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1.  Számviteli beszámoló: 

A 2010os év könyveinek lezárását követően elkészítettük a Szövetség vagyoni, 
pénzügyi  és  jövedelmi  helyzetéről  szóló  beszámolót  a  Számviteli  Törvény,  a 
közhasznú  szervezetekről  szóló  törvény  és  az  egyéb  szervezetekre  vonatkozó 
224/2000. / XII. 19./ sz. kormányrendeletben meghatározottak szerint. 

Az éves beszámolóra vonatkozóan  letétbe helyezési kötelezettsége nincs. 
A  Szövetség  közhasznú  jelentését  legkésőbb  2011.05.30.ig  a 
www.vasivizeken.hu honlapján köteles közzétenni. 
Az eszközökben és  forrásokban bekövetkezett változásokat a kettős könyvvitel 
rendszerében mutatjuk ki, a beszámoló formája a közhasznú szervezetekre előírt 
Közhasznú  egyszerűsített  éves  beszámoló,  melynek  részei  a  Mérleg  és 
Eredménykimutatás./1.sz. melléklet 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

2.1.  A  korábbi  években  megvalósult  Uniós  beruházásokhoz  kapcsolódó, 
elhatárolt támogatások : 
Az  INTERREG  III./A  20052006  programból VaskeresztesenVasszécsenyben 
megvalósult  fejlesztések  tárgyévi  értékcsökkenési  ráfordításokkal  arányos 
támogatási összege 1.447 e Ft. 

Az INTERREG SLOHUCRO/2006 Uniós programból 2008 évben  a Csörnöc 
Herpenyő patakok revitalizációja és renaturálása valósult  meg. 
A  beruházás  2010.  évi  értékcsökkenési    ráfordításokkal  arányos  támogatási 
összege :710 e Ft. 

A  PHARE  CBC  2003  MagyarországAusztria  –Határon  átnyúló 
turizmusfejlesztési  hálózatok  program  keretében  az  „  Alpesi  borház  és 
horgászturisztikai  központ”  elnevezésű  projektben  létrehozott  beruházásokhoz 
megnyert elhatárolt támogatás 2009 évi értékcsökkenési ráfordításokkal arányos 
összege:  3.548 e Ft. 

2.2. A tárgyévi támogatások: 

Az egyéb támogatások, adomány: 1009 e Ft. 
A Magyar Országos Horgász Szövetség felkérése alapján a Gersekaráti –Sárvíz 
tavon megrendezett  OHCSB  II.  versenyt  a  kiíró Országos Szövetség  572.600 
FT. tal  támogatta. 
A személyi jövedelem adó 1%ból 166.413. Ft. felajánlás érkezett, amit ifjúsági 
programok, vetélkedő lebonyolításához kívánunk felhasználni.
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A  2010.  decemberében  rendhagyó  módon  megszervezésre  kerülő  „Horgász 
Karácsony 2010”  adománygyűjtés során  250.000 Ft. értékű horgászcikk gyűlt 
össze. 
A    JABIL Kft.   20.000. Ft.ot ajánlott  fel  a Horgász Karácsony 2010 program 
lebonyolításához.. 

A  Nemzeti  Civil  Alapprogram  Nyugatdunántúli  Kollégiuma  által  kiírt 
pályázaton  2009  évben  3.500  e  Ft.  támogatást  nyertünk  ,  ebből    2010  évben 
1.225 e Ft. folyt be, amit a  működési költségek finanszírozására fordítottunk. A 
támogatási  időszak: 2009.06.01.2010.05.31. volt, az elszámolás 2010.06.30.ig 
beadásra került. 
Az NCA Nyugatdunántúli Kollégiuma  2010 évben kiírt pályázatán 3.150 e Ft. 
támogatást  nyertünk  ,  a  támogatás  a  szerződés  megkötését  követően  2010. 
októberben megérkezett. A támogatási időszak: 2010.06.01.2011.05.31. 
A pénzügyi elszámolás határideje 2011.06.30. 

A  tagegyesületek    2006  évi  Intéző  Bizottsági  határozat  alapján  felnőtt  tagjaik 
után  1000Ft/fő  támogatást  utalnak  át  a  Szövetségnek  pályázati  önerő 
finanszírozására. A 2010 évben befolyt összeg 3.502 e Ft. volt. 
Az  egyesületektől  befolyt  további  3766  e  Ft.  összegű  egyéb    támogatás  az 
egyesületek vonzáskörzetében tartozó vizeken saját igénye szerinti halasításra,  a 
Gersekaráti  Sárvíztavon  kettő  turnusban  megszervezett  ifjúsági  táborra, 
versenyzők támogatására , és vízpart karbantartásra lett fordítva. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: 

A  Szövetség  a  2010  évet  kimagasló  eredménnyel  7.595    e    Ft.    nyereséggel 
zárta. 
A  Szövetségnek  vállalkozási  tevékenységéből  315  e  Ft.  adózás  előtti 
eredménye  keletkezett.  2010.  évben  a  szervezet    vállalkozói  bevétele  a 
kedvezményezett  határ  alatt  maradt,  ezért  társasági  adó  fizetési  kötelezettsége 
nem keletkezett. 
A  Szövetség  pénzügyi  helyzete    stabil,  fizetőképessége    jó,    kötelezettségeit 
továbbra is rendben , határidőre teljesíti. 

A vagyon felhasználását a mér leg és eredménykimutatás tar talmazza 

4. A cél szer inti juttatások kimutatása 

A nemzetközi és országos horgász versenyeken  eredményesen  szereplő  fiatal 
versenyzőinket  támogatási  szerződés  keretei  között  támogattuk.  Részükre 
150.530 Ft. értékű horgász felszerelést, etetőanyagot biztosítottunk, továbbá
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hozzájárultunk az utazási költségeikhez. ( Kiküldetés soron : 99.605.,Ft.) 

A  Szövetség  a  "Horgász  Karácsony  2010”  elnevezésű  adomány  program 
megszervezésével  gyermek és ifjúságvédelem  közhasznú tevékenysége 
kapcsán  hátrányos  helyzetű  horgászni  vágyó,  vagy  a  horgászatot  kedvelő 
fiatalokat  kívánt  támogatni.  A  magánszemélyek,  vállalkozók  által  felajánlott 
adományok becsült értéke  250.000 Ft. volt 
A  közhasznú  célok  szerinti  juttatások  után  adófizetési  kötelezettség  nem 
keletkezett. 

5.  Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi 
önkormányzattól,  települési  önkormányzatok  tár sulásától,  és  mindezek 
szerveitől kapott támogatás mér téke 

A 2010 évben kapott, vagy elszámolt támogatásokat a 2. pontban 
részletesen bemutattuk. 
A Kapott  támogatások  változását  a  bázis  évhez  képest  nem  tudjuk  feltüntetni, 
mert szerveztünk 2010. évben vált közhasznú társadalmi szervezetté. 

6.  A  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások 
ér téke, illetve összege 

A Szövetség vezető tisztségviselői: 
 az Intéző Bizottság elnöke és tagjai 
 a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 

A  Fenti  körbe  tartozó  személyeknek  2010  évben  a  Szövetség  az  alábbi 
juttatásokat nyújtotta: 

•  Saját személygépkocsi használat térítése kiküldetési rendelvény alapján: 
568.244 Ft 

•  Év végi tárgyjutalom: 125.000 Ft. 
•  Megbízási díjak: 56.960 Ft. 

Az adott juttatások változását a bázis évhez képest nem tudjuk bemutatni, mert 
szervezetünk 2010. 05.12.én vált közhasznú társadalmi szervezetté. 

7. A közhasznú tevékenységr ől szóló r övid tar talmi beszámoló 

A  Szövetség  legfőbb  szerve  2010.  február  28i  küldöttgyűlésen  döntött  a 
Szövetség közhasznú szervezetté válásáról, melyet a bíróság 2010. május 12én 
hivatalosan is bejegyzett.
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A  közhasznú  szervezetté  minősítés  szellemében  a  spor thorgászat  mellett 
természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, a környezetvédelem, és az 
ifjúságnevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. 

A  tavalyi  évben  a  teljesség  igénye  nélkül  a  Szövetség  az  alábbi  közhasznú 
feladatokat látta el: 
Szövetségünk  szakmai  munkájának  elismerését  mutatja,  hogy  4  országos 
horgászverseny megrendezésére kaptunk  felkérést a Magyar Országos Horgász 
Szövetségtől,  melyeket  sikeresen  megrendeztünk.  A  megyei  horgász 
versenysportélet  biztosítása    érdekében    8  db  saját  rendezésű  megyei 
versenyünk  volt  a  tavalyi  évben  és  elindítottuk  a  „A  vasi  vizek  legjobb 
sporthorgásza 2010.” elnevezésű versenysorozatot. ( A 2010. évi eseményekkel 
teli  programnaptárunkat  egyéb  mellékletek  között  feltöltve  találják)  A megyei 
versenyeken  a  részvétel  teljesen  díjmentes  volt,  a  versenyek  szervezését  a 
Szövetségi iroda munkatársai mellett  kb. 3040 fő önkéntes biztosította. 

Nemzetközileg  eredményesen  szereplő  fiatal  versenyzőinkkel  (Kovács  Dániel, 
Kovács  Hajnalka)  2010.  július  hó  15.    2011.  július  15.  közötti  időtartamra 
támogatási  szerződést  kötöttünk  a  Szövetség  és  a  tagegyesületek  által  nyújtott 
sporttámogatások  felhasználására.  Az  egyesületek  és  a  szövetség  a  versenyzés 
feltételeinek,  körülményeinek  javítása  érdekében  125.000  Ft    125.000  Ft 
összegű  támogatást  biztosítottunk  a  versenyzéshez  szükséges  horgászeszköz, 
csali, etetőanyag, hazai szállás és utazási költségek finanszírozásához. 

A versenyekről és az ifjúsági rendezvényekről részletes tájékoztatás olvasható a 
2.sz.  mellékletben. 

A halak és a horgászvizek  fokozott védelme érdekében a Vas Megyei Horgász 
Szövetség  az  elmúlt  évben  rendezte  meg  "I.  Vas  és  Dél  Zala  megyei 
horgászvizek  halvédelmi,  környezetvédelmi  helyzete  és  jövőbeni  kihívásai” 
című  szakmai  napját.  A  találkozón  részt  vettek  a  témában  illetékes 
rendőrkapitányságok,  a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi 
és  Vízügyi  Felügyelőség  munkatársai  és  az  Őrségi  Nemzeti  Park  Igazgatóság 
képviselője,  valamint  a  Sporthorgász  Egyesületek  Vas  Megyei  Szövetsége 
felesküdött  hivatásos  főállású  és  önkéntes  halászati  őrei.  A  szakmai  nap 
céljainak  megvalósítása  érdekében  a  Vas  megyei  Rendőr  Főkapitánysággal 
megújított Együttműködési Megállapodás került  aláírásra  a Szövetség  részéről.
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A megyei együttműködést követően  városi kapitányságokkal  is megtörténtek a 
megállapodások aláírásai. 

Az  Ajkai  Timföldgyár  vörösiszaptározójának  átszakadt  az  egyik  gátja  és  a 
benne található vörös iszap elöntötte Kolontár és Devecser települést. Az emberi 
életeket követelő szörnyű tragédia természeti katasztrófaként gyűrűzött tovább a 
gátszakadást követően. A  Szövetség kezelésében lévő Marcal folyó szakasz 43 
ha, melynek teljes egészét két nap leforgása alatt "halálra ítélte" a szennyezés. A 
Marcal  folyó  közvetlen  környezetében  található    a  Vas  Megyei  Horgász 
Szövetség  tulajdonában  lévő    két  horgászati  hasznosítású  tó,  az  egyik  a 
Nagypriti  Kavicsbányató,  a  másik  a Merseváti  tőzegtó. Mindkét  tavat  sikerült 
megmenteni  a  pusztító  vörösiszap  szennyezés  bemosódástól  a  helyi 
önkormányzatok  (Mersevát, Boba, Nagypirit)  hathatós  segítségével. A mentési 
mukálatokat  nagy  számban  támogatták  még  helyi  önkéntesek,  horgászok.  A 
Szövetség  a  folyó  természeti  értékeinek  visszaállítása  érdekében  folyamatosan 
együttműködött  és  jelenleg  is  egyeztetéseket  folytat  a  szakhatóságokkal  és  a 
szennyezés által érintett horgászatihalászati károsultakkal. 

A Szövetség, mint közhasznú társadalmi szervezet saját tevékenység területén a 
"Horgász  Karácsony  2010”  elnevezésű  adomány  program  megszervezésével 
szociálisan  hátrányos  helyzetű  fiatalokat  kívánt  támogatni  immáron  második 
alkalommal  tavalyi év  végén.  A program keretében  horgászboltokon keresztül 
összegyűjtötték  a  horgászok  által  felajánlott  jó  állapotú  horgászfelszereléseket. 
Az  összegyűlt  eszközöket  horgászó,  vagy  horgászat  iránt  érdeklődő  fiatalok 
körében  osztották  szét  karácsonyra,  egy  gyermekek  számára  kiírt  pályázat 
keretében. A pályázatra  összesen  33  fiatal  nyújtotta  be  kérelmét. A  horgászok 
által  felajánlott  adományok  becsült  értéke  meghaladta  a  250.000  Ftot.  A 
felajánlott  horgászfelszerelések  a  gyermekek  igényeinek,  életkorának 
figyelembevételével  került  szétosztásra.  A  14  évnél  fiatalabb  gyermekek 
csomagjukban 2011.évre érvényes horgászjegyet is kaptak a vasi vizekre. 

Vaskeresztes, 2011. március 31. 

Záradék: 
E közhasznúsági  jelentést a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 
Küldöttgyűlése  2011.  május    7ei  ülésén  elfogadta.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

BESZÁMOLÓ A VERSENYSPORT SZAKBIZOTTSÁG, VALAMINT 
IFJÚSÁGI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKBIZOTTSÁG 
ÁLTAL SZERVEZETT 2010. ÉVI PROGRAMOKRÓL 

2010. Február 9 – május 14.    V. Vasi vizeken általános iskolai horgászvetélkedő 

Vas megye általános  iskolái között a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a 
2010.év  elején  ismét  elindította  Vasi  Vizeken  elnevezésű  ifjúsági  horgászvetélkedőjét.  A 
vetélkedőre  általános  iskolák  4  fős  csapatai  nevezhettek  február  elejéig.  A  két  elméleti 
levelező  fordulóból  a  legjobb  10  helyezett  csapat  jutott  tovább  az  április  közepén 
Vaskeresztesen  megtartott  helyszíni  fordulóra.  A  versenyfeladatok  között  elsősorban  hal 
vízkörnyezet témakörben feleletválasztós teszt és kifejtős esszé jellegű feladatok voltak. A 
teljes  vetélkedő  során  a  feladatok  összeállítását  és  javítását  a  Vas  Megyei  Horgász 
Szövetség  Ifjúsági  Szakbizottsága  végezte.  A  helyszíni  döntőre  bejutottak 
eredményhirdetésén  minden  fiatal  jutalomban  részesült.  A  Vasi  Rendőr  Sportsegély  és 
Sportegyesület  az  előző  évekhez  hasonlóan minden  fiatalnak  ajándékcsomagokat  ajánlott 
fel.  A  versenyben  résztvevő  diákok,  akik  nem  rendelkeztek  Vas  megyére  érvényes 
horgászengedéllyel  azok  számára  Szövetség  az  eredményhirdetésen  különdíj  formájában 
biztosított  az  egész  évi  szabályszerű  horgászat  alapfeltételét  a  vasi  vizeken.  Szoros 
versenyben a négy forduló végére az alábbi rangsor alakult ki: I. hely Gothárd Jenő Általános 
Iskola  –  Fehér  Amur;  II.  hely:  Ikervári  Általános  Iskola  –  Amur  Lamour;  .III.  hely;  III.  hely 
Zrínyi Ilona Általános Iskola – Hohok csapat; 

2010. Április 232425  V. Országos Műlegyező OB és Könnyűpergető Kupa 

A Magyar Országos Horgász Szövetség megbízásából április utolsó hétvégéjén  ismét Vas 
megyében  került  megrendezésre  az  V.  Műlegyező  Országos  Bajnokság  és  a  III. 
Könnyűpergető Kupa. Az előző évektől  eltérően a  versenyeknek csak a Pinkapatak adott 
otthont,  mert  a  Nyugatdunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság  által  végzett 
árvíztározó  építési  munkálatok  a  lukácsházi  kiemelt  Gyöngyös  patak  szakasz  közvetlen 
közelében  zajlanak.  A  hagyományos  horgászversenyektől  jelentősen  eltérő  speciális 
szabályok jellemzik mindkét országos versenyt. A legfontosabb különbség, hogy a megfogott 
halat  a  fogás  után  azonnal  visszaengedik  a  vízbe  sporthorgászok,  nem  összegyűjtve 
mérlegelik a verseny végén, hanem minden versenyző mellett pályabíró regisztrálja a fogást 
és ellenőrzi a versenyszabályok betartását.  A műlegyező horgászoknál az első fordulóban 
Monos  Tibor  és  Monos  Boldizsár  120120  ponttal  (12  db  pisztráng)  végzett  az  élen.  A 
könnyűpergetőknél  két  szektorban  versenyeztek  a  sporthorgászok,  az  "A”  szektorban 
Kolimár Gábor  nyert 20 ponttal, míg a "B” szektorban Nagy Róbert remekelt 24 ponttal.  A 
délutáni  forduló  fél  négykor  vette  kezdetét, melyen  rosszabb  fogási eredmények születtek, 
mint délelőtt, de még így is sikerült átlag 34 pisztrángot horogra csalni a versenyzőknek. A 
legyesek között délután ismét sikeresen szerepelt a tavalyi műlegyező bajnok Monos Tibor, 
aki 140 ponttal nyerte a fordulót. A pergetők között Szegedi Györgynek 36 ponttal sikerült az
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élre  törni az  "A” szektorban, míg a  "B” szektorban Simon Zoltán végzett az első helyen 19 
ponttal.  A verseny vasárnap ügyességi fordulóval (célbadobás) zárult. A pergetők között 10 
ből 9szer talált célba Fürtös Attila, aki ezzel az első helyen végzett. A műlegyezőknél Monos 
Boldizsár  lett  az első, ő 5 dobásból 3szor  talált  célba. A  jó  hangulatban zárult  versenyen 
minden  induló az eredményhirdetésen egy emléklapot és  a Győri Likőr Zrt által  felajánlott 
Pinkavölgyi  Pisztráng  Pálinkát  vehetett  át.  Az  első  három  helyezettnek  Csécs  Sándor  a 
MOHOSZ  és  a  Vas  Megyei  Horgász  Szövetség  képviseletében  pisztráng  trófeát  és 
ajándékokat adott át. A verseny zárásakor Csécs Sándor köszönetét fejezte ki a Győri Likőr 
Zrtnek  a  verseny  támogatásáért,  valamint  a  verseny  szervezésében  résztvevő  önkéntes 
pályabíróknak  és  szervező  bizottsági  tagoknak.  A  két  országos minősítésű  versenyen  az 
alábbi eredmények születtek: 

V. Műlegyező OB.: 

I. hely: Monos Tibor  260 p  4,5 hsz. 
II. hely: Monos Boldizsár  140 p  8 hsz. 
III. hely: Török Zoltán  152 p  10 hsz. 

III. MOHOSZ Könnyűpergető Kupa: 

I. hely:  Szegedi György  58 p  7,5 hsz. 
II. hely:  Kolimár Gábor  28 p  10 hsz. 
III. hely:  Karádi László  23 p  10 hsz. 

2010. május 01.  Kéthatártó Kupa 2010 
A  Kerkafalvi Kéthatártó adott otthont a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 
első  szezonnyító  versenyének.  A  csodálatos  környezetben  fekvő  tó  adottságai 
versenyhorgász  szempontból  is  kifejezett  jónak  mondhatóak,  mert  közel  50  fő  számára 
biztosít  az  Országos  Versenyszabályzatban  előírtaknak  megfelelő  rajthelyet.  A 
sporthorgászok a versenyt megelőző próbahorgászatok alkalmával többször is adtak hírt tíz 
kilógrammot meghaladó összfogásokról. Sajnos az  ilyen  fogási mennyiségek elmaradtak a 
versenyen, de még így is sikerült jó pár horgásznak remekelni. A versenyzők között Horváth 
Csaba az Elektromosok SHE versenyzője 10.580 grammos összfogással nyerte  szektorát, 
míg  a  másik  szektorban  Sényi  Lajos  az  Elektromosok  SHE  versenyzője  végzett  az  első 
helyen 4720 grammos fogással. A hobbi horgászok között  ifj. Balogh Ferenc a Kerkamenti 
SHE Lenti  tagja 6560 gramm fogással nyerte a szektorát, mely eredménnyel megelőzte és a 
dobogóról  leszorított  a  Horváth  Gyulát  a  Pannonia  HE  versenyzőjét,  aki  ugyan  ezen 
szektorban  6220  gramm  fogott  hallal  a  második  helyet  szerezte  meg.  A  jó  hangulatban 
lezajlott verseny mérlegelését követően a sporthorgászok a Vasvári Petőfi HE vezetői által 
elkészített halászléből, valamint a helyiek pince pörköltjéből fogyaszthattak kedvük szerint. 

Hobbi kategória: 
I. hely  ifj. Balogh Ferenc  Kerkamenti Lenti HE  6560 gr. 1 hsz 
II. hely  Németh Csaba  Vas M. Munkás HE  5150 gr. 1 hsz 
III. hely  Molnár Miklós  Pannónia HE  1880 gr. 1 hsz 

Versenyző kategória: 
I.  hely  Horváth Csaba  Elektromosok HE  10580 gr. 1 hsz. 
II.  hely  Sényi Lajos  Elektromosok HE  4720 gr. 1 hsz. 
III.  hely  Horváth Ferenc  Körmend Munkás HE  8710 gr. 2 hsz.
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2010. május 16.  VI. Ágoston László Emlékverseny – Megyei Ifjúsági Vetélkedő 
Május  közepén  a  Vas  Megyei  Horgász  Szövetség  tagegyesületeinek  fiataljai  gyülekeztek 
Vaskeresztesen,  hogy  összemérjék  elméleti  és gyakorlati  horgásztudásukat.  Az  egyesületi 
házi versenyekről összesen 25 fiatal pecás jutott tovább az Ágoston László Emlékversenyre, 
mely  egyben  a  Vas  Megyei  Ifjúsági  Horgászvetélkedő  döntője  is.  A  versenyzők  délelőtt 
közös  elméleti  és  barkácsolás  (horgászszerelék  összeállítás)  vetélkedőn  vettek  részt.  A 
legeredményesebb  versenyzők  tavaly  részt  vettek  a  Vas  Megyei  Horgász  Szövetség 
képviseletében  a  XXXIII.  Országos  Ifjúsági  Horgásztábor  és  Vetélkedőn,  melyet  2010. 
augusztus  végén  tartottak  a  Velencei  tavon.  A  négy  fordulóból  álló  versenyen  az  alábbi 
végeredmény alakult ki: 

Gyermek kategória 
1.  Varga Soma  Körmendi Munkás 
2.  Horváth Dávid  Répcelak 
3.  Németh Ádám  Csepreg 

Ifjúsági kategória 
1.  Németh Zoltán  Répcelak 
2.  Tordai Gábor  Elektromosok 
3.  Molnár Márton  Körmendi Munkás 

2010. május 30.  Megyei Ifjúsági és Csapatbajnokság 

A fiatalok két fős csapatokban jelentkezhettek a Szombathelyi Csónakázó tavon meghirdetett 
megyei  versenyre.  A  május  végén  megtartott  horgászversenyen  összesen  13  csapat  vett 
részt. Az ifjú pecások a megye több pontjáról érkeztek,  voltak szombathelyi, répcelaki, büki, 
körmendi  csapatok  is.  A  három  órás  horgászverseny  alatt  a  fiatalok  keszeget,  kárászt, 
törpeharcsát  és balinokat  fogtak. A mérlegelést  követően a  szülőkkel  és  segítőkkel együtt 
izgulva várta az ifjúság az ünnepélyes eredményhirdetést. Az eredmények ismertetése előtt 
Csécs Sándor ügyvezető elnök minden fiatalnak megköszönte a sportszerű versenyzést és a 
további  kellemes  horgászélményekben  gazdag  nyarat  kívánt.  A  fiatalok  csapatban  és 
egyéniben is jutalomban részsültek.  A versenyen az alábbi csapateredmény alakult ki: 

Ssz  Név  Egyesület  ÖSSZHSZ  Összsúly 

Kajtár Máté  Bük 

Vasvári Ramon  Bük 
2  3740 

Kovács Richárd  Elektromos 

Borsi Olivér  Kinizsi Sárvár 
6  1840 

Kondics Krisztián  Vas megyei 
Savaria 

U15 

Kondics Milán  Vas megyei 
Savaria 

6,5  900
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Faller Tamás  Elektromos 

Kádi Szabolcs  Elektromos 
5  5760 

Ragats Zoltán  Csepreg 

Poór Marcell  Csepreg 
5  4920 

Kovács Péter  Elektromos 

U20 

Török Zoltán  Elektromos 
5  4880 

2010. június 13  Vasi Vizeken  Karát Kupa 

A  Vasi  vizek  legjobb  sporthorgásza  versenysorozat  második  állomása  volt  a  Gersekaráti 
Sárvíztavon  megrendezett  Karát  Kupa.  A  versenypálya  adottságai  58  fő  kényelmes 
elhelyezését  biztosította,  de  a  szervezők,  hogy  a  lehető  legkevesebb  nevezést  kelljen 
visszamondani  a  hobbi  horgász  kategóriában  még  alakítottak  ki  horgászhelyeket  így 
összesen 62 sporthorgász nevezését tudták elfogadni. Sajnos így is volt versenyző, aki már 
nem  tudott  indulni  a  kellemes  időjárási  körülmények  között  megrendezett  megyei 
horgászversenyen.  A megmérettetés  reggel  fél  hétkor  regisztrációval  vette  kezdetét,  majd 
gyors  megnyitó  és  szabályismertetés  után  a  versenyzők  elfoglalták  rajthelyeiket.  A  hobbi 
kategóriában összesen 34 fő a versenyzőben 28 fő indult, mindkét kategóriában 33 szektor 
lett kialakítva az egyenlő esélyek biztosítása érdekében. A nagy melegben a szél különböző 
erősséggel fújt és ennek megfelelően váltogatták  is a módszereket a rutinos versenyzők. A 
hobbi horgászoknál Kóbor Ottó a Csepregi HE versenyzője remekelt 15380 gramm fogással, 
míg a versenyzőknél Sényi Lajos az Elektromosok SHE sporthorgásza nyert 13140 gramm 
fogással. A hobbi kategóriában  indulók egyharmada  10 kg felett  fogott, mely különösen  jó 
eredmények mondható  az  év  első Gersekaráti  horgászversenyén.  A  Vasi  vizeken    Karát 
Kupán összesen 438 kg halat fogtak az  indulók, mely 7 kg/fős átlagfogást  jelent.  A kupán 
az alábbi dobogós helyek születtek: 
 Versenyző kategória: 
I. hely: Sényi Lajos  Elektromosok SHE  13140 gramm 
II.hely: Süle András  Elektromosok SHE  9720 gramm 
III.hely: Pokornyi Gábor  Elektromosok SHE  9420 gramm 

 Hobbi kategória: 
I. hely: Kóbor Ottó  Csepregi HE  15380 gramm 
II. hely: Nagy Zsolt  Körmendi Munkás HE  14560 gramm 
III. hely: Pajtli Tibor  Spartacus HE  10680 gramm 

 Kategóriától függetlenül külön díjazva lettek a versenyen induló fiatal pecások: 
I.hely: ifj. Borsos Tamás  Spartacus HE  8000 gramm 
II. hely: Puha Balázs   Vas megyei Savaria SHE   7500 gramm 
III. hely: Kovács Péter  Elektromosok SHE   6960 gramm
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2010. június 20. Megyei csapatbajnokság 

A  Megyei  Horgász  Csapatbajnokság  a  tavalyi  évben  eltérve  az  előző  évek  megszokott 
hagyományától,  kettő  fordulóban  került  megrendezésre.  Az  öt  fős  csapatok  reggel  a 
Gersekaráti  Sárvíztó  versenypályájának  közepén  gyülekeztek.  Rövid  megnyitó  után  a 
megjelent  9  csapatkapitány  kihúzta  a  csapattagok  rajthelyeit  az  első  fordulóra.  Késő  őszi 
időjárásra hasonlító körülmény sajnos nem kedvezett a csapatoknak, gyakran megeredt az 
eső  és  összevissza  szinte  percenként  más  irányból  fújt  a  szél.  Az  első  három  órás 
fordulóban a legjobb fogási eredményt Horváth Sándor a Körmendi Határőr HE csapattagja 
érte  el  12.820  gramm  fogással.  Nagyon  szoros  eredménnyel,  de  a  Körmendi  Határőr  HE 
csapata vezetett 17 ponttal, mögöttük azonos 18 pontszámmal a Körmendi Munkás HE és 
az Elektromosok SHE II csapata állt az elméleti dobogón. A versenyzők délután elfoglalták új 
rajthelyeiket és délután három órakor a csali  és etetőanyag ellenőrzést követően kezdetét 
vette a mindent eldöntő második forduló. Az  időjárás változatlanul rossz volt, de már egyre 
többen ragadtak rakós és spicc botot a halak megfogására. A forduló abszolút győztese a 
Varga Bálint a Csepregi Répcementi HE versenyzője volt, szektorában 17.800 gramm fogott 
hallal  végzett  az  élen.  Mindkét  fordulóban  a  horgászok  elsősorban  815  dkg  közötti 
ezüstkárászokat  fogtak,  de  az  ügyesebbeknek  sikerült  az  előző  versenyekhez  hasonlóan 
néhány nagy méretű ezüstkárászt, dévérkeszeget és pontyot is fogni. A második fordulóban 
beerősített a negyedik helyen álló  Vas megyei Savaria HE I. csapata, valamint a Csepregi 
HE  is,  ezzel  átírva  a  délelőtti  eredményeket.  A  körmendi  versenyzők  nem  tudták  hozni 
délelőtti  remek  formájukat  így  lecsúsztak  a  dobogóról  a  vasárnapi  megmérettetésen.  A 
csapatbajnokság idei győztese a Vas megyei Savaria HE  I. csapata lett  35 ponttal,  79870 
gramm fogott összsúllyal. (Vincze Péter, Goldmann Tamás, Geröly Norbert, Takács Tamás, 
Kondics Krisztián), második helyen végzett  az Elektromosok SHE  II.  csapata 40,5 ponttal, 
73090  grammal  (Újhelyi  László;  Kovács  Dániel;  Horváth  Balázs;  Magyar  László;  Kovács 
Péter).  A  hetedik helyről  a  dobogó  harmadik  fokára  a Csepregi Répcementi  HE  csapata 
küzdötte fel magát 41 ponttal és 76170 gramm fogással. (Kiss Szabolcs; Kóbor Ottó; Farkas 
Norbert; Varga Bálint; Nagy Péter). 

2010. június 27. MiloMahor Kupa 

Az országos MiloMahor Kupa az előző évek hagyományaitól eltérően nem május hónapban 
került  megrendezésre  az  Országos  Egyéni  Horgászbajnokság  Nyugati  Elődöntője  előtt, 
hanem június utolsó hétvégéjén az Országos Horgász Csapatbajnokság II. osztályú versenyt 
megelőzően.  A  kupának  a  Gersekaráti  Sárvíz  tavi  versenypálya  adott  otthont.  A 
versenyzőknek előzetesen a Vas Megyei Horgász Szövetségnél lehetett nevezni, de még a 
versenynap  reggelén  is  voltak  nevezők.  A  sorsolást  megelőzően  Magyar  Szilárd  a  Milo 
Magyarországi Vezérképviseletének  tulajdonosa köszöntötte a megjelent 53  versenyzőt  és 
röviden  ismertette  a  legfontosabb  technikai  információkat.  Ezt  követően  Csécs  Sándor  a 
Sporthorgász  Egyesületek  Vas  Megyei  Szövetsége  ügyvezető  elnöke  a  házi  gazdák 
képviselőjeként eredményes és sportszerű versenyzést kívánt minden sporthorgásznak. Az 
első  fordulóban  11.980  gramm  fogással  a  forduló  győztese  Kiss  Róbert  lett.  A  második 
helyen  Kovács  Dániel  a  szombathelyi  Elektromosok  SHE  versenyzője  állt  10.080  gramm 
fogással, őt Zsíros András követte 200 grammal lemaradva. A verseny mérlegelése közben 
a  sporthorgászok  kihúzták  a  második  fordulós  rajthelyeiket  és  a  csali    etetőanyag 
ellenőrzést  követően  délután  három  órakor  kezdetét  vette  a  második  forduló.  A  tavalyi 
versenyeken eredményesen alkalmazott spicc botos módszer az idei MiloMahor Kupán nem
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volt hatékony. A délutáni fordulóban is első helyen a match botozás szerepelt a módszerek 
közül. Kiss Róbertnek sikerült az első fordulóban kihúzott 41es rajthelyét ismét kisorsolni és 
a szerencsés sorsolás előnyeit a felkészült horgász meg is ragadta, újabb szektor győzelmet 
szerzett 12.860 gramm fogással. A második fordulóban második helyezett lett 12.060 gramm 
mérlegeléssel  Bajcsi  András  és  a  képzeletbeli  bronzérmet  Dienes  János  akaszthatta  a 
nyakába 12.040 grammal. Az igazi nyári időjárási körülmények között megrendezett verseny 
este  hét  órakor  eredményhirdetéssel  zárult.  A  verseny  győztesei  emléktárgyakat  és  Milo 
horgászfelszereléseket vehettek át Magyar Szilárdtól. A versenyen az alábbi végeredmény 
alakult ki: 1. hely: Kiss Róbert  24840 gr  2 hsz. 2. hely: Gyulai Ferenc 19720 gr. 4 hsz. 3. 
hely: Pozsonyi Csaba 18160 gr 4 hsz. 

2010 július 34. Országos Horgász Csapatbajnokság II. 

Az  Országos  Horgász  Csapatbajnokság  másodosztályú  versenyét  (OHCSB  II.)  a  tavalyi 
évben  a  Gersekaráti  Sárvíz  tavon  rendezte meg  a Magyar  Országos  Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) megbízásából  a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. Országos 
csapatbajnokságot a MOHOSZ utoljára az 1970es években tartott Vas megyében, mert az 
országos  versenyszabályoknak  megfelelő  horgászvízzel  a  tavalyi  év  elejéig  nem 
rendelkezett  a  Vas  Megyei  Horgász  Szövetség.  Az  előző  évben  elkészült  Gersekaráti 
versenypálya  már  több  egyéni  horgászversenynek  biztosított  halfogásban  gazdag 
versenyhelyszínt. Az Országos Versenyhorgász Bizottság ezt a vizet jelölte ki az OHCSB II. 
helyszínének és a  területi szövetség  igyekezett megfelelni a  tradicionális csapatversennyel 
szemben  támasztott  szervezési  elvárásoknak.  A  bajnokságra  benevezett  nyolc  csapat  a 
versenyt megelőző héten tréningezéssel próbálta kitalálni a számukra ismeretlen horgászvíz 
titkát. Szombat délelőtt a csapatkapitányok és az edzők részvételével megkezdődött az első 
technikai  értekezlet  és  a  sorsolás az  első  fordulóra.  Az ünnepélyes megnyitót  követően  a 
bajnokság a kiírás szerint délután fél háromkor vette kezdetét. A versenyzőknek a délutáni 
nagy meleg ellenére sikerült már az első megméretetésen összesen 431.900 gramm halat 
fogni,  amely  6748  gramm/versenyző  fogási  átlagot  jelentett.  A  legjobb  eredményt  14.840 
grammal Szilvási Szilárd a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége csapatának  tagja 
érte el a "F” szektorban. A második fordulót összesen  557.600 gramm összfogással sikerült 
zárni,  az  egy  versenyzőre  jutó  átlag  8712,5  gramm  volt.  A  legjobb  szektor  eredményt 
Makarész Zoltán  (KomáromEsztergom MHESZ.) érte el az  "F” szektorban 15.620 gramm 
mal. Csécs Sándor MOHOSZ alelnök  köszönetét  fejezte  ki minden önkéntes  segítőnek és 
gratulált  minden  csapatnak  az  eredményes  részvételhez.  A  beszédet  követően  Puskás 
Norbert az OHCSB  II. Versenybíróságának elnöke  ismertette az eredményeket, és felkérte 
Laki Lászlót a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének alelnökét, hogy a Vas 
Megyei  Horgász  Szövetség  által  felajánlott  emléklapokat  és  ajándékokat  adja  át  a 
csapatvezetőknek.  Az  első  helyen  KomáromEsztergom  Megyei  Horgász  Egyesületek 
Szövetsége  (Versenyzők:  Árvai  Ákos;  Bába  Bence;  Csöregi  Balázs;  Jerabek  Antal; 
Makarész  Zoltán;  Ribarics  Bence;  Szász  Attila;  Szmetán  Bálint;  Villás  Barbara; 
Csapatkapitány:  Iglódi  Károly  Edző:  Szerencse  Zoltán)  végzett  45  ponttal  147.780 
gramm  összfogással.  A  kétszer  háromórás  versenyen  összesen  a  64  versenyző  989.500 
gramm halat fogott, mely 15.460 gramm átlagfogást jelent, mely kifejezetten jó eredménynek 
számít az országos horgászversenyek között. A kellemes hangulatban lezajlott bajnokság a 
díjátadást  követően  Himnusszal  és  közös  fényképezéssel  zárult.  Az  első  három  helyezett 
csapat jövőre az első osztályban folytathatja a versenyzést.
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2010. július 5 Július 18.  Ifjúsági  Horgásztáborok 

Az előző évekhez hasonlóan tavaly is megtartotta gyermekés ifjúsági horgásztáborait a Vas 
Megyei Horgász Szövetség. A tavalyi évtől a horgásztábor helyszíne a Gersekaráti Sárvíztó 
mellett  található  Karát  Szabadidőpark,  mely  ideális  helyszíne  a  horgásztáboroknak.  Az 
évtizedes  hagyományokkal  bíró  tábor  fontos  célkitűzése  az  ifjúság  környezettudatos  és 
sportszerű horgászkultúrára történő nevelése, melynek az idei évben kiemelt támogatója lett 
a Dunapack Zrt. A fiatalok két turnusban érkezetek július első két hetében. Az első táborban 
elsősorban a 1014 évesek, míg a második táborban a 1418 év közötti korosztály vett részt. 
A  táborozók  többsége  folyamatos  résztvevője  a  megyei  ifjúsági  horgászversenyeknek, 
vetélkedőknek. A tábori programok között a horgászat mellett a nagy meleg miatt a stradolás 
kapta a főszerepet. A horgászati időszakok inkább reggelre és az esti órákra korlátozódtak. 
Az idei évben sikerült közvetlenül a Karát Szabadidőpark melletti partszakaszon biztosítani a 
pecázást  az  ifjúságnak,  ezért  nem  kellett  több  száz  métert  gyalogolni  a  felszereléssel 
horgászhelyekig. Az aktív pihenés során a fiatalok célbadobó, elméleti, és halfogó versenyen 
mérték  össze  tudásukat.  Az  egyéni  verseny  mellett  volt  szobák  közötti  csapat 
horgászverseny  is,  valamint  a  nem  túl  népszerű  szobarend  vetélkedőn  is  automatikusan 
indult  minden  csapat.  A  horgászati  ismeretek  bővítése  érdekében  szakelőadók  tartottak 
előadást az egyes horgászmódszerek eredményes alkalmazásáról. Az első táborban Kovács 
Dániel utánpótlás magyar bajnok, válogatott versenyhorgász  tartott gyakorlati bemutató.  A 
második  táborban  testvére  Kovács  Hajnalka  női  magyar  bajnok,  utánpótlás  válogatott 
váltotta  őt  az  előadói  szerepben.  Az  előadások  során  az  ifjú  sporthorgászok  betekintést 
nyerhettek a versenyhorgász módszerek rejtelmeibe és az etetőanyag összeállítás titkaiba. 
Hazánkban  nem  túl  népszerű,  de  annál  sportszerűbb műlegyező módszer  alapjait  is meg 
ismerhették a fiatalok Monos Tibor szakíró előadásában. Az előadást követően minden fiatal 
lehetőséget kapott a műlegyező bottal történő speciális dobás elsajátítására. A horgászatok 
során a kevésbé rutinosak első sorban kis pontyokat, kárászt fogtak, de az esti horgászatok 
alakalmával  nem  voltak  ritkák  a  23  kgos  pontyfogások  sem.  A  tábor  során  Ragats 
Zoltánnak a pontyok mellett sikerült egy szép amurt is fogni. 

A tábori összetett egyéni vetélkedőn az alábbi eredmények születtek: 

I.  tábor:  I. hely Horváth Dávid  (Répcelaki HE);  II. hely Gyűrüsi Róbert  (Répcelaki HE);  III. 
hely: Vasvári Ramon ( Büki HE) 

II.  tábor:  I. hely Ragats Zoltán (Csepregi HE); Tordai Gábor (Elektromosok SHE); Németh 
Zoltán  (Répcelaki  HE)  A  tábori  vetélkedő  zárásaként  a  nyertesek  emléktárgyakat  és 
ajándékokat vehettek a táborvezetőktől, valamint minden résztvevő emléklapot is kapott.
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2010. szeptember 04.   V. MagyarOsztrák Horgászverseny 

Szeptember első hétvégéjén a Burgenlandi Horgász Szövetség és a Vas Megyei Horgász 
Szövetség  versenyzői  hagyományos  barátságos  versenyükön  St  Margarethenben 
találkoztak. Tavaly új vándorserleg alapítására került sor, mert az 2009. év augusztusában a 
Gersekaráti Sárvíztavon  a vasi sporthorgászok immáron harmadik alkalommal nyerték el a 
vándorkupát. A megmérettetésen 25 vasi horgász vett részt. A szervezők elmondták, hogy a 
tóban sok a nagy méretű 510 kg közötti ponty, mely a verseny egyik fő hala.  Etetni korlátlan 
mennyiségben lehetett, csak nem volt értelme, mert a kis méretű horgásztavon elhelyezkedő 
közel  60  versenyző  így  is  elég  meglepetés  volt  a  halaknak.  Többen  pellettel, 
csemegekukoricával etettek a csendes rakós botos poharazás módszerét alkalmazva. Ezen 
a tavon is voltak jobb és rosszabb helyek, mely nagyban befolyásolta a verseny kimenetelét. 
Az ügyesebb versenyzőknek sikerült 23 nagyméretű pontyot is fogni, de sajnos volt akinek a 
halak  elkerülték  a  horgát.  Az  osztrák  sporttársak  közül  a  szélső  pályán  horgászó  Josef 
Gollatznak 19.700 gramm hallal  sikerült nyerni a versenyt. A magyarok között a Horváth 
Balázs nyert 15.700 grammal, mely fogásnak jelentős részét egy nagyméretű ponty adta. A 
nap végén az értékelő lapok összesítése után sajnos egyértelművé vált, hogy az idén az új 
vándorserleg nem a vasi pecásoké  lesz. Az osztrákok 190,9 kg összfogást értek el, míg a 
magyarok  114,9  kgot.  Az  eltérő  indulói  létszám  miatt  az  átlagfogás  döntött,  mely  a 
burgenlandi horgászok esetében 6580 gramm volt,  míg a vasi pecásoknál ez a mennyiség 
4410  grammot  ért  el.  Az  ünnepélyes  eredményhirdetésen  Herwig  Dorner  a  Burgenladi 
Horgász Szövetség ügyvezető elnöke köszönetet mondott a versenyzőknek és a Vas Megyei 
Horgász Szövetségnek, hogy részt vettek a versenyen és az idén a vasi vizeken folytatódik 
tovább  a  barátságos  versenysorozat.  A  versenyen  az  alábbiak  szerint  alakult  a  magyar 
egyéni végeredmény: I. hely:  Horváth Balázs  Elektromosok SHE 15.700 gr 
II. hely: Süle András  Elektromosok SHE  14.750 gr 
III. hely: Paár Tibor  Szentgotthárdi HE  11900 gr 

Vasi vizek legjobb sporthorgásza versenysorozat 

Sporthorgász  Egyesületek  Vas  Megyei  Szövetsége  először  rendezte  meg  2010.évben 
versenysorozatát  hobbi  és  versenyhorgász  kategóriában.  Örömteli  volt  látni,  hogy  az  idei 
versenysorozat  egyes  fordulóin  a  versenyzők  száma  meghaladta  a  kiosztható  rajthelyek 
számát.  A  versenysorozat  állomása  volt  a  májusban  megrendezett  Kéthatártó    Vasi 
Vizeken  Kupa,  a  júniusi  Karát    Vasi  Vizeken  Kupa,  a  Megyei  Csapatbajnokság  és  az 
augusztusi  Euro  Peca  Kupa  törpeharcsafogó  horgászverseny.  A  versenysorozat  egyik 
fordulóján elért legjobb fogási eredménnyel pálya rekord is született Gersekaráton. A sikeres 
versenyző Varga Bálint a Csepregi Répcementi HE versenyzője volt, aki szektorában 17.800 
gramm  fogott  hallal  végzett  az  élen.  Az  egész  éven  át  tartó  megmérettetés 
eredményhirdetésére  a  Szövetség  decemberi  Intéző  Bizottsági  ülésén  került  sor.  Csiszár 
István a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége elnöke az ülés elején  röviden 
ismertette  a  versenysorozat  legfontosabb  ismérveit  és  a  versenysorozat  zárásaként 
kategóriánként az 13 helyezett versenyzőnek serlegeket adott át. A kategória győztesek egy 
nagyméretű vándorserlegben is részesültek és elnyerték a "Vasi vizek legjobb sporthorgásza 
2010.” címet. A versenysorozat végeredménye az alábbiak szerint alakult:
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