
– Mekkora területen gazdálkodik
a Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége? Sikerült min-
den horgászvizüket megtartani?

– A Vas Megyei Horgászszövet-
ség igyekezett minden olyan vízterü-
let állami halgazdálkodási jogát újra
elnyerni, rendezni, mely szövetségi,
vagy önkormányzati tulajdonban
(Hársas-tó, Vadása-tó, Celldömölki-
tó) volt. Az állami kezelésben lévõ
vízterületek (Pl.: Rába folyó, Rába-
sömjéni-tó) halgazdálkodási jogát a
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség sikeres közremûködésével 2030.
december 31-ig szintén Szövetsé-
günk nyerte el.  Örömteli tény, hogy
Szövetségünk lényegében – a Csá-
nigi-tó kivételével – hosszú távon
rendelkezik a korábban meglévõ
1373 hektár vízterület halgazdálko-
dási jogával. Természetesen a
Csánigi-tó halgazdálkodási jogára is
beadtuk a pályázatunkat, melynek
elbírálása folyamatban van. 

– Az Önök szövetségében hányan
pecáztak az  elmúlt években?

– A horgászvizek megtartása és
megszerzése mellett számunkra to-
vábbra is a legfontosabb eredmény,
hogy egyre többen szavaznak bizal-
mat a szövetség horgászvizeinek és
váltanak tagságot, területi jegyet a
tagszervezeteinkben, melyet ezúton
is köszönünk. 

A 2013. évben még csak 4512 ta-

gunk volt, 2014-ben már 4886-an
lettünk, a 2015. évet már 5624 fõvel
zártuk, az idei évben 7979 pecást re-
gisztráltuk. Éves területi jegyet a fel-
nõtt horgászok közül 2325 fõ váltott
tavaly, mely 293 fõvel több, mint
elõzõ év ugyanezen idõszakában.
Szövetségünk tevékenysége révén a
családtagokat is hozzászámítva kb.
30.000 állampolgár számára biztosít
természet közeli kikapcsolódási le-
hetõséget a mai rohanó világban,
ami közhasznú civil szervezetként
nem kis feladat. 

– Jó dolog a csendes vízparton, a
friss levegõn üldögélni, de a horgá-
szat mégis csak akkor az igazi, ha
hal is akad a horogra! Van belõlük
elég a vizekben?

– Az elõzõekben említett 2355 fõ
taglétszám-emelkedés és az éves te-
rületi jegyváltások növekménye is-
mét lehetõséget teremtett a terven fe-
lüli halasításokra is. A hagyományos
három pontytelepítés mellett a fõsze-
zonban a jobb fogási esélyek biztosí-
tása érdekében két alkalommal ter-
ven felüli pontytelepítést is végez-
tünk a kiemelt vizeken, illetve min-
den víz kapott terven felüli kihelye-
zést is szeptemberben. A horgászok
körében legnépszerûbb gersekaráti
Sárvíz-tóba júniustól szeptemberig
folyamatosan, kéthetente került
3–400 kg ponty. Összességében el-
mondható, hogy tavaly pontyból a
tervezett 28200 kg helyett 41610 kg
került a vizekbe, vegyes és dévérke-
szegbõl 5400 kg helyett 9400 kg. A

halastavak decemberi lefagyása mi-
att még összesen hátra van 2300 kg
vegyes fehérhal kihelyezés és 350
kg pontytelepítés. A fogható méretû
halak mellett 296500 db õshonos
elõnevelt 4–6 cm-es halat (sebes
pisztráng, csuka, ponty, keszeg) he-
lyeztünk ki horgászvizeinkbe. A
pontytelepítés mellett a következõ
években az egyre nehezebben besze-

rezhetõ õshonos fehérhal és ragado-
zó állományt szeretnénk erõsíteni.

– 2017-ben vagyunk már, de te-
kintsünk még vissza 2016 esemé-
nyeire is, mielõtt a jövõrõl beszél-
nénk! 

– Az elõzõ évekhez hasonlóan, or-
szágosan egyedülálló módon rendez-

tük meg immár XI. alkalommal a
Vasi Vizeken elnevezésû Általános
Iskolai Horgászvetélkedõnket, me-
lyen tavaly  27 – négyfõs – csapat
indult. Az elõzõ év során még kilenc
saját szervezésû megyei versenyünk
volt, melyen átlag 40–50 fõ vett
részt. A "Vasi Vizek legjobb sport-
horgásza" elnevezésû versenysoro-
zatunkba tartozó kupákon összesen
113 horgász indult. Nyár folyamán
megtartottuk sok száz érdeklõdõvel
a Pinka-völgyi Halas Napot és au-
gusztusban húsz vasi gyermek pecá-
sunk rendkívül kedvezményes áron
táborozhatott – az állami Erzsébet
program keretében – Fonyód-ligeten
a PontyVelem horgásztáborban.  

– Nevelodik az utánpótlás is! Mi-
lyen horgászjegyekkel várják a pe-
cásokat az idén?

– Továbbra is megmaradtak a me-

gyei éves általános területi jegyek
mellett – a három éve bevezetett –
és egyre kedveltebb horgászjegyfé-
leségeink (folyóvízi, 3 tó + folyóvi-
zek, Abért tavi. jegy... stb.). A napi-
heti jegyeink nem emelkednek, de
az éves jegyek is az esetek többsé-
gében mindössze 500 Ft-tal drágul-
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nak. Az éves jegyekre vonatkozó
hagyományos akciónk ismét január
31-ig tart és tavalyi évi engedélyek-
hez hasonlóan az újak is a követke-
zõ év január 31-ig lesznek érvénye-
sek. A MOHOSZ döntése értelmé-
ben a kedvezményes tagsági bélye-
get (1000 Ft) az ifjúsági területi en-
gedélyesek mellett az idén már a
hölgyek, a 70 éven felüliek, vala-
mint az igazoltan fogyatékkal élõk
is megkaphatják, így számukra a ta-
valyi engedély árakhoz képest 1000
Ft-os csökkenés következik be. 

– Mi mindent terveznek az idei
évre? Vannak esetleg pályázatok is,
ha fejleszteni szeretnének?

– A megyei horgászati szabályok-
ban kisebb változások lesznek, me-
lyek a horgászvizeink környezet – és
vízminõség védelmét szolgálják, ez-
úton is kérem minden horgásztársun-
kat, hogy olvassa el jegyváltást kö-
vetõen a kiadott horgászrendet. 

Igen, vannak pályázati lehetõsé-
geink, sõt, nyertes pályázatunk is.
Szövetségünk a TOP-1.2.1-15 Tár-
sadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztése c.
pályázatra támogatási kérelmet
nyújtott be tavaly tavasszal, mely-
nek eredményhirdetésére éppen ka-
rácsony elõtt került sor. A szövet-
ség képzeletbeli karácsonyfája alá

nagy örömünkre a Magyar Kor-
mány és az Európai Unió támogatá-
sával egy 109.999.914 Ft támogatás
jóváhagyásáról szóló értesítés ke-
rült. A pályázati projektünk kereté-
ben a Magyarszecsõdi-tó, a Gencs-
apáti kavicsbánya-tó, a Vaskeresz-
tesi Pinka-holtág, és a Horgásztu-
risztikai Központ, a Gersekaráti
Sárvíz-tó, a Püspökmolnári Kavics-
bánya-tó, a Csepregi-tó, a Pinka-
mindszenti Bánya-tó, valamint a
Merseváti-tó kisléptékû turisztikai
infrastruktúra fejlesztése valósulhat
meg a következõ két évben. A pro-
jekt részleteirõl folyamatosan tájé-
koztatást fogunk adni. Az elõzõek-
ben említett pályázat mellett még a
Vaskeresztesi Horgászturisztikai

Központunk energetikai korszerûsí-
tésére is pályáztunk a Vidékfejlesz-
tési Programba, valamint a Földmû-
velésügyi Minisztérium és
MOHOSZ a halõrzést segítõ esz-
közpark fejlesztési programjában is
igényeltünk eszközöket (Pl.: Rába
folyón használható csónak és csó-
nakmotor, éjjellátók... stb.) hor-
gászvizeink védelméhez. Ezen pro-
jektek pozitív elbírálásában is na-
gyon bízunk, mert a most elnyert
fejlesztésekkel együtt egy összetett,
egymást kiválóan kiegészítõ horgá-
szatfejlesztési program valósulhat
meg Vas megyében. 

– Horgászélményekben gazdag új
esztendõt kívánunk minden sport-
társunknak!


