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Memento 

váratlan és kiszámíthatatlan elle-

nőrzésekre. Folyamatban van a 

Cigándi R.őrs.pk-val egy új 

együttműködési megállapodás 

megkötése. Más H.E. halőrinek 

kölcsönös bevonása a halőri tevé-

kenységbe. 

Halőreink az emü. szervekkel kö-

zösen fogják felügyelni a horgász-

rend betartását. 

SZÁK Program: 

A Nemzeti Élelmiszerlánc –

Biztonsági Hivatal 

/NÉBIH/Földművelésügyi Igazga-

tósága  egységes állami horgászjegy 

nyilvántartó programot dolgozott 

ki SZÁK néven. 

Célja: az ország területén a szigorú 

számadású állami horgászjegyek 

nyilvántartása egységes és azonnal 

lekérdezhető legyen,illetve a jegy 

forgalmazói a program használata 

közben a program nyilvántartó 

rendszere segítségével azonnal 

kiszűrhessék azokat akik a hor-

gászjegy váltásának tiltása alatt 

állnak. 

A programnak kettő nagyobb nyil-

vántartási rendszere van: 

- Azon horgászok azonosító adatait 

tartalmazza, akiket az illetékes ha-

lászati hatóságok az országban 

halvédelmi bírsággal sújtottak. 

- Amelyet a jegy forgalmazóknak 

kell adat forgalommal megtölteni. 

2013.01.01.-től állami horgászje-

gyet csak a SZÁK programban ér-

vényesítve lehet kiadni. 

Minden horgásztársamnak 

eredményes horgászatot, jó 

pihenést kívánok! 

 

Juhász János 

- egy esületi elnök  

 

Horgászelnökként szinte egy idő-

ben kezdtem működésemet az or-

szág akkori legfiatalabb polgármes-

terével, Attilával  

Attila -  a név eredetét tekintve 

„földatyát, tiszteletreméltó uralko-

dót jelent - hűen nevéhez, méltó 

módon látott hozzá a feladatokhoz, 

egy olyan időszakban, amikor min-

den változott….törvények, szerve-

zetek, hivatalok, gazdasági-, jogi 

keretek.  

A 90-es évek rendszerváltozása új, 

ismeretlen utak bejárását jelentette 

az önkormányzatok, és a horgász 

egyesületeknek egyaránt. Mint 

horgászelnök sokszor kellett közö-

sen megkeresni azokat a megoldá-

sokat, melyek végül a horgász 

egyesület működését, helyzetét 

évtizedekre biztosította. 

Elég csak a horgászházak törvényi 

hátterére, a kiépített villanyháló-

zatra, útra utalni. Minden esetben 

maximális támogatásáról biztosí-

tott bennünket. De adódtak rend-

kívüli helyzetek. Ilyenkor azonnal 

megtaláltuk egymást, és egyeztetve 

a tennivalókat, anyagi lehetősége-

ket sikerült mindig jó döntést hoz-

ni. 

És persze találkoztunk vidámabb 

eseményeken is, amikor az egyéb-

ként is vidám hangulatot gyönyörű 

magyar nótákkal fokoztuk. Ő élen 

járt az éneklésben is; ilyenkor kivé-

teles hangját, énektudását mindig 

megcsodáltuk. 

Szóval az egyesület nagyon sokat 

köszönhet neki, mint horgásztag-

nak, és mint polgármesternek.  

Azonban bármennyire is segített 

nekünk, a falu érdekeit tartotta 

legfontosabbnak. Büszkén számolt 

be az aktuális eseményekről; óvo-

da, iskola, közművek, megemelt 

közmunka lehetőség…. 

Élete végéig büszke, és hű maradt a 

faluhoz, a Bodrogközhöz, a tágabb 

régióhoz, a magyarságához.   

 

 

Az állami horgászjegy váltásának 

menete:  

Szükséges okmányok! 

- Személyes megjelenés, személy-

azonosság megállapítása.     

/személyi ig., lakcímkártya/ 

- Nyilatkozat kitöltése, nyilatkozat 

tétel! 

- Adategyeztetés , a horgász azono-

sító adatainak felvitele a SZÁK 

program adatbázisába.     

- Horgász vizsgról,bizonyítvány 

(aki ilyennel rendelkezik!) 

- Állami horgászjegy érvényesítése 

a SZÁK programban. 

- Területi jegy , fogási napló kitöl-

tése, kiadása. 

- Pénztár. 
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