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A NYUGATI TÜKÖRBEN
VASKERESZTES

PUSKÁS NORBERT,
A SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK

VAS MEGYEI SZÖVETSÉGÉNEK ÜGYVEZETÕ ELNÖKE
„HA VALAKI JÓ HORGÁSZ AKAR LENNI, TISZTELJE A HALAKAT ÉS A TERMÉSZETET!”
„A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége közhasznú civil
szervezetként jelenleg 25 vasi és 4 zalai folyóvíz, valamint 18 vasi és 2 zalai állóvíz halgazdálkodásra jogosultjaként tevékenykedik 1373,61 ha vízterületen Vas és Zala megyében. A 2015. évben a Szövetség 23 tagegyesületében 5.624 tag volt. A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élõhelyének védelme, az ifjúság nevelés
kapja a fõ hangsúlyt a szervezet mûködésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként
látja el. Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetõ elnöke fiatal, tettre kész ember, talán mindent tud a
halakról, horgászszervezeti életrõl, hisz nagyon lelkesen beszél róluk... Az
biztos, hogy éppen ide való ember, mert a horgászatot „jól el tudja adni”

– Mit jelent az, hogy ügyvezetõ elnök?
– A Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége legfõbb döntéshozó
szerve a küldöttgyûlés, mely öt évre választ tisztségviselõket, akik társadalmi
funkcióként látják el a szervezet irányítását. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a
szövetségünk elnöke Seregi Miklós,
míg az alelnöki feladatokat Laki László
látja el és minden egyesületnek van még
egy delegáltja a negyedévente ülésezõ
intézõbizottságban. A szövetség célkitûzéseivel összhangban a jövõbeni javaslatok, feladatok elõkészítését a küldöttgyûlés és az intézõbizottság által
elfogadott határozatok megvalósítását
végzi a szövetségi iroda, melynek ügyvezetõ elnökként vagyok a vezetõje. Az
ügyvezetõ elnök feladata, hogy napi
szinten a szövetség operatív ügyeivel
(Pl.: halasítás és halõrzés megszervezése, horgászokmányok értékesítési rendszerének mûködtetése, pályázatok, pro-

jektek koordinálása, rendezvények,
egyeztetések szervezése... stb.) foglalkozzék. Természetesen ezen feladatok
sikeres megvalósításában a szövetség
vezetõi mellett mindig segítségemre
vannak az irodai munkatársaim, halászati õr kollégáim, valamint jó néhány
szövetségi és tagszervezeti önkéntes,
akiknek az elkötelezettsége nélkül egyedül nem menne egy ekkora szervezet sikeres mûködtetése.
Fontos megemlítenem, hogy a szövetség jelenlegi mûködési feltételeit jól
megalapozta a korábbi szövetségi elnökök, ügyvezetõ elnökök aktív és elkötelezett munkája a horgászközösségért.
Nekem és a szövetség jelenlegi vezetõinek azon kell dolgoznunk, hogy ebben
a rendkívül gyorsan változó világban –
a horgászok minél jobb kiszolgálása érdekében – amit Horváth József és
Csiszár István elnök urak, valamint

Fürstinger Ottó és Csécs Sándor ügyvezetõ elnök urak együtt megteremtettek
az elmúlt 23 évben azokat az adottságokat továbbfejlesszük, gyarapítsuk.
– Mióta dolgozik itt Puskás úr?
A horgászszervezeti pályafutásom
már 15 évvel ezelõtt kezdõdött, amikor
önkéntesként dolgoztam az egyik tagszervezetünkben, majd a szövetségben
megyei ifjúsági felelõs lettem a 2004.
évben. A fõiskolai tanulmányaim mellet
– tíz évvel ezelõtt – részmunkaidõben
kezdtem dolgozni a szövetségnél. Az
ügyvezetõi tisztségre 2011. júliusában
választottak meg.

estébe nyúlóan próbáltuk közösen kitalálni, hogy milyen módon tudnánk elérni
a horgászoknál, hogy ismét egyre többen
váltsanak tagságot, illetve területi horgászjegyet a szövetség tagszervezeteiben. Többek között kidolgoztunk egy új
koncepciót is a horgászjegyféleségekre
és a horgászvizeink halasítására. Régebben kizárólag komplett teljes megyei
éves jegyet lehetett venni, míg most már
kapható éves folyóvízi jegy és 3 szabadon választott tó+folyóvizek-jegy is, melyek szintén kedvezõbb árúak, mint a
komplett jegyek. Nem akartunk elõre –
központilag – meghatározott térségeket
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E-mail: info@vasivizeken.hu • Web: www.vasivizeken.hu
– Szövetségnek, hogyan alakultak az
elmúlt évei?
Az idén lesz három éve, amikor hagyományos tisztújítás volt a szövetségünkben, azóta dolgozom együtt Seregi
Miklós elnök úrral.
A tisztújítás után elnök úrral és a tagszervezetek vezetõivel hosszasan, több

létrehozni a tavakra így most a horgász
választhatja meg igényeinek megfelelõen, mely tavakat szeretné látogatni a folyóvizek mellett. Azon horgászaink, akik
éves területi jegyet nem váltanak a szövetségi vizekre, azokat kedvcsinálásként
megajándékozzuk egy szövetségi vizekre
ajándék napijeggyel, melyet az év négy
meghatározott idõpontjában tudnak felhasználni. Ezeket csak példaképpen említettem, de szövetségünk honlapján minden horgászjegytípusunk és azok aktuális
árai elérhetõ. A horgászjegyeink árát
igyekszünk szinten tartani, vagy a lehetõ
legkisebb mértékben növelni évente,
hogy továbbra is minél szélesebb társadalmi csoport számára legyen elérhetõ a
horgászat, mint rekreációs tevékenység.
Nálunk szinte bármelyik éves területi jegyünket említem kb. annyiba kerülnek,
mint máshol egy-két állóvízre kiadott
jegy. A horgászok az említett változásokat pozitívnak értékelték, mert a bevezetésük óta a horgászegyesületekben
lévõ tagok száma is folyamatosan nõ.
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A 2013. évben még 4512 tagunk
volt, míg 2014-ben 4886-an lettünk, a
tavalyi évet pedig már 5624 fõvel zártuk. Az éves területi jegy váltásaink is a
2013. évhez képest közel 20%-kal növekedtek, ami 305 db-os növekményt
jelent. Szövetségünknek 23 egyesülete
volt tavaly decemberig, de az idén január végén csatlakozott hozzánk még
hat szervezet, köztük három Zala megyébõl. Várhatóan így a szövetségi tagszervezetekben lévõ horgászok létszáma 7–7,5 ezer fõt fogja elérni.
Sokat dolgozunk azon, hogy a horgászok megfelelõ szolgáltatást kapjanak, a
feszültség, a probléma a lehetõ legkevesebb legyen a vízpartokon. Reményeim
szerint tapasztalja minden horgászunk,
hogy a horgászengedélyekbõl befolyó
bevételeket mind arra igyekszünk fordítani, hogy a tõlünk függõ körülményeket
megteremtsük a nyugodt, sikeres horgászáshoz. A horgászoktól származó bevételek mellett rendszeresen pályázunk is
fejlesztésekre. Tavaly a szövetség az
egyesületeivel együtt nyert 4–5 pályázaton is, ami kb. 25 millió forint fejlesztést
jelentett. Ebben volt három szolgálati
Suzuki Vitara terepjáró a halõrök számára, egy nagyteljesítményû fûnyíró traktor, bértámogatás, és emellett kisebb pár
százezer forintos pályázatok is voltak.
Most is dolgozunk egy nagy vízterület
fejlesztési pályázaton, de errõl még inkább nem beszélek, mert korai lenne.
– Milyen halfajok vannak a kezelésükben vízterületükön?
– Nehéz lenne felsorolni, hisz 50-nél
is több féle halfaj található a vizeinkben. Nálunk is a legnépszerûbb a ponty,
arra horgásznak a legtöbben. Természetesen a vizeinkben vannak keszegfélék,
kárász, és ragadozók közül csuka, harcsa, süllõ... lényegében minden tipikus
hazai halfaj megtalálható nálunk is. Vas
megye földrajzi adottságai miatt egyik
kedvelt hala a sebes pisztráng, aminek
az állományát elég nehéz szinten tartani, de törekszünk rá. A Pinka, a Répce,
a Gyöngyös patak elég hideg vizû patakok még ebben az egyre jobban felmelegedõ idõjárási környezetben is. Tavalyi évben 5.000 db elõnevelt sebes
pisztrángot helyeztünk ki a patakokba,
de a megelõzõ években évi 200–400 kg
között mozgott a 25–30 cm sebes pisztrángokból a kihelyezésünk. Sajnos a sebes pisztráng beszerzési ára már kigazdálkodhatatlan magasságba emelkedett
(3500–4000 Ft/kg) az elmúlt évben.
Non-profit szervezet vagyunk, de az
nem jelenti azt, hogy veszteséget termelhetünk. A tavak pontytelepítéseit is
igyekszünk aszerint megvalósítani,
ahogy a jegyváltások történnek. Ebbõl
következõen oda telepítünk terven felül
halakat, ahová több horgászjegyet váltanak a pecások, ez is a bevezetett változások részét képezte. Tavaly sok ezer

darab õshonos elõnevelt hal kihelyezése
mellett fogható méretû pontyból összesen 36.750 kg-ot telepítettünk, míg fehér halakból 9.249 kg-ot. Természetesen tudom én is, mint horgász, hogy
mindenki elvárásának megfelelõ mennyiségû és méretû halat nem tudunk telepíteni, de törekszünk rá, hogy az igényeket minél jobban kielégítsük.
– Családi hagyomány lehet a horgászat szeretete? Hogy lesz valakibõl jó
horgász?
– Igen. Sokkal valószínûbb, hogy
valakinek a hatására kedveli meg az
ember a horgászatot. Például szerdáról
csütörtökre, egy ötlettõl vezérelve senki
nem lesz igazán horgász, mivel ez általában nem így indul. Apával, nagypapával horgászni menni élmény lehet
egy gyermeknek, s lehet hogy „átöröklõdik” a hobbi. Baráti, munkahelyi társaságban is megkedvelheti valaki a horgászéletet. Persze, olyan is van, akit a
tóparti csend, háborítatlan nyugalom
vonz. Hogy lesz valakibõl jó horgász?
Elõször is tanuljon meg pecázni, de
tisztelje is a halakat és a természetet.
Fontos kiemelnem, hogy aki pecázni
akar, annak 15 éves kortól kötelezõ
egyszer állami horgászvizsgát tenni.
Szövetségünk Horgászturisztikai Központjában, valamint tagszervezeteinknél is folyamatosan hirdetünk horgászvizsgát. (Részletes információ olvasható: http://vasihorgasz.hu/ horgaszvizsga.htm oldalon)
– Lehet a horgászatra nevelni is?
– Szeretnénk, gondolnunk kell a jövõre is! Büszkék vagyunk arra, hogy
van egy általános iskolai programunk,
melyet az idén tizenegyedszer hirdettünk meg. A „Víz, hal, természet és környezetvédelem” témakörben megrendezett többfordulós vetélkedõ, melybe
általános iskolás csapatok nevezhetnek
be. A iskolák csapatai négy gyermekbõl
és egy felkészítõ tanárból állnak.. A
horgászszövetségünknek van egy éves
rendezvénynaptára, ebben rengeteg horgászverseny van, melyeket a mi és a
tagegyesületeink szerveznek a tagok
számára. Ilyen például a „Vasi vizek

legjobb sporthorgásza” versenysorozat.
Ezen sorozat nevezési díj nélküli versenyekbõl áll és több horgászvizünkön
kerül megrendezésre. Például a gersekaráti Sárvíz-tó, vagy a kedvelt kerkafalvi
Kéthatár-tó, illetve a halban gazdag
Lukácsházi Abért II. sporthorgásztó. A
fiataloknak tartottunk horgásztábort is
az állami Erzsébet program keretében
Fonyód-ligeten. A horgászattal, halakkal ismerkedni egyik új kedvelt közösségi programunkon a Pinka-völgyi halas napokon is lehet, melyet Vaskeresztesen tartunk sok száz fõ részvételével.
A rendezvény keretében halételkészítõ
verseny, horgászversenyek, kulturális és
szórakoztató programok várják a hoz-

zánk látogatókat, akik gyakran érkeznek
az ország távoli pontjáról is.
– Minden megnyilvánulásából látszik horgászat, halak, a vizek szeretete... Csalódnék, ha a Sporthorgász
Egyesületek Vas Megyei Szövetségének
ügyvezetõ elnökeként Puskás Norbert
csak „kötelességbõl” beszélne róla
ilyen hozzáértéssel!
– Hm, neveti el magát a fiatalember,
viszont bevallom a halat enni nem szeretem, pedig már sokan próbálták velem
megszerettetni. Már nagyon fiatalon, kb.
6 évesen, nagypapám testvére és keresztapám révén kerültem bele ebbe a
csodálatos világba. A horgászat iránti kíváncsiságból vonzalom, szerelem lett,
végül hivatás. Gyermekkoromban évi
140–150 napot is horgásztam és versenyeztem is, ma sajnos ennél sokkal kevesebb idõt tudok áldozni rá. A Szövetségben egyesületi önkéntesként, ifjúsági
felelõsként is tevékenykedtem, végül az
ügyvezetõ elnöki munkakörbe kerültem,
és nagyon szívesen végzem ezt a feladatot. A horgászat ügyének szolgálata mellett az éppen most két hónapos kislányommal és családommal is szeretnék
minél több idõt tölteni a jövõben, mely
nem könnyû feladat, de remélem sikerülni fog...
– Gratulálunk, szerencsés horgászatot, jó munkát kívánunk!
Gombás Imre
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FOLYÓVÍZI JEGY 19.000 FT
Rába, Pinka, Gyöngyös, Csörnöc, Répce és a többi csodálatos
vadvíz egy jegyben.
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„3 SZABADON VÁLASZTOTT VASI TÓ + FOLYÓVIZEK” jegy 25.500 Ft.
Jegyváltáskor Ön dönti el, melyik tavakon akar pecázni, mi
meg ráadásnak adjuk az összes folyóvizet.

z

HAGYOMÁNYOS TELJES VAS MEGYEI JEGYEK
Bárhová, bármikor, ajándék napijeggyel a kedvelt zalai
tavakra, változatlan fogási kvóta mellett... Felnõtt: 30.000 Ft,
ifi és kedvezményezett: 15.000 Ft, gyermek: 3500 Ft.

z

ZALA MEGYEI HORGÁSZVIZEK JEGY
A jegy a kerkafalvi Kéthatár-tóra, a kerkaszentkirályi Kerkaholtágra és négy zalai patak érvényes. Felnõtt: 19.000 Ft,
Ifi-és kedvezményezett: 9.500 Ft, gyermek 3500 Ft.
A könnyebb jegyváltás érdekében a felnõtt megyei jegyét
3 részletben is megválthatja. (10.750 Ft/részletjegy.)
Területi jegyeinket már fizetheti SZÉP-kártyával, Erzsébetutalvánnyal is.

