Holt Tisza HE Gyürei Vidiszegi holtág 4812 Gyüre, Árpád u. 82.
Tel.: 70/311-8895

21.000 Ft Ifi: 10.500 Ft Gyerek: 3.500 2.300 Ft ifi: 1.150 Ft 

12. KEMÉV HE. Császárszállási tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10. 
Tel.: 30/3268-222

Csak tagoknak nincs

13. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi 
holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 24.
Tel.: 30/354-1999

Csak tagoknak 29.000 Ft 2.500 Ft tarpai benzinkúton és Toldi 
Miklós gazd.vezetőnél váltható, Tar-
pa, Posta u. 2/b.

14. Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14.
Tel.: 30/841-4886

34.000 Ft 3.000 Ft /főzési lehetőség

15. Máriapócsi HE. Máriapócsi horgásztó 4326 Máriapócs, Bogáti út 25.
Tel.: 70/387-2610, 30/664-1311

28.000 Ft Ifi: 12.000 Ft Gyerek: 5 e Ft
Új tag: 15.000 Ft halasítás

3.000 Ft 
szállás, sátorozási lehetőség 

16. Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert tápcsat. 4320 Nagykálló, Temető u. 5.
Tel.: 30/647-4503

Csak tagoknak: 28.000 Ft Ifi: 14 e Ft
Gyerek: 6.000 Ft 

2.500 Ft 
3.000 Ft éjszakai

17. Nagyközségi Horgász Egyesület Ökörítófülpösi horgásztó 4755 Ökörítófülpös, Petőfi u. 10.
Tel.: 70/702-5692

Csak tagoknak: 40.000 Ft 
Új belépőnek: 80.000 Ft 

Egyelőre nincs, később várhatóan ki-
adásra kerül

18. NYPA-SENIOR HE. Sényő Kovács tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2.
Tel.: 30/53-56-443

Csak tagoknak nincs

19. Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22.
Tel.: 30/697-0928

36.000 Ft 3.000 Ft 

20. Önkormányzati HE. Levelek Leveleki víztározó 4555 Levelek, Sport u. 17.
Tel.: 20/389-4255

Csak tagoknak: 50.000 Ft 
Éjjel-nappali: 75.000 Ft 

3.000 Ft / büfé, camping, strand le-
hetőség

21. Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 
Holt-Tisza

4803 Vásrosnamény, Templom út 19.
Tel.: 30/254-6168

Csak tagoknak: 18.000 Ft 2.000 Ft 6-18 h-ig
3.000 Ft 18-6-h-ig

21. Réti csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
Tel.: 20/366-4214

Csak tagoknak: 32.500 Ft 4.000 Ft 

23. Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c.
Tel.: 30/955-3776

Csak tagoknak: 15.000 Ft 2.500 Ft 
ifi: 1.000 Ft gyerek: 500 Ft 

24. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
Tel.: 30/9814-364

40.000 Ft 
25.000 Ft féléves

2.500 Ft /főzési, sátorozási lehető-
ség megbeszélés alapj.

25. Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
Tel.: 30/645-6184

Csak tagoknak: 12.000 Ft Ifi: 6 e Ft
Gyerek: 1.000 Ft 

Fn.: 1.500 Ft ifi: 700 Ft 
 sátorozás, bográcsozás

26. Szatmárvidéki HE. Vajai víztározó 4700 Mátészalka, Ősz utca 7. Tel.: 
30/629-5596

Csak tagoknak: 50.000 Ft 3.000 Ft 

27. Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
Tel.: 30/9452-254

Felújítás miatt nem kerül kiadásra

29. Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy-Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Töltés út 13.
Tel.: 20/315-7328

Tagoknak: 6.000 Ft 
Más egyesületi tagnak: 30.000 Ft 

2.000 Ft (24 órás jegy) /kiépített 
tűzrakó hely,
csónakbérlés, sátorozás, 

30. Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4.
Tel.: 70/560-8061

Tagoknak: 18.000 Ft 
Ifi: 9.000 Ft 

2.500 Ft 

31. Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11
Tel.: 30/205-4263

Csak tagoknak: 40.000 Ft 4.000 Ft 

32. Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza 4842 Gulács, Tisza u. 52.
Tel.: 30/690-5393

18.500 Ft csak tagoknak
ifi: 8.000 Ft 

2.000 Ft 

33. Milotai Tiszavirág HE Milotai Süllős bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
Tel.: 30/462-0613

Csak tagoknak: 19.000 Ft 
Gyerek éves: 12.000 Ft 

2.500 Ft mlotahorg.hupont.hu

34. Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi út 34.
Tel.: 30/384-9365, 30/7490-172

Tagoknak: 14.000 Ft ifi éves: 10 e Ft más 
tagnak: 20.000 Ft 

1.500 Ft ifi napi: 1.000 Ft 

35. Téglagyár HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.
Tel.: 30/576-3876

Csak tagoknak: 30.000 Ft 2.500 Ft kapható a vasúti átjáró 
előtti boltban.

36. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
Tel.: 20/621-0289

Csak tagoknak: 15.000 Ft
Ifiknek: 7.500 Ft

2.000 Ft, Ifi: 1.000 Ft

37. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
Tel.: 30/34-04-045

14.000 Ft 1.000 Ft Szabó László horgászboltjá-
ban + halőrök

38. Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári-holtág 4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.
Tel.: 30/6362-579

18.000 Ft ifi: 9.000 Ft Gyermek: 2.100 Ft 2.000 Ft ifi: 1.000, Sport: 1.000 Ft 
vendéglő, szállás, csónakbérlés

39. Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
Tel.: 0/864-2310

Felnőtt: 31.440 Ft ifi: 15.720 Ft 
gyerek: 7.860 Ft 
Éjszakai horgászat csak tagoknak

Fn. 3000 Ft 
Éjsz.: 3.500 Ft
Ifi: 1500 Ft

40. Zöld Nádszál HE. Penyigei Szenke-tó 4941 Penyige, Kossuth út 1.
Tel.: 70/466-8625

33.000 Ft 2.500 Ft P.-Szo. éjszakai: 3.000 Ft 
büfé, horg.tanya, kemping, csónak-
bérlés, horgászverseny 

41. Cégénydányád Önkormányzat 
HE.

Jóléti tó 4732 Cégénydányád, Rákóczi út 65.
Tel.: 20/9258-436

Csak tagoknak: 27.450 Ft 
Ifi: 13.725 Ft 3.250 Ft gyerek

3.000 Ft ifi: 1.500 Ft

42. Fekete István HE. 4743 Csengersima, Árpád köz 1.
Tel.: 70/3346-398

Csak tagoknak 3.000 Ft
Sportjegy: 1.500 Ft

A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben



Február 28-án tartotta a 
Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesület 
évértékelő, feladat meghatá-
rozó, tisztújító gyűlésüket a 
helyi közösségi ház-ban. 

A közgyűlést megtisztelte jelen-
létével Virág Imre, a megyei szö-
vetség elnöke és Fesztóry Sándor, a 
megyei szövetség ügyvezető igaz-
gatója. Komári Géza leköszönő 
titkár beszámolójából megtudtuk, 
2013-ban a taglétszám drasztikusan 
csökkent, mivel a Nyíregyházán 
egyesületünk engedélyeit árusító 
horgászbolt bezárt. A szokásokhoz 
hűen három versenyt szervezett az 

egyesület, melyen mintegy négy-
száz fő vett részt. A három verseny 
eredményeinek összesítése alap-
ján 2013 halfogó bajnoka Pradlik 
Martin, a második Komári Gézáné, 
a harmadik Csizmarik Imre lett. 
Versenycsapatunk a hatodik helyet 
szerezte meg az első osztályban. 
Megnyertük a megyei tisztségvise-
lők versenyét, így az idén mi ren-
dezzük ezt a rangos eseményt. 

Különösen sikeres volt a szerep-
lésünk a dr. Maleczki Imre emlék-
versenyen, ahol az első négy helye-
zettből három nyírteleki volt. Jól 
szerepeltünk több – beteg gyerekek 
támogatására szervezett, – jóté-
konysági versenyen. Sikerült előre 

lépnünk a gyerekek horgászatra, 
természetszeretetre nevelése terén. 
Sikerült felvenni a kapcsolatot a 
szlovákiai testvérváros, Nagysáros 
horgászaival. 

A gyerekversenyünk első két he-
lyezettje egyhetes horgásztáborban 

vett részt Máriapócson a megyei 
szövetség és az egyesület hathatós 
támogatásával.

Befejezésként Fesztóry Sándor 
tartott egy lényegre törő, élvezetes 
előadást az új halászati törvényről. 
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Huszonöt éves a Milotai Tiszavirág HE
2014. február 9-én tartottuk éves 

és egyben 25. jubileumi közgyűlé-
sünket. A hivatalos megnyitó előtt 
Tóth Péter halászati őr beszámolt 
a múlt hónapban Miskolcon el-
végzett rendészeti tanfolyamról, 
melyet eredményesen elvégzett. 
Ismertette a ott tanult új ismere-
teket, többek között  a halászati 
őrök tevékenységével, szélesebb 
körű felhatalmazásával kapcsolat-
ban, és felhívta a tagság figyelmét 
a környezetvédelemmel kapcsola-
tos  szigorúbb szabályok életbelé-
pésére is.

A jubileum közgyűlés megnyitá-
sa után egy perces néma felállással 
emlékeztünk meg azokról a me-
gyei vezetőkről dr. Maleczky Im-
réről és Turkó Sándorról, valamint 
azon tagjainkról, akik már szintén 
nem lehetnek köztünk.

25 év történései
Ezután felidéztük 25 év törté-

néseit az alapítástól napjainkig. 
Majd oklevél formájában is ki-
fejeztük köszönetünket Virág Imre 
úrnak, a Sz-Sz-B Megyei Sport-
horgász Egyesület elnökének, aki 
annak idején személyes segítséget 
nyújtott az egyesület megalakulá-
sához, a Milotai Süllős Bányató 
magas szintű halasításához, és az 
azt követő időszakban is folyama-
tos segítséget biztosított a szövet-

ség dolgozóival együtt, jelentősen 
hozzájárulva egyesületünk sikeres 
működéséhez. Szintén oklevéllel 
köszöntük meg Puskás Sándor ala-
pító elnök (majd polgármester is) 
áldozatos munkáját, amely révén 
a milotai bányatóból nagyszámú 
kapitális halat éltető igazi horgász-
víz lett és a horgászoktól a Milotai 
Süllős Bányató nevet kapta. A ben-
ne rejlő halakról mi eddig is tudtuk, 
hogy természeti kincset jelentenek, 
de ezt most már az új halgazdál-
kodási törvény betűje is kimond-
ja: I.Fejezet 3.pont 3.§:”nemzeti 
kincs, természeti érték, gazdasági 
erőforrás” . Honlapunkon (milota-
horg.hupont.hu) a „Tó Ajándéka” 
c. oldalon vannak talán a legjobban 
összegezve horgászvizünk sajátos-
ságai, és kifejezve mind az, ami ki 
sem fejezhető: mekkora kincseket 
rejteget számunkra a Milotai Sül-
lős Bányató. 

További 13 fő részesült még el-
ismerő oklevélben tisztségeik fel-
sorolásával, akik részt vettek egye-
sületünk megalapításában, és azóta 
is folyamatos tagsági viszonnyal 
rendelkeznek. Ők is valamennyien 
hozzájárultak egyesületünk sikeres 
működéséhez: Bunna Istvánné, ifj. 
Tamás Géza, id. Tamás Géza, Bá-
tori István, Danilló László, Fekete 
Gyula, Fülöp Ernő, Kondor Ele-
mér, Kondor Tamás, id. Rozsályi 

János, Török Pál, Varga Gusztáv, 
Varga József.

Szerencsés évünk volt
Az elnöki beszámolóból kide-

rült: nehéz, de szerencsés évünk 
volt a 2013-as. Többek között a 
SZÁK program bevezetésével és 
a fő állású halászati őr foglalkoz-
tatásával kapcsolatos feladatokat 
megoldottuk. 

Szerencsénk volt a költségveté-
sünk tervezésénél is, mi pl. 64 fel-
nőtt területi engedélyt terveztünk, 
amelyből 65 lett + 2 fő a 60 kg. 
nemes hal (kivéve a harcsa) súly-
határ túllépésével második területi 
engedélyt váltottak.

Először 2, majd 4, utána pedig 
egy merésznek tartott lépéssel 9 
új belépőt terveztünk, de a valóság 
még ezt is felülmúlta: 11 olyan új 
belépőnk lett, akik halasítási hoz-
zájárulás fizetése mellett váltottak 
területi engedélyt, ami hozzá adó-
dik a 65+2-höz. A csak „Tiszai” 
engedélyt váltókkal együtt 122 fő 
lett a felnőtt taglétszámunk. Mind-
ez jelzi a Milotai Süllős Bányató 
vonzerejét, mivel az általánosan 
nehéz anyagi helyzet, ezáltal a 
sokak ált várt csökkenés ellené-
re mégis jelentős mértékben nőtt 
egyesületünk taglétszáma.

A halgazdálkodási törvényben 
van néhány dolog, amellyel sokan 

nem értnek egyet: pl. a kifogott hal 
leölve történő elszállítása, de ter-
mészetesen a törvényt magára néz-
ve mindenkinek kötelezően el kell 
fogadnia. Több felszólalás hangzott 
még el egyéb ügyekben, de ezek is 
megválaszolásra, a további javas-
latok pedig kellő megbeszélés után 
szavazásra kerültek. A 25. Jubileu-
mi Vass Endre Emlék Horgászver-
senyt várhatóan 2014. 05. 18., vagy 
25-re terveztük. Az ezt követő 2-3 
hét múlva pedig harcsafogó ver-
senyt szeretnénk lebonyolítani. Az 
időpontokat horgászvizünk adott-
ságai miatt is választottuk így meg, 
az ezekkel kapcsolatos meghívók 
honlapunk 2. „Aktualitások” olda-
lán szerepelni fognak. Versenyein-
ken bárki részt vehet, aki rendelke-
zik állami jeggyel, napijegyet vált, 
és befizeti a nevezési díjat (felnőtt: 
2500 + 1000 Ft). A versenyen étel 
(Vass Endre-féle halászlé) illetve 
italellátást, és 3 kategóriában ér-
tékes díjakat biztosítunk. Korábbi 
versenyeinkről honlapunk „Verse-
nyeink” című oldalain lehet tájé-
kozódni. Idei emlékversenyünket 
legalább olyan színvonalúra ter-
vezzük. Versenyeinkre (+ termé-
szetesen bármelyik időpontban) 
mindenkit szeretettel várunk. Bol-
dog és eredményes horgász évet 
kívánunk mindenkinek!   

Wachteinheim József elnök

Több témakör átbeszélése után a tagság megelégedésére szolgáló 
döntések születtek

Ifj. Tamás Géza  elégedetten tanulmányozza saját oklevelét, miköz-
ben édesapja, id. Tamás Géza oklevelére vár

Dankó Mihály újraválasztott elnök a vezetőség nevében emlék-
tárggyal köszönte meg Magyar Sándornak és Komári Gézának az 
1995 óta végzett munkáját a közösségben

Tamás Géza tiszteletbeli  elnök a 
felügyelőbizottság munkájáról számolt be

Több hozzászólás volt – képünkön ifj. Sankó 
András – az egyik legeredményesebb horgász

Kondor Elemér (vezetőégi tag) fia, Tamás 
oklevelére vár, aki gazdasági vezető

2014 a változások éve lesz

Az idén lesz hatvan 
éves az egyesület

„A szőke Tisza fekete napja”

A tiszavasvári Alkoloida Lombik 
Horgászegyesületünk február 22-én 
megtartotta az éves közgyűlését, me-
lyen 51 tag vett részt. 

A Vezetőség, a Gazdasági Vezető, 
a Felügyelő Bizottság és a Fegyel-
mi Bizottság 2013 évi beszámoló-
ját a tagság egyhangúlag elfogadta. 
Döntés született a tagdíjakról és a 
támogatási rendszer változásáról. A 
közgyűlés határozott az évek óta 
nem működő alapítvány végleges 
megszüntetéséről is.
A 2014 évi munkaterv is elfogadás-
ra került, melynek a főbb pontjai:

 2014. április 26. Tavaszi munká-●●

latok a Kacsáson (Horgászok Or-
szágos Környezetvédelmi napja 
keretében)

 2014. május 24. Egyesületi hor-●●

gászverseny fenekezős és úszós 
kategóriákban, a nevezések számá-
nak függvényében.
 2014. június 28. egyesületünk ●●

fennállásának 60. évfordulójára já-
tékos családi nappal készülünk. Az 
évforduló alkalmával ünnepélyes 
táblaavatásra is sor kerül.
 Bentlakásos horgásztábor szervezé-●●

séről is döntött a közgyűlés, mely-
nek időpontja még nincs eldöntve. 
Erre a hétre önkéntes segítőket ké-
rünk, valamint felajánlásokat, me-
lyek lehetnek anyagi illetve tárgyi 
ajándékok is.
 Az őszi munkálatok időpontja is ●●

később kerül kihirdetésre.
Vezetőség

Tizenégy éve, 2000. január 
30-án Romániában az aranymosás-
sal foglalkozó nagybányai (Baia 
Mare) Aurul bányaipari vállalat lé-
tesítményéből mintegy 100 ezer 
köbméternyi cianid- és nehézfém-
tartalmú szennyvíz zúdult a Lá-
pos folyóba, onnan a Szamosba, 
majd a Tiszába került. Az eddigi 

legsúlyosabb magyarországi víz-
szennyezés mintegy két hét alatt 
vonult le a folyó hazai szakaszán, 
felmérhetetlen károkat okozva. 
Erre emlékezve az Országgyűlés 
2000. június 16-án február 1-jét a 
Tisza élővilágának emléknapjává 
nyilvánította. E szomorú-gyászos 
napra emlékezett az Új Élet Hor-

gász és Környezetvédelmi Egye-
sület kis csoportja a Tisza tiszalöki 
komplejárójánál. Az ünnepi meg-
emlékezést követően gyertyákat 
gyújtottunk és a remény koszorúját 
helyeztük el a folyón. Reményke-
dünk benne, hogy a Tisza vízgyűj-
tő területén bezárják azokat az el-
avult technológiát alkalmazó üze-
meket, melyek működése továbbra 
is veszélyt jelenthet az élővilágra, 
vizekre. Bízunk benne, hogy az 
illetékesek megszüntetik az ártéren 
nyitott kommunális szemétgyűjtő 
telepeket, és megakadályozzák az 
ártérre történő szemétlerakásokat. 
Ezek az intézkedések biztosíthat-
nák, hogy unokáink is csodálhas-
sák a szőke Tisza szépségét, és 
mi is még sokáig hódolhassunk 
horgász szenvedélyünknek.

Nem kell az új tagoknak egy-
szeri belépési díjat fizetniük!

Január 25-én, szombaton tar-
totta az Önkormányzati Hor-
gászegyesület Levelek az éves 
közgyűlését. Megjelent Fesztóry 
Sándor, a megyei szövetség ügy-
vezető igazgatója, aki tájékoztat-
ta a tagságot a halgazdálkodási 
és hal védelméről szóló törvényi 
változásokról.  Tokaji Imre, egye-
sületünk elnöke éves beszámo-
lóját követően a vezetőség többi 
tagja ismertette éves értékelését. 
Kerekes András szólt a tavalyi 
és az idén várható bevételek és 
kiadások alakulásáról. Kató Ru-
dolf, a fegyelmi bizottság elnöke 
elmondta, hogy 2013-ban mind-
össze egy tagjukkal szemben kel-

lett intézkedniük. Gyula Szabolcs 
titkárunk tájékoztatást tartott a 
2014. évi horgászrendről. Polgár-
mester úr a horgászengedélyek 
árait ismertette, 17 fajta engedély 
lesz kiadva, más-más színe lesz a 
napi, illetve éjszakai engedélyek-
nek, így könnyebb lesz az ellen-
őrzésük is. 2014-ben a vezetőség 
felfüggesztette az újonnan belépő 
tagoknak az egyszeri belépési dí-
jat, ami eddig 10 ezer forint volt. 
Ezzel az intézkedéssel reméljük, 
hogy minél több új tag lép majd 
be egyesületünkbe.

Minden fontos és új informá-
ció megtalálható az egyesület 
honlapján, a www.leveleki-to.
atw.hu oldalon.

A vezetőség

Nem kell az új tagoknak  
egyszeri belépési díjat fizetni!

Szabálysértések 
a szövetség vizein

A szövetség halőrei 2013-ban 
összesen 36 fővel szemben tet-
tek feljelentést a Halászati Ha-
tóság felé, ahol az alábbi hatá-
rozatok születtek:

Holt Szamoson jogosulatlanul 
horgászott 12 fő, kiszabott bírság 
10-20.000 forint/fő, 3 bottal horgá-
szott 1 fő, 40.000 forint a bírsága, 
halászott 1 fő, 100 ezer forint bír-
ságot kapott.

Keleti főcsatornán jogosulatla-
nul horgászott (egy év alatt két al-
kalommal) egy fő, 30 ezer forint a 
bírsága, jogosulatlanul horgászott 
18 fő 10-20.000 forint a bírságuk 
személyenként. Gereblyézésért egy 
fő kapott 50.000 forint bírságot.

Császárszálláson négy bottal 1 
fő, illetve jogosulatlan horgászott 
1 fő, akik 20-20.000 forint szabály-
sértési bírságot fizettek.
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Igazolást kell kérni2013. évi megyei felnőtt rangsor 
háromfordulós verseny alapján

Az I. osztályú OHCSB-n, Szeged-Matyéren, Pataki Zsolt 
egyéni összesítésben második helyen végzett.

A hallási fogyatékosság iga-
zolására egyértelműen el kell fo-
gadni a fül-orr-gégész szakorvos 
igazolását, valamint a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövet-
sége tagsági igazolását. A moz-
gásszervi korlátozás esetében el 
kell fogadni az Orvos-bizottsági 
szakvéleményt, valamint a Moz-
gáskorlátozottak Országos Szö-
vetségének tagsági igazolását, és 
a Kormányhivatal Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerve igazolását. 

Fent említett igazolásokat a me-
gyei Halgazdálkodási Hatóság felé 
kell benyújtania a kérelmezőnek 
(személyesen vagy postán).

A hatóság határozatot hoz az 
ügyben, és ezzel a határozattal le-
het az egyesületénél érvényesíteni 
a kedvezményt, a díjmentes álla-
mi jegy tekintetében. A határozat 
visszavonásig lesz érvényes, ha 
állapotában pozitív változás kö-
vetkezik be, azt jelezniük kell a 
Hatóság felé.

Az OHCSB tagjai: Csapatvezető: Szilágyi Imre, tréner: Kovács József,  
Versenyzők: Krausz Zoltán Új Élet HE. Tiszalök, ifj. Kovács József, Vasutas 
STE. Nyíregyháza, Luzsinszky Tamás Vasutas STE Nyíregyháza, Pataki 
Zsolt Vasutas STE Nyíregyháza, Női: Szűcs Éva Réti Csík HE. Kocsord, 
U-14: Bakó Péter Maros-Mix HE., U-18: Varga Albert Beregi Tiszavirág 
HE. Vnamény, U-23: Kovács Gábor: Vasutas STE Nyíregyháza, Tartalék 
versenyző: Beke Péter Új Élet HE. Tiszalök

Hely Név Össz. 
súly (g) 

Össz. 
pont 

1. Luzsinszky Tamás, Vasutas STE. Nyíregyháza 12 860 3 

2. Varga Krisztián, Postás HE. Vásárosnamény 9 460 4

3. Kiss Csaba, Beregi Tiszavirág 2009 HE. Vnamény 10 060 7

4. Vass Sándor, Tiszavirág 2009 HE. Vnamény 8 140 7

5. Beke Péter, Új Élet HE. Tiszalök 8 140 8

6. Somogyi Tamás, Kraszna HE. Kocsord 5 080 8

7. Sárközi László, Kraszna HE. Kocsord 4 800 8

8. Szalanics Csaba, Nyírteleki HE. 8 940 9

9. Jakab László, Kraszna HE. Kocsord 6 700 9

10. Pataki Zsolt, Vasutas STE. Nyíregyháza 5 480 9

11. Sándor Zoltán, Nagykállói Sport HE. 7 660 10

12. Bajkó Tamás, Nagykállói Sport HE. 5 060 11

13. Ifj. Kovács József, Vasutas STE. Nyíregyháza 6 980 12 

14. Sebők Zsolt, Nagykállói Sport HE. 6 180 12

15. Mile Pál Csaba, Postás HE. Vásárosnamény 7 220 12,5

16. Krausz Zoltán, Új Élet HE. Tiszalök 4 620 13

17. Komári Péter, Nyírteleki HE. 3 760 14

18. Szabó Csaba, Réti Csík HE. Kocsord 4 780 14,5

19. Papp Miklós, Szatmárvidéki HE. Mátészalka 3 500 15

20. Szögyényi Szabolcs 3 240 17

21. Horváth István, Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok 2 440 17

22. Szeles Attila, Felsőtiszai Vasutas HE. Mándok 820 19

Nem adta meg könnyen magát
Igaz volt a tegnap esti kijelentésem, 

miszerint addig nem megyek haza, 
amíg nem fogok halat.

A hat órásra tervezett horgászatom már jócs-
kán a vége felé közelített. Az etetőkajás vödör-
ben már csak két kosár megtöltésére elegendő 
etetőanyag maradt, így 22 óra 30 perckor még 
utoljára bevetettem a két pellettel csalizott 
készségemet és egy negyed óra múltával már 
az összepakolás gondolatával foglalkoztam, de 
ekkor a távolabbra dobott feederemen egy igen 
határozott húzós kapás törte meg a már igazán 
unalmassá vált mozdulatlanságot. Ilyenkor már 
csak nagyon sok imádkozással lehet kapást ki-
csikarni. Egy másodpercet se késlekedtem az 
akasztással, mert erre a kapásra már az egymást 
követő második este vártam (hiába na, a horgá-
szathoz türelem kell). A hal ekkor nagyon meg-
riadt, megállíthatatlanul ment, folyamatosan 
kérte a zsinórt. Fejlámpám fényében figyeltem 

a fluór-zöld zsinórom irányát, amely a nekem 
balra eső irányban vadul szelte a vizet. 

A hal tőlem már kb. 70-80 méterre lehetett a 
szerelékemmel és egyszer csak megállt, na ek-
kor kezdtem el én húzni a damil másik végéről 
őkelmét. Óvatosnak kellett lennem, mert tud-
tam, hogy ez egy nagytestű hal és hozzámérten 
a végszerelékem nem túl erős, mivel fluorocar-
bon előkémet 0.16 mm-esre finomítottam le, a 
horog a szájában pedig csak egy vékony húsú 
no. 10-es. A kis horog szerencsére jól akadt, bár 
a fárasztás során két alkalommal is úgy gondol-
tam, lefordult róla, de nem, csak mindkétszer 
felém igyekezett és ezért nem éreztem ellenál-
lást. Ekkor még távol volt tőlem és amurra gya-
nakodtam, de mikor közelebb ért, már tudtam, 
hogy ponttyal van dolgom. 

Úgy gondolom, körülbelül már vagy tíz per-
ce fárasztottam, mikor végre először sikerült 
megpillantanom a kristálytiszta vízen átsejlő 
sziluettjét. Azért írtam fentebb, hogy körülbelül, 

mert ilyenkor elvész a máskor cserben nem ha-
gyó időérzék is. A partszélben sem adta könnyen 
magát, szákolás előtt  megérezve a veszélyt a 
vízfelszínről minduntalan a mélybe törekedett és 
csak sokadik kísérletre sikerült megszákolni. El-
lenfelem egy hibátlan pikkelyzetű tőponty volt, 
melynek súlya 8,80 kg és hossza 68 cm volt. 

Fóri Sándor, Milota 2013. október 21.

2013. 10. 16-án sikerült kifogni 
ezt a 16,20 kg-os tőpontyot Gyula 
Szabolcs egyesületi tagunknak. A 
hal az éjszaka folyamán érkezett 

és rendszeresen etetett helyen 
bojlis módszerrel sikerül lépre 

csalni. Természetesen a fotózás 
után visszanyerte szabadságát.

2013. 10. 27-én szintén bojlis 
módszerrel sikerült Demeter 

Attilának kifognia ezt a gyönyörű 
13,70 kg-os tükörpontyot, emel-

lett még több 7-9 kg közötti pon-
tyot is sikerült elejtenie! Fotózás 
után szabadon úszhattak éltető 

elemükbe.

Néhány szép őszi fogás 
a Leveleki – víztározón!

Kapitális pontyok. A szeptemberi egy 10,2-es tőponty, az októ-
beri egy 10,8-as nyurga, a novemberi egy 9,8-as nyurga, amely 
már kissé megszedte magát, így átmenetinek is tűnik a tő és a 
nyurga között. Fogásuk egyszerűen régi módszeremmel történt: 
önetetős készség puliszkával és áztatott kukoricával „megtölt-
ve”, a horog egy szem kukoricával felcsalizva.  Wachteinheim József

Id. Lukács Pál 6,5 kg-os tükrössel, mellette legifj. Lukács Pál egy 
szép kárásszal jobb oldalt ifj. Lukács Pál 5,4-es tükrösével.

Ifj. Sankó András és fia egy 8 
kg-os tükrössel.

Ezt a 7,5 kg-os csukát Radics 
József fogta november 15-én 
a Kenyérgyári-holtágon.

Sikeres fogás. Ezt a szép pon-
tyot Kovács József fogta a 
nyíregyházi Szatmári tóból.
 Fotó: olvasónktól

2013 májusában fogta Fülep 
Gyula ezt a 10,8 kg-os pikke-
lyest.

„Horgászok Országos
Környezetvédelmi Napja”
2014. április 12-én

Kérjük valamennyi egyesületün-
ket, hogy csatlakozzon a környe-
zetvédelmi naphoz. A vízkezelő 
egyesületek saját vizeiken, míg a 
víznélküli egyesületek tagsága az 
érdekeltségükbe tartozó horgászke-
zelésű vizeken segítsenek a kör-

nyezetvédelmi munkában. Azok a 
horgászszervezetek, melyek aktívan 
vesznek részt ezen a napon a mun-
kában és végzett környezetvédelmi 
tevékenységükről a jelentő lapon 
beszámolnak, a Magyar Országos 
Horgász Szövetség elismerő okle-
velében részesülhetnek.
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A horgászat etikai szabályai
A horgászat etikai szabályai 

azok az emberi magatartás-
beli normák, amelyeket a kul-
túrált ember, a horgász megad 
másoknak és elvár másoktól. A 
horgászok vízparti magatartá-
sa alapján ítélik meg az egész 
horgásztársadalmat, ezért foko-
zottan ügyeljünk a viselkedési 
normák betartására. 

1. A horgász a vizek partján ki-
kapcsolódva, a halfogáson keresztül 
élményt szerezve, felfrissülve mindig 
a sportszerű horgászatra, a szabályok 
betartására, a természeti környezettel 
való összhangra és nem mindenáron 
történő halfogásra törekszik. 

2. A horgászok kikapcsolódásának 
lényege a vizek, partok csendje, nyu-
galma, felüdülést jelentő természeti 
környezete és a halfogás élménye. 
Azért, hogy mindez érvényesülhessen 
a horgász kerülje a kiabálást, hangos-
kodást, a technikai eszközök hangos 
működtetését és tartózkodjon a máso-
kat megbotránkoztató beszédstílustól, 
vízpartokra nem illő viselkedéstől ne-
hogy ezzel mások pihenését, kikapcso-
lódását megzavarja. 

3. A horgász alapvető érdeke a vizek 
környezetének, természeti értékeinek, 
a halállományának védelme, ezért te-
kintse kötelezettségének a horgászhe-
lyének tisztántartását és a vize, egye-
sülete környezetvédelmi munkájában 
való részvételt. Mindenkor védjük a 
halak élőhelyét a vizeket és vízparti 
környezetet. A felelős horgász tiszteli 
a környezetet. Horgászatkor ne hagy-
junk semmilyen szemetet - beleértve 
a kopott, levágott damilokat, horgokat 
(ezek veszélyesek lehetnek másokra 
és az állatvilágra is), csalikat magunk 
után a vízen, a vízparton, a víz kör-
nyezetében. Soha ne öntsünk ki sem-
milyen szennyezőanyagot sem a vízbe, 
sem a talajra. A horgászhelyünket tart-
suk mindig szemétmentesen és tisztán 
hagyjuk hátra. A területről elvitt hulla-
dékot megfelelő módon, az erre a célra 
kijelölt nyilvános szeméttartókba, kon-
ténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűj-
tőkbe helyezzük el. Minimalizáljuk a 
vizek, vízfolyások töltéseinek és part-
szakaszainak az erózióját, pusztulását. 

Támogassuk a helyi környezetvédelmi 
és természetvédelmi törekvéseket. Ér-
tesítsük a vízhasznosítót (halőrét), és 
az illetékes hatóságot a bekövetkezett 
környezetkárosodásról, vízszennyezé-
sekről, halbetegségekről. 

4. Minden személy, aki horgászik 
a vizeken, a vízpartokon egyenlő füg-
getlenül kortól, nemtől, beosztástól, ta-
pasztalattól. Legyünk udvariasak más 
horgásztársakkal, tiszteljük más horgá-
szok jogait. Tartsuk tiszteletben a többi 
horgász és a szabadban pihenni vágyók 
jogait. Tiszteljük a tulajdonjogokat és 
ne kövessünk el birtokháborítást ma-
gánkézben lévő földeken és vizeken. 

5. Rendszeresen gyarapítsuk hor-
gászati ismereteinket és tudásunkat. 
Folyamatosan keressünk új ismere-
teket és tapasztalatokat. Osszuk meg 
tudásunkat és tapasztalatainkat má-
sokkal. Gyakoroljuk és tartsuk be a 
horgászatra vonatkozó szabályokat. 
Ismerjük meg és tartsuk be a hajózási 
szabályokat is. Részesítsük előnyben a 
sporthorgászatot és mindig tartsuk be 
a horgászrendi előírásokat. Legyünk 
együttműködőek és megértőek a ben-
nünket képviselő, a közösségi döntést 
végrehajtó horgászegyesületünk felé, 
munkánkkal, javaslatainkkal segítsük 
az egyesület törekvéseit. 

6. A horgászversenyek és a hor-
gász versenysportnak a törekvése a 
felszerelések, a fogástechnika fejlesz-
tése az eredményesség és halat kímélő 
módszerek kialakítása érdekében. A 
horgászversenyek mottója: a megfo-
gott hallal való kíméletes bánásmód, a 
halak biztonságos élvetartása, majd a 
mérlegelést követő mielőbbi elengedé-
se. A három órát meghaladó versenyek 
során a halak kímélése a gyakori , 
szakaszos mérlegeléssel és visszaen-
gedéssel valósul meg. 

7. A nagy látogatottságú, kedvelt 
horgászhelyeken a később érkezők 
mindig úgy helyezkedjenek el, hogy 
az ott lévőket a horgászásban ne za-
varják és horgászkészségünk bedobása 
ne jelentsen másokra balesetveszélyt. 
Adjunk másnak is helyet, teret a hor-
gászathoz. Ne zsúfolódjunk össze, 
tartsunk kellő távolságot egymástól. 

Olyan felszerelést használjunk, amivel 
irányítani lehet a halat és amivel távol 
tudjuk tartani a többi horgásztól. Ami-
kor valaki mellettünk akaszt egy halat 
és várható, hogy az a fárasztáshoz az 
előttünk lévő területre is szükség lesz 
akkor vegyük ki a felszerelésünket a 
vízből ezzel is segítsünk a horgász-
társnak a hal megfogásában. Lehetőleg 
gyorsan szákoljuk meg a halat, hogy a 
többi horgász visszatehesse horgász-
készségét a vízbe. 

8. A horgászat során becsüljük és 
védjük a vízi környezet minden lakóját 
és mindig kíméletesen bánjunk minden 
hallal. Ha valamely vízszakaszon so-
rozatosan méreten aluli, vagy fajlagos 
tilalom alatt álló hal akad horogra, a 
halállomány kímélése érdekében vál-
toztassunk helyet és szükség szerint 
módszert. Ez akkor is indokolt, ha sza-
bályosan horgászva sorozatosan kívül-
ről akad a halba a horog. Szándékosan 
sohase akasszunk halat kívülről! Az 
etikus horgász elengedi azokat a hala-
kat, melyek kívülről akadtak. 

9. Horgászat közben mindig gon-
doljuk át, hogy fogásunkból mennyi 
halra van szükségünk, és csak annyi 
halat tartsunk meg, amennyire szük-
ségünk van, ne dobjuk el pazarlóan 
halzsákmányunkat. A szükségtelen 
mennyiségű halat és azokat, melyek-
nek elvitelét az előírások tiltják, a fo-
gást követően óvatosan és sértetlenül, 
nagyon kíméletesen engedjük vissza, 
lehetőség szerint ki se vegyük a víz-
ből. Ha kíméletesen visszaengedjük a 
halakat, később újra lehetőség nyílik 
majd a megfogásukra. Mindig meg-
felelő módon tároljuk a fogott halat! 
Ne pocsékoljuk, dobjuk ki a szemétbe 
a megfogott halzsákmányt. Ne tartsunk 
meg halzsákmányt csak azért, hogy 
mutogassuk, felvágjunk vele. A hala-
kat ne tegyük ki lassú fulladásnak. A 
hal megölése mindig legyen gyors és 
humánus. 

10. Tegyünk meg mindent a nem 
honos növények és állatok nem kívá-
natos terjedésének megakadályozása 
érdekében. Ismerjük meg a nem kívá-
natos fajokat, és segítsünk megelőzni 
elterjedésüket. Horgászként sohase te-
lepítsünk halakat, vagy növényeket a 

vizekbe. A haltelepítésekre csak a víz 
hasznosítójának van joga. Ne használ-
junk olyan élő csalihalat, amely más 
vízterületről származik, és ne telepít-
sünk idegen halfajokat, mivel azok 
életben maradva elszaporodhatnak 
horgászvizeinkben. Tegyünk meg min-
dent az invazív, idegen, terjeszkedő 
halfajok elszaporodásának megelőzése 
érdekében. 

11. A horgász óvja, védi a vizek 
halállományát és nem irigyli mások-
tól a halfogás élményét. Tapasztala-
taival, tanácsaival lehetősége szerint 
segíti horgásztársait, mindenekelőtt a 
fiatalokat, a kezdőket és az ország más 
tájairól érkezett horgászvendégeket, 
valamint azokat, akik arra idős koruk 
vagy testi fogyatékosságuk miatt foko-
zottabb mértékben rászorulnak. 

12. A horgász a halőrök és más 
hivatalos személyek által végzett el-
lenőrzéseket ne tekintse indokolatlan 
zaklatásnak, segítse a halőrök felelős-
ségteljes munkáját, amit a becsületes 
horgászokért, a vizek halállományának 
és környezetének védelme érdekében 
végeznek. 

13. Azokat a horgászokat, akik meg-
szegik a törvényeket és az előírásokat, 
erre figyelmeztessük, vagy jelezzük a 
szabálytalanságot a halőr, a vízhaszno-
sító részére. 

14. A vízparti és nyíltvízi horgászat 
veszélyforrásokat is rejt, ezek elkerü-
lése és a kultúrált emberhez méltó ma-
gatartás érdekében horgászat előtt és 
közben célszerű tartózkodni a szeszes 
italok fogyasztásától. A sportszerű, eti-
kus horgászok azok, akik mindenkor 
figyelnek a vizek halállományára, a 
víz környezetére, természeti értékeire, 
betartják a törvényi és horgászrendi 
előírásokat és a horgászat általános eti-
kai alapelveit.  MOHOSZ Elnöksége 

Az állami jegyekről

Szövetségünk részéről az aláb-
bi új információkról szeretnénk 
tájékoztatni önöket:

Az állami jegy egyforma a fel-
nőtteknek és a gyerekeknek egy-
aránt. A gyerekeknél és a 70 éven 
felüliek esetében a díjmentes szót 
alá kell húzni. Továbbá azt is, 
hogy 1 botra/2 botra jogosít hor-
gászatra. Mivel a gyerekek is ezt 
az állami jegyet kapják, őket is 
fel kell vezetni a Szák programba! 
(Törzsadatok/Horgászok/Új) Ezt 
követi a Horgászjegy műveletek/
Horgászjegy érvényesítés). Ne-
kik még nincs vizsgabizonyítvány 
számuk, de azt a program érzé-
keli, hogy gyerekkel áll szemben 
és tovább enged. A gyermeket is 
nyilatkoztatni kell! Illetve a tör-

vényes képviselője nyilatkozik 
helyette!

Társadalmi halőrök képzése

Továbbá a halászati őrök vizs-
gáztatásával kapcsolatban az aláb-
biakról tájékoztatjuk: A halászati 
őröknek, amennyiben a korábbi 
jogszabály alapján halászati őri 
vizsgát tettek, – a legutóbbi NÉ-
BIH álláspont szerint – nem kell 
ismételten a Halgazdálkodási Ha-
tóság előtt vizsgázniuk! Vizsgá-
ra kötelezettek viszont mindazon 
személyek, akik a korábbi, vagy 
az új jogszabály alapján társadalmi 
halőrként kerültek/kerülnek nyil-
vántartásba vételre (és korábban 
halászati őri vizsgát nem tettek), 
mivel a Hhtv. a társadalmi halőrök 
számára a halőr vizsgát nem tette 

kötelezővé. Fentiek teljesítése ér-
dekében folyamatban van a jogsza-
bályban előírt tanfolyam és vizsga 
megszervezése, amihez elenged-
hetetlen a résztvevők várható lét-
számának a megismerése. Fentiek 
miatt kérem, hogy telefonon vagy 
elektronikus úton szíveskedjenek 
Szövetségünk irányába jelezni, 
hogy egyesületek részéről hány fő 
szeretne társadalmi halőri vizsgát 
tenni! Ez a lehetőség azoknak a 
vízzel nem rendelkező egyesültek-
nek is érdekes lehet, hiszen amen-
nyiben horgászvizsgáztatásban 
szeretne részt venni az egyesület, 
rendelkezni kell olyan személlyel, 
akinek felsőfokú halászati-halgaz-
dálkodási szakképesítése van, vagy 
legalább rendelkezik társadalmi 
halőri vizsgával, mert az ilyen sze-

mélyt tudjuk a Megyei Szövetség 
által a Kormányhivatalnál regiszt-
rált vizsgabizottságba bevonni! 

Ezúttal tájékoztatjuk, hogy a hor-
gászvizsgáztatásra már van lehetőség 
a Szövetség és Kormányhivatal által 
kötött szerződés alapján, de az adott 
egyesület működési területén belül 
vizsgáztató személyt delegálnunk 
kell a vizsgabizottsági tagok sorába, 
ami a fentebb már hivatkozott felté-
telektől függ, azok teljesülése esetén 
tudunk a megnevezett személyeknek 
okmányokat biztosítani. 

A korábbiakban nem kapott kellő 
figyelmet, de fontos változás a Hal-
gazdálkodási törvényben, hogy aki 
területi engedélyt ad ki valamilyen 
vízterületre, az köteles halgazdál-
kodási tervet készíteni (tv.49.§/1)
Fesztóry Sándor,ügyvezető igazgató

Néhány gyakorlati tudnivaló 

Örömmel tudatom horgász társaimmal és a 
többi Egyesülettel, hogy a Tisza könyök öle-
lésében található, Mándokon, a közel múltban 
megalapítottuk a „Ho-ho” horgász nevű Egye-
sületet, amely párhuzamosan működik egy azo-
nos nevű horgászbolttal. 

Az Egyesület célja a most egyre nagyobb 
hangsúlyt kapó kulturált horgászat tovább vitele 
és annak a fiatal generációhoz való eljuttatása, 
így például: horgász táborok, peca sulik és szak-
körök beindításával, melyhez két kulturált kör-
nyezetben fenntartott kisebb víz használatához 

is lesz lehetőségünk, bár szeretnénk egy igazi 
horgász vizet is a kezelésünkbe tartani. 

A környezetvédelem sem kerüli el figyelmün-
ket, melyen egy bejegyzett és bejegyzés előtt 
álló megoldással szeretnénk segíteni. Előbbi 
olaj és zsír szennyeződés eltávolítását segíti a 
vizekről. A második a halak téli lefúlása ellen 
segítene. Reméljük ezzel is hozzájárulunk a sok 
helyen sebzett, de még mindig gyönyörű kör-
nyezet megóvásához!

Tisztelettel:
ifj. Horváth István az Egyesület elnöke.

Új horgászegyesület alakult

Előadások a konzultáción
A február 1-jén megtartott év 

eleji konzultáción 2014 évet érintő 
aktualitások hangzottak el szakértő 
előadóktól. Többek között az egye-
sületeket érintő adóváltozásokról, 
az új egyesületi törvényről, és nem 
utolsó sorban az új halgazdálko-
dási törvény, rendészeti törvény 
változásairól, melyeket nagy ér-
deklődés kísért. 

Itt a tavasz. Mutatja ezt, hogy a 
horgászok is előveszik felszerelé-
seiket, s próbára teszik szerencsé-
jüket a kicsit korábban „ébredt” 
pontyokon, amurokon. Megkez-
dődtek a telepítések is. Március 
12-én a megyei horgász szövetség 
a kezelésében lévő vizekbe került 

nagyobb mennyiségű horogérett 
ponty és vegyes nagyságú és faj-
tájú keszeg. 

A Sóstó Gyógyfürdői Horgász 
Egyesület március 14-én a Sóstói 
Fürdő és Csónakázó tavakba jelen-
tős mennyiségű (2 kg átlagsúlyú) 
pontyokat telepített. 

Ponty- és keszegtelepítés 
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HORgáSzHuMOR
Nyugtatja az idegeket
– Uram, az ön idegei tönkrementek. 
– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt. 
–  Hogyan? A horgászás nyugtatja az 

idegeket. 
– Persze, engedéllyel.

Az amatőr horgász
Az amatőr horgászt megkérdik, fogott-e 
már életében valamit. Így felel: 
– Még nem, de ennek a tónak az összes 
halát úgy megszelídítettem már, hogy 
mind a horgomról esznek.

A székely horgász
A székely horgászik. Arra megy egy em-
ber, s megkérdezi: 
– Harapnak a halak? 
– Dehogy! – mondja a székely. Simogas-
sa csak meg nyugodtan!

Új helyen
A Nyírtelek Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület érte-
síti az érdeklődőket, hogy az 
engedélyek kiváltására Nyírtele-
ken továbbra is Havacs Zoltán-
nál (SPORT Büfé, nyitvatartási 
idő alatt) és Szabóné Valkó An-
nánál (Dózsa György u., telefon: 
42/210-510, 06-20/485-2243) 
van lehetőség. Nyíregyházán, 
mivel megszűnt a Rákóczi ut-
cai Sellő Horgászbolt, a CSALI 
HORGÁSZBOLTBAN (Debre-
ceni út 55. sz.), valamint a LA-
GUNA HORGÁSZÁRUHÁZ-
BAN (Debreceni út 195. sz.) 
nyitvatartási időben válthatnak 
engedélyt horgásztársaink.

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

Orvhalászok rendőrkézen
Nem sokáig örülhetett az 

engedély nélkül kifogott 
halaknak a két tunyogmatol-
csi férfi.

A rendőrség ügyeletére 2014. 
március 11-én érkezett bejelentés, 
hogy a Holt-Szamos folyóból Tu-
nyogmatolcs külterületén ismeretlen 
tettes tiltott módszerrel, engedély 
nélküli horgászat során nagyobb 
mennyiségű halat fogott ki. A be-
jelentést követően a Fehérgyarma-
ti Rendőrkapitányság munkatársai 
megkezdték az adatgyűjtést és az 
ismeretlen elkövető felkutatását. A 
rendőrök rövid időn belül elfogták a 
bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható K. Ferenc 

27 éves és K. Béla 26 éves tu-
nyogmatolcsi lakosokat, akiket a 
rendőrkapitányságra előállítottak és 
gyanúsítottként kihallgattak. A nyo-
mozás alatt kiderült, hogy a két férfi 
még előző este kihúzott egy hálót, 
amelynek segítségével a halakat ki-
fogták és a lakásukra szállították. 

A rendőrök a gyanúsítottak ottho-
nában megtartott házkutatás során 
23 darab folyami harcsát lefoglal-
tak. A halak súlya 53,36 kg volt, ér-
tékük 106.720 Ft. A Fehérgyarmati 
Rendőrkapitányság a két férfi ellen 
lopás vétség és orvhalászat vétség 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Engedély nélkül, tiltott eszközzel
A Nyíregyházi Rendőrkapitány-

ság Rakamazi Rendőrőrse orvhalá-
szat vétség és lopás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást egy 16 
éves és M. Zsolt 20 éves timári 
lakosok ellen. 

A rendelkezésre álló adatok alap-
ján a kétfős társaság tagjai 2014. 
március 21-én Timár község hatá-

ránál, a Morotva holtág vízterületén 
érvényes halászati engedély nélkül 
és tiltott eszközzel fogtak ki halakat, 
majd kíséreltek meg eltulajdonítani. 

Jogosulatlan tevékenységüket egy 
halőr észrevette és értesítette a rend-
őrséget. A járőrök a két timári lakost 
elfogták, a rendőrőrsre előállították 
és gyanúsítottként kihallgatták.

IMPRESSzuM

Horgászok tiltakoznak a Kárpátalján

Érdekességképpen az országos 
horgászlétszám alakulása:

Magyarországon ma a lakosság 3,3%-a, mintegy 340.000 ember 
horgászik, ezzel az aránnyal az európai középmezőnybe tartozunk. 
A vizekben igen gazdag országokban, – mint például a skandináv 
országokban –, a lakosság több mint 50%-a horgászik. Angliában és 
Franciaországban a horgászok száma meghaladja a négymillió főt. A 
hozzánk hasonló méretű és adottságú országokkal összevetve jó arányt 
mutat a hazai horgásztársadalom nagysága. Az elmúlt években örven-
detesen nőtt a gyermek horgászok száma és évről-évre egyre több 
hölgy hódol a horgászat szenvedélyének.

2014. február 17-től állami 
horgászvizsgát tehetnek a leendő 
horgászok a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség hivatalos 
irodahelyiségében, Nyíregyháza, 
Dózsa György út 23. fsz/10. szám 

alatt. A vizsga időpontjai: hétfőn, 
szerdán, pénteken: 10-12 óráig. 
A vizsga helyszínei folyamatosan 
bővülnek, melyről honlapunkon 
keresztül értesítjük a vizsgázni 
vágyókat!

Vizsga a szövetség irodájában

Sült keszeg a legjobb
Talán nyugodtan kijelenthetjük, túlzások 
nélkül, hogy a sült keszeg, ilyen vagy 
olyan formában, nagyon sok ember ked-
venc csemegéje. Az alábbiakban két sült 
keszeg receptet szeretnék közölni, két 
kedvencemet. Az egyik a fokhagymás-
fűszeres keszeg, a másik pedig a rácson 
sült keszeg.

Fokhagymás-fűszeresen 
burgonyapürével 

Hozzávalók: 5-6 db keszeg, só, 4-5 
gerezd fokhagyma vagy egy tubus fok-
hagymakrém, paprikás fűszerkeverék, 
rétes liszt, étolaj a sütéshez. A püréhez: 
egy evőkanálnyi vaj, csipetnyi só, 1 dl 
tej, 5-6 db nagyobb burgonya 
Első lépésként a megfogott halat tisztít-
suk meg és egy tálban sózzuk be. Tegyük 
félre fél órára, hogy a só jól átjárhassa. 
A pihentetés elteltével, vegyünk kézbe 
egy éles kést, amivel az irdalásokat 
fogjuk végezni. 3-4 mm-enként ejtsünk 
vágásokat a halhúson, mindkét oldalon, 
a gerincre merőlegesen. 

A fokhagymázást kétféleképpen végez-
hetjük. Használhatunk fokhagymakré-
met, melyet a kereskedelmi forgalomban 
bármelyik boltban beszerezhetünk, így 
megspóroltuk a bajlódást a gerezdekkel. 
Ha kész krémet használunk, akkor figye-
lembe kell vennünk, hogy a bolti krém 
sót is tartalmaz! Amennyiben a gerez-
deket fokhagymapréssel saját magunk 
sajtoljuk, az előzetesen felhasznált só 
mennyiségével nem kell törődnünk, csak 
azzal, hogy a gerezdek sokkal intenzí-
vebb fokhagyma ízt és illatot adnak a 
halnak, ne vigyük túlzásba használa-
tukat.  Alaposan dörzsöljük az irdalá-
sok mélyébe a fokhagymapépet vagy 
krémet. Szórjuk meg a halat paprikás 
fűszerkeverékkel. Aki szereti, használhat 
csipetnyi erős paprika őrleményt is. 

A fokhagymával, sóval és fűszerekkel jól 
bedörzsölt halakat helyezzük egy tányér-
ra, és rakjuk be a hűtőszekrénybe néhány 
órára, hogy a pác jól átjárhassa. Miután 
a hűtőből kivettük, hagyjuk 15-20 percig 
szobahőmérsékleten állni. 

A lisztet – én 
rétest haszná-
lok -, amivel a 
pácolt halakat 
bevonom, egy 
nejlonzacskó-
ba teszem. 
Aztán belete-
szem a halat és 
egy kis levegőt 
is a zacskóba 

fogva, összerázom az egészet. Azért nem 
tányérba teszem a lisztet, hogy a halak 
megforgatásakor ne ragadjon a kezemre 
egy lisztlabda. A liszt így is mindenhol 
egyenletesen befedi a halat. 
A kisült halakat helyezzük tányérra, ami-
re előzetesen nedvszívó szalvétát terítet-
tünk, hogy a felesleges olajat felszívja. 
Köretként burgonyapürét kínálhatunk, 
díszítésként paradicsomot, kaporlevelet. 

Rácson sütve 
Az előző recepthez szorosan kapcsoló-
dik ez az alábbi, mert elkészítési módja 
nagyon hasonló hozzá. A halakat irdalás 
után fűszerezzük, só, fűszerkeverék és 
fokhagyma felhasználásával. Kis ideig 
pihentetjük, hogy a fűszerek jól átérlel-
jék a halat. Eddig az elkészítés mód-
ja azonos volt az előző receptével. A 
változás annyi, hogy a halakat szabad 
tűz felett, faszén parázson sütjük meg, 
illetve, hogy a halak tetejére füstölt 
szalonna csíkokat helyezünk. Ha a halak 
egyik oldala megsült, akkor vegyük le 
a szalonna csíkokat és fordítsuk meg 
a halakat, majd helyezzük a szalonnát 
vissza. Jó étvágyat kívánunk! 

Balogh Róbert

– 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

Végső búcsú. Ifj. Turkó Sán-
dor gávavencsellői horgászba-
rátunk tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. A családtagok mellett 
gyászolják őt a helyi önkéntes 
tűzoltó és horgász egyesület 
tagjai, a rokonok, a barátok, az 
ismerősök. Nyugodjon békében!

Versenynaptár tervezet 2014

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a verseny szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal, az érintet-
tekkel közli!

Idő-
pont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04. 13.

Évadnyitó horgászverseny Tiszalök,  
Kenyérgyári-holtág

Fn: 3000 Ft, 
U-16, U-21, női 
versenyző: 
2000 Ft

04. 27. Feeder Kupa I. forduló Kocsord, Kirva lapos 4000 Ft

05. 11. Megyei I. Osztályú CSB. Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza Kupa Később kerül egyezte-
tésre

Meghívásos

05. 25. Megyei II. Osztályú CSB. Rakamazi Nagy-Morotva Nincs

06. 01. Feeder Kupa II. forduló Tiszavasvári, Kacsás-tó 4000 Ft

06. 15.

Egyéni Horgászbajnokság
(2 fordulós)

Mezőladányi Pasku-tó Fn: 3000 Ft, 
U-16, U-21, női 
versenyző: 
2000 Ft

07. 
12-13.

OHCSB-II. osztály Velence

07. 20. Feeder Kupa III. forduló Vásárosnaményi Kes-
keny Holt Tisza

4000 Ft

07–08. 
hó

Horgásztáborok Később kerül egyezte-
tésre

08. hó Dr. Maleczky Imre
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08–09. 
hó

XIX. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Később kerül egyezte-
tésre

Meghívásos

08. 31 Tisztségviselői  
Horgászverseny

Tiszavasvári, Kacsás-tó 13000 Ft/
csapat

09. 07. Szűcs Attila  
Emlékverseny

Timár, Tiszapart nevezéses

MEGYEI VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

Horgászok tiltakoztak 
Nagyszőlősön a Kárpát-

alja megyei halvédelmi igaz-
gatóságnál, mert szerintük a 
hivatal szemet huny az orv-
halászat fölött.

Az ukrajnai megye járásainak 
horgászszövetségeit képviselő több 
tucatnyi tiltakozó azzal vádolta 
Eduard Csornohorát, a megyei hal-
védelem vezetőjét, hogy nem tö-
rődik a gondjaira bízott intézmény 
működésével. 

Szemére vetették, hogy a nem-
törődömsége miatt orvhalászok 

lepték el a kárpátaljai folyók és 
tavak partjait – adta hírül szerdán a 
zakarpattya.net.ua kárpátaljai hír-
portál.

A horgászok úgy vélték, az orv-
halászat gyakorlata azért terjedhe-
tett el Kárpátalján, mert a halőrök 
hanyagul végzik a munkájukat, 
rendszerint csak heti egy alkalom-
mal ellenőrzik a rájuk bízott terü-
letet, és csak tessék-lássék módon 
büntetik a szabálysértőket.

Ennek köszönhetően Kárpátalja 
vizein virágzik a tiltott módszerek-
kel végzett horgászat és halászat, 
a védett halfajok fogása. Közben 

Csornohora a horgászok szerint 
a legkülönfélébb módokon akadá-
lyozza az önkéntes halőrök tevé-
kenységét, így nem ad ki számukra 
igazolványokat.

A horgászok azt ígérték, hogy 
amennyiben nem javul a helyzet, 
saját kezükbe veszik az ügyek in-
tézését, s a maguk eszközeivel ve-
szik fel a harcot az orvhalászok-
kal szemben. Kilátásba helyezték, 
hogyha nem történik változás, ak-
kor követelni fogják a szerintük 
feladatai ellátására képtelen me-
gyei halvédelmi igazgatóság fel-
számolását. MTI

Halak, halételek tárolása
Általános szabályok
Bármilyen módon lett a hal elő-

készítve a hűtőtérbe helyezése előtt 
célszerű a halhúst jól lezárható 
fóliazacskóba adagonként becso-
magolni. A nem kellően csomagolt 
halhús a tárolás során veszít a víz-
tartalmából, valamint a hűtőtérben 
tárolt egyéb élelmiszerek átveszik 
a hal szagát. 

Tárolás hűtőszekrényben
A hűtőszekrényben a hőmérsék-

let kb. 0-5 °C közötti. Ez a hőmér-
séklet teljes mértékben nem szün-
teti meg a romlást okozó mikro-
organizmusok élettevékenységét, 
csupán csak erősen lassítja. Ezért 
itt a maximális tárolási idő 1-2 
napban határozható meg.

Tárolás fagyasztószek-
rényben:
A fagyasztószekrényben vagy 

ládában való tárolást, tartósítást 
gyorsfagyasztásnak, vagy mélyfa-
gyasztásnak is nevezzük. Általá-
ban minden gyorsfagyasztó beren-
dezés két belső térre különül el: a 
gyorsfagyasztó- és a tároló térre. 

A gyorsfagyasztó tér hőmérséklete 
–30-40 °C, míg a tárolótér hőmér-
séklete –20 °C körüli. Ezen az igen 
alacsony hőmérsékleten a mikro-
organizmusok egy része elpusztul, 
más részének viszont az életfolya-
matai teljes mértékben szünetelnek, 
tehát itt a halhús huzamosabb ideig 
tárolható. A gyorsfagyasztóban tör-
ténő tárolási eljárás megkezdése 
előtt az előkészített halat célszerű 
kb. 5 °C-ra előhűteni, majd csak 
ezután elhelyezni a gyorsfagyasztó 
térbe. Innen az áru csak a teljes át-
fagyása után (kb. 24 óra) rakható 
át a tároló térbe. A javasolt táro-
lási idő 3-4 hónapban határozható 
meg. Igaz ugyan, hogy az ennél 
hosszabb ideig tárolt készítmények 
sem romlanak meg, de az igen 
lassú oxidációs folyamatok és a 
zsírok avasodása miatt, a halhús 
értéke erősen csökken.

Kész ételek tárolása:
A kész halételt ajánlatos a ké-

szítés napján elfogyasztani, egy 
napnál hosszabb idejű tárolásnál 
(hűtőszekrényben) a halhús értékes 
tápanyagai ugyanis károsodhatnak.

(Lajkó István halász szakmérnök)
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szombat

1%
Ezúton köszönjük meg 

azoknak a horgásztársak-
nak, akik 2012. évi adójuk 
1%-át a megyei horgász 

szövetség számára ajánlot-
ták fel. A befolyt 104 866 
Ft-tal a Villantó magazin 

horgászújság kiadási költ-
ségét egészítettük ki. 

1%-os felajánlásukat a jö-
vőben is szívesen vesszük:

Adószámunk: 
19207119-1-15.

Horgászlétszám és az egye-
sületek számának alakulása

Ponty és keszeg

Orvhalászok.
A Fehérgyarma-
ti Rendőrkapi-
tányság a két 
férfi ellen lopás 
vétség és orv-
halászat vétség 
elkövetésének 
megalapo-
zott gyanúja 
miatt indított 
nyomozást./2

Nádkaszálás. Mivel nem volt kemény tél, a vizek nem fagytak be annyira, 
hogy a nádat le lehetett volna vágni. Sok vízkezelő tavasszal volt kénytelen a 
munkát elvégezni. Képünkön Borbély Mihály, a rakamazi Cormorán HE elnöke 
nagy szakértelemmel végzi el a feladatot a nyíregyházi Bujtosi-tavon.

Év eleji konzultáció. 2014. február 1-jén megtartotta szokásos év eleji konzultációját a Megyei Köz-
hasznú Horgász Szövetség az egyesületi vezetők részére, melyen 90 fő vett részt./3.

A megyei horgászlétszám 2013. 
évben is sajnos csökkent a 2012. 
évihez viszonyítva, összesen 1.086 

fővel, ez a csökkenő tendencia 
még 2012-ben kezdődött.

Folytatás a 2. oldalon

2014. március 12-én 
horogérett pontyokat és 
vegyes keszeget telepí-
tett a megyei horgász 
szövetség a kezelésé-
ben lévő Császárszál-
lás-Oláhréti víztározó-
ba, az Oláhréti tápcsa-
tornába, a Keleti-főcsa-
tornába, a tunyogma-
tolcsi Holt-Szamosba, 
és a Tiszateleki XXI. 
számú csatornába. A 
vízeinken szeretettel 
várjuk a horgászni vá-
gyókat!/3.

Sajnos, az ábrán is jól látható, hogy az elmúlt 10 év viszonylatában 2013-ban a legke-
vesebb a megyei horgászlétszám, reméljük 2014-től ismét növekedésnek indul majd. 

Megyei horgászlétszám:
 Tag 2012. év 2013. év Változás 
felnőtt 11.512 fő 10.592 fő – 920 fő
ifjúsági 366 fő 278 fő – 88 fő
gyermek 1.390 fő 1.312 fő – 78 fő
 Összesen: 13.268 fő 12.182 fő  –1.086 fő

A megyei taglétszám alakulása


