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Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Ha február 28, akkor fogási 
napló leadás! Bár 2016 szökőév 
lesz, de a napló leadási határ-
ideje: február 28, a 133/2013 
(XII.29.) VM rendelet 35.§ (2) 
bekezdése értelmében. 

A fogási naplót a váltás 
helyén vagy ahol a következő 
évi állami horgászjegyét kivál-
tani szándékozik a horgász, 
ott kell leadni. Az átvételről 
az egyesület igazolást ad ki, 
abban az esetben, ha a horgász 
a jövő évi jegyét nem ott szeret-
né megújítani. A fogási napló 
tulajdonosa köteles úgy átadni a 
fogási naplóját, hogy éves fogá-
si adatait nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületenként és 
halfajonként összesíti, valamint 
összegzi a horgászattal eltöltött 
napok számát. A Fogási nap-
lóba a hal becsült testtömeg 
adatait 0,5 kg pontossággal kell 
beírni! A napi darabszám-korlá-
tozás alá tartozó halfajok test-
tömeg adatait egyedenként, a 
fogás időpontjának (óra, perc) 
feltüntetésével kell rögzíteni!

Kedves Horgászbarátaim!

Engedjék meg, hogy 
elsőként e lap hasábja-

in kívánjak Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt minden 
horgásztársunknak és ked-
ves családjának, beleértve 
azokat is, akik még nem a 
megyei Horgász Szövetség 
táborát gyarapítják! 

Úgy gondolom, hogy az a néhány 
száz forint, amit tagdíjként jóma-
gam is évről-évre befizetek 2015-
ben egyáltalán nem volt kidobott 
pénz, mert egy jól működő, jól 
szervezett és nem utolsó sorban 
hatékony érdekképviseletet támo-
gatunk belőle, mind megyei, mind 
országos szinten. 

Akik figyelemmel kísérik a 
horgászközéletet, azok tudhatják, 
hogy 2015 a nagy változások éve 
volt! Ezek a változások alapozzák 
meg az elkövetkezendő 15 évre 
a jövő horgászcélú halgazdálko-
dását. A Magyar Parlament által 
elfogadott, részben az érdekképvi-

selet által beterjesztett módosítások 
lehetővé teszik, hogy a nagy ter-
mészetes vizeken a jövőben a hor-
gászok gazdálkodhassanak. Amióta 
a MOHOSZ a Földművelésügyi 
Minisztérium stratégiai partnere 
lett, helyére került az Állami hor-
gászjegyek kiadásának a kérdése is, 
melyet 2016-tól szintén a horgász 
szervezetek végezhetnek, sőt sike-
rült a horgászvizsgáztatás rendsze-
rébe további kedvezményeket beve-
zetni. Napirenden van és 2016-ban 
megvalósulhat a halat terhelő ÁFA 

csökkentése, így a nonprofit szerve-
zetek is gazdaságosan tudnak majd 
többlet telepítéseket végre hajtani a 
kezelésükben lévő vizeken, remél-
jük mindannyiunk megelégedésére. 

Lényeges momentum, hogy 
2016-tól, mint tudjuk, megszűnik 
a korábban ellenőrizhetetlenül vég-
zett természetes vízi halászat, ezál-
tal a vizek kirablása. A korlátozások 
hatására a hobbi halász maximum 
3 db varsát és 1 db emelőhálót 
használhat, szigorúan a horgászokat 
megillető kvóta betartása mellett. 

Ha csak, erre a néhány dolog-
ra gondolunk, azt hiszem, abban 
egyetérthetünk, hogy a 2016-os év 
a lehetőségek éve lehet. Remélem, 
hogy a horgásztársadalom tud majd 
élni ezzel!

Bízom benne, hogy igen, erre 
készültünk, ezért dolgoztunk és 
ehhez kérjük a további támogatásu-
kat! Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden kedves horgásztársam-
nak halfogásban és élményekben 
gazdag 2016-os esztendőt!

A Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége nevében:

Virág Imre elnök

Középpontban a horgászok!

REKORDFOGÁSOK

BeSzáMolók, 
Feladatok 

MeGBeSzéléSe
A Megyei Horgász Szövetség 
december 4-én tartotta évi 

utolsó elnökségi ülését, melynek 
kiemelt napirendi pontjai a 
beszámolókon túl a jövő évi 
jegyárak meghatározása, a 

2016. évi munkaterv elfogadása, 
és a közelgő új év feladatainak 

megbeszélése volt. /3.

kÖSzÖnet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 2014. 

évi adójuk 1%-át a Sporthorgász 
Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 

Közhasznú Szövetsége számára 
ajánlották fel. A befolyt 172 968 
Ft egy részéből a horgásznaptár 

költségeit egészítettük ki, és 
környezetvédelmi tevékenységünk 
egy részét is ebből finanszíroztuk.
1%-os felajánlásukat a jövőben is 

köszönettel vesszük. 
adószámunk: 19207119-1-15

Horgonyba akadva. Nemrégiben Balsánál a 
Tiszán süllőztünk Greskó Zoli barátommal. Nem volt túl jó idő, de bíz-
tunk a kapásban. Gyakran változtattuk a helyünket a csónakunkkal. 
Egyik alkalommal, mikor felhúztuk a horgonyt, nem akartunk hinni 
a szemünknek. Egy gyönyörű, 29-30 cm-es rózsás márna szorult be a 
súly gyűrűjébe. Ilyet még sohasem tapasztaltunk. Mikor kicsodálkoz-
tuk magunkat, óvatosan kibontottuk a halat, s útjára engedtük. Bol-
dogak voltunk, s eldicsekedhettünk barátainknak: íme, van, aki még 
horgonnyal is tud halat fogni – számolt be élményeikről Komári Péter.

Zsákmányok a rakamazi páros 
csukafogó versenyen

Csuka fogta csuka. Csuka Csaba, a Császárszállás 
HE tagja, 2015. október 24-én fogta az Oláhréti-tápcsatornán ezt a 
8,15 kg súlyú csukát. Csaliként élő kárászt használt.

Süllő a Kirva 
laposból. 

2015. november 22-én 
akasztotta Kalocsai 
Norbert vendég horgász 
ezt a süllőt, mely 62 
cm hosszú és 3,80 kg 
súlyú volt. Horgász per-
getve fogta, a fenékre 
lehulló, majd elinduló 
műcsali  csábította 
kapásra, rövid fárasztás 
után kézzel emelte ki a 
vízből.

Jakab János

2015 képekben
(egy kicsit másképp)

FelaVatták 
a BereGi tározót
A politikusok mellett az országos Vízügyi 
Főigazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság és a Beregi Tározó Konzorcium 
képviselői vágták el november 26-án Tarpa 
határában a nemzetiszínű szalagot, ezzel 
jelképesen felavatták a Beregi árapasztó 
tározót, ami a Tisza rendkívüli áradása 
esetén befogadja a folyó vizét./5.

Békés, boldog, hal-
fogásban gazdag új 
évet kíván minden 

kedves horgásztárs-
nak a Sporthorgász 

Egyesületek  Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 

Szövetsége!

Beindult a csukaszezon

Halászlefőző verseny Győztünk Ezt jól kifogtuk

Mennyi az ennyi...Majd mi megmutatjukAki tud, az szárazon is tud

Szóból ért az ember
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) két éve 
vezette be, amely egyfajta köny-
nyített horgászati lehetőséget kínál 
azoknak, akik egyelőre nem kíván-
nak „rendes” horgászokká válni. 
A turista állami horgászjegyhez 
tartozó fogási napló leadási szabá-
lyozása eltér a normál rendszertől, 
mert a turista állami horgászjegy 
érvényessége rövidebb, illetve – 
kiváltási időpontjának függvényé-
ben – január 31-től eltérő időpont-
ban járhat le. 

A turista fogási naplót a NÉBIH-

nek kell megküldeni a turista álla-
mi horgászjegy lejártát követő 30 
napon belül. Ez a turista állami 
horgászjegyhez tartozó on-line 
értékesítési rendszeren keresztül is 
teljesíthető. A turistai állami hor-
gászjegy idei kiváltási díja 2 ezer 
forint, de akik turista állami hor-
gászjegyhez tartozó fogási napló-
jukat tavaly nem adták le, az idén 
nem válthatnak turista állami hor-
gászjegyet, vagyis nem lehetnek 
újra turista horgászok.

Információ: https://tuhir.nebih.gov.
hu/tajekoztato/index

Kedves Barátaim!
Újabb lépcsőfokot léptünk át a 

„Horgász-suli” program országos 
bemutatkozásával. A cikket elol-
vashatod a magazinban (sok más 
érdekes cikkel együtt), de a mel-
lékletek közt is megtalálod. A leg-
fontosabb mégis az, hogy gondold 
át a programhoz való csatlakozás 
lehetőségét, és egyesületeddel csat-
lakozz a programhoz!

Minderről bővebben a www.mo-
hosz.hu, a www.villantomagazin.
hu és a www.facebook.com/hor-
gasz suli/ oldalakon olvashatsz!

Ha kérdésed van, vagy bármi-
lyen segítségre van szükséged, hívj 
fel vagy küldj egy e-mailt!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

biri.imre@freemail.hu
tel.: 06-30-367-6355

Orvhalászt értek tetten 
a tiszai vízirendőrök a 

Tisza folyón. A nyomozók a 
tiszadadai férfi lakásán hal-
feldolgozó helyiséget, vala-
mint halászati eszközöket 
találtak és foglaltak le. 

A Tokaji Vízirendészeti Rendőr-
őrs járőrei október 12-én 21 óra 30 
perc körül Tiszagyulaháza külterü-
letén, a Tisza folyón egy kézi eve-
zős csónakra figyeltek fel, valamint 
csattogó, elektromos áramkisülés 
hangjait hallották a víz irányából. 
A rendőrök a csónakos kikötésekor 
a partról megvilágították a férfit, 
a csónakban tiltott halászati esz-
közöket, gépjármű akkumulátort 
és halakat láttak. A rendőrök felis-

merték az igazoltatásra felszólított 
férfit, aki meglátván a rendőröket 
a folyóra visszaevezett és eltűnt a 
sötétben.

A rendőrök az azonosított halász 
tiszadadai lakcímén tartott házku-
tatáskor halászati eszközöket és az 
udvaron egy halfeldolgozó helyi-
séget is találtak. A nyomozók az 
53 éves férfit október 13-án 12 óra 
45 perckor Tiszalök külterületén, 
munkahelyén fogták el. 

A rendőrök a jogsértőt előál-
lították a Tokaji Vízirendészeti 
Rendőrőrsre, ahol gyanúsítottként 
kihallgatták. A terhelt ellen a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
orvhalászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást.

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos

itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.

Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,

szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!

Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,

tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.

A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

József Attila 1929. december

Betlehemi
királyok

A szuper horgászhely 
– Képzeld komám, tegnap olyan szuper 
horgászhelyet találtam, hogy csak a vöd-
röt kellett belemerítenem a vízbe, és már-
is tele volt hallal! – dicsekszik az egyik. 
– Az semmi! – legyint a másik. – Én 
olyan helyen voltam, ahol előbb el 
kellett zavarnom a halakat, hogy vizet 
meríthessek!

***
Mind én fogtam! 
– Nézd meg, édesem, ezeket a remek 
halakat! Mind én fogtam! 
– Csak ne akarj becsapni! A szomszéd-
asszony látta, hogy a halkereskedőnél 
jártál! 
– Ott bizony! Olyan sokat fogtam, hogy 
kénytelen voltam eladni egy részét. 

***

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 horgászás nyugtatja az idegeket 
– Uram, az ön idegei tönkrementek. 
– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt. 
– Hogyan? A horgászás nyugtatja az 
idegeket. 
– Persze, engedéllyel...

***
Kifogások 
A férj későn ér haza. Az asszony egyből 
nekiugrik: 

– Hol tekeregtél mostanáig? 
– Drágám, azért késtem, mert horgászni 
voltam. Kifogtam egy keszeget, kifogtam 
öt pontyot, kifogtam...
– Nem érdekelnek a kifogások! 

***
Az orvhorgász és a halőr 
Az orvhorgász, kezében nagy vödör hallal 
összefut a halőrrel. 
– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha 
kijövök, megúsztatom őket, aztán egyet-
len füttyszavamra mind visszaugrálnak a 
vödörbe. Ha nem hiszi, bebizonyítom. 
– Na persze. Mutassa! 
A horgász bedobálja a halakat a vízbe 
és vár, vár. 
– Mikor hívja már vissza a halakat? 
– Miféle halakat?

Horgász humor
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Horgászok, figyelem!
Mi a helyzet a turista horgászjeggyel?

Horgász-suli program bemu-
tatkozása a Magyar Hor-
gász novemberi számában

Orvhalászt értek tetten
2016. évi jegyárak 

a szövetségi vizeken

A legtöbb családban a hal 
is a karácsonyi menü 

része, így az ünnepek előtt 
az átlagosnál sokkal többen 
keresik a piacokon és az áru-
házakban is. 

Míg a recepteket sok háziasz-
szony álmából felriadva is kívülről 
fújja, addig a hal kiválasztása már 
okozhat némi fejtörést. Felmerül 
a kérdés: mennyire biztonsá-
gos akváriumban tartott halat 
vásárolni? Íme néhány tipp, ami-
re feltétlenül érdemes figyelembe 
venni!

A boltokban a fagyasztott halak 
nagy része tengeri hal, ami nem 
feltétlenül alkalmas a magyar 
halászlé elkészítésére, ráadásul szí-
ve szerint mindenki frissen fogott 
halat vásárolna az ünnepekre. A 
piacokon, illetve az áruházakban 
a zsúfolt akváriumokat látva azon-
ban sokan elbizonytalanodnak: 
mennyire biztonságos így tartott 
állatot vásárolni?

„Tudni kell, hogy ilyentájt ezek 
a halak ugyanilyen sűrűségben 
vannak a telelő tavakban, vala-
mint a téli vermelő helyeken is. Ez 

nekik tulajdonképpen természetes 
állapot, úgyhogy emiatt nem kell 
ódzkodni attól, hogy akváriumból 
vegyünk halat” – mondta el dr. 
Urbányi Béla, a Szent István Egye-
tem tanszékvezetője. Hozzátette: 
természetesen fontos, hogy bizto-
sítsák a megfelelő vízátfolyást és a 
szükséges oxigént ezekben a tartá-
lyokban. Ha ez megvalósul, szinte 
bármeddig maradhatnak az akvári-
umban az állatok. Karácsony köze-
ledtével ez persze nem jelent nagy 
gondot, hiszen a megnövekedett 
kereslet miatt gyorsan cserélődnek 
a halak.

Habár a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) rend-
szeresen végez ellenőrzést, hogy a 
vevők mindig megfelelő minőségű 
élelmiszert vásároljanak, nem árt, 
ha a fogyasztók is tisztában vannak 
azzal, mire kell figyelniük. „Ha 
élő halat vásárolunk, fontos, hogy 
nagyobb sérülések ne legyenek 
rajta, amikor kiemelik az akvári-
umból. Kisebb sérülések, pikkely-
hiányok általában nem utalnak 
nagy problémára, ezek legtöbbször 
a kihalászáskor keletkeznek, és ez 
télvíz idején elég gyakori jelenség. 

Ha azonban sok pikkely hiányzik a 
halról, vagy jelentősebbek a sérü-
lések, jobb meggondolni a dolgot” 
– javasolta a szakértő.

Ha a pultról választunk már nem 
élő, egész halat, érdemes megnéz-
ni, hogy a kopoltyún belüli terü-
let milyen színű. „A kihalászást 
követően egész vörös, majd az idő 
előre haladtával egyre halványul 
– ha már fehéres, szürkés, jobb, 
ha nem vesszük meg. Ha halsze-
letről beszélünk, nézzük meg, hogy 
szép fényes-e a felszíne, és ha már 
inkább opálos, hagyjuk ott! A másik 
trükk, ha egy ponton benyomjuk 
a hal húsát. Amennyiben gyorsan 
visszanyeri az alakját, friss áruval 
van dolgunk, ha viszont ott marad 
az ujjlenyomatunk, akkor már ott 
lehet a jószág egy ideje a pulton” 
– árulta el Dr. Urbányi Béla. 

Akárhogy is döntünk, akvári-
umból vagy pultról választunk, 
mindenképpen járjunk el körülte-
kintően. Ha pedig mégis problé-
mánk adódik, hívhatjuk a NÉBIH 
zöld számát (06-80-263-244), ahol 
bejelenthetjük, ha bármi gyanúsat 
tapasztalunk.

Forrás: internet

A karácsonyi halvásárlás íratlan szabályai

Megnevezés 2016. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000,-
felnőtt éves éjjel- nappal 40.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horg.-készség éj-nap 33.000,-
felnőtt napi 2.000,-
felnőtt éjszakai 3.000,-
felnőtt heti 10.000,-
ifjúsági éves 15.000,-
ifjúsági napi 1.000,-
ifjúsági heti 5.000,-
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000,-
felnőtt napi 600,-
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000,-
felnőtt napi 600,-
ifjúsági éves 3.000,-
ifjúsági napi 500,-
Tunyogmatolcs Felnőtt éves 30.000,-
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel, 23.000,-
felnőtt napi 2.000,-
kombinált felnőtt napi 2.500,-
felnőtt heti 9.000,-
ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000,-
ifjúsági napi 1.000,-
Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000,-
felnőtt éves 3.000,-
ifjúsági éves 2.000,-
felnőtt napi 400,-
Mátyusi Rózsás holtág:   felnőtt éves 5.000,-

keleti főcsatorna 2016. évben
Keleti főcsatorna Felnőtt éves: 18.000,-
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel 15.000,-
Felnőtt napi: 2.000,-
Felnőtt napi kombinált: 2.500,-
Felnőtt heti: 9.000,-
Ifjúsági éves/62 év felett (1 botra) 8.000,-
Ifjúsági napi: 800,-
Ifjúsági heti: 4.000,-

A szívbarát 
halételeke
A szívbarát halételeket 

népszerűsíti a magyar 
lakosság körében a Kapj rá! 
kampány.

Még mindig kiugróan magas a 
szív- és érrendszeri megbetege-
dések okozta halálozások száma 
Magyarországon, a hazai halálese-
tek mintegy fele vezethető vissza 
erre. A helyzet javításához a ma-
gyar lakosság táplálkozási szoká-
sain is változtatni kellene, előtér-
be helyezve az egészséges ételek 
fogyasztását. Az egyik legjobb 
megoldás erre a halfogyasztás nö-
velése. Ugyanis a halételek túlnyo-
mórészt olyan hasznos zsírsavakat 
tartalmaznak, amelyek kifejezetten 
védik a szívet és az érrendszert. A 
magyar lakosok többsége tisztában 
van a halból készült ételek pozitív 
élettani hatásaival, ennek ellenére 
a hazai halfogyasztás alig ötöde az 
európai átlagnak. Ezen a helyzeten 
kíván változtatni a Miniszterelnök-
ség Agrár-vidékfejlesztési Progra-
mokért Felelős Helyettes Állam-
titkársága, mint Irányító Hatóság 
által elindított Kapj rá! kampány. 
A kezdeményezés egyik főcélja, 
hogy felhívja a lakosság fi gyelmét 
arra: a halételek egyszerre fi nomak 
és egészségesek. Németh Gergely

Töltött ponty recept
hozzávalók kb. 6 adagra
A hal
1.8 kg közepes méretű ponty
7 csipet só
A töltelékhez
3 evőkanál étolaj
5 db vörös hagyma
1 db sárgarépa (nyers, reszelt)
1 evőkanál piros fűszerpaprika
5 db feketebors egész
3 db szegfűbors (egész)
150 ml bor (fehér, száraz)
1 csapott evőkanál só
1 bögre dió (durvára tört)
100 ml víz (forró)
teljes elkészülési idő: 90 perc 

Egy igazi ünnepi fogás! A tölte-
lék átveszi a hal ízét, és mennyei 
lesz! 

Elkészítés
1.) A ponty pikkelyeit lekapar-

juk, a hasát felvágjuk, belét eltá-
volítjuk, és a halat megmossuk, 
kívül-belül bedörzsöljük sóval, 
majd egy órára hűtőbe tesszük. A 
sütőt 200 C fokra előmelegítjük. 

2.) Az apróra vágott hagymát és 
a répát az olajban halványra pirít-
juk, megszórjuk pirospaprikával, 
fűszerezzük babérlevéllel és bor-

sokkal. Kevés 
vízzel fölereszt-
jük és felforraljuk.

3.) Ebben a pörkölt lében ráönt-
jük a fehér bort, meghintjük dur-
vára vágott dióval. Összekeverjük 
és majd nagyon lassan 5-6 percig 
főzzünk.

4.) A hal hasüregébe töltjük, a 
nyílást bevarrjuk és tepsibe téve 
kevés vízzel 200 C kb. 20-30 perc 
alatt puhára sütjük. A sütési idő a 
hal méretétől is függ.

5.) Tálaljuk.
Jó étvágyat!

Haltenyésztés
Összes étkezési hal (Magyarországon, tonna)
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Helyére kerülnek a dolgok a horgászatban

Készen kell állnunk!

Kijelölés útján is a haszno-
sítói lehetnek a jövőben 

a természetes vizeknek a 
megyei horgász szövetségek.

Mostanában egyre inkább téma, 
hogy mi lesz jövőre a horgászvi-
zekkel, milyen változások várha-
tóak a horgászok háza táján. Mik 
azok az aktualitások, változások, 
amiről a horgászoknak érdemes tud-
niuk, mielőtt neki vágnak a 2016-os 
esztendőnek. Fesztóry Sándorral, a 
megyei horgász szövetség ügyveze-
tő igazgatójával, a MOHOSZ alel-
nökével beszélgettem. 

A MOHOSZ alelnöke és ügyve-
zető igazgató is vagy, így több 
információval rendelkezel, 
mint az átlagember. Mire szá-
míthatnak a horgászok 2016-
ban?

FS: Először is örülök neki, hogy 
tájékoztathatom a megyebeli hor-
gászokat az aktuális történésekről! 
Van mondanivalóm bőven, hiszen 
olyan változások vannak folyamat-
ban, amikre 50 éve nem volt példa. 
Ezek jelentőségét a foci EB-re való 
kijutáshoz is hasonlíthatnám, hiszen 
arra meg 43 évet kellett várnunk. 
De úgy látszik megérte türelmesnek 
lenni, mert lassan a helyére kerül-
nek a dolgok a horgászatban is! 
Gondolok itt arra elsősorban, hogy 
a napokban fogadott el a Parlament 
– méghozzá több mint 90%-os 
egyetértésben – egy halgazdálkodá-

si törvénymódosítást, amelynek az 
a lényege, hogy a Magyar Országos 
Horgász Szövetség és rajta keresz-
tül a jól működő megyei horgász 
szövetségek akár kijelölés útján is 
a hasznosítói lehetnek a jövőben 
a természetes vizeknek, azaz hal-
gazdálkodási vízterületeknek. Ez a 
megye és az ország legtöbb olyan 
vízterületére is vonatkozik, ahol a 
halgazdálkodási jog a magyar álla-
mot illeti meg. 

Röviden: azoknak a vizeknek az 
esetében, amelyek kijelölés útján 
kerülnek haszonbérbe adásba, nem 
kell pályázni, gyakorlatilag annak 
a lehetősége előtt állunk, hogy a 
megyebeli vizeken is végre a hor-
gászok, a horgász szervezetek gaz-
dálkodhassanak, ezzel megszűnhet 
a halász szervezetek eddigi mono-
póliuma. 

Mit jelent ez a gyakorlatban, 
mit érdemes erről tudni a lai-
kusoknak? 

FS: A természetes vizekre kötött 
haszonbérleti szerződések jelentős 
része – országosan közel 700 víz-
terület érintett – 2015. december 
31-ével lejár. Kvázi ezen vizek ese-
tében 2016 évtől változás következ-
het be a hasznosítók személyében. 
Sajnos, megyénkben elég sok olyan 
vízterület van, aminek a szerződése 
csak később jár le, van olyan is, ahol 
2017. június 30-ig szól, ilyen pl.: a 
Tisza folyó, de vannak olyan jelen-
tősebb kiterjedésű víztározóink, ahol 

még ebben az évben rendezni kell a 
hasznosító személyét. Ezek igazán 
jó hírek, azok után, hogy a megyé-
ben horgászkezelésben eddig csak 
a vizek max. 20%-a volt, gondolom 
a horgásztársadalom elégedett lehet 
az érdekképviselet munkájával. 

Te hogyan  látod, milyen sze-
repe volt ebben a MOHOSZ-
nak, részesei vagytok ennek a 
változásnak, vagy a nagy poli-
tika karolta fel a horgászokat? 

FS: A válaszom természetesen az, 
hogy igen és a kérdésed második 
része is igaz: a MOHOSZ jelenle-
gi elnöke, dr. Szűcs Lajos szere-
pét szeretném ebben a folyamatban 
kiemelni. Mielőtt tavaly november-
ben elnökké választottuk volna, sem 
nekem, sem másnak nem lehettek 
olyan ábrándjai, hogy mindazok 
a változások, amelyek történtek 
az elmúlt időszakban, egy év alatt 
bekövetkezhetnek és itt nemcsak 

a legutóbbi törvénymódosítást kell 
érteni. 

Ezek szerint van más emlí-
tésre méltó történés is, amit 
megoszthatsz a nyilvánosság-
gal? 

FS: Természetesen van, bár úgy 
gondolom, különösebb titkaink nin-
csenek, eddig sem titkolóztunk. Azt 
tudni kell, hogy az érdekképviseleti 
munka ezer szálon folyik, bár ennek 
jelentős része nem olyan érdekes és 
látványos, hogy akár közérdeklődés-
re tarthatna számot, viszont nagyon 
sok döntés hátterében ott vagyunk. 
Egy dolgot hadd emeljek ki például. 
A jelen állás szerint, amennyiben 
javaslatainkat elfogadják, 2016. 
évtől egységes horgászokmány 
kerülhet kiadásra, amely csökkenti a 
horgászok és jegykiadók adminiszt-
rációs terheit. Az Állami horgász-
jegy és a Fogási napló, amennyiben 
ez elfogadásra kerül, egy okmány 
lesz. Azaz a fogási napló fedőlapja 
lesz az Állami horgász-jegy. Egy-
szerűsödik és főként célszerűsödik 
a fogási napló szerkezeti felépítése 
is, valamint ezeket az okmányokat a 
MOHOSZ a tagszervezetein keresz-
tül fogja kiadni. És lenne még miről 
beszámolnom, mert hála Istennek, 
több dolog is van még a tarsolyom-
ban, de engedtessék meg nekem, 
hogy ezt majd egy következő alka-
lommal tegyem meg!
Köszönöm szépen a beszélgetést.

D. M.

A megyei horgász szövetség 
december 4-én tartotta évi 

utolsó elnökségi ülését, mely-
nek kiemelt napirendi pontjai 
a beszámolókon túl a jövő évi 
jegyárak meghatározása, a 
2016. évi munkaterv elfogadá-
sa, és a közelgő új év felada-
tainak megbeszélése volt. 

Fesztóry Sándor köszöntötte az 
elnökség tagjait és többek között az 
alábbiakról számolt be:

– A Nyíregyházi Törvényszék 
immár jogerős végzéssel elfogadta 
a szövetség alapszabályát, amit meg 
is küldtünk valamennyi egyesüle-
tünk részére, hogy hasznosítsák azt 
saját alapszabályuk készítésekor, 
hiszen 2016. március 15-ére minden 
egyesületi alapszabálynak meg kell 
felelnie az új Ptk. előírásainak. És 
tudva, hogy az egyesületek janu-
ár-februárban tartják közgyűlésüket 

úgy gondolom, időben megkapták 
részünkről a segítséget.

– 2015-2016. év nagy mérföldkő 
lehet mind az egyesületek, mind a 
szövetség életében, mivel a haszon-
bérleti szerződések jelentős részben 
lejárnak ez év decemberében, ezzel 
kapcsolatosan fontos feladataink 
vannak. Számos alkalommal vol-
tam már a MOHOSZ-ban ebben 
a témában is. Jelenleg bizakodóak 
vagyunk, mivel úgy néz ki, hogy 
a MOHOSZ kapja meg a 100% 
állami tulajdonban lévő természetes 
vizek nagy részét és ő fogja majd 
„alhaszonbérbe” adni a szövetsé-
geknek és/vagy a jól működő egye-
sületeknek. December 18-án lesz 
választmányi ülés, ahol ez is téma 
lesz. 

–  Minket is érint ez a folyamat, 
mert a császárszállási vizünk ez év 
decemberében lejár, a Holt-Szamos 
jövő év 2016. 06. 30-án, a Keleti 

főcsatorna pedig 2017. év június 
30-án. A MOHOSZ kérése, hogy 
azokon a vizeken, amelyeknek a 
halgazdálkodási joga nem jár le ez 
év december 31-ével, ott fontoljuk 
meg a halgazdálkodási jogunkról 
történő lemondás lehetőségét, hogy 
ezek a vízterületek is bekerülhesse-
nek a kijelöléssel érintett vízterüle-
tek közé és január 1-től újra birtokba 
léphessünk a MOHOSZ-szal kötött 
„alhaszonbérleti” szerződés alapján. 

– Az előttünk álló változások 
miatt a decemberi ünnepek alatt is 
készen kell állnunk, ha bármi vál-
tozás történne, össze tudjunk ülni, 
mert valószínűleg több rövid határ-
idejű adatszolgáltatásra, döntésre 
lesz szükség a vizek pályáztatásával 
kapcsolatban. 

Mindenesetre, ha maradnak a régi 
vizeink, kérem az elnökséget, hogy 
jövőre ne eszközöljünk ár emelést. 
Császárszálláson a tagság kérésé-

re bevezetnénk 2016-tól a perge-
tő horgászatot, ami alatt a plasztik 
műcsalik használatát kell érteni. A 
3-as horog használata viszont meg 
lesz tiltva. A Tunyogmatolcsi és a 
Keleti-főcsatornára érvényes jegye-
ink tekintetében pedig megszüntet-
nénk a csónakos és parti kategóriát, 
szimplán éves jegyet adnánk ki a 
jövő évtől kezdődően. 

– Értékelve a 2015-ös évet, saj-
nos, a vizeink nem hozzák a költség-
vetésbe tervezett bevételt, viszont 
a taglétszám tekintetében nem lesz 
elmaradás a tavalyi évhez képest. A 
Horgász-Suli mozgalomnak hála, a 
gyerek létszám pedig jelentősen nő 
a tavalyihoz képest – emelte ki az 
ügyvezető igazgató.

Menyhal horgászati módszerei
Hol keressük?
A menyhal a folyótorkolatok, a 

tiszta, hideg vizű folyók és tavak 
lakója. Magyarországon egyaránt 

megtalál-

h a t ó 
f o l y ó v i -
zekben és 
nagyobb 
t a v a k -

ban . A menyhal 
az egyetlen édesvízi 
t ő k e h a l f é l e . K e v e s e n 

ismerik és még kevesen horgász-
nak erre a haltípusra, ez főleg azért 
is lehet, mert nyáron a meleg vizet, 
nem kedveli és ezért télen lehet 
fogni, mikor már a víz 10 fok alá 
csökken.

Ilyenkor csapatokba verődik és 
felkészül az ívásra. Egy hal 

közel 5000000 ikrát is 
lerakhat, s mivel 

télen nem sok 
e l l e n s é g e 
van az ikrá-

nak, így nagy 
százaléka ki is 

kell. A meleg-
vízben nem 

igazán táp-
lálkozik, ezért fejlődése 
igen lassú a sok k o p l a l á s 
miatt. Főként a fenéken tartózko-
dik. Hazánkban a rekord 3,56 kg, 
míg külföldön, ahol az életkörül-
mények megengedik akár a 20-30 
kg-ot is elérik.

Aki a menyhal horgászatára adja 
a fejét annak nincs könnyű dolga. 
Nehézség nem a horgászmódszer-
ben van, hanem a horogra kerítésé-
ben, illetve a téli hideg sem könnyíti 
a horgász dolgát. A menyhal alapve-
tően magányos hal, de ívása idején 
tömegesen mozog, így ha fogunk 
egyet, akkor majdnem biztos, hogy 
fogunk még. Kedvelt tartózkodási 
helye alámosott partok, gyökerek 
ágak között, mélyvizek zúgók alatt. 
A vizek tisztulásával a menyhal 
megjelent a Sajón és a Hernádon 
is, de legjobb helyek a Tisza felső 
szakaszán találhatók. Főként esti, 
éjszakai órákban fogható.

Horgászata:
A menyhal horgászatához köny-

nyű 30-40 grammos kemény spic-
cű fenekező botot használjunk, az 
orsóra 20-25-ös zsinór kerüljön. A 
fenékólomnak nem kell túl nagy-

nak lennie, a 25 gramm körüli lapí-
tott ólom megteszi, ha nem nagy 
a sodrás. A horog 2-4-es süllőző 
horog, fenéktől 10cm-re lebeg-
tetve. A halakra jellemző, hogy 
hosszabb időre megállnak, ezért 
eredményes lehet az úszós görge-
tés, feltéve, hogy a fenék akadóktól 
mentes. Így az úszós módszerrel 
nagyobb területet átvizsgálhatunk, 
és nem kell megvárni, hogy a hal 
jöjjön hozzánk.

Csali:
Csalinak állati eredetűt tűzzünk, 

máj, tüdő, giliszta, halszelet, de 
fogós az apró csalihal is. Kapása 
hasonlít a törpeharcsáéra. A csalit 
nem könnyen engedi el, igyek-
szik vele védett helyre vonulni, 
ezért a bevágást ne kapkodjuk el. 
Horgászpróbáló, de téli időszakban 
igen jó szórakozás.

www.tópart.hu

Részlet a Miniszterelnök-
ség Agrár-vidékfejlesztési 

Programokért Felelős Helyet-
tes Államtitkársága sajtóköz-
leményéből.

A magyarországi lakosok 8,2 
százaléka soha, közel 11,1 száza-
léka pedig évente csupán egyszer 
eszik halat vagy halból készült 
ételt. A halat heti rendszerességgel 
fogyasztók aránya 12,6 százalék, 
míg 31,6 százalékuk évente csak 
néhány alkalommal eszik halat. 
Felmérések szerint az évente 
néhány alkalommal halat fogyasz-
tók 30,5 százaléka, az évente egy-

szer halat fogyasztóknak pedig a 
37,8 százaléka köti azt valamilyen 
alkalomhoz, jellemzően a Kará-
csonyhoz, illetve a vízparti nyara-
láshoz. Ebből is következik, hogy 
még mindig a halászlé, a hekk és 
a rántott hal a legismertebb hal-
ból készült étel a megkérdezettek 
körében.

Érdekesség, hogy a halat heti 
rendszerességgel fogyasztók között 
az átlagosnál magasabb arányban 
vannak jelen az 50 év feletti, fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező, 
aktív szellemi munkát végző nagy-
városi lakosok.

A halételekkel kapcsolatban 

a kutatásban résztvevőknek leg-
jellemzőbben az egészség és az 
egészséges szavak jutottak eszük-
be – nagyjából a megkérdezettek 
negyede (24,7%) említette ezeket. 
Ugyanakkor alig 10 százalék körül 
volt azoknak a válaszadóknak az 
aránya, akiknek a finom szó jutott 
először az eszébe.

„Az emberek többsége Magyar-
országon is pozitívan viszonyul 
a halételekhez, és a többség tisz-
tában van a halételek egészség-
re gyakorolt kedvező hatásával. 
Ennek ellenére a hazai halfogyasz-
tás még mindig elmarad az elvár-
hatótól. Magyarországon az egy 
főre jutó éves halfogyasztás alig 
5,2 kilogramm, ami egyötöde az 
európai uniós átlagnak” – mondta 
dr. Selyem Tóth Sándor, az Irányí-
tó Hatósági Főosztály főosztály-
vezetője. A szakember kiemelte: 
az egészségtudatos táplálkozás és 
a magyarországi gasztronómiai 
kultúra fejlődése szempontjából 
is fontos lenne, hogy a lakosság 
étrendjébe minél jobban beépül-
jön a halfogyasztás. Ehhez az első 
lépés az lehet, ha a fiatalabb kor-
osztályok tagjait is sikerül rávenni 
arra, hogy bátran kóstolják meg a 
halból készült ételeket.

Biztató, hogy az elmúlt idő-

szakban már lassú növekedés volt 
tapasztalható a hazai halfogyasz-
tásban. Ugyanakkor 2020-ra a cél 
a hazai halfogyasztás - ha nem 
is duplázása, de - jelentős növe-
lése, amihez még nagyon sokat 
kell tenni a halfogyasztás kultúrá-
jának népszerűsítése terén. Ennek 
érdekében indították útjára a 
Halászati Operatív Program (HOP 
2007-2013) keretében a „Kapj rá!” 
kampányt. A kezdeményezés célja, 
hogy a hazai fogyasztókkal meg-
ismertesse a halételek sokféleség-
ét, azok változatos ízvilágát, és 
felhívja a fiatalabb korosztályok 
figyelmét arra, hogy a nemzetközi 
viszonylatban trendi halfogyasztás 
jól beilleszthető a reformétkezés-
be, hiszen a halételek finomak és 
könnyen elkészíthetőek.

Tudjuk, hogy egészséges, mégis 
keveset fogyasztunk belőle
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A Víz-, Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbi-

zottság beszámolója a 2015. 
évi munkájáról.

Ha a 2015-ös esztendőt a Víz- 
Környezet- és Halgazdálkodási 
Szakbizottság részéről egy szóban 
kellene jellemeznünk, sajnos ez az 
egy szó az aszályos lenne. És ami 
még rosszabb, hogy ez már így 
volt 2014-ben, sőt 2013 második 
felében is. Mind a felszíni, mind a 
felszín alatti vízkészlet mennyisé-
gében hiány volt és jelenleg is ez 
tapasztalható.

A megyében lévő csatornáink 
többségében az átlagtól jóval keve-
sebb a víz, sőt az is előfordult, 
hogy egy-egy csatorna kiszáradt. 
A forró nyár miatt a párolgás – és 
szivárgásos vízveszteségek miatt 
a tározókban a vízszint kritikusra 
csökkent, veszélyeztetve ezzel a 
halállományt is. A nagy meleg és a 

frissítő víz hiánya miatt a tározók-
ban vízminőség romlás is előfor-
dult, jellemzően az alga megjele-
nése, a növényzet elburjánzása. 

A szövetség kezelésében lévő 
vizeket sem kerülték el ezek a 
problémák. A Halásztanyai-csator-
nánk jelenleg nem horgászható, 

annyira lecsökkent a vízszintje. 
A Holt-Szamosnak is volt olyan 
része, ahol a halőreink már nem 
tudtak csónakkal közlekedni az 
alacsony vízszint miatt, és itt még 
gondot okozott a lencse elszaporo-
dása is, ez sajnos nagyon visszave-
tette a horgászatot. Császárszállá-
son is nagyon lecsökkent a vízszint 
és a nagy melegnek tudható be a 
busa pusztulás is, ami szerencsére 
csak kismértékű volt. 5-6 db nagy 
busapusztulását észleltük. A víz-
minőség javítása érdekében itt kb. 
150 kg klórmeszet szórtunk ki.

A szakbizottsági munkát a hal-
védelem mellett az ellenőrzések 
képezték, (a tilalmi idők és méret-
korlátozások, a napi fogható meny-
nyiségek betartása, a horgászok-
mányok, ellenőrzése, stb.), melyet 
több esetben a főállású halőrök, 
polgárőrök és rendőrök bevoná-
sával végeztünk, a nagyobb haté-
konyság miatt. Továbbá elláttuk 
több esetben a szövetségi telepíté-
sek kísérését és a vízpart rendben 
tartását is. 

Januárban kezdtük a téli hal-
védelemre való felkészüléssel, 
szükség szerint lékeléssel, fény-
folyosók kialakításával, hiszen a 
fény hiányában az oxigéntermelő 
növényi produkció gyakorlatilag 
szünetel. Emiatt a halgazdálkodá-
si feladatok közül télen kiemelten 
fontos a víztér oxigénellátottságá-
nak folyamatos nyomon követése, 
a figyelő szolgálat felállítása.

Közös ellenőrzésre 6 alkalommal 
került sor rendőrök, polgárőrök, 
halőrök bevetésével, amit mindig 
egy közös megbeszélés, értékelés 
követett. Ezeket az ellenőrzése-
ket sikeresnek tartjuk és feltétlenül 
szükségesek a jövőben is. 

Az összevont ellenőrzéseken túl-
menően természetesen halőreink 
mindennap végzik halászati őri fel-
adataikat. 2015. évben összesen 29 
fővel szemben tettek feljelentést a 
halászati hatóságnál, ahol az alábbi 
határozatok születtek. A kiszabott 
pénzbírság mellett az állami jegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónaptól – 
15 hónapig terjedő időszakra. 

Gura Mihály
Víz-, Környezetvédelmi és Halgaz-

dálkodási Szakbizottság elnöke

Halvédelem és ellenőrzés

Amit a forrásnál a patak-
ba engedünk, az akár a 

tányérunkra is kerülhet.

Több méter magas, hulladékkal 
csipkézett fal az iszapban; erre a 
rendkívüli képződményre bukkan-
tak a nyár végén lelkes önkénte-
sek, amikor saját építésű hajóik-
kal eveztek a Tiszán. Nem csoda, 
hogy szúrta a szemüket a látvány, 
hiszen éppen szemetet szedtek a 
folyón. A szívszorító képződmény-
re a Tisza felső szakaszán, Zsurk 
község előtt, egy Tisza-kanyarban 
bukkantak rá expedíciójuk során 
a Tiszai PET Kupa résztvevői, a 
PET-kalózok. Az áradások során 
számtalan hulladékfajta rakódott 

le iszappal keveredve, amiből egy 
szabályos hulladékfal jött létre, 
melyben a szakértők szerint közel 
egy évtizedes hulladékdarabok is 
megbújhattak.

Bárki okulhatott Belőle
– Célunk nem volt más, mint 

felhívni a figyelmet a Tisza szeny-
nyezésére és élő vizeink védelmé-
nek fontosságára. Mert nemcsak az 
óceánban vannak úszó szemétszi-
getek, hanem Szőke Szerelmünk, a 
Tisza vizében is. Amit a forrásnál a 
patakba engedünk, az egyszer eljut 
az ártereinkbe, az ivóvizünkbe, a 
világ óceánjaiba, onnan pedig… 
talán még a tányérunkra is – hívta 
fel a figyelmet a probléma súlyos-

ságára Molnár Dávid Attila, a PET 
Kupa ötletgazdája.

határon túlról érkező 
palackáradat

Hazánk természetes vizekben 
igen gazdag ország. A sok termál-
fürdő, a strandok, a csapból zubo-

gó friss ivóvíz sokakat megnyug-
tat, de ha alaposabban szemügyre 
vesszük a térképet, kiderül, hogy 
ez a gazdagság nagyon ingatag 
lábakon áll. Folyóink egytől egyig 
határainkon túlról erednek, és hogy 
ez mekkora veszélyt hordoz magá-
ban, az jelzi, hogy a Tiszán az 
utóbbi évtizedekben rendszeressé 
vált az áradásokat kísérő PET, azaz 
műanyag pillepalack-áradat. A téli 
hónapokban felgyűlt hulladékot a 
tavaszi olvadékvizektől és esőtől 
megduzzadt folyó felveszi, átszál-
lítja az országhatáron, majd az 
itteni ártérben, homokszigeteken 
rakja le. A felhalmozódott uszadék 
sok esetben milliós károkat okoz, 
miközben a Tisza teljes hosszán 
kár keletkezik a növény-, és állat-
világban.

KM – TG

Hármat egy csapásra

„Ilyen nincs. Biztos, hogy az 
életben csak egyszer lehet valaki-
nek ilyen szerencséje” – lelkende-
zett Tanyi József, debreceni hor-
gászbarátom. Nos, igen! 

A történet lényege, hogy Jós-
kának van egy horgásztanyája a 
Hortobágy melletti Kadarcson. 
Csodálatos hely, szép fogási ered-
ményekkel fűszerezve. Többször 
jártam már ott. Szerettem volna 
viszonozni azt a sok élményt, 

melyben náluk lehetett részem, 
ezért meghívtam Székely Őzetanya 
bojlis tóra, egy kis örömpecázásra. 
Október második felében, kedvező 
időjárás közepette mindössze egy 
napra látogattunk ki a vízre. Én, 
aki megelégszem a kárászokkal 
is, nagyon szerettem volna, ha ő 
akaszt egy-két kapitális példányt. 
Nem csalódtunk. Nagyon jól telt a 
nap. Fogott egy 7-es nyurgát egy 
4 és 9 kg-os tükröst. Már jócskán 
szürkült, mikor úgy döntöttünk, 
indulunk haza. Mindent jól elpa-
koltunk, összeszereltük a bottar-
tókat. Legalulra került a kocsiba a 
pontymatrac. S mint a jó horgász, 
utoljára vettük ki a botokat. Már 
csak egy, a stégre letett botunk 
maradt. Jóska barátom feleségét 
kérte meg, aki szintén horgász, 
hogy „tekerje ki a botot”.  Jött is 
egy ideig a kifele a szerelés, majd 
hirtelen megállt. „Megakadt!” – 
jegyezte meg ő. „Az nem lehet, 
hisz itten nincsenek akadók.” – 
jegyeztem meg. 

A férj vette kezébe a botot, a 

zsinór feszült, de tényleg meg sem 
mozdult. Egy idő után mégis las-
san lehetett tekerni, de nem volt 
egyértelmű a húzás. Azért érzékel-
hető volt, hogy van valami a hor-
gon. Jó időbe tellett, míg közel ért 
a parthoz. Az volt a furcsa, hogy 
„teljesen szabálytalanul”, hol ide, 
hol oda húzott. Úgy 15 perc után 
lehetett látni a halat, csakhogy nem 
egyet, kettőt, a saját horogra akadt 
mellett egy „kantáros” is jött. Némi 
bizonytalankodás után a feleségek-
nek sikerült valahogy megmeríteni 
a két pontyot. Akkor derült ki, 
hogy még egy „aktív” zsinór van 
a vízen, vagyis még egy hal van 
valahol, ami szintén rá volt akadva 
a szerelékre. Nagy nehezen, kézzel 
húzva zsinórt, sikerült a partkö-
zelbe hozni és megmeríteni a har-
madik pontyot is. Vagyis, barátom 
egyszerre három halat fogott. Ez 
is „kantáros” volt. Siker nekünk, 
öröm a már teljesen kifáradt két 
vendéghalnak. Hisz kiszabadítás 
után, mivel a ponytmatracot sem 
sikerült hirtelen előkotorni, mér-

legelés nélkül, azonnal visszake-
rültek a vízbe. Csak úgy sacra, a 
három hal olyan 27 kg lehetett. 
Óriási élmény volt. Hozzáteszem, 
otthon azt a bizonyos gubancot 
szétszedve, nem kettő, négy lesza-
kadt szerelést bontottunk ki. Úgy 
tűnik, ez a két szerencsétlen jószág 
összeakadva az összes beszakadt 
szerelést összeszedte. Köszönjük 
Őzetanya, köszönjük természet!

Dankó Mihály

Hulladékfal a Tiszában

Vízterület neve A szabálysértés módja
Sza bály
sér tés 
száma

Kiszabott 
bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 12 30-70 E Ft

3-4 botos horgászat 6 30-50 E Ft

orvhalászat 1 25 E Ft

Halfajonként kifogható 
legkisebb méret megsértése

1 20 E Ft

Keleti 
főcsatorna jogosulatlan horgászat 6 35 E Ft

Császárszállás

Jogosulatlan horgászat 1 35 E Ft 

Helyi horgászrend 
megsértése, lopás, 
szabálysértés vétsége

2

Területi jegy 
bevonva, 10 ezer 
forint/fő bírság, 4 
hónapra eltiltás.

Összesen: 29

Csend van és nyugalom, 
csak a nád sejtelmes 

suttogása hallik és néha egy 
csobbanás a vízben. A hold 
fénye millió darabra törik a 
víz felszínén.

A csónak lágyan ring. Teljesen 
egyedül vagyok, csak néhány dene-
vér suhan hangtalan vadászatra.

A természet része vagyok most, 
ez az én birodalmam. Az éjszaka 
nagyon varázslatos ilyenkor.

De valami hiányzik. Amiért jöt-
tem. Sebaj! Előbb, utóbb a hor-
gomra akad. Felhők takarják el 
a holdat, földöntúli fényviszonyt 
kreálva.

A víz egyszerre életre kel. Csob-
banások, burványok és amire vár-
tam. A nád zizegése. Valami eszi!

Megdobban a szívem. Ez, akiért 
jöttem.

De vajon sikerül-e horogra csal-
nom. Nagyon kell vigyáznom, egy 
koppanás nem lehet a csónakban, 
mert akkor viszlát, elszelel. Mert 
nem buta őkelme.

Erjesztett kukoricát teszek a 
horogra és óvatosan beejtem az 
etetésre. Szinte hangja sincs.

Közben feltámad a szél és meg-
pengeti a nádhárfákat! A legszebb 
zene, amit ismerek.

Ez az ő ideje! Ilyenkor óvat-
lanabb. Mindjárt éjfél. Apró és 
rengeteg buborék tör a felszínre az 
úszómtól egy araszra.

A boton a kezem, mert mindjárt 
kezdődik a küzdelem. Az egyik 
legerősebb hal, amivel nem aján-

latos, könnyelműsködni. Azonnal 
kihasználná.

Az úszó emelkedik és félúton 
megáll. Ez az a pillanat, amikor 
be kell rántani a halnak! Meg is 
teszem.

Kemény a szerelésem, de rette-
netes ereje van az amurnak. Rög-
tön tudtam, hogy kapitális hal lesz, 
ha meg tudom fogni.

De csak viszi a zsinórt, irgal-
matlanul. A csónak is megbillen, 
az orsó meg kétségbeesetten süvít! 
Már nem sok fonott zsinórom 
maradt.

El kell oldoznom a csónakot. 
Muszáj!

Most végre sikerül visszanyerni, 
egy csomó zsinórt. Kezdek meg-
nyugodni, mert most már az enyém 

a kezdeményezés.

Igaz, ő vontat, de fárad is egy-
ben.

Aki nem fogott még igazán nagy 
halat, az nem tudja, miről szól a 
horgászat. Egy nemes küzdelem, 
ahol nincs döntetlen. Ez ki-ki ala-
pon működik.

Hirtelen megfordul és felém tör. 
Aha! Kezdődik a trükk tára.

Mint az őrült csévélem az orsót. 
Ha a csónak alá fordul, vége a 
küzdelemnek. Sikerül a csónakot 
is elfordítanom, a mai napig nem 
tudom, hogyan!

Már csak pár méterre van a 
csónaktól. A felszínen burványlik 
őkelme!

Na, most kell igazán vigyázni! A 
féket kiengedem, 
mert most jön 
a trükktára 

vége.

Ha megpróbálom szákolni, ki 
fog törni. Nem annyira fáradt, mint 
amilyennek látszik. És persze! Ki 
is lő, mint a villám. De most már 
nem menekülhet, én sem vagyok 
kezdő.

Még csap egy-két tiszteletkört, 
de ez már nem az igazi. Itt van a 
ladik mellett, egy méterre. Óvato-
san csúsztatom alá a merítőhálót! 

Végre az enyém. Nagyon szép 
hal, olyan 24-25 kiló körüli. 

És fenségesen szép.
Nincs szívem megtartani  a ter-

mészet eme remekét. Egy búcsú 
puszi a homlokára és mehet, ahon-
nan jött!

Az éjszaka királya!
Katona Zoltán

Az éjszaka királya!
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November 7-én megtartot-
ta hagyományos idényzáró 

versenyét a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület a rakamazi Nagy- 
Morotván. Igazi csípős rablóhalas 
idő volt, amely próbára tette még 
a legelszántabb horgászokat is. A 
versenyzőket nem riasztotta el se 

a hideg, se a köd, hiszen 11 csapat 
nevezett be a vízparti-, és 9 csapat 
a csónakos kategóriás versenyre.

Az első csukákat szinte már 
az első percekben megfogták a 
résztvevők, de bizony a többiért 
már alaposan meg kellett küzdeni. 
Sokak szerint, ilyenkor egy kis 
szerencse sem jön rosszul. Talán, 
ha szikrázva felragyog a nap, talán 
ha hamarabb felszáll a köd, talán ... 
– de az már egy másik horgásznap 
története lesz.

A vízparton egy családi páros 
bizonyult a legeredményesebbnek. 
Dankó Robi a korábbi horgász-
sulis bajnok, a papájával együtt 
egy szép csukával megnyerte a 

kategóriáját. Jól jött az „öregha-
lász” nagypapa hasznos tanácsa is 
a háttérből.

A csónakból horgászók közül 
a legjobbnak két helyi horgász, 
Tóth Zoltán és Pirint Mihály bizo-
nyult. Tóth Zoltán fogta a verseny 
legnagyobb halát is egy több mint 
két kilógrammos csukát. A szépko-
rúak becsületét Mokánszki Mihály 
és Gagna János mentette meg, a 
szinte utolsó percekben pergetve 
fogott 1960 grammos csukájukkal. 
János az elmúlt évben is ott volt a 
győztesek között, igaz akkor még 
a tavalyi bajnok Partizer Ferenc 
oldalán. Erre mondták a többiek, 
hogy a párválasztáshoz is kell a 
szerencse!

 Voltak, akik több mint 100 km-
ről érkeztek, és ha a siker most el 
is maradt, ígérték, hogy jövőre egy 
kis helyismerettel felvértezve újra 
megküzdenek a helyi horgászok-
kal.  A versenyen részt vett Bodnár 
László polgármester, aki sokat tett 
a verseny színvonalas megtartása 

érdekében, és bizony az év végén 
az önkormányzat anyagi támogatá-
sa is jól jött.

 A díjakat és az értékes nyere-
ményeket Takácsné Bánlaki Anikó 
az önkormányzat alpolgármestere 
és Borbély Mihály, egyesületünk 
elnöke adta át. A díjátadást követő-
en egy igazán finom hurka-kolbász 
ebéddel láttunk vendégül minden 
kitartó horgászt.

Biri Imre Cormorán STE, alelnök

Páros csukafogó verseny

Találkozás egy elemen-
táris erejű szépséggel

Csupán a hal helyét kell 
megkeresni a vízben

Mikor fogjon az ember 
pontyot, ha nem október-

ben? Na, majd megajándé-
kozom magamat egy egész 
napos horgászattal a névna-
pomon – terveztem a követ-
kező alkalmat magamban. 

Az eső meghiúsította tervemet, 
sőt, a következő napon még pocsé-
kabb idő lett. A harmadik napi 
előrejelzés gyökeres fordulatot 
ígért. Rohantam is a Tiszára, s lőn, 
9 órakor lendült botom, no meg 
a karom is, közel negyedórányi 
intenzív „reggeli tornát” követően 
sikerült szákba terelnem életem 
(eddigi) legnagyobb aranyhasúját: 
16 kg! (A hossza 85, profilindexe 
75 cm.)

Hihetetlen élmény és hihetet-
len öröm vadvízen találkozni egy 
ilyen elementáris erővel rendelke-
ző szépséggel. Három szem cse-
megekukoricára csábult el őkelme, 
amelyet apró, mindössze négyes 
méretű horgon kínáltam fel.

A tiszai nyurga gasztronómi-

ai értéke messze felülmúlja más 
vízben nevelkedett fajtársaiét. Aki 
még nem ízlelte, az elfogultsággal 
vádolhat, de fogalma sem lehet 
arról, mennyire ízes, aromás cse-
mege. A nagy pontyokat eleve 
ehetetlenül kövérnek tartja minden 
horgász. Nos, örömmel jelentem, 
ennek a potyinak még a hasa alján 
sem volt egy fikarcnyi zsír sem. 
Családommal megkóstoltuk, és 
éppen olyan finomnak ítéltük, mint 
a 3–4 kg-os példányokat. Minden 
sporttársamnak hasonló élménye-
ket kívánok!

Tóth Nándor, a Vasutas Hor-
gász és Természetvédelmi Egye-
sület tagja

A nyíregyházi Haraszkó Csaba 
vallja, hogy késő ősszel is érde-
mes nagy halra horgászni. Igaz, 
ahhoz olyan víz is kell, ahol meg-
találhatók a kapitális pontyok. A 
közelmúltban a harsányi bojlis 
tavat faggatta botjaival, s bizony 
megakasztott pár termetes halat. 
Akik oda járnak, azoknak mind-
ez roppant természetes, hiszen a 
tóban nem ritkák az ilyen fogások. 
Ugyanakkor az őszi szezon telje-
sen más a nyárihoz képest a halak 
táplálkozási és vándorlási szokásai 
miatt.

– Nem számítok sok kapásra, 
de az a néhány nagy legyen. A 
nagy etetések helyett ilyenkor 
sokkal fontosabb a halak tartóz-
kodási helyének a megtalálása – 
magyarázta Csaba. – Fontos a tak-
tika helyes megválasztása, annak 
köszönhetem, hogy most legutóbb 
három nagy halat fogtam. A pon-
tyokat ugyanis a tónak olyan részén 
akasztottam meg, ahol egész évben 
alig van fogás, vagyis keresnem 
kellett a halakat. Máskülönben 
simán megúsztam volna kapás nél-

kül azt a kirándulást. Bár mindig 
csodálatos érzés ekkora pontyokat 
fogni, de ennek a horgásztúrának a 
különlegessége a helyzetfelismerés 
volt, na, meg egy kis szerencse is 
kellett hozzá.

Kíváncsiak voltunk arra, vajon 
szokott-e Csaba csukázni a téli 
hónapokban.

– Nem szoktam más halra hor-
gászni, úgy is mondhatjuk, hogy 
ez a „szakterületem”, és termé-
szetesen a szponzoraim is ezt vár-
ják el tőlem. Ha az idő engedi, 
akkor egész télen horgászom majd 
– pontyra. A következő alkalom-
mal egy mély vizű bányatóhoz 
látogatok el. Arra keresem majd a 
választ, hogy ott milyen techniká-
val lehet nagy pontyot fogni. 

KM-MML

Megkezdődött a rétközi térség 
legnagyobb beruházása
A Rétközi-tó és környéke 

évtizedek óta fontos sze-
repet tölt be térségünk éle-
tében. Nem csoda, hogy már 
az előkészítési fázisban nagy 
érdeklődés övezte azt a pro-
jektet, aminek köszönhetően 
újjáéled és számos funkciót 
kap ez a természeti kincs.

Valóságos ökológiai katasztrófa 
aggódó szemtanúi voltunk 2013-
ban és 2014-ben, amikor a tó 
kiszáradt. A környékbeliek egyik 
kedvenc kirándulóhelye indult el a 
pusztulás útján, s ezzel együtt több 
száz, részben védett vagy foko-
zottan védett állat- és növényfaj 
természetes élőhelye került végve-
szélybe. A térségi települések lakói 
azonban nem törődtek bele a vesz-
teségbe, így Szabolcsveresmart, 
Kékcse, Döge és Kisvárda lakos-
sága és vezetői összefogtak, hogy 
megmentsék a Rétközi-tavat, és 
visszaállítsák annak egyedülállóan 
gazdag élővilágát, amihez a Felső-
Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
munkatársai adnak segítséget.

– Célunk, egy olyan turiszti-
kai központ létrehozása, amely 
hozzájárul a magas színvonalú és 
egyedi kikapcsolódási lehetőség 
biztosításához.”– mondta el Lele-
szi Tibor, Kisvárda polgármestere, 
aki városvezető társaival együtt 
jelentős szerepet vállalt abban, 
hogy szoros kohézióban, környező 

településekkel karöltve jöhessen 
létre az együttműködés a közös cél 
érdekében. 

– Büszke vagyok rá, hogy az 
ország egyik legnagyobb léptékű 
élőhelyvédelmi rekonstrukciós 
beruházása itt, nálunk valósul meg 
– nyilatkozta dr. Seszták Miklós. A 
nemzeti fejlesztési miniszter azok-
ról a nehézségekről és erőfeszíté-
sekről is szólt, ami ahhoz kellett, 
hogy révbe érjen ez a fejlesztés. – 
Ezzel a projekttel példát mutatunk 
az egész ország számára felelős, 
környezettudatos gondolkodásból, 
és megmutatjuk, hogy összefogás-
sal sok minden lehetséges. Bízom 
benne, hogy a közös erőfeszíté-
seknek köszönhetően a víztározó 
hamarosan újra megtelik vízzel, 
a tó és környéke újra benépesül, 

a területre pedig visszaköltözik a 
természetes harmónia és az élet.” 
– tette hozzá térségünk országgyű-
lési képviselője.

A több mint 1 milliárd forint fej-
lesztési támogatásból megvalósuló 
beruházás projektvezetője dr. Nagy 
Péter a 470 hektárnyi terület hely-
reállításával kapcsolatban elmond-
ta: – Személyes meggyőződésem, 
hogy ezzel a nagyszabású projekt-
tel a későbbiekben megvalósítható 
beruházások alapjait és lehetőségeit 
teremtjük meg. Az elvégzett mun-
ka és az anyagi ráfordítások pedig 
mindenképpen megtérülnek majd, 
hiszen új munkahelyeket teremtünk. 
S ami talán ennek a térségnek a leg-
fontosabb: itt tartunk és ide vonzunk 
majd másokat is.” – jelentette ki dr. 
Nagy Péter, Döge polgármestere

A Rétközi-tó a Felső-Tisza vidék 
26 éve épült legnagyobb jelentő-
ségű tározója, feltöltött állapotban 
Magyarország egyik legnagyobb 
mesterséges tava. A konzorcium 
feladata és célja, hogy a tó eredeti 
állapotát visszaállítva, számos bőví-
téssel és lehetőséggel kiegészítve, 
egy egyedi és igényes kikapcsolódá-
si lehetőséget szolgáltasson a turis-
táknak, megteremtve ezzel a Rét-
közi- tó jövőjét. Ez a közös projekt 
kiemelt jelentőségű, erősíti a telepü-
lések szoros együttműködését is.

A térség egyik legnagyobb beru-
házása valósulhat meg Kisvárda 
környékén, mely egy rendkívül 
összetett és minden bizonnyal 
pozitív folyamatot indít el a közel-
jövőben. Durucz Gabi

Megjelent a KM-ben

A Szamos–Kraszna-közi 
árapasztó tározót tavaly adták át, 
nemrégiben pedig felavatták a 
Beregi árapasztó tározót. Az ava-
tási ünnepséget Tarpa határában 
azon a szakaszon tartották meg, 
ahol 2001. március 6-án a meg-
áradt Tisza átszakította a gátat, és 
a bezúduló víz elárasztotta a bere-
gi településeket. Ahol egykoron 
átszakadt a gát, ott ma már hatal-
mas zsilip várja, hogy rendkívül 
magas árhullám esetén átengedje a 
vizet a tározóba.

Rengeteg földet kellett meg-
mozgatni: a tározót körül ölelő töl-
tések megépítéséhez 1,85 millió 
köbméter anyagra volt szükség. 
A teljes védelmi rendszer kiépí-
tése 33 milliárd forintból való-
sult meg, a kivitelezéskor 69 víz-

védelmi műtárgy épült. Mint dr. 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter beszédében kiemelte, az 
árapasztó tározó 19 település 23 
ezer lakosának jelent biztonságot; 
a térség életében valódi mérföldkő 
ez a beruházás, hiszen senki sem 
szeretné átélni a korábbi árvizet. 
Szólt arról is a tárca vezetője, hogy 
a fejlesztések nem állnak le, 2014 
és 2020 között további milliárdo-
kat fordít az ország az árvíz elleni 
védekezésre, gátak magasítására, 
erősítésére.

Dr. Tilki Attila országgyűlési 
képviselő beszédében utalt arra, ha 
2–3 napig esik az eső, már várható 
Kárpátaljáról az áradás. Szeren-
csére szoros az együttműködés a 
magyar és az ukrán árvízvédelmi 
hatóságok között, azonban az ára-

dás gyorsasága és nagysága miatt 
a védművek fejlesztését, erősítését 

folytatni kell. Biztonságos legyen a 
jövő! KM-MML

Biztonságosabb lesz a Beregben élők jövője

Lenyűgöző látvány a 
hatalmas zsilip
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November 7-én megtartot-
ta hagyományos idényzáró 

versenyét a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület a rakamazi Nagy- 
Morotván. Igazi csípős rablóhalas 
idő volt, amely próbára tette még 
a legelszántabb horgászokat is. A 
versenyzőket nem riasztotta el se 

a hideg, se a köd, hiszen 11 csapat 
nevezett be a vízparti-, és 9 csapat 
a csónakos kategóriás versenyre.

Az első csukákat szinte már 
az első percekben megfogták a 
résztvevők, de bizony a többiért 
már alaposan meg kellett küzdeni. 
Sokak szerint, ilyenkor egy kis 
szerencse sem jön rosszul. Talán, 
ha szikrázva felragyog a nap, talán 
ha hamarabb felszáll a köd, talán ... 
– de az már egy másik horgásznap 
története lesz.

A vízparton egy családi páros 
bizonyult a legeredményesebbnek. 
Dankó Robi a korábbi horgász-
sulis bajnok, a papájával együtt 
egy szép csukával megnyerte a 

kategóriáját. Jól jött az „öregha-
lász” nagypapa hasznos tanácsa is 
a háttérből.

A csónakból horgászók közül 
a legjobbnak két helyi horgász, 
Tóth Zoltán és Pirint Mihály bizo-
nyult. Tóth Zoltán fogta a verseny 
legnagyobb halát is egy több mint 
két kilógrammos csukát. A szépko-
rúak becsületét Mokánszki Mihály 
és Gagna János mentette meg, a 
szinte utolsó percekben pergetve 
fogott 1960 grammos csukájukkal. 
János az elmúlt évben is ott volt a 
győztesek között, igaz akkor még 
a tavalyi bajnok Partizer Ferenc 
oldalán. Erre mondták a többiek, 
hogy a párválasztáshoz is kell a 
szerencse!

 Voltak, akik több mint 100 km-
ről érkeztek, és ha a siker most el 
is maradt, ígérték, hogy jövőre egy 
kis helyismerettel felvértezve újra 
megküzdenek a helyi horgászok-
kal.  A versenyen részt vett Bodnár 
László polgármester, aki sokat tett 
a verseny színvonalas megtartása 

érdekében, és bizony az év végén 
az önkormányzat anyagi támogatá-
sa is jól jött.

 A díjakat és az értékes nyere-
ményeket Takácsné Bánlaki Anikó 
az önkormányzat alpolgármestere 
és Borbély Mihály, egyesületünk 
elnöke adta át. A díjátadást követő-
en egy igazán finom hurka-kolbász 
ebéddel láttunk vendégül minden 
kitartó horgászt.

Biri Imre Cormorán STE, alelnök

Páros csukafogó verseny

Találkozás egy elemen-
táris erejű szépséggel

Csupán a hal helyét kell 
megkeresni a vízben

Mikor fogjon az ember 
pontyot, ha nem október-

ben? Na, majd megajándé-
kozom magamat egy egész 
napos horgászattal a névna-
pomon – terveztem a követ-
kező alkalmat magamban. 

Az eső meghiúsította tervemet, 
sőt, a következő napon még pocsé-
kabb idő lett. A harmadik napi 
előrejelzés gyökeres fordulatot 
ígért. Rohantam is a Tiszára, s lőn, 
9 órakor lendült botom, no meg 
a karom is, közel negyedórányi 
intenzív „reggeli tornát” követően 
sikerült szákba terelnem életem 
(eddigi) legnagyobb aranyhasúját: 
16 kg! (A hossza 85, profilindexe 
75 cm.)

Hihetetlen élmény és hihetet-
len öröm vadvízen találkozni egy 
ilyen elementáris erővel rendelke-
ző szépséggel. Három szem cse-
megekukoricára csábult el őkelme, 
amelyet apró, mindössze négyes 
méretű horgon kínáltam fel.

A tiszai nyurga gasztronómi-

ai értéke messze felülmúlja más 
vízben nevelkedett fajtársaiét. Aki 
még nem ízlelte, az elfogultsággal 
vádolhat, de fogalma sem lehet 
arról, mennyire ízes, aromás cse-
mege. A nagy pontyokat eleve 
ehetetlenül kövérnek tartja minden 
horgász. Nos, örömmel jelentem, 
ennek a potyinak még a hasa alján 
sem volt egy fikarcnyi zsír sem. 
Családommal megkóstoltuk, és 
éppen olyan finomnak ítéltük, mint 
a 3–4 kg-os példányokat. Minden 
sporttársamnak hasonló élménye-
ket kívánok!

Tóth Nándor, a Vasutas Hor-
gász és Természetvédelmi Egye-
sület tagja

A nyíregyházi Haraszkó Csaba 
vallja, hogy késő ősszel is érde-
mes nagy halra horgászni. Igaz, 
ahhoz olyan víz is kell, ahol meg-
találhatók a kapitális pontyok. A 
közelmúltban a harsányi bojlis 
tavat faggatta botjaival, s bizony 
megakasztott pár termetes halat. 
Akik oda járnak, azoknak mind-
ez roppant természetes, hiszen a 
tóban nem ritkák az ilyen fogások. 
Ugyanakkor az őszi szezon telje-
sen más a nyárihoz képest a halak 
táplálkozási és vándorlási szokásai 
miatt.

– Nem számítok sok kapásra, 
de az a néhány nagy legyen. A 
nagy etetések helyett ilyenkor 
sokkal fontosabb a halak tartóz-
kodási helyének a megtalálása – 
magyarázta Csaba. – Fontos a tak-
tika helyes megválasztása, annak 
köszönhetem, hogy most legutóbb 
három nagy halat fogtam. A pon-
tyokat ugyanis a tónak olyan részén 
akasztottam meg, ahol egész évben 
alig van fogás, vagyis keresnem 
kellett a halakat. Máskülönben 
simán megúsztam volna kapás nél-

kül azt a kirándulást. Bár mindig 
csodálatos érzés ekkora pontyokat 
fogni, de ennek a horgásztúrának a 
különlegessége a helyzetfelismerés 
volt, na, meg egy kis szerencse is 
kellett hozzá.

Kíváncsiak voltunk arra, vajon 
szokott-e Csaba csukázni a téli 
hónapokban.

– Nem szoktam más halra hor-
gászni, úgy is mondhatjuk, hogy 
ez a „szakterületem”, és termé-
szetesen a szponzoraim is ezt vár-
ják el tőlem. Ha az idő engedi, 
akkor egész télen horgászom majd 
– pontyra. A következő alkalom-
mal egy mély vizű bányatóhoz 
látogatok el. Arra keresem majd a 
választ, hogy ott milyen techniká-
val lehet nagy pontyot fogni. 
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évtizedek óta fontos sze-
repet tölt be térségünk éle-
tében. Nem csoda, hogy már 
az előkészítési fázisban nagy 
érdeklődés övezte azt a pro-
jektet, aminek köszönhetően 
újjáéled és számos funkciót 
kap ez a természeti kincs.

Valóságos ökológiai katasztrófa 
aggódó szemtanúi voltunk 2013-
ban és 2014-ben, amikor a tó 
kiszáradt. A környékbeliek egyik 
kedvenc kirándulóhelye indult el a 
pusztulás útján, s ezzel együtt több 
száz, részben védett vagy foko-
zottan védett állat- és növényfaj 
természetes élőhelye került végve-
szélybe. A térségi települések lakói 
azonban nem törődtek bele a vesz-
teségbe, így Szabolcsveresmart, 
Kékcse, Döge és Kisvárda lakos-
sága és vezetői összefogtak, hogy 
megmentsék a Rétközi-tavat, és 
visszaállítsák annak egyedülállóan 
gazdag élővilágát, amihez a Felső-
Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
munkatársai adnak segítséget.

– Célunk, egy olyan turiszti-
kai központ létrehozása, amely 
hozzájárul a magas színvonalú és 
egyedi kikapcsolódási lehetőség 
biztosításához.”– mondta el Lele-
szi Tibor, Kisvárda polgármestere, 
aki városvezető társaival együtt 
jelentős szerepet vállalt abban, 
hogy szoros kohézióban, környező 

településekkel karöltve jöhessen 
létre az együttműködés a közös cél 
érdekében. 

– Büszke vagyok rá, hogy az 
ország egyik legnagyobb léptékű 
élőhelyvédelmi rekonstrukciós 
beruházása itt, nálunk valósul meg 
– nyilatkozta dr. Seszták Miklós. A 
nemzeti fejlesztési miniszter azok-
ról a nehézségekről és erőfeszíté-
sekről is szólt, ami ahhoz kellett, 
hogy révbe érjen ez a fejlesztés. – 
Ezzel a projekttel példát mutatunk 
az egész ország számára felelős, 
környezettudatos gondolkodásból, 
és megmutatjuk, hogy összefogás-
sal sok minden lehetséges. Bízom 
benne, hogy a közös erőfeszíté-
seknek köszönhetően a víztározó 
hamarosan újra megtelik vízzel, 
a tó és környéke újra benépesül, 

a területre pedig visszaköltözik a 
természetes harmónia és az élet.” 
– tette hozzá térségünk országgyű-
lési képviselője.
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lesztési támogatásból megvalósuló 
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S ami talán ennek a térségnek a leg-
fontosabb: itt tartunk és ide vonzunk 
majd másokat is.” – jelentette ki dr. 
Nagy Péter, Döge polgármestere
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Magyarország egyik legnagyobb 
mesterséges tava. A konzorcium 
feladata és célja, hogy a tó eredeti 
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egy egyedi és igényes kikapcsolódá-
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pozitív folyamatot indít el a közel-
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nemrégiben pedig felavatták a 
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tási ünnepséget Tarpa határában 
azon a szakaszon tartották meg, 
ahol 2001. március 6-án a meg-
áradt Tisza átszakította a gátat, és 
a bezúduló víz elárasztotta a bere-
gi településeket. Ahol egykoron 
átszakadt a gát, ott ma már hatal-
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mozgatni: a tározót körül ölelő töl-
tések megépítéséhez 1,85 millió 
köbméter anyagra volt szükség. 
A teljes védelmi rendszer kiépí-
tése 33 milliárd forintból való-
sult meg, a kivitelezéskor 69 víz-

védelmi műtárgy épült. Mint dr. 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter beszédében kiemelte, az 
árapasztó tározó 19 település 23 
ezer lakosának jelent biztonságot; 
a térség életében valódi mérföldkő 
ez a beruházás, hiszen senki sem 
szeretné átélni a korábbi árvizet. 
Szólt arról is a tárca vezetője, hogy 
a fejlesztések nem állnak le, 2014 
és 2020 között további milliárdo-
kat fordít az ország az árvíz elleni 
védekezésre, gátak magasítására, 
erősítésére.

Dr. Tilki Attila országgyűlési 
képviselő beszédében utalt arra, ha 
2–3 napig esik az eső, már várható 
Kárpátaljáról az áradás. Szeren-
csére szoros az együttműködés a 
magyar és az ukrán árvízvédelmi 
hatóságok között, azonban az ára-

dás gyorsasága és nagysága miatt 
a védművek fejlesztését, erősítését 

folytatni kell. Biztonságos legyen a 
jövő! KM-MML

Biztonságosabb lesz a Beregben élők jövője

Lenyűgöző látvány a 
hatalmas zsilip
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A Víz-, Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbi-

zottság beszámolója a 2015. 
évi munkájáról.

Ha a 2015-ös esztendőt a Víz- 
Környezet- és Halgazdálkodási 
Szakbizottság részéről egy szóban 
kellene jellemeznünk, sajnos ez az 
egy szó az aszályos lenne. És ami 
még rosszabb, hogy ez már így 
volt 2014-ben, sőt 2013 második 
felében is. Mind a felszíni, mind a 
felszín alatti vízkészlet mennyisé-
gében hiány volt és jelenleg is ez 
tapasztalható.

A megyében lévő csatornáink 
többségében az átlagtól jóval keve-
sebb a víz, sőt az is előfordult, 
hogy egy-egy csatorna kiszáradt. 
A forró nyár miatt a párolgás – és 
szivárgásos vízveszteségek miatt 
a tározókban a vízszint kritikusra 
csökkent, veszélyeztetve ezzel a 
halállományt is. A nagy meleg és a 

frissítő víz hiánya miatt a tározók-
ban vízminőség romlás is előfor-
dult, jellemzően az alga megjele-
nése, a növényzet elburjánzása. 

A szövetség kezelésében lévő 
vizeket sem kerülték el ezek a 
problémák. A Halásztanyai-csator-
nánk jelenleg nem horgászható, 

annyira lecsökkent a vízszintje. 
A Holt-Szamosnak is volt olyan 
része, ahol a halőreink már nem 
tudtak csónakkal közlekedni az 
alacsony vízszint miatt, és itt még 
gondot okozott a lencse elszaporo-
dása is, ez sajnos nagyon visszave-
tette a horgászatot. Császárszállá-
son is nagyon lecsökkent a vízszint 
és a nagy melegnek tudható be a 
busa pusztulás is, ami szerencsére 
csak kismértékű volt. 5-6 db nagy 
busapusztulását észleltük. A víz-
minőség javítása érdekében itt kb. 
150 kg klórmeszet szórtunk ki.

A szakbizottsági munkát a hal-
védelem mellett az ellenőrzések 
képezték, (a tilalmi idők és méret-
korlátozások, a napi fogható meny-
nyiségek betartása, a horgászok-
mányok, ellenőrzése, stb.), melyet 
több esetben a főállású halőrök, 
polgárőrök és rendőrök bevoná-
sával végeztünk, a nagyobb haté-
konyság miatt. Továbbá elláttuk 
több esetben a szövetségi telepíté-
sek kísérését és a vízpart rendben 
tartását is. 

Januárban kezdtük a téli hal-
védelemre való felkészüléssel, 
szükség szerint lékeléssel, fény-
folyosók kialakításával, hiszen a 
fény hiányában az oxigéntermelő 
növényi produkció gyakorlatilag 
szünetel. Emiatt a halgazdálkodá-
si feladatok közül télen kiemelten 
fontos a víztér oxigénellátottságá-
nak folyamatos nyomon követése, 
a figyelő szolgálat felállítása.

Közös ellenőrzésre 6 alkalommal 
került sor rendőrök, polgárőrök, 
halőrök bevetésével, amit mindig 
egy közös megbeszélés, értékelés 
követett. Ezeket az ellenőrzése-
ket sikeresnek tartjuk és feltétlenül 
szükségesek a jövőben is. 

Az összevont ellenőrzéseken túl-
menően természetesen halőreink 
mindennap végzik halászati őri fel-
adataikat. 2015. évben összesen 29 
fővel szemben tettek feljelentést a 
halászati hatóságnál, ahol az alábbi 
határozatok születtek. A kiszabott 
pénzbírság mellett az állami jegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónaptól – 
15 hónapig terjedő időszakra. 

Gura Mihály
Víz-, Környezetvédelmi és Halgaz-

dálkodási Szakbizottság elnöke

Halvédelem és ellenőrzés

Amit a forrásnál a patak-
ba engedünk, az akár a 

tányérunkra is kerülhet.

Több méter magas, hulladékkal 
csipkézett fal az iszapban; erre a 
rendkívüli képződményre bukkan-
tak a nyár végén lelkes önkénte-
sek, amikor saját építésű hajóik-
kal eveztek a Tiszán. Nem csoda, 
hogy szúrta a szemüket a látvány, 
hiszen éppen szemetet szedtek a 
folyón. A szívszorító képződmény-
re a Tisza felső szakaszán, Zsurk 
község előtt, egy Tisza-kanyarban 
bukkantak rá expedíciójuk során 
a Tiszai PET Kupa résztvevői, a 
PET-kalózok. Az áradások során 
számtalan hulladékfajta rakódott 

le iszappal keveredve, amiből egy 
szabályos hulladékfal jött létre, 
melyben a szakértők szerint közel 
egy évtizedes hulladékdarabok is 
megbújhattak.

Bárki okulhatott Belőle
– Célunk nem volt más, mint 

felhívni a figyelmet a Tisza szeny-
nyezésére és élő vizeink védelmé-
nek fontosságára. Mert nemcsak az 
óceánban vannak úszó szemétszi-
getek, hanem Szőke Szerelmünk, a 
Tisza vizében is. Amit a forrásnál a 
patakba engedünk, az egyszer eljut 
az ártereinkbe, az ivóvizünkbe, a 
világ óceánjaiba, onnan pedig… 
talán még a tányérunkra is – hívta 
fel a figyelmet a probléma súlyos-

ságára Molnár Dávid Attila, a PET 
Kupa ötletgazdája.

határon túlról érkező 
palackáradat

Hazánk természetes vizekben 
igen gazdag ország. A sok termál-
fürdő, a strandok, a csapból zubo-

gó friss ivóvíz sokakat megnyug-
tat, de ha alaposabban szemügyre 
vesszük a térképet, kiderül, hogy 
ez a gazdagság nagyon ingatag 
lábakon áll. Folyóink egytől egyig 
határainkon túlról erednek, és hogy 
ez mekkora veszélyt hordoz magá-
ban, az jelzi, hogy a Tiszán az 
utóbbi évtizedekben rendszeressé 
vált az áradásokat kísérő PET, azaz 
műanyag pillepalack-áradat. A téli 
hónapokban felgyűlt hulladékot a 
tavaszi olvadékvizektől és esőtől 
megduzzadt folyó felveszi, átszál-
lítja az országhatáron, majd az 
itteni ártérben, homokszigeteken 
rakja le. A felhalmozódott uszadék 
sok esetben milliós károkat okoz, 
miközben a Tisza teljes hosszán 
kár keletkezik a növény-, és állat-
világban.

KM – TG

Hármat egy csapásra

„Ilyen nincs. Biztos, hogy az 
életben csak egyszer lehet valaki-
nek ilyen szerencséje” – lelkende-
zett Tanyi József, debreceni hor-
gászbarátom. Nos, igen! 

A történet lényege, hogy Jós-
kának van egy horgásztanyája a 
Hortobágy melletti Kadarcson. 
Csodálatos hely, szép fogási ered-
ményekkel fűszerezve. Többször 
jártam már ott. Szerettem volna 
viszonozni azt a sok élményt, 

melyben náluk lehetett részem, 
ezért meghívtam Székely Őzetanya 
bojlis tóra, egy kis örömpecázásra. 
Október második felében, kedvező 
időjárás közepette mindössze egy 
napra látogattunk ki a vízre. Én, 
aki megelégszem a kárászokkal 
is, nagyon szerettem volna, ha ő 
akaszt egy-két kapitális példányt. 
Nem csalódtunk. Nagyon jól telt a 
nap. Fogott egy 7-es nyurgát egy 
4 és 9 kg-os tükröst. Már jócskán 
szürkült, mikor úgy döntöttünk, 
indulunk haza. Mindent jól elpa-
koltunk, összeszereltük a bottar-
tókat. Legalulra került a kocsiba a 
pontymatrac. S mint a jó horgász, 
utoljára vettük ki a botokat. Már 
csak egy, a stégre letett botunk 
maradt. Jóska barátom feleségét 
kérte meg, aki szintén horgász, 
hogy „tekerje ki a botot”.  Jött is 
egy ideig a kifele a szerelés, majd 
hirtelen megállt. „Megakadt!” – 
jegyezte meg ő. „Az nem lehet, 
hisz itten nincsenek akadók.” – 
jegyeztem meg. 

A férj vette kezébe a botot, a 

zsinór feszült, de tényleg meg sem 
mozdult. Egy idő után mégis las-
san lehetett tekerni, de nem volt 
egyértelmű a húzás. Azért érzékel-
hető volt, hogy van valami a hor-
gon. Jó időbe tellett, míg közel ért 
a parthoz. Az volt a furcsa, hogy 
„teljesen szabálytalanul”, hol ide, 
hol oda húzott. Úgy 15 perc után 
lehetett látni a halat, csakhogy nem 
egyet, kettőt, a saját horogra akadt 
mellett egy „kantáros” is jött. Némi 
bizonytalankodás után a feleségek-
nek sikerült valahogy megmeríteni 
a két pontyot. Akkor derült ki, 
hogy még egy „aktív” zsinór van 
a vízen, vagyis még egy hal van 
valahol, ami szintén rá volt akadva 
a szerelékre. Nagy nehezen, kézzel 
húzva zsinórt, sikerült a partkö-
zelbe hozni és megmeríteni a har-
madik pontyot is. Vagyis, barátom 
egyszerre három halat fogott. Ez 
is „kantáros” volt. Siker nekünk, 
öröm a már teljesen kifáradt két 
vendéghalnak. Hisz kiszabadítás 
után, mivel a ponytmatracot sem 
sikerült hirtelen előkotorni, mér-

legelés nélkül, azonnal visszake-
rültek a vízbe. Csak úgy sacra, a 
három hal olyan 27 kg lehetett. 
Óriási élmény volt. Hozzáteszem, 
otthon azt a bizonyos gubancot 
szétszedve, nem kettő, négy lesza-
kadt szerelést bontottunk ki. Úgy 
tűnik, ez a két szerencsétlen jószág 
összeakadva az összes beszakadt 
szerelést összeszedte. Köszönjük 
Őzetanya, köszönjük természet!

Dankó Mihály

Hulladékfal a Tiszában

Vízterület neve A szabálysértés módja
Sza bály
sér tés 
száma

Kiszabott 
bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 12 30-70 E Ft

3-4 botos horgászat 6 30-50 E Ft

orvhalászat 1 25 E Ft

Halfajonként kifogható 
legkisebb méret megsértése

1 20 E Ft

Keleti 
főcsatorna jogosulatlan horgászat 6 35 E Ft

Császárszállás

Jogosulatlan horgászat 1 35 E Ft 

Helyi horgászrend 
megsértése, lopás, 
szabálysértés vétsége

2

Területi jegy 
bevonva, 10 ezer 
forint/fő bírság, 4 
hónapra eltiltás.

Összesen: 29

Csend van és nyugalom, 
csak a nád sejtelmes 

suttogása hallik és néha egy 
csobbanás a vízben. A hold 
fénye millió darabra törik a 
víz felszínén.

A csónak lágyan ring. Teljesen 
egyedül vagyok, csak néhány dene-
vér suhan hangtalan vadászatra.

A természet része vagyok most, 
ez az én birodalmam. Az éjszaka 
nagyon varázslatos ilyenkor.

De valami hiányzik. Amiért jöt-
tem. Sebaj! Előbb, utóbb a hor-
gomra akad. Felhők takarják el 
a holdat, földöntúli fényviszonyt 
kreálva.

A víz egyszerre életre kel. Csob-
banások, burványok és amire vár-
tam. A nád zizegése. Valami eszi!

Megdobban a szívem. Ez, akiért 
jöttem.

De vajon sikerül-e horogra csal-
nom. Nagyon kell vigyáznom, egy 
koppanás nem lehet a csónakban, 
mert akkor viszlát, elszelel. Mert 
nem buta őkelme.

Erjesztett kukoricát teszek a 
horogra és óvatosan beejtem az 
etetésre. Szinte hangja sincs.

Közben feltámad a szél és meg-
pengeti a nádhárfákat! A legszebb 
zene, amit ismerek.

Ez az ő ideje! Ilyenkor óvat-
lanabb. Mindjárt éjfél. Apró és 
rengeteg buborék tör a felszínre az 
úszómtól egy araszra.

A boton a kezem, mert mindjárt 
kezdődik a küzdelem. Az egyik 
legerősebb hal, amivel nem aján-

latos, könnyelműsködni. Azonnal 
kihasználná.

Az úszó emelkedik és félúton 
megáll. Ez az a pillanat, amikor 
be kell rántani a halnak! Meg is 
teszem.

Kemény a szerelésem, de rette-
netes ereje van az amurnak. Rög-
tön tudtam, hogy kapitális hal lesz, 
ha meg tudom fogni.

De csak viszi a zsinórt, irgal-
matlanul. A csónak is megbillen, 
az orsó meg kétségbeesetten süvít! 
Már nem sok fonott zsinórom 
maradt.

El kell oldoznom a csónakot. 
Muszáj!

Most végre sikerül visszanyerni, 
egy csomó zsinórt. Kezdek meg-
nyugodni, mert most már az enyém 

a kezdeményezés.

Igaz, ő vontat, de fárad is egy-
ben.

Aki nem fogott még igazán nagy 
halat, az nem tudja, miről szól a 
horgászat. Egy nemes küzdelem, 
ahol nincs döntetlen. Ez ki-ki ala-
pon működik.

Hirtelen megfordul és felém tör. 
Aha! Kezdődik a trükk tára.

Mint az őrült csévélem az orsót. 
Ha a csónak alá fordul, vége a 
küzdelemnek. Sikerül a csónakot 
is elfordítanom, a mai napig nem 
tudom, hogyan!

Már csak pár méterre van a 
csónaktól. A felszínen burványlik 
őkelme!

Na, most kell igazán vigyázni! A 
féket kiengedem, 
mert most jön 
a trükktára 

vége.

Ha megpróbálom szákolni, ki 
fog törni. Nem annyira fáradt, mint 
amilyennek látszik. És persze! Ki 
is lő, mint a villám. De most már 
nem menekülhet, én sem vagyok 
kezdő.

Még csap egy-két tiszteletkört, 
de ez már nem az igazi. Itt van a 
ladik mellett, egy méterre. Óvato-
san csúsztatom alá a merítőhálót! 

Végre az enyém. Nagyon szép 
hal, olyan 24-25 kiló körüli. 

És fenségesen szép.
Nincs szívem megtartani  a ter-

mészet eme remekét. Egy búcsú 
puszi a homlokára és mehet, ahon-
nan jött!

Az éjszaka királya!
Katona Zoltán

Az éjszaka királya!
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Helyére kerülnek a dolgok a horgászatban

Készen kell állnunk!

Kijelölés útján is a haszno-
sítói lehetnek a jövőben 

a természetes vizeknek a 
megyei horgász szövetségek.

Mostanában egyre inkább téma, 
hogy mi lesz jövőre a horgászvi-
zekkel, milyen változások várha-
tóak a horgászok háza táján. Mik 
azok az aktualitások, változások, 
amiről a horgászoknak érdemes tud-
niuk, mielőtt neki vágnak a 2016-os 
esztendőnek. Fesztóry Sándorral, a 
megyei horgász szövetség ügyveze-
tő igazgatójával, a MOHOSZ alel-
nökével beszélgettem. 

A MOHOSZ alelnöke és ügyve-
zető igazgató is vagy, így több 
információval rendelkezel, 
mint az átlagember. Mire szá-
míthatnak a horgászok 2016-
ban?

FS: Először is örülök neki, hogy 
tájékoztathatom a megyebeli hor-
gászokat az aktuális történésekről! 
Van mondanivalóm bőven, hiszen 
olyan változások vannak folyamat-
ban, amikre 50 éve nem volt példa. 
Ezek jelentőségét a foci EB-re való 
kijutáshoz is hasonlíthatnám, hiszen 
arra meg 43 évet kellett várnunk. 
De úgy látszik megérte türelmesnek 
lenni, mert lassan a helyére kerül-
nek a dolgok a horgászatban is! 
Gondolok itt arra elsősorban, hogy 
a napokban fogadott el a Parlament 
– méghozzá több mint 90%-os 
egyetértésben – egy halgazdálkodá-

si törvénymódosítást, amelynek az 
a lényege, hogy a Magyar Országos 
Horgász Szövetség és rajta keresz-
tül a jól működő megyei horgász 
szövetségek akár kijelölés útján is 
a hasznosítói lehetnek a jövőben 
a természetes vizeknek, azaz hal-
gazdálkodási vízterületeknek. Ez a 
megye és az ország legtöbb olyan 
vízterületére is vonatkozik, ahol a 
halgazdálkodási jog a magyar álla-
mot illeti meg. 

Röviden: azoknak a vizeknek az 
esetében, amelyek kijelölés útján 
kerülnek haszonbérbe adásba, nem 
kell pályázni, gyakorlatilag annak 
a lehetősége előtt állunk, hogy a 
megyebeli vizeken is végre a hor-
gászok, a horgász szervezetek gaz-
dálkodhassanak, ezzel megszűnhet 
a halász szervezetek eddigi mono-
póliuma. 

Mit jelent ez a gyakorlatban, 
mit érdemes erről tudni a lai-
kusoknak? 

FS: A természetes vizekre kötött 
haszonbérleti szerződések jelentős 
része – országosan közel 700 víz-
terület érintett – 2015. december 
31-ével lejár. Kvázi ezen vizek ese-
tében 2016 évtől változás következ-
het be a hasznosítók személyében. 
Sajnos, megyénkben elég sok olyan 
vízterület van, aminek a szerződése 
csak később jár le, van olyan is, ahol 
2017. június 30-ig szól, ilyen pl.: a 
Tisza folyó, de vannak olyan jelen-
tősebb kiterjedésű víztározóink, ahol 

még ebben az évben rendezni kell a 
hasznosító személyét. Ezek igazán 
jó hírek, azok után, hogy a megyé-
ben horgászkezelésben eddig csak 
a vizek max. 20%-a volt, gondolom 
a horgásztársadalom elégedett lehet 
az érdekképviselet munkájával. 

Te hogyan  látod, milyen sze-
repe volt ebben a MOHOSZ-
nak, részesei vagytok ennek a 
változásnak, vagy a nagy poli-
tika karolta fel a horgászokat? 

FS: A válaszom természetesen az, 
hogy igen és a kérdésed második 
része is igaz: a MOHOSZ jelenle-
gi elnöke, dr. Szűcs Lajos szere-
pét szeretném ebben a folyamatban 
kiemelni. Mielőtt tavaly november-
ben elnökké választottuk volna, sem 
nekem, sem másnak nem lehettek 
olyan ábrándjai, hogy mindazok 
a változások, amelyek történtek 
az elmúlt időszakban, egy év alatt 
bekövetkezhetnek és itt nemcsak 

a legutóbbi törvénymódosítást kell 
érteni. 

Ezek szerint van más emlí-
tésre méltó történés is, amit 
megoszthatsz a nyilvánosság-
gal? 

FS: Természetesen van, bár úgy 
gondolom, különösebb titkaink nin-
csenek, eddig sem titkolóztunk. Azt 
tudni kell, hogy az érdekképviseleti 
munka ezer szálon folyik, bár ennek 
jelentős része nem olyan érdekes és 
látványos, hogy akár közérdeklődés-
re tarthatna számot, viszont nagyon 
sok döntés hátterében ott vagyunk. 
Egy dolgot hadd emeljek ki például. 
A jelen állás szerint, amennyiben 
javaslatainkat elfogadják, 2016. 
évtől egységes horgászokmány 
kerülhet kiadásra, amely csökkenti a 
horgászok és jegykiadók adminiszt-
rációs terheit. Az Állami horgász-
jegy és a Fogási napló, amennyiben 
ez elfogadásra kerül, egy okmány 
lesz. Azaz a fogási napló fedőlapja 
lesz az Állami horgász-jegy. Egy-
szerűsödik és főként célszerűsödik 
a fogási napló szerkezeti felépítése 
is, valamint ezeket az okmányokat a 
MOHOSZ a tagszervezetein keresz-
tül fogja kiadni. És lenne még miről 
beszámolnom, mert hála Istennek, 
több dolog is van még a tarsolyom-
ban, de engedtessék meg nekem, 
hogy ezt majd egy következő alka-
lommal tegyem meg!
Köszönöm szépen a beszélgetést.

D. M.

A megyei horgász szövetség 
december 4-én tartotta évi 

utolsó elnökségi ülését, mely-
nek kiemelt napirendi pontjai 
a beszámolókon túl a jövő évi 
jegyárak meghatározása, a 
2016. évi munkaterv elfogadá-
sa, és a közelgő új év felada-
tainak megbeszélése volt. 

Fesztóry Sándor köszöntötte az 
elnökség tagjait és többek között az 
alábbiakról számolt be:

– A Nyíregyházi Törvényszék 
immár jogerős végzéssel elfogadta 
a szövetség alapszabályát, amit meg 
is küldtünk valamennyi egyesüle-
tünk részére, hogy hasznosítsák azt 
saját alapszabályuk készítésekor, 
hiszen 2016. március 15-ére minden 
egyesületi alapszabálynak meg kell 
felelnie az új Ptk. előírásainak. És 
tudva, hogy az egyesületek janu-
ár-februárban tartják közgyűlésüket 

úgy gondolom, időben megkapták 
részünkről a segítséget.

– 2015-2016. év nagy mérföldkő 
lehet mind az egyesületek, mind a 
szövetség életében, mivel a haszon-
bérleti szerződések jelentős részben 
lejárnak ez év decemberében, ezzel 
kapcsolatosan fontos feladataink 
vannak. Számos alkalommal vol-
tam már a MOHOSZ-ban ebben 
a témában is. Jelenleg bizakodóak 
vagyunk, mivel úgy néz ki, hogy 
a MOHOSZ kapja meg a 100% 
állami tulajdonban lévő természetes 
vizek nagy részét és ő fogja majd 
„alhaszonbérbe” adni a szövetsé-
geknek és/vagy a jól működő egye-
sületeknek. December 18-án lesz 
választmányi ülés, ahol ez is téma 
lesz. 

–  Minket is érint ez a folyamat, 
mert a császárszállási vizünk ez év 
decemberében lejár, a Holt-Szamos 
jövő év 2016. 06. 30-án, a Keleti 

főcsatorna pedig 2017. év június 
30-án. A MOHOSZ kérése, hogy 
azokon a vizeken, amelyeknek a 
halgazdálkodási joga nem jár le ez 
év december 31-ével, ott fontoljuk 
meg a halgazdálkodási jogunkról 
történő lemondás lehetőségét, hogy 
ezek a vízterületek is bekerülhesse-
nek a kijelöléssel érintett vízterüle-
tek közé és január 1-től újra birtokba 
léphessünk a MOHOSZ-szal kötött 
„alhaszonbérleti” szerződés alapján. 

– Az előttünk álló változások 
miatt a decemberi ünnepek alatt is 
készen kell állnunk, ha bármi vál-
tozás történne, össze tudjunk ülni, 
mert valószínűleg több rövid határ-
idejű adatszolgáltatásra, döntésre 
lesz szükség a vizek pályáztatásával 
kapcsolatban. 

Mindenesetre, ha maradnak a régi 
vizeink, kérem az elnökséget, hogy 
jövőre ne eszközöljünk ár emelést. 
Császárszálláson a tagság kérésé-

re bevezetnénk 2016-tól a perge-
tő horgászatot, ami alatt a plasztik 
műcsalik használatát kell érteni. A 
3-as horog használata viszont meg 
lesz tiltva. A Tunyogmatolcsi és a 
Keleti-főcsatornára érvényes jegye-
ink tekintetében pedig megszüntet-
nénk a csónakos és parti kategóriát, 
szimplán éves jegyet adnánk ki a 
jövő évtől kezdődően. 

– Értékelve a 2015-ös évet, saj-
nos, a vizeink nem hozzák a költség-
vetésbe tervezett bevételt, viszont 
a taglétszám tekintetében nem lesz 
elmaradás a tavalyi évhez képest. A 
Horgász-Suli mozgalomnak hála, a 
gyerek létszám pedig jelentősen nő 
a tavalyihoz képest – emelte ki az 
ügyvezető igazgató.

Menyhal horgászati módszerei
Hol keressük?
A menyhal a folyótorkolatok, a 

tiszta, hideg vizű folyók és tavak 
lakója. Magyarországon egyaránt 

megtalál-

h a t ó 
f o l y ó v i -
zekben és 
nagyobb 
t a v a k -

ban . A menyhal 
az egyetlen édesvízi 
t ő k e h a l f é l e . K e v e s e n 

ismerik és még kevesen horgász-
nak erre a haltípusra, ez főleg azért 
is lehet, mert nyáron a meleg vizet, 
nem kedveli és ezért télen lehet 
fogni, mikor már a víz 10 fok alá 
csökken.

Ilyenkor csapatokba verődik és 
felkészül az ívásra. Egy hal 

közel 5000000 ikrát is 
lerakhat, s mivel 

télen nem sok 
e l l e n s é g e 
van az ikrá-

nak, így nagy 
százaléka ki is 

kell. A meleg-
vízben nem 

igazán táp-
lálkozik, ezért fejlődése 
igen lassú a sok k o p l a l á s 
miatt. Főként a fenéken tartózko-
dik. Hazánkban a rekord 3,56 kg, 
míg külföldön, ahol az életkörül-
mények megengedik akár a 20-30 
kg-ot is elérik.

Aki a menyhal horgászatára adja 
a fejét annak nincs könnyű dolga. 
Nehézség nem a horgászmódszer-
ben van, hanem a horogra kerítésé-
ben, illetve a téli hideg sem könnyíti 
a horgász dolgát. A menyhal alapve-
tően magányos hal, de ívása idején 
tömegesen mozog, így ha fogunk 
egyet, akkor majdnem biztos, hogy 
fogunk még. Kedvelt tartózkodási 
helye alámosott partok, gyökerek 
ágak között, mélyvizek zúgók alatt. 
A vizek tisztulásával a menyhal 
megjelent a Sajón és a Hernádon 
is, de legjobb helyek a Tisza felső 
szakaszán találhatók. Főként esti, 
éjszakai órákban fogható.

Horgászata:
A menyhal horgászatához köny-

nyű 30-40 grammos kemény spic-
cű fenekező botot használjunk, az 
orsóra 20-25-ös zsinór kerüljön. A 
fenékólomnak nem kell túl nagy-

nak lennie, a 25 gramm körüli lapí-
tott ólom megteszi, ha nem nagy 
a sodrás. A horog 2-4-es süllőző 
horog, fenéktől 10cm-re lebeg-
tetve. A halakra jellemző, hogy 
hosszabb időre megállnak, ezért 
eredményes lehet az úszós görge-
tés, feltéve, hogy a fenék akadóktól 
mentes. Így az úszós módszerrel 
nagyobb területet átvizsgálhatunk, 
és nem kell megvárni, hogy a hal 
jöjjön hozzánk.

Csali:
Csalinak állati eredetűt tűzzünk, 

máj, tüdő, giliszta, halszelet, de 
fogós az apró csalihal is. Kapása 
hasonlít a törpeharcsáéra. A csalit 
nem könnyen engedi el, igyek-
szik vele védett helyre vonulni, 
ezért a bevágást ne kapkodjuk el. 
Horgászpróbáló, de téli időszakban 
igen jó szórakozás.

www.tópart.hu

Részlet a Miniszterelnök-
ség Agrár-vidékfejlesztési 

Programokért Felelős Helyet-
tes Államtitkársága sajtóköz-
leményéből.

A magyarországi lakosok 8,2 
százaléka soha, közel 11,1 száza-
léka pedig évente csupán egyszer 
eszik halat vagy halból készült 
ételt. A halat heti rendszerességgel 
fogyasztók aránya 12,6 százalék, 
míg 31,6 százalékuk évente csak 
néhány alkalommal eszik halat. 
Felmérések szerint az évente 
néhány alkalommal halat fogyasz-
tók 30,5 százaléka, az évente egy-

szer halat fogyasztóknak pedig a 
37,8 százaléka köti azt valamilyen 
alkalomhoz, jellemzően a Kará-
csonyhoz, illetve a vízparti nyara-
láshoz. Ebből is következik, hogy 
még mindig a halászlé, a hekk és 
a rántott hal a legismertebb hal-
ból készült étel a megkérdezettek 
körében.

Érdekesség, hogy a halat heti 
rendszerességgel fogyasztók között 
az átlagosnál magasabb arányban 
vannak jelen az 50 év feletti, fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező, 
aktív szellemi munkát végző nagy-
városi lakosok.

A halételekkel kapcsolatban 

a kutatásban résztvevőknek leg-
jellemzőbben az egészség és az 
egészséges szavak jutottak eszük-
be – nagyjából a megkérdezettek 
negyede (24,7%) említette ezeket. 
Ugyanakkor alig 10 százalék körül 
volt azoknak a válaszadóknak az 
aránya, akiknek a finom szó jutott 
először az eszébe.

„Az emberek többsége Magyar-
országon is pozitívan viszonyul 
a halételekhez, és a többség tisz-
tában van a halételek egészség-
re gyakorolt kedvező hatásával. 
Ennek ellenére a hazai halfogyasz-
tás még mindig elmarad az elvár-
hatótól. Magyarországon az egy 
főre jutó éves halfogyasztás alig 
5,2 kilogramm, ami egyötöde az 
európai uniós átlagnak” – mondta 
dr. Selyem Tóth Sándor, az Irányí-
tó Hatósági Főosztály főosztály-
vezetője. A szakember kiemelte: 
az egészségtudatos táplálkozás és 
a magyarországi gasztronómiai 
kultúra fejlődése szempontjából 
is fontos lenne, hogy a lakosság 
étrendjébe minél jobban beépül-
jön a halfogyasztás. Ehhez az első 
lépés az lehet, ha a fiatalabb kor-
osztályok tagjait is sikerül rávenni 
arra, hogy bátran kóstolják meg a 
halból készült ételeket.

Biztató, hogy az elmúlt idő-

szakban már lassú növekedés volt 
tapasztalható a hazai halfogyasz-
tásban. Ugyanakkor 2020-ra a cél 
a hazai halfogyasztás - ha nem 
is duplázása, de - jelentős növe-
lése, amihez még nagyon sokat 
kell tenni a halfogyasztás kultúrá-
jának népszerűsítése terén. Ennek 
érdekében indították útjára a 
Halászati Operatív Program (HOP 
2007-2013) keretében a „Kapj rá!” 
kampányt. A kezdeményezés célja, 
hogy a hazai fogyasztókkal meg-
ismertesse a halételek sokféleség-
ét, azok változatos ízvilágát, és 
felhívja a fiatalabb korosztályok 
figyelmét arra, hogy a nemzetközi 
viszonylatban trendi halfogyasztás 
jól beilleszthető a reformétkezés-
be, hiszen a halételek finomak és 
könnyen elkészíthetőek.

Tudjuk, hogy egészséges, mégis 
keveset fogyasztunk belőle
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) két éve 
vezette be, amely egyfajta köny-
nyített horgászati lehetőséget kínál 
azoknak, akik egyelőre nem kíván-
nak „rendes” horgászokká válni. 
A turista állami horgászjegyhez 
tartozó fogási napló leadási szabá-
lyozása eltér a normál rendszertől, 
mert a turista állami horgászjegy 
érvényessége rövidebb, illetve – 
kiváltási időpontjának függvényé-
ben – január 31-től eltérő időpont-
ban járhat le. 

A turista fogási naplót a NÉBIH-

nek kell megküldeni a turista álla-
mi horgászjegy lejártát követő 30 
napon belül. Ez a turista állami 
horgászjegyhez tartozó on-line 
értékesítési rendszeren keresztül is 
teljesíthető. A turistai állami hor-
gászjegy idei kiváltási díja 2 ezer 
forint, de akik turista állami hor-
gászjegyhez tartozó fogási napló-
jukat tavaly nem adták le, az idén 
nem válthatnak turista állami hor-
gászjegyet, vagyis nem lehetnek 
újra turista horgászok.

Információ: https://tuhir.nebih.gov.
hu/tajekoztato/index

Kedves Barátaim!
Újabb lépcsőfokot léptünk át a 

„Horgász-suli” program országos 
bemutatkozásával. A cikket elol-
vashatod a magazinban (sok más 
érdekes cikkel együtt), de a mel-
lékletek közt is megtalálod. A leg-
fontosabb mégis az, hogy gondold 
át a programhoz való csatlakozás 
lehetőségét, és egyesületeddel csat-
lakozz a programhoz!

Minderről bővebben a www.mo-
hosz.hu, a www.villantomagazin.
hu és a www.facebook.com/hor-
gasz suli/ oldalakon olvashatsz!

Ha kérdésed van, vagy bármi-
lyen segítségre van szükséged, hívj 
fel vagy küldj egy e-mailt!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

biri.imre@freemail.hu
tel.: 06-30-367-6355

Orvhalászt értek tetten 
a tiszai vízirendőrök a 

Tisza folyón. A nyomozók a 
tiszadadai férfi lakásán hal-
feldolgozó helyiséget, vala-
mint halászati eszközöket 
találtak és foglaltak le. 

A Tokaji Vízirendészeti Rendőr-
őrs járőrei október 12-én 21 óra 30 
perc körül Tiszagyulaháza külterü-
letén, a Tisza folyón egy kézi eve-
zős csónakra figyeltek fel, valamint 
csattogó, elektromos áramkisülés 
hangjait hallották a víz irányából. 
A rendőrök a csónakos kikötésekor 
a partról megvilágították a férfit, 
a csónakban tiltott halászati esz-
közöket, gépjármű akkumulátort 
és halakat láttak. A rendőrök felis-

merték az igazoltatásra felszólított 
férfit, aki meglátván a rendőröket 
a folyóra visszaevezett és eltűnt a 
sötétben.

A rendőrök az azonosított halász 
tiszadadai lakcímén tartott házku-
tatáskor halászati eszközöket és az 
udvaron egy halfeldolgozó helyi-
séget is találtak. A nyomozók az 
53 éves férfit október 13-án 12 óra 
45 perckor Tiszalök külterületén, 
munkahelyén fogták el. 

A rendőrök a jogsértőt előál-
lították a Tokaji Vízirendészeti 
Rendőrőrsre, ahol gyanúsítottként 
kihallgatták. A terhelt ellen a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
orvhalászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást.

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos

itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.

Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,

szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!

Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,

tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.

A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

József Attila 1929. december

Betlehemi
királyok

A szuper horgászhely 
– Képzeld komám, tegnap olyan szuper 
horgászhelyet találtam, hogy csak a vöd-
röt kellett belemerítenem a vízbe, és már-
is tele volt hallal! – dicsekszik az egyik. 
– Az semmi! – legyint a másik. – Én 
olyan helyen voltam, ahol előbb el 
kellett zavarnom a halakat, hogy vizet 
meríthessek!

***
Mind én fogtam! 
– Nézd meg, édesem, ezeket a remek 
halakat! Mind én fogtam! 
– Csak ne akarj becsapni! A szomszéd-
asszony látta, hogy a halkereskedőnél 
jártál! 
– Ott bizony! Olyan sokat fogtam, hogy 
kénytelen voltam eladni egy részét. 

***

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 horgászás nyugtatja az idegeket 
– Uram, az ön idegei tönkrementek. 
– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt. 
– Hogyan? A horgászás nyugtatja az 
idegeket. 
– Persze, engedéllyel...

***
Kifogások 
A férj későn ér haza. Az asszony egyből 
nekiugrik: 

– Hol tekeregtél mostanáig? 
– Drágám, azért késtem, mert horgászni 
voltam. Kifogtam egy keszeget, kifogtam 
öt pontyot, kifogtam...
– Nem érdekelnek a kifogások! 

***
Az orvhorgász és a halőr 
Az orvhorgász, kezében nagy vödör hallal 
összefut a halőrrel. 
– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha 
kijövök, megúsztatom őket, aztán egyet-
len füttyszavamra mind visszaugrálnak a 
vödörbe. Ha nem hiszi, bebizonyítom. 
– Na persze. Mutassa! 
A horgász bedobálja a halakat a vízbe 
és vár, vár. 
– Mikor hívja már vissza a halakat? 
– Miféle halakat?

Horgász humor
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Horgászok, figyelem!
Mi a helyzet a turista horgászjeggyel?

Horgász-suli program bemu-
tatkozása a Magyar Hor-
gász novemberi számában

Orvhalászt értek tetten
2016. évi jegyárak 

a szövetségi vizeken

A legtöbb családban a hal 
is a karácsonyi menü 

része, így az ünnepek előtt 
az átlagosnál sokkal többen 
keresik a piacokon és az áru-
házakban is. 

Míg a recepteket sok háziasz-
szony álmából felriadva is kívülről 
fújja, addig a hal kiválasztása már 
okozhat némi fejtörést. Felmerül 
a kérdés: mennyire biztonsá-
gos akváriumban tartott halat 
vásárolni? Íme néhány tipp, ami-
re feltétlenül érdemes figyelembe 
venni!

A boltokban a fagyasztott halak 
nagy része tengeri hal, ami nem 
feltétlenül alkalmas a magyar 
halászlé elkészítésére, ráadásul szí-
ve szerint mindenki frissen fogott 
halat vásárolna az ünnepekre. A 
piacokon, illetve az áruházakban 
a zsúfolt akváriumokat látva azon-
ban sokan elbizonytalanodnak: 
mennyire biztonságos így tartott 
állatot vásárolni?

„Tudni kell, hogy ilyentájt ezek 
a halak ugyanilyen sűrűségben 
vannak a telelő tavakban, vala-
mint a téli vermelő helyeken is. Ez 

nekik tulajdonképpen természetes 
állapot, úgyhogy emiatt nem kell 
ódzkodni attól, hogy akváriumból 
vegyünk halat” – mondta el dr. 
Urbányi Béla, a Szent István Egye-
tem tanszékvezetője. Hozzátette: 
természetesen fontos, hogy bizto-
sítsák a megfelelő vízátfolyást és a 
szükséges oxigént ezekben a tartá-
lyokban. Ha ez megvalósul, szinte 
bármeddig maradhatnak az akvári-
umban az állatok. Karácsony köze-
ledtével ez persze nem jelent nagy 
gondot, hiszen a megnövekedett 
kereslet miatt gyorsan cserélődnek 
a halak.

Habár a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) rend-
szeresen végez ellenőrzést, hogy a 
vevők mindig megfelelő minőségű 
élelmiszert vásároljanak, nem árt, 
ha a fogyasztók is tisztában vannak 
azzal, mire kell figyelniük. „Ha 
élő halat vásárolunk, fontos, hogy 
nagyobb sérülések ne legyenek 
rajta, amikor kiemelik az akvári-
umból. Kisebb sérülések, pikkely-
hiányok általában nem utalnak 
nagy problémára, ezek legtöbbször 
a kihalászáskor keletkeznek, és ez 
télvíz idején elég gyakori jelenség. 

Ha azonban sok pikkely hiányzik a 
halról, vagy jelentősebbek a sérü-
lések, jobb meggondolni a dolgot” 
– javasolta a szakértő.

Ha a pultról választunk már nem 
élő, egész halat, érdemes megnéz-
ni, hogy a kopoltyún belüli terü-
let milyen színű. „A kihalászást 
követően egész vörös, majd az idő 
előre haladtával egyre halványul 
– ha már fehéres, szürkés, jobb, 
ha nem vesszük meg. Ha halsze-
letről beszélünk, nézzük meg, hogy 
szép fényes-e a felszíne, és ha már 
inkább opálos, hagyjuk ott! A másik 
trükk, ha egy ponton benyomjuk 
a hal húsát. Amennyiben gyorsan 
visszanyeri az alakját, friss áruval 
van dolgunk, ha viszont ott marad 
az ujjlenyomatunk, akkor már ott 
lehet a jószág egy ideje a pulton” 
– árulta el Dr. Urbányi Béla. 

Akárhogy is döntünk, akvári-
umból vagy pultról választunk, 
mindenképpen járjunk el körülte-
kintően. Ha pedig mégis problé-
mánk adódik, hívhatjuk a NÉBIH 
zöld számát (06-80-263-244), ahol 
bejelenthetjük, ha bármi gyanúsat 
tapasztalunk.

Forrás: internet

A karácsonyi halvásárlás íratlan szabályai

Megnevezés 2016. évi jegyár Ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000,-
felnőtt éves éjjel- nappal 40.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000,-
felnőtt éves 62 év felett, 2 horg.-készség éj-nap 33.000,-
felnőtt napi 2.000,-
felnőtt éjszakai 3.000,-
felnőtt heti 10.000,-
ifjúsági éves 15.000,-
ifjúsági napi 1.000,-
ifjúsági heti 5.000,-
Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000,-
felnőtt napi 600,-
Halásztanyai csatorna: felnőtt éves 5.000,-
felnőtt napi 600,-
ifjúsági éves 3.000,-
ifjúsági napi 500,-
Tunyogmatolcs Felnőtt éves 30.000,-
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel, 23.000,-
felnőtt napi 2.000,-
kombinált felnőtt napi 2.500,-
felnőtt heti 9.000,-
ifjúsági éves/62 év feletti parti 1 bot 12.000,-
ifjúsági napi 1.000,-
Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000,-
felnőtt éves 3.000,-
ifjúsági éves 2.000,-
felnőtt napi 400,-
Mátyusi Rózsás holtág:   felnőtt éves 5.000,-

keleti főcsatorna 2016. évben
Keleti főcsatorna Felnőtt éves: 18.000,-
felnőtt éves  62 év felett, 2 horgász-készséggel 15.000,-
Felnőtt napi: 2.000,-
Felnőtt napi kombinált: 2.500,-
Felnőtt heti: 9.000,-
Ifjúsági éves/62 év felett (1 botra) 8.000,-
Ifjúsági napi: 800,-
Ifjúsági heti: 4.000,-

A szívbarát 
halételeke
A szívbarát halételeket 

népszerűsíti a magyar 
lakosság körében a Kapj rá! 
kampány.

Még mindig kiugróan magas a 
szív- és érrendszeri megbetege-
dések okozta halálozások száma 
Magyarországon, a hazai halálese-
tek mintegy fele vezethető vissza 
erre. A helyzet javításához a ma-
gyar lakosság táplálkozási szoká-
sain is változtatni kellene, előtér-
be helyezve az egészséges ételek 
fogyasztását. Az egyik legjobb 
megoldás erre a halfogyasztás nö-
velése. Ugyanis a halételek túlnyo-
mórészt olyan hasznos zsírsavakat 
tartalmaznak, amelyek kifejezetten 
védik a szívet és az érrendszert. A 
magyar lakosok többsége tisztában 
van a halból készült ételek pozitív 
élettani hatásaival, ennek ellenére 
a hazai halfogyasztás alig ötöde az 
európai átlagnak. Ezen a helyzeten 
kíván változtatni a Miniszterelnök-
ség Agrár-vidékfejlesztési Progra-
mokért Felelős Helyettes Állam-
titkársága, mint Irányító Hatóság 
által elindított Kapj rá! kampány. 
A kezdeményezés egyik főcélja, 
hogy felhívja a lakosság fi gyelmét 
arra: a halételek egyszerre fi nomak 
és egészségesek. Németh Gergely

Töltött ponty recept
hozzávalók kb. 6 adagra
A hal
1.8 kg közepes méretű ponty
7 csipet só
A töltelékhez
3 evőkanál étolaj
5 db vörös hagyma
1 db sárgarépa (nyers, reszelt)
1 evőkanál piros fűszerpaprika
5 db feketebors egész
3 db szegfűbors (egész)
150 ml bor (fehér, száraz)
1 csapott evőkanál só
1 bögre dió (durvára tört)
100 ml víz (forró)
teljes elkészülési idő: 90 perc 

Egy igazi ünnepi fogás! A tölte-
lék átveszi a hal ízét, és mennyei 
lesz! 

Elkészítés
1.) A ponty pikkelyeit lekapar-

juk, a hasát felvágjuk, belét eltá-
volítjuk, és a halat megmossuk, 
kívül-belül bedörzsöljük sóval, 
majd egy órára hűtőbe tesszük. A 
sütőt 200 C fokra előmelegítjük. 

2.) Az apróra vágott hagymát és 
a répát az olajban halványra pirít-
juk, megszórjuk pirospaprikával, 
fűszerezzük babérlevéllel és bor-

sokkal. Kevés 
vízzel fölereszt-
jük és felforraljuk.

3.) Ebben a pörkölt lében ráönt-
jük a fehér bort, meghintjük dur-
vára vágott dióval. Összekeverjük 
és majd nagyon lassan 5-6 percig 
főzzünk.

4.) A hal hasüregébe töltjük, a 
nyílást bevarrjuk és tepsibe téve 
kevés vízzel 200 C kb. 20-30 perc 
alatt puhára sütjük. A sütési idő a 
hal méretétől is függ.

5.) Tálaljuk.
Jó étvágyat!

Haltenyésztés
Összes étkezési hal (Magyarországon, tonna)
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Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Ha február 28, akkor fogási 
napló leadás! Bár 2016 szökőév 
lesz, de a napló leadási határ-
ideje: február 28, a 133/2013 
(XII.29.) VM rendelet 35.§ (2) 
bekezdése értelmében. 

A fogási naplót a váltás 
helyén vagy ahol a következő 
évi állami horgászjegyét kivál-
tani szándékozik a horgász, 
ott kell leadni. Az átvételről 
az egyesület igazolást ad ki, 
abban az esetben, ha a horgász 
a jövő évi jegyét nem ott szeret-
né megújítani. A fogási napló 
tulajdonosa köteles úgy átadni a 
fogási naplóját, hogy éves fogá-
si adatait nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületenként és 
halfajonként összesíti, valamint 
összegzi a horgászattal eltöltött 
napok számát. A Fogási nap-
lóba a hal becsült testtömeg 
adatait 0,5 kg pontossággal kell 
beírni! A napi darabszám-korlá-
tozás alá tartozó halfajok test-
tömeg adatait egyedenként, a 
fogás időpontjának (óra, perc) 
feltüntetésével kell rögzíteni!

Kedves Horgászbarátaim!

Engedjék meg, hogy 
elsőként e lap hasábja-

in kívánjak Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt minden 
horgásztársunknak és ked-
ves családjának, beleértve 
azokat is, akik még nem a 
megyei Horgász Szövetség 
táborát gyarapítják! 

Úgy gondolom, hogy az a néhány 
száz forint, amit tagdíjként jóma-
gam is évről-évre befizetek 2015-
ben egyáltalán nem volt kidobott 
pénz, mert egy jól működő, jól 
szervezett és nem utolsó sorban 
hatékony érdekképviseletet támo-
gatunk belőle, mind megyei, mind 
országos szinten. 

Akik figyelemmel kísérik a 
horgászközéletet, azok tudhatják, 
hogy 2015 a nagy változások éve 
volt! Ezek a változások alapozzák 
meg az elkövetkezendő 15 évre 
a jövő horgászcélú halgazdálko-
dását. A Magyar Parlament által 
elfogadott, részben az érdekképvi-

selet által beterjesztett módosítások 
lehetővé teszik, hogy a nagy ter-
mészetes vizeken a jövőben a hor-
gászok gazdálkodhassanak. Amióta 
a MOHOSZ a Földművelésügyi 
Minisztérium stratégiai partnere 
lett, helyére került az Állami hor-
gászjegyek kiadásának a kérdése is, 
melyet 2016-tól szintén a horgász 
szervezetek végezhetnek, sőt sike-
rült a horgászvizsgáztatás rendsze-
rébe további kedvezményeket beve-
zetni. Napirenden van és 2016-ban 
megvalósulhat a halat terhelő ÁFA 

csökkentése, így a nonprofit szerve-
zetek is gazdaságosan tudnak majd 
többlet telepítéseket végre hajtani a 
kezelésükben lévő vizeken, remél-
jük mindannyiunk megelégedésére. 

Lényeges momentum, hogy 
2016-tól, mint tudjuk, megszűnik 
a korábban ellenőrizhetetlenül vég-
zett természetes vízi halászat, ezál-
tal a vizek kirablása. A korlátozások 
hatására a hobbi halász maximum 
3 db varsát és 1 db emelőhálót 
használhat, szigorúan a horgászokat 
megillető kvóta betartása mellett. 

Ha csak, erre a néhány dolog-
ra gondolunk, azt hiszem, abban 
egyetérthetünk, hogy a 2016-os év 
a lehetőségek éve lehet. Remélem, 
hogy a horgásztársadalom tud majd 
élni ezzel!

Bízom benne, hogy igen, erre 
készültünk, ezért dolgoztunk és 
ehhez kérjük a további támogatásu-
kat! Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden kedves horgásztársam-
nak halfogásban és élményekben 
gazdag 2016-os esztendőt!

A Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége nevében:

Virág Imre elnök

Középpontban a horgászok!

REKORDFOGÁSOK

BeSzáMolók, 
Feladatok 

MeGBeSzéléSe
A Megyei Horgász Szövetség 
december 4-én tartotta évi 

utolsó elnökségi ülését, melynek 
kiemelt napirendi pontjai a 
beszámolókon túl a jövő évi 
jegyárak meghatározása, a 

2016. évi munkaterv elfogadása, 
és a közelgő új év feladatainak 

megbeszélése volt. /3.

kÖSzÖnet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 2014. 

évi adójuk 1%-át a Sporthorgász 
Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 

Közhasznú Szövetsége számára 
ajánlották fel. A befolyt 172 968 
Ft egy részéből a horgásznaptár 

költségeit egészítettük ki, és 
környezetvédelmi tevékenységünk 
egy részét is ebből finanszíroztuk.
1%-os felajánlásukat a jövőben is 

köszönettel vesszük. 
adószámunk: 19207119-1-15

Horgonyba akadva. Nemrégiben Balsánál a 
Tiszán süllőztünk Greskó Zoli barátommal. Nem volt túl jó idő, de bíz-
tunk a kapásban. Gyakran változtattuk a helyünket a csónakunkkal. 
Egyik alkalommal, mikor felhúztuk a horgonyt, nem akartunk hinni 
a szemünknek. Egy gyönyörű, 29-30 cm-es rózsás márna szorult be a 
súly gyűrűjébe. Ilyet még sohasem tapasztaltunk. Mikor kicsodálkoz-
tuk magunkat, óvatosan kibontottuk a halat, s útjára engedtük. Bol-
dogak voltunk, s eldicsekedhettünk barátainknak: íme, van, aki még 
horgonnyal is tud halat fogni – számolt be élményeikről Komári Péter.

Zsákmányok a rakamazi páros 
csukafogó versenyen

Csuka fogta csuka. Csuka Csaba, a Császárszállás 
HE tagja, 2015. október 24-én fogta az Oláhréti-tápcsatornán ezt a 
8,15 kg súlyú csukát. Csaliként élő kárászt használt.

Süllő a Kirva 
laposból. 

2015. november 22-én 
akasztotta Kalocsai 
Norbert vendég horgász 
ezt a süllőt, mely 62 
cm hosszú és 3,80 kg 
súlyú volt. Horgász per-
getve fogta, a fenékre 
lehulló, majd elinduló 
műcsali  csábította 
kapásra, rövid fárasztás 
után kézzel emelte ki a 
vízből.

Jakab János

2015 képekben
(egy kicsit másképp)

FelaVatták 
a BereGi tározót
A politikusok mellett az országos Vízügyi 
Főigazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság és a Beregi Tározó Konzorcium 
képviselői vágták el november 26-án Tarpa 
határában a nemzetiszínű szalagot, ezzel 
jelképesen felavatták a Beregi árapasztó 
tározót, ami a Tisza rendkívüli áradása 
esetén befogadja a folyó vizét./5.

Békés, boldog, hal-
fogásban gazdag új 
évet kíván minden 

kedves horgásztárs-
nak a Sporthorgász 

Egyesületek  Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 

Szövetsége!

Beindult a csukaszezon

Halászlefőző verseny Győztünk Ezt jól kifogtuk

Mennyi az ennyi...Majd mi megmutatjukAki tud, az szárazon is tud

Szóból ért az ember
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