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Hajók rongálódtak meg. Összetört csónakok, stégek a Bodrogon Tokajnál, a kikötőben 2017. 
február 12-én. A Tiszán levonuló jeges ár az éjjel a Tiszáról tolta fel egy kilométer hosszan a Bodrogba az ott 
kikötött kishajókat és sétahajókat. A másik felvételen az is látszik, hogy mennyi szemetet „szedett össze” a zajló 
folyó.

Emlék tavalyról. Bacskai László a Pazonyi Horgásztanya 
taván e ponty megfogásának élményével is gazdagabb lett.

Egy gyönyörű 25,3 kg-os pikkelyes a Őzetanyai-víztározóból.

Nem vártak hiába.
A kikelet apró jelei mellett meg-
jelentek már a horgászok is már-
cius idusán a kisvárdai horgásztó 
partján, bízva a szerencsében. 
Bár hideg volt még a levegő és 
a víz hőmérséklete, a horgászok 
nagyon várták már, hogy kimoz-
dulhassanak otthonról. Volt, akit 
valóban a kegyeibe fogadott 
Fortuna, hiszen a tavasz első 2,5 
kilogrammos halát akasztotta 
meg Kenéz Attila.

Év Horgásza.
A 2016-os év eredményei alap-
ján ifj. Greskó zoltán nyerte el 
Nyírteleken az „Év Horgásza” 
kitüntető címet, melyet az egye-
sület közgyűlésén adták át.

Befagyott. A nagy hidegben a Tisza is befagyott.

Bemutatkoztak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
elindult Horgász-suli program is lehetőséget kapott Európa egyik legnagyobb 
horgász-vadász kiállításán, a FeHoVa-n való bemutatkozásra./8.

Autogram. A Horgász-suli 
program kisdiákjai immár második alka-
lommal vettek részt a Halcatraz Hor-
gászcentrum fesztiválján, ahol Döme 
Gábor, a fesztivál kiemelt előadója a 
programtól kicsit eltérve nyílt interjúban 
válaszolt a kicsiket leginkább foglal-
koztató kérdésekre majd a gyerekekkel 
elbeszélgetve autógrammot adott kisis-
kolások emlékkönyvébe, prospektusaira 
vagy közvetlenül a karjukra.

Halak napja
Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke és Németh István, 
a Ma-HAL elnöke Fazekas 
Sándor miniszter jelen-
létében kézfogással is 
megerősítette a stratégiai 
megállapodást, melyet 
március 20-án kötöttek, a 
halak napján./3. 
 Fotó: Hajtun GyörGy

Lékhorgászok. 
Bemh András a Leveleki-víztározó 

jegén

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.
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Megyei horgászlétszám:
Tag 2015. év 2016. év Változás 
felnőtt 11.200 fő 14.458 fő +3.258 fő
ifjúsági 203 fő 250 fő +47 fő
Gyermek 1.211 fő 1.744 fő +533 fő
Összesen: 12.614 fő 16.452 fő +3.838 fő
A megyei horgászlétszám 2016. évben jelentős mértékben növekedett. 

1%Ezúton köszön-
jük meg azoknak 
a horgásztár-

saknak, akik 2015. évi adó-
juk 1%-át a Megyei Horgász 
Szövetség számára aján-
lották fel. A befolyt 147.420 
Ft-ot a gyermek horgász-
táboroztatás költségeinek 
kiegészítésére fordítottuk. 
1%-os felajánlásukat 
a jövőben is szívesen 

vesszük:
Adószámunk: 

19207119-1-15.

KoNzulTácIó. 
Konzultációt tartott 
a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetsége február 
4-én, szombaton a 
horgászegyesületek 
elnökei, titkárai, gaz-
dasági vezetői számára 
Nyíregyházán a Start 
Rehabilitációs Vállalat 
éttermében. A konzul-
táción közel negyven 
egyesület tisztségvise-
lői vettek részt./3.

Birkózás a természeti erőkkel
A hosszú téli hónapok után 

nagyon sok horgász alig várja, 
hogy ismét a tóparton lehessen. 
A Teremen élő Kópis Gábor a 
napokban 48 órát töltött a székelyi 
Őzetanyai-víztározón. Mint elme-
sélte, alaposan meg kellett birkóz-
nia a természeti erőkkel, hiszen 
egyrészt nagyon hideg volt, ráadá-
sul reggelre még fagyott is.

– Kellemetlen volt az is, hogy 
az éjszakai órákban vigasztalanul 
esett az eső, míg napközben erős 
szél nehezítette a parton tartózko-
dó, az időjárási körülményekkel is 
dacoló horgászok dolgát – eleve-
nítette fel a székelyi emlékeket a 
fiatal horgász. 

S akkor még meg sem említettük 
a 4 Celsius-fokos vizet. Mindezek 
ellenére szerencséje volt, sike-
rült fognia egy 9,16 kilogrammos 
pontyot, ami egy szem Beta mix 
oldódó Kekszes Pelletre és egy 
fél szem Stég gyömbéres popupra 
kapott.

Kántor János a nyír pa-
zo nyi Pazonyi Horgász-
tanya tavában fogta 
2016-ban ezt a pontyot.

Pontyfogás
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2017. évi versenynaptár 
tervezet

Kormorán ritkítás

Nyugati-főcsatorna

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a verseny szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettek-
kel közli. VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

A Tisza középső szakaszán 
fegyverrel ritkítják a kormorá-
nokat, mert sok kárt okoznak – 
hallani a hírekben. Fesztóry Sán-
dort, a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének ügyvezető igazga-
tóját arról kérdeztük meg, nálunk 
kell-e a számolni a kárókatonák 
pusztításaival.

– Sajnos, megyénkben is gyak-
ran megjelennek a kormoránok, 
és népes seregük – hiszen olykor 
100–200 példány is van egy-egy 
csapatban – hatalmas pusztítást 
végez a halállományban. Még az 

elmúlt év decemberében meg-
kértük a megyei illetékesektől az 
engedélyt a ritkításukra, de még 
nem kaptunk választ. Ha meglesz 
az engedély, a szolgálati vadász-
fegyverrel rendelkező halőrök rit-
kítanák a madarakat.

Csobaji holtág
Kérdezgetik a horgászok, hogy 

mi van a csobaji holtággal. Meg-

tudtuk, hogy már megvan rá a szer-
ződés. A Borsod megyei Taktaközi 
Horgász Egyesület (Csobaj) kapta 
meg. Az elnök neve: Szögi Imre. 
Telefonszáma: 06/30/954-4775.

Telepítések
Üzemtervi telepítést hajtottunk 

végre a kezelésünkben lévő Tisza 
folyó alábbi szakaszaiba: Tisza 
folyó 494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 
15-009-1-1), Tisza folyó 540,5-
581,3 fkm-ig (víztérkód: 15-017-
1-1), jobb part (víztérkód: 05-001); 
Tisza folyó 581,3-638 fkm-ig 
(víztérkód: 15-018-1-1) 2016. 
december 21-én. 

Telepítésre kerülő halfajok vol-

tak: 4000 kg egynyaras ponty és 
5000 kg kétnyaras ponty. 2017. 
március 14-én 10-10 mázsa horog-
érett ponty telepítését végeztük el a 
megyei horgász szövetség kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba, és a Tiszadobi-holtág 
rendszerbe.

2017. március 24-én kétnyaras 
pontyot telepítettünk a kezelésünk-
ben lévő Halásztanyai XXI. sz. 
csatornába.

Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató

Kihez tartozik most a Nyuga-
ti-főcsatorna Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szakasza, hol lehet 
engedélyt váltani? Mint megtud-
tuk, az idén a Nyugati-főcsatornára 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Horgász Szövetség adja ki az enge-
délyeket, s éppen a napokban küld-
tek át jegyeket Nyíregyházára, a 
megyei szövetség irodájába. Az 
éves engedély 9100 Ft, a napijegy 
850 Ft.

A szuper horgászhely
– Képzeld komám, tegnap olyan 
szuper horgászhelyet találtam, 
hogy csak a vödröt kellett 
belemerítenem a vízbe, és máris 
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!

Két horgász beszélget.
– Na, mit gondolsz, hány kilós a hal, 
amit fogtam?
– A fele...

Sok a szöveg
Beszédes szomszédot fog ki a 
folyóparton a horgász. Egyszer csak 
megunja a szakadatlan szöveget, 
és rászól: 

– Idehallgasson! Mi itt mindannyian 
a horgászdialektust beszéljük. 
– Horgászdialektust? Az meg 
milyen? 
– Nagyon egyszerű: rövidebb 
szavak, hosszabb szünetek.

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

Az amatőr
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.

Horgászvicc

A NÉBIH ÁHSZ halőrei 
bejelentés alapján tar-

tottak ellenőrzést március 
8-án Tiszalök térségében. A 
járőrözés során ellenőriztek 
egy halászt a csobaji olda-
lon, aki 19 kg halat mutatott 
be a halőröknek. A fogásból 
9 kg aznapra, 10 kg pedig 
előző napra volt beírva a 
fogási naplójába.

Az ÁHSZ járőrei távozást szín-
leltek, de továbbra is megfigyel-
ték a halászt. Ennek során ész-
lelték, hogy az ellenőrzött halász 
kísérője halakat pakol zsákokba, 
majd azokat elrejti. Mivel bűn-
cselekmény gyanúja is felme-
rült az ÁHSZ értesítette a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-

ság munkatársait, akiknek kiérke-
zésekor a halász elismerte tettét.

A halásznál és társánál 
több mint 87 kg halat (94 db 
bagolykeszeget, 72 db dévérke-
szeget, 64 db karikakeszeget, 6 
db jászkeszeget, 5 db balint, 2 
db paducot, 1 db süllőt és 1 
db bodorkát) találtak a halőrök. 
A halak piaci értéke meghaladja 
a 146.000 Ft-ot. A halász jogo-
sulatlan halászat elkövetésével 
gyanúsítható, megsértette a fogá-
si napló vezetésének szabálya-
it, nem tartotta be a mennyiségi 
korlátozást, valamint több halfaj 
esetében a méretkorlátozást és a 
tilalmi időt sem. Cselekedetéért 
akár 300.000 Ft bírságra és a 
halászattól, horgászattól történő 3 
éves eltiltásra is számíthat.

Orvhalászt fogtak
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ELKÉSZÍTÉS
A megtisztított hagymát, a 

babérlevelet, a borsot és a cit-
romot lábasba tesszük 5 dl víz-
zel. Felforraljuk, majd 5 percig 
főzzük. A megtisztított halfilét 
8 csíkra vágjuk. Az alapléhez 
adjuk, és 8 percig forraljuk. 
Levesszük a tűzről, és a halat 
hagyjuk a főzőlében kihűlni. 

A narancsok lereszelt héját 
összekeverjük kevés sóval, 
borssal, az olívaolajjal és az 
ecettel. A gyümölcsök húsát 
kifilézzük. A paradicsomot cik-
kekre vágjuk, majd a narancs-
héjas keverékbe forgatjuk a 
narancsfilékkel együtt.Végül 
rálocsoljuk a filézéskor visz-
szamaradt narancslevet is. A 
langyos halról eltávolítjuk a 
bőrt, majd laza mozdulatokkal 
a húst is a többihez forgatjuk. 

Néhány levél friss salátával, 
szobahőmérsékleten tálaljuk.

(A bőrt a még meleg halról 
könnyebben lehúzhatjuk. A 
salátát más halból is készít-
hetjük, de csak frissből, nem 
fagyasztottból.)

Cseh János

HOZZÁVALÓK:
1/4 db hagyma●●

1 db babérlevél●●

3 db egész bors●●

1/2 db citrom●●

40 dkg pontyfilé●●

2 db narancs●●

tengeri só●●

frissen őrölt bors●●

1 dl olívaolaj●●

1 ek fehérborecet●●

1 db paradicsom●●

 néhány levél friss saláta  ●●

a tálaláshoz

Olívás pontyfilésaláta  
naranccsal és paradicsommal

Idő Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04. 09. Évadnyitó
Kocsord, Kirva 
lapos

Felnőtt: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

04. 23.
Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi 
Kenderáztató

3.000 Ft

05. 14.
Megyei 
Csapatbajnokság

Kisvárdai 
agyaggödrök

Nincs

05. hó
XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05. 
26-28.

Gyereknapi 
horgászversenyek

Helyi Egyesületek

05. 28.
Ifjúsági 
horgászverseny

Nyíregyháza, 
Bujtosi-tó

Meghívásos

05. 28.
Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva 
lapos

3.000 Ft

06. 11.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Apagyi 
Kenderáztató

Felnőtt: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

06. 25.
Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny Holt Tisza 

3.000 Ft

07. 29-30. OHCSB Szeged, Maty-ér

08. 11-12.
XXI. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Románia, Dés Meghívásos

08. 27.
Tisztségviselői 
Horgászverseny

Rakamazi Nagy 
Morotva

12.000 Ft/csapat

09. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi 
Kenderáztató

Nevezéses

09. hó
Fogyatékkal 
élők megyei 
horgászversenye

Apagyi 
Kenderáztató

Nincs

09. 03. Folyóvízi verseny Timár, Tisza-part 3.000 Ft

09. 22.
„Horgász-suli” 
mozgalom
megyei versenye

Tiszabezdéd Meghívásos

10-11. hó
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi 
Kenderáztató

8.000 Ft/csapat

Az év fája 2017-ben a VADALMAFA
A vadalmafára, a magyar 

erdők ritka különlegessé-
gére leginkább rövid ideig, 
mindössze egy hétig tartó 
virágzásakor, esetleg ter-
mésérésekor figyelünk fel, 
egyébként rejtve marad sze-
münk elől. 

Hazánkban a síkvidékektől a 
középhegységekig egyaránt meg-
találja létfeltételeit, azonban a faj 
mindenütt ritka, kis számú, sok-
szor csak egyetlen egyedet szám-
láló populációi vannak jelen, emi-
att veszélyeztetett fajnak számít. 
A vadalma általában 6-10 méter 
magasra növő fa, törzsátmérője 
életkorának végén 20-25 centimé-
tert tesz ki. A 80-100 éves példá-
nyok már matuzsálemnek számí-
tanak. Virágzatát április második 
felében, esős és hűvös időjárás 

esetén később hozza. Virágszí-
ne sohasem tiszta fehér, hanem 
a rózsaszín különböző árnyalatait 
fedezhetjük fel rajta. Erős illatú 
virágait napközben méhek, reggel, 
este és hűvös napokon darazsak, 
éjszaka éjjeli lepkék porozzák be. 
A termése szeptember-októberben 
érik, 2–4 cm átmérőjű, éretten 
zöldessárga színű, esetleg pirossal 
árnyalt, íze nagyon fanyar, húsa 
kemény. Gyümölcséből annakide-
jén zselé, almabor, pálinka és ecet 
készült, illetve magas C-vitamin 
tartalma miatt teát főztek belőle, 
amit láz, megfázás és hasmenés 
ellen javallottak. Termése a vad-
gazdálkodónak kitűnő takarmányt 
szolgáltat, különösen a szarvas és a 
vaddisznó kedveli, de a madarak és 
a kisemlősök is szívesen fogyaszt-
ják. Korábban fáját szívóssága 
miatt órafogaskerekek fogaihoz és 

meghajtóművekhez használták, a 
kocsigyártó pedig a legtartósabb 
szántalpakat készítette belőle. 
Ezenkívül a legjobb vonalzók és 
rajztáblák is belőle készültek.

Napjainkban a vadalmának az 
erdei biodiverzitás fenntartásában 
van fontos szerepe, számos élőlény 

kötődik hozzá. A fajra sajnos szá-
mos veszély leselkedik, ezek közül 
az egyik, hogy magoncait és sarjait 
a vad előszeretettel károsítja. A 
másik, hogy napjainkban a termő-
korú fák gyakran olyan nagy távol-
ságra találhatók egymástól, hogy 
a kölcsönös beporzásnak nincs 
esélye, s emiatt beltenyésztettség 
lép fel. Gazdasági jelentőségéhez 
hozzájárul, hogy virágai méhle-
gelőként szolgálnak, továbbá a 
közeljövőben nagy szerepe lesz a 
nemes alma rezisztencia-nemesíté-
sében, mivel a vadalma a liszthar-
mattal, az alma mozaikvírussal, a 
varasodással és a faggyal szemben 
teljesen ellenálló. Ezeken kívül 
klímatoleranciája miatt a nemes 
almafajták szaporításánál alany-
ként való felhasználása bizonyosan 
fokozódni fog a jövőben!
Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Kontinensünk egyik legtarkább 
madara. Fejének elülső része a 

homloktól a szemek hátsó vonaláig és 
a torka felső részéig piros. 

Magevőhöz képest hosszú, egyenes lefu-
tású és hegyes csőre elefántcsontszínű. Pofái 
a fejtetőtől a torokig fehérek, a tarkó a 
nyak közepéig fekete. Háta barna, a farkcsík 
fehér, közepesen villás farka fekete, a tollak 
hegyén fehér folttal, a szélső farktollakon 
fehér tükörrel. Begye és testalja fehér, a mell 
két oldalának barnás területe nem összeérő 

mellszalagot alkot. A szárnytollak feketék, 
hegyükön fehér folttal, középen sárga tükör-
rel, ami repülés közben még feltűnőbb. A hím 
és a tojó nagyon hasonló, elkülönítésük első-
sorban kézben (gyűrűzéskor) lehetséges.

A jellegzetes színezetű tengelic (a képen két 
öreg madár látható) az egyik legkönnyebben 
felismerhető, mással össze nem téveszthető 
madarunk. (Fotók: Orbán Zoltán). A fiatalok 
finoman sávozott, szürkésfehér fejéről egy-
aránt hiányzik a fekete, a piros és a fehér szín 
is, a fajra jellemző sárga-fekete-fehér szárny-
mintázat azonban már ekkor is jól látszik.

Az év madara a tengelic
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Tisztségviselők konzultációjaAz év hala 2017-ben a HARCSA

Tavaszi harcsázás a Tiszán

Egyezség a horgászok és halászok között a halak napján

Konzultációt tartott a 
Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége, melyen 
közel negyven egyesület tiszt-
ségviselői vettek részt.

Virág Imre elnök megnyitóját 
követően Fesztóry Sándor ügyve-
zető igazgató beszámolt a 2016. évi 
munka tapasztalatairól. Tájékoztat-
ta a megjelenteket a vízterületek 
haszonbérbeadásával kapcsolatos 
tudnivalókról, továbbá a 2017. évi 
aktuális feladatokról (statisztika, 
engedélyek kiadása, SZÁK-program 

stb.). Mint elmondta, a most megka-
pott Felső-Tiszán is kijelölték az 
úgynevezett kíméleti területeket, 
amelyek szerepelnek majd az éves 
területi jegyeken is. Elhangzott az 
is, hogy a horgászszervezetek az 
értékesített dokumentumok árával 
ezután havonta számolnak majd el 
a szövetségnek. Bejelentette továb-
bá, hogy Csősz Sándor személyében 
új megyei halászati szakügyintéző 
kezdte meg munkáját.

Kovács László pénzügyi szakértő 
a 2017. évi adó- és TB-változásokat, 
valamint a pályázati felhívásokat 
ismertette. Összegezte az új egye-

sülési törvény tapasztalatait, a Ptk. 
változásának hatásait.

A fórumon részt vett a szolnoki 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapi-
tányság vezetője, Busi László ezre-

des is, aki örömmel jegyezte meg, 
hogy az elmúlt évekhez viszo nyítva 
jelentősen csökkentek a jogsértések, 
de az esetek 80 százalékát az enge-
dély nél küli horgászatok jelentik.

Több mint ötezren szavaz-
tak a Magyar Haltani Tár-

saság honlapján októberben 
elindított közönségszava-
záson, amelynek tétje az Év 
hala cím elnyerése volt. 

Mióta a vizák eltűntek vizeink-
ből, legnagyobb halunk a harcsa. 
Népszerű is, hiszen hatalmas száját 
és hosszú bajszát a gyerekek már 
a képeskönyvekből megismerik. 
Hosszú életű hal, amely egész éle-
tében növekszik. Másfél évszáza-
da még kétmázsás példányokat is 

fogtak vizeinkből, de ma már a 
100 kg fölöttiek is ritkaságszámba 
mennek.

Különböző korosztályai alapo-
san kihasználják kedvelt élőhelye-
in, a lassú folyókban és az álló-
vizekben számára elérhető táplá-
lékot, az apró halivadéktól a víz 
felszínén úszó kiskacsákig. Ikráit 
általában júniusban rakja le, több-
nyire a fűzfák bojtos gyökérzetére 
vagy az árvíz alá került bokrokra. 
A hím gondosan őrzi és védi a 
lerakott ikrát.

A faj mesterséges szaporítási 

módszere igazi hungarikum, amit 
napjainkra más országok is átvet-
tek. Az üzembiztos technológia 
lehetővé teszi a tógazdasági és a 
medencés áruharcsa-termelés-
hez szükséges ivadék előállítását. 
Szálkamentes, ízletes húsa a har-

csát egyik legkedveltebb étkezési 
halunkká teszi, amiből a jelenlegi-
nél lényegesen nagyobb mennyi-
ség is helyet találhatna a háztartá-
sokban és a vendéglátóiparban. 

Forrás: 
 Magyar Haltani Társaság

Tavaszi, április-májusi hor-
gászati program. A tava-

szi áradások zavaros vizében 
a harcsa egész nap aktívan 
mozog, nagy területeket jár 
be élelem után kutatva. 

10 hasznos tanács harcsafogáshoz
1. Felszerelés

Horgok: kimondottan ajánlott 
nagyméretű egyágú, valamint hár-
mas horog használata. Utóbbi fajta 
horog a legalkalmasabb arra, hogy 
csirkemájat vagy egyéb büdös csa-
lit tegyünk rá. Fontos, hogy csalitól 
függően válasszuk ki a számunkra 
megfelelő horgot. Pl.: puhatestű-
ekhez egyágú, élőhalhoz kombi-
nálhatjuk egy a hal alá lógatott 
hármashoroggal.

Horgászbot: a harcsahorgászat-
hoz általában egy nagyon stabil bot 
ajánlott, azonban manapság készí-
tenek kimondottan harcsafogásra 
alkalmas botokat, csak a horgász-
módszert valamint azt kell eldönte-
nünk, hogy kicsi vagy nagy harcsát 
akarunk fogni. Bővebb információt 
a megfelelő botválasztásról a helyi 
horgászboltban kaphatunk

Damil: két fajta, fonott vagy 
monofil damilt választhatunk, azt 
hogy milyen damilt válasszunk, 
egyértelműen attól függ, hogy 
mekkora harcsát szeretnénk kifog-
ni. Minél vékonyabbat választunk, 
annál könnyebben elveszíthetjük a 
fogást, annál nagyobb türelmet és 
tudást kíván a horgászat. A végső 
siker érdekében általában fonott 
(multifil) főzsinórt használunk har-
csázó felszereléseinken.
2. Csomók

Általában Clinch és dupla Clinch 
csomót javasolják, továbbá a fonott 
zsinórokhoz jól alkalmazható a 
bojlis horgászatban is alkalmazott 

csomó nélküli kötés, hiszen ez 
egy strapabíró, erős kötés, melyet 
gyakran alkalmazunk és elsajátítá-
sa sem ördöngös.
3. Csalik

Típus: nagyon sokféle harcsa- 
csali recept létezik, néhányról 
korábbi írásunkban már volt is szó. 
A leginkább javallott azonban az 
élőhal és a különböző puhatestűek, 
mivel ezek teszik ki a harcsa táplá-
lékának nagy részét, de felkínálha-
tunk friss csirkemájat (jó csali de 
macerás mert nem túl horogálló), 
csalizhatunk marhaszívvel is ez 
viszont horogálló. Mindig legyünk 
felkészültek és ne csak egyféle csa-
lival induljunk útnak, mert lehet, 
hogy az általunk legjobbnak ítélt 
csali épp nem válik be. Léteznek 
műcsalik is nagy választékban, 
erre majd külön kell kitérnünk.

Szag: kísérletezni kell külön-
böző ízesítésű büdös vagy véres 
csalikkal. Nincs erre pontos recept, 
hiszen ami beválik az ország egyik 
felében még nem garancia, hogy a 
másik felében is működni fog!
4. Elhelyezkedés

Folyók, nagyobb patakok vagy 
tavak, hogy csak néhányat említ-
sünk a harcsafogásra alkalmas 
helyekről. Mielőtt nekivágunk, 
érdemes alapos kutatást végez-
nünk, hogy a kiválasztott régióban 
hol érdemes próbálkoznunk.

Hely: a harcsák leginkább alá-
mosott mederrészekben, vízbe dőlt 
fák, tuskók és tavak nádszegélye 
mellett tanyáznak. A nappalt nyu-
galmi állapotban töltik, főként éjjel 
táplálkozó, rendkívül jó szaglással 
rendelkező hal.

Víz típus: mindenki mást java-
sol, van, aki azt vallja, hogy nincs 
jobb hely, mint egy sötét iszapos 
víz egy hideg napon, valaki pedig 

a tiszta vízre esküszik. Horgászat 
előtt érdemes ez után is kutatnunk 
egy picit, hogy az adott régióban 
mit javasolnak horgásztársaink és 
melyik az, ami számunkra ideális.
5. Idő

Leginkább kora este, miután már 
besötétedett érdemes csak elkezde-
nünk harcsára vadászni. Ilyenkor 
vállnak aktívvá és kezdenek el éle-
lem után kutatni.
6. Időjárás

Enyhén szemerkélő eső kiváló 
alkalom a harcsafogásra. Próbál-
juk meg elkerülni a dörgést, vil-
lámlást, hiszen ez az idő sem a 
harcsának sem pedig a horgásznak 
nem kedvez. Azonban a nyári fül-
ledt melegben kirobbanó zivatarok 
előtt fokozódik az aktivitása, ide-
gessé-ingerlékennyé válik, állandó 
mozgásban van, szinte mindennek 
odavág, ami elé kerül.

Hőmérséklet: a harcsafogás 
esetén nem ajánlott nyáron a tűző 
napon nagy hőségben próbálkozni 
és a téli mínuszok is elkerülendők. 
A leginkább alkalmas hőmérséklet 
egy hűvös kora reggel vagy este.
7. Hangok

A hangos zene és hangzavar 
általában nem ajánlott a horgászat-
hoz, és ez ebben az esetben sincs 
másképp. Próbáljunk meg a lehető 
legcsendesebben eljárni a horgá-
szat idején.

Zavaró tényezők: mindenkép-
pen kerülje el a fürdőző embereket 
és a partról a vízbe követ dobáló 
gyerekeket is, hiszen ezek elijesz-
tik a halakat.
8. Mélység

Harcsára leginkább a sekély 
1-1,5 méteres vízben érdemes 
vadászni. Azonban volt már rá pél-
da, hogy mélyebb vizekben is szép 
fogások születtek. Az esetek nagy 
része leginkább a helytől és az idő-
től függ. Hasznos információ lehet, 
hogy a harcsa mindig a mély víz 
felől a sekély víz felé rabol.
9. Technikák

A harcsahorgászat leginkább 
elterjedtebb módszere a stupekes 
és a felszíni úszós módszer. Azon-
ban pergetéssel és kuttyogatással 
is szép eredményeket érhetünk el. 
A választott technika leginkább a 
helytől, időtől és kedvünktől függ.

Türelem: a türelem fontos ele-
me a harcsahorgászatnak. A harcsa 
szeret játszani a csalival, előfordul 
hogy eleinte felméri táplálékát, 
ízlelgeti a csalit. Kapás során tehát 
érdemes türelmesnek lennünk, 
nem elkapkodva a dolgot, amint 
biztosak vagyunk abban, hogy 
teljesen bekapta a csalit, ekkor 
viszont egy határozott mozdulattal 
érdemes megakasztani és kezdőd-
het a harc.
10. Szerencse

A szerencse esetünkben is mint 
minden másban komoly szerepet 
játszik. Van, aki a kezdők sze-
rencséjének köszönhetően első 
alkalommal sikeres lesz, azonban 
előfordulhat, hogy nem jön össze 
még egy kapás sem. Fontos, hogy 
ne adjuk fel, legyünk kitartóak és 
türelmesek.

Forrás: internet

A Magyar Haltani Társaság 
Elnökségének javaslatára a Földmű-
velésügyi Minisztérium Horgászati 
és Halgazdálkodási Főosztálya, a 
Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ), a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet 
(Ma-HAL), valamint az Akvaristák 
Magyarországi Egyesülete közös 
döntést hozott arról, hogy 2017-től 
kezdve minden év március 20. napja 
legyen a halak napja.

– E jeles nap elsődleges célja a 
halak további népszerűsítése, mert 
megítélésünk szerint még ma sem 
mindig kapják meg a társadalomtól azt 
a figyelmet, amelyet jelentőségüknél 
fogva megérdemelnének – emelték ki 
a szervezők. – Terveink szerint ezen 
a napon, illetve e nap naptári környe-
zetében valamennyi halakkal kapcso-
latban álló, vagy azokkal akár csak 
érintőlegesen is foglalkozó szervezet 
a saját profiljának legjobban megfe-
lelő módon hívhatja fel a figyelmet 
a halakra, azok megbecsülésére és a 
halakkal, az élőhelyekkel kapcsolatos 
általános és aktuális témák, feladatok 
jelentőségére.

– Közösen szeretnénk további part-
nereket is találni a jelentős hagyo-
mányokkal és tudományos háttérrel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező, 
őshonos magyar halfajokra fókuszá-
ló magyar halgazdálkodás, a halas 
kutatás-fejlesztés, a haltermelés, az 
akvakultúra, a halfogás, mint rekre-
ációs tevékenység, a horgászsport és 
horgászturizmus valamint iparágai, az 
akvarista tevékenység, vagy éppen az 

egészséges halfogyasztást is népsze-
rűsítő minőségi halas gasztronómia, 
a halas táplálék-kiegészítők gyártása 
területén – mindenhol, ahol a halak-
kal kapcsolatban állnak. Ezen szerep-
lők a későbbiekben saját rendezvé-
nyeiket is ráépíthetik erre a kiemelt 
eseményre és mindez együttesen 
jelentősen hozzájárulhat a magyar 
„halas” ágazat, a szakma, az érintett 
társadalmi csoportok egységes fellé-
péséhez a halak és a vizek érdekében 
is – tették hozzá a szervezők

Konferencia Budapesten
A halak napján, március 20-án elő-

ször rendeztek ágazati konferenciát 
Budapesten a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség székházában, melyen 
részt vett a megyénkből a Szabolcs 
Halászati Kft. termelésvezetője, ifj. 
Radóczi János, valamint a megyei 
szövetség képviseletében Virág Imre 
elnök és Farkas Sándor alelnök.

– A kezdeményezők elsődleges 

szándéka a halak további népszerű-
sítése, mert megítélésük szerint ez 
az állatcsoport ma sem mindig kapja 
meg azt a figyelmet, amelyet meg-
érdemelne. (A halak napjaként azért 
választották március 20-át, mert ez 
a csillagászati tél utolsó napja.)  – 
összegezte az elhangzottakat Virág 
Imre. –  A konferenciát Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
nyitotta meg, aki kihangsúlyozta: ez 
az esemény is ráirányítja a figyelmet 
a halakkal összefüggő különböző 
területekre a horgászattól a turiz-
muson és a kutatáson, valamint az 
ismeretterjesztésen át a halgazdál-
kodásig, a tógazdák munkájáig. Az 
utóbbi évek eredményes munkájának 
köszönhetően mintegy harmadával 
emelkedett az egy főre jutó halfo-
gyasztás Magyarországon, ami most 
6,2 kilogrammot tesz ki. A halfo-
gyasztás növelését ösztönözheti a 
halhús általános forgalmi adójának 
(áfa) öt százalékra mérséklése is, 

amiről majd az Országgyűlés dönt a 
jövő évi költségvetés tárgyalásakor.

Megállapodás
– A tanácskozás fénypontját jelen-

tette, hogy Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke és Németh István, a Ma-HAL 
elnöke stratégiai együttműködési 
megállapodást írt alá. A résztvevők 
ezzel úgy érzik „befejeződött az az 
időszak, amikor a halászok és a hor-
gászok egymással szembe mentek”, 
s elkezdődhet a magyar haltenyésztés 
és a horgászat fejlesztése közös össze-
fogással. 

– A megállapodás általános céljait öt 
pontban fogalmazták meg. Eszerint a 
felek közös kezdeményezéseihez kap-
csolódóan a halgazdálkodásban érde-
kelt hazai horgászszervezetek és hazai 
vállalkozások közötti bizalmat erősítik. 
A hazai horgászat és a halgazdálko-
dás fenntartható fejlesztése, társadalmi 
elismertségének és elfogadottságának 
javítása mindkét félnek feladata. Nem 
mondanak le a horgászat, a halászat 
és a halgazdálkodás hagyományainak 
megőrzéséről és ápolásáról. A hazai 
termelésű hal mint egészséges élel-
miszer fogyasztásának támogatása 
ugyancsak közös cél. Végül a hazai 
haltermelés és a halkereskedelem, 
valamint a hazai vízterek horgászati 
célú hasznosításának az átláthatósá-
ga és költséghatékonysága, szakmai 
támogatása mindkét fél érdeke.

– Az aláírást követően a szakmában 
elismert szakemberek tartottak érde-
kes és hasznos előadásokat – fejezte 
be az elnök.

Segítsenek! Busi László ezredes jónak tartotta továbbá a halőrök és a 
rendőrök együttműködését a közös szolgálatok során. Kérte a horgászok 
segítségét, jelezzék, ha a vízparton fakivágással, vízszennyezéssel, szeme-
teléssel vagy éppen sóderkitermeléssel találkoznak. Kiemelte, mennyire 
lényeges, hogy a horgászok a vízi járműveiket biztonságos területen tárol-
ják. Utalt rá, milyen nagy jelentősége van – veszély esetén – a téli és a 
nyári halmentéseknek.
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Március 25-én megnyi-
totta kapuját a felújí-

tott Kacsás horgásztó, új 
üzemelteltetővel a fedél-
zeten. A felújított tó medre 
nagyon változatos lett, így 
már nem elég a megszokott 
módon és helyen horgászni, 
újra ki kell ismerni a megvál-
tozott viszonyokat. De nem 
csak a horgászoknak új a 
terep, hanem a halaknak is. 

Szekeres Sándor Péter üzemel-
tető nagy mennyiségű, változatos 
összetételű, új halállománnyal 
nyitotta meg a szezont. Ezentúl 
nemcsak a békés halak horgászata, 
hanem a pergető, rablóhalas horgá-
szat is nagy figyelmet kap. A nagy 
mennyiségű keszegállomány sike-
reket hozhat a gyermekhorgászok 
számára is. A tó „sarkain” kíméleti 
területek lettek kijelölve, melyek 
ívóhelyek lesznek a víz lakóinak. 

A hosszúra elnyúló tél miatt 
a környezet felújítási, fejlesztési 
munkálatai nem tudtak befejeződni 
nyitásra, de a látogatók így is elé-
gedettek voltak. Az első nap a sze-
les, változékony idő ellenére sok 
szép fogást hozott! A legnagyobb 
kifogott ponty 6 kg-ot nyomott, de 
több 4 kg feletti példányt is a partra 
segítettek a felnőtt horgászok. A 
kicsik sem maradtak élmény nél-
kül, keszegek is gyakran akadtak 

a horogra. A délután megérkező 
hidegfront bár lecsökkentette a 
halak kapókedvét, minden horgász 
elégedetten távozott.

A horgásztanya épületében a 
frissítő italok mellett alapvető hor-
gászcikkek, etetőanyagok, csalik 
vásárlására is lehetőség van. Ettől 
az évtől kezdve egyesületünk az 
üzemeltető segítségével ezen a 
helyen végzi az állami horgász-
jegyek, területi engedélyek, napi-

jegyek forgalmazását, valamint a 
horgász vizsgáztatást is. A tó hétfő 
kivételével a hét minden napján 
nyitva van, reggeltől estig, hogy 
minél szélesebb időintervallumban 
tudja kiszolgálni a horgászokat. 
Minden egy helyen elérhető.

A tavaszi, kezdeti nyitva tartás: 
8-tól 17-ig. További információk 
a tó facebook oldalán: facebook.
com/kacsasto

Fejes László Ádám, elnök

Az utóbbi évtizedekben 
több új műtárgy létesült 

az Öreg-Túron, emellett szá-
mos helyen mederrendezési 
munka is folyt, ezért aktuá-
lissá vált a halfauna feltér-
képezése. A vízfolyás teljes 
hosszára kiterjedő munkára 
2015-ben és 2016-ban a Deb-
receni Egyetem Hidrobiológi-
ai Tanszékének szervezésé-
ben került sor.

A mintavételi szakaszok között 
különleges színfoltot jelentett a 
túristvándi vízimalmot elkerülő 
csatorna (más néven Balog-csa-
torna) (koordináta: N48.0484, 
E22.6438). Jellegét tekintve telje-
sen eltért a többitől: szűk kereszt-
metszetű és kis mélységű meder, 
illetve sebesen áramló, fenékig 
átlátszó víz jellemezte. A csatorná-

ban összesen 10 halfaj 349 egyedét 
azonosítottuk. Ezek közül négy faj 
védett hazánkban: a nyúldomolykó 
(Leuciscus leuciscus), a suj-
tásos küsz (Alburnoides 
bipunctatus), a tiszai küllő (Gobio 
carpathicus) és a halványfoltú 

küllő (Romanogobio vladykovi), 
melyekből a nyúldomolykó a 10 
mintavételi szakasz közül egye-
dül itt került elő. Mellettük az 
őshonos bodorka (Rutilus rutilus), 
domolykó (Squalius cephalus), 
küsz (Alburnus alburnus) és szil-

vaorrú keszeg (Vimba vimba), 
továbbá az adventív fekete törpe-
harcsa (Ameiurus melas) és naphal 
(Lepomis gibbosus) is előfordult.

Az Öreg-Túr további 9 mintavé-
teli szakaszán átlagosan 7,5 halfajt 
sikerült fognunk, és több helyen 
tapasztaltuk az euritóp és a stagnofil 
fajok magas dominanciáját, ami az 
egykor gyorsabban áramló folyó 
visszaduzzasztásával magyarázható 
(a reofil fajok gyakorisága átlago-
san mindössze 15,6 százalék volt). 
Ezzel szemben a Balog-csatorna 
esetén a fajok több mint fele, az 
egyedeknek pedig 85 százaléka a 
reofil kategóriába sorolható. Olybá 
tűnik, hogy ez a kis csatorna hason-
lít leginkább a szabályozások előtti 
sok ágra szakadó, sekély medrű és 
gyors vizű Túrra.

Nyeste Krisztián, Fazekas Dorottya, 
Sólyom Norbert, Antal László

Újra megnyitotta kapuját a 
tiszavasvári Kacsás horgásztó

Reofil fajok menedéke az Öreg-Túrban

A Tisza teljes megyénkbeli 
szakasza – Tiszabecstől 

Tiszadobig, a megyehatárig – 
immár a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége 
kezelésében van. Fesztóry 
Sándort, a szövetség ügyve-
zető igazgatóját kérdeztük 
meg arról, mindez milyen 
újabb feladatokat jelent a 
szervezetnek.

– Hosszabb folyószakasz tarto-
zik hozzánk, s ez nagyobb felelős-
séggel is jár. Most 453 kilométert 
tesz ki a hozzánk tartozó folyók 

hosszúsága, ugyanis a Tisza mel-
lett kezelői vagyunk a Túrnak, a 
Krasznának és a Szamosnak is. 
Február 20-ától 12 halőr vigyáz 
erre a teljes szakaszra. Korábban, 
amikor csak a Tisza alsó szaka-
száért voltunk felelősek, 5 halőrt 
foglalkoztattunk – magyarázta a 
szakember.

– Mivel a Tisza mindkét szaka-
sza külön víztérkóddal rendelke-
zik, külön-külön kell halgazdálko-
dási tervet készíteni a folyó alsó 
és felső szakaszára, s figyelemmel 
kell lennünk az élőhelyi adottsá-
gokra is telepítéskor. – Ebben az 
évben a Felső-Tiszába szeretnénk 

telepíteni egynyaras paducból 300 
ezer darabot, 100 ezer darab süllőt, 
valamint 50 mázsa egy- és kétnya-
ras pontyot.

A tervek szerint a Tisza alsó 
szakaszába kerül majd 90 mázsa 
egy- és kétnyaras ponty, 100 ezer 
süllő, 60 ezer harcsa, 30 ezer darab 
csuka vagy sügér. Mindkét halgaz-
dálkodási terv tartalmazza 10-10 
ezer előnevelt kecsege telepítését 
is. Szeretnénk menyhalat is telepí-
teni a folyóba.

– Természetesen vizsgálni kell 
a telepítés hatékonyságát, a hal-
állomány alakulását, a folyóba 
került halak növekedését, fejlő-

dését. Ezzel kapcsolatban sokat 
elárulnak a fogási naplók adatai, de 
vannak kutatóintézetek is, amelyek 
foglalkoznak halakkal, s a kapott 
eredményeik számunkra is fontos 
információkat jelentenek – tette 
hozzá Fesztóry Sándor. 

Paduc, kecsege is kerül 
majd a Tisza vizébe

– Emlékeim szerint az elmúlt 
ötven évben talán ha kétszer volt 
tudatos és tervezett haltelepítés a 
Túron. A nagy árvíz idején, 1970-
ben pedig azért volt, mert Romá-
niában átszakadt egy halastó gátja, 
s akkor a Túrba is jutottak halak 
– mesélte Kölcsén élő Válóczi 
Lajos, 67 esztendős horgász, aki 
1967 óta folyamatosan horgászik 
kedvenc folyóján, a Túron. – Nem 
sok sikerrel büszkélkedhetem, 
tavaly is üresen adtam be a fogá-
si naplót. Úgy gondolom, hogy 
az engedélyért befizetett pénzért 

elvárhatjuk, hogy az Új-Túron, 
Garbolc és Tiszakóród között is 
legyen telepítés, ne csak a Tiszán. 
Ide jók lennének egynyaras pon-
tyok is, de abból jó sok kellene, 
hogy legyen az embernek élmé-
nye.
A felvetéssel kapcsolatban 
Fesztóry Sándor elmondta:

– Amikor a Felső-Tisza telepí-
tési terveiről szóltam, abba bele-
értettem a Tisza egész vízrend-
szerét, vagyis a Túr és a Szamos 
folyót is. Hektárokra kivetítve az 
idei telepítés arányosan vonatko-

zik a Tisza mellékfolyóira is. Az 
Új-Túron azért is fontos a tele-
pítés, mert nincs közvetlen össze-
köttetésben a Tiszával. Röviden 
összegezve azt mondhatom, hogy 
a telepítés minden olyan vízte-
rületet érint, amely egykoron a 
Rákóczi Halászati Szövetkezethez 
tartozott.

A Túrba is telepítenek

Betervezett 
táborok

Az érintett egyesületek-
kel telefonon egyeztetve, 
összeállítottuk a tervezett 
horgásztáborok adatbázi-
sát. Megnézve a megyék-
ből beküldött terveket, 
elmondhatom, hogy mi 
tartjuk a legtöbb tábort és 
mi mozgatjuk meg a leg-
több gyereket – köszönöm 
az ifjúsági szakbizottság 
nevében. Következő leg-
fontosabb feladatunk a 
„gyermeknapi horgász-
versenyek” lebonyolítása. 
Kérjük, aki teheti, tervezze 
be az éves feladatai közzé, 
teremtsünk egy új hagyo-
mányt! Kívánunk minden 
egyesületnek sok sikert és 
önfeledt gyermekkacagást 
a vízpartokon.

Biri Imre

Szervező horgászegyesület 
neve, e-m

ail cím
e, 

telefonszám
a

Tervezett időpont

N
apok szám

a

Tervezett létszám

Korosztály

Egyéb inform
áció (tábor 

jellege, napközis vagy 
bentlakásos, általános, 
bojlis, stb.)

1.

Alkaloida Lombik HE.
e-mail:  
elnok@tv-horgasz.info
tel.: 06-30-413-2426

2017.  
június 30- 
július 2.

3 nap 25 fő 8-14 
év

napközis

2.

Bezdéd HE.
e-mail: 
bezdedhorgasze@gmail.
com
tel.: 06-20-5617-826

2017.  
június 22-23.

2 nap 40 fő 8-14 
év

napközis

3.

Cormorán STE.
e-mail: b.mihalyka@
freemail.hu
tel.: 06-30-626-9881

2017.  
július 06-07.

2 nap 30 fő 8-14 
év

napközis

4.

Fekete-István HE.
e-mail: cssimaiskola@
freemail.hu
tel.: 06-70-3346-398

2017.  
július 18-19.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

5.

HO-HO HE.
e-mail: horvath1919@
freemail.hu
tel.: 06-30-250-3448

2017.  
július 29-30.

2 nap 27 fő 8-14 
év

napközis

6.

Kis–Tisza HE.
e-mail: 
kistiszacamping1965@
freemail.hu
tel.: 06-20-925-9235

2017.  
július 14-15.

2 nap 15 fő 8-14 
év

napközis

7.

Kraszna HE.
e-mail: janos.jakab@
hoya.hu
tel.: 06-30-841-4886

2017.  
július 07-08.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

8.

Máriapócsi HE.
e-mail: pocsihorgaszok@
gmail.com
tel.: 06-70-387-2610

2017.
augusztus 
03-06.

4 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

9.

Nyírteleki STE.
e-mail: mihaly.danko@
kelet.hu
tel.: 06-20-466-0824

2017.  
július 06-07.

2 nap 15 fő 8-14 
év

napközis

10.

Leveleki HE.
e-mail: gyulaszabolcs@
gmail.com
tel.: 06-20-401-2280

2017.  
július 15-17.

3 nap 30 fő 7-14 
év

napközis

11.

Tiszaparti HE.
e-mail: tiszapartihe@
gmail.com
tel.: 06-70-560-8061

2017.  
június 29-30.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

12.

Tiszavirág HE.
e-mail: tacsi.karika@
freemail.hu
tel.: 06-30-394-8481

2017.  
július 07-09.

3 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

13.

Új Élet HE.
e-mail: sagimed@gmail.
com
tel.: 06-30-636-2579

2017. 
augusztus 
02-04.

3 nap 25 fő 7-14 
év

bentlakásos

14.

Vasutas STE.
e-mail: pzsolt2@gmail.
com
tel.: 06-30-255-5240

2017. 
július 03.-07.

5 nap 20 fő 8-14 
év

bentlakásos

15.

Vasutas STE.
e-mail: pzsolt2@gmail.
com
tel.: 06-30-255-5240

2017. 
augusztus 
17.-19.

3 nap 15 fő 14-18 
év

napközis

Nyitónapi fogások

Küldöttközgyűlés
Értesítjük még a Kedves Horgász-
társakat, hogy a Megyei Küldött-
közgyűlés várható időpontja: 2017. 
május 6. szombat 9 óra. Helye: 
Start Vállalat, Nyíregyháza.

Horgászvizsga
Aláírásra került a Kormányhivatal-
ban a horgászvizsgáztatásra irányuló 
megállapodás. Az első vizsganap így 
április 11-én kedden kezdődhet, és azt 
követően folytatódik majd mindenki-
nél. A vizsgahelyeket lapunk tavalyi, 
áprilisi számában közöltük részlete-
sen. A vizsgát, ugyanúgy mint tavaly, 
3 nappal előtte be kell jelenteni a 
szövetségünknek, és mi továbbítjuk a 
halászati hatóság részére. 

A Leveleki-víztározó halgazdálko-
dási jogával a Nyírségi Hal és Vad 
Kft. rendelkezik. Mint Mikucza Zsolt 
tulajdonos ügyvezetőtől megtudtuk, 
elkészültek az éves és a napi területi 
jegyek. Az éves jegyeket a 06–20/500–
6151-es telefonszámon lehet igényel-
ni, míg a napijegyeket – csökkentett 
áron – a megszokott horgászboltokban, 
valamint presszóban lehet megváltani. 

A Leveleki-víztározó életében újdon-
ság, hogy megnyitják a horgászok előtt 
az északi gátat, korlátozott mennyiség-
ben sportjegyet válthatnak az érdek-
lődők oda. (A sportjegy nem jogosít 
fel a hal elvitelére.) A kft. várhatóan 
májusra szerzi be a tervezett 10 csóna-
kot, s akkor egy hatalmas nádfal előtt 
kialakított 10 pályán csónakból is lehet 
majd várni a halak kapását.

Megnyitják az északi gátat lékeket vágtak 
a Morotván
A horgászoknak a tavak jegén 
fontos lékeket vágniuk, különben 
oxigén hiányában elpusztulnak a 
halak. Az elmúlt hideg időszakban 
a rakamazi Cormoran Sporthorgász 
és Természetbarát Egyesület tagjai 
is lékeket vágtak: a Nagy-Morotva 
háromnegyed részét sikerült szel-
lőztetni, az Aranyos-árok város felő-
li részén is vágtak lékeket, valamint 
a tanösvény sem maradt lék nélkül.
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Hét sikeresen lezárt közbeszerzé-
si eljárás, majd a szerződéskötések 
után az elmúlt napokban sorra meg-
történtek a konkrét megrendelések 
is a halőrzést támogató eszközök és 
egyenruhák, szövetségi beszerzése 
tárgyában. Így a főidény kezdetére 
már valamennyi terepjáró, elektro-
mos- és robbanómotoros csónak, 
hőkamera, vadkamera, éjjellátó, 
keresőtávcső, fényképezőgép és 
mobiltelefon is szolgálatba állhat 
a MOHOSZ belső pályázatainak 
nyertes tagszövetségeinél és azok 
egyesületeinél, továbbá a sikeresen 
pályázó szervezeteknél foglalkozta-
tott halászati őrök közül 398 fő tel-
jes egyenruházattal is felszerelésre 
kerül, mondta el dr. Szűcs Lajos, a 
MOHOSZ elnöke lapunknak. 

A Földművelésügyi Minisztérium 
a MOHOSZ szervezetével 2016-
ban megkötött támogatási szerző-
déseken keresztül a Halgazdálko-
dási Alapból támogatja a halászati 
őrzés fejlesztését, a nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületekben 
élő, nemzeti kincsnek és termé-
szeti értéknek minősülő őshonos 
halállományok védelmét. Az eddig 
megkötött támogatási szerződések 
közbeszerzési eljárási költségeket 
is tartalmazó bruttó támogatási érté-
ke 368.429.494 Ft, az önrészt is 
tartalmazó teljes beszerzési összeg 
469.562.782 Ft. Ezzel az eddig a 
horgász szervezeteknél nem látott 

jelentős összeggel megtörténik az 
első jelentős lépés a szövetségi hal-
őrzés rendszerének arculati és tech-
nikai fejlesztése tárgyában.

A MOHOSZ által meghirdetett 
eszközbeszerzési pályázatra 21 
tagszövetség, 81 tagszövetségi tag 
horgászegyesület és 2 speciális jog-
állású tag adott be érvényes pályá-
zatot, összesen 787 db eszközre. A 
MOHOSZ elnöksége március 2-án 
hozott döntést. Az elbírálás után a 
rendelkezésre álló keretből végül 
20 tagszövetségnek, 75 egyesület-
nek és a feltételeknek megfelelő 
mindkét speciális jogállású tagnak 
összesen 447 darab eszközt sikerült 
biztosítani. Az eszközök 70%-os 
vissza nem térítendő állami támo-
gatással, tehát 30%-os önrész fize-
tésével kerülnek a végfelhasználók-
hoz, a terepjárók és a csónak-motor 
szettek, eszközök esetében külön 
használói megállapodás keretében, 
ahol a tulajdonszerzés várhatóan 
a hasznosítási ciklus lejártával és 
a feltételek teljesítése esetén már 
automatikusan történik meg.

A halászati őrök egyenruha támo-
gatása tárgyában 153 horgász szer-
vezettől 520 garnitúrára érkezett be 
igény.  Az FM-től kapott több mint 
100 millió forintból most 101 hal-
gazdálkodónál 398 főt lehet felsze-
relni, s itt a támogatás mértéke már 
100%! Az elbírálásnál kiemelt felté-
tel volt az élő, heti 40 órás, főállású 
halőri/halászati őri munkaviszony, 
a vízterületi megbízás, a halászati 
őri és a rendészeti vizsga, vagy 
annak 2017.06.30-ig történő válla-
lása a már halőri munkaviszonyban 
állók esetén. A felszerelés tartalma 
a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet-
nek megfelelően, a teljesség igénye 
nélkül: 11 db felső-, 5 db alsó- és 10 
db kiegészítő ruházati cikk (nyári 
és téli kabátok, valamint nadrágok, 
mellény, vízálló félcipő és bakancs, 
gumicsizma, sapkák, ingek, pólók, 
pulóver, derékszíj, téli kesztyű, lát-
hatósági elemek, névkitűző) egy-
séges arculati elemekkel ellátva. A 
kedvező közbeszerzési nyertes ár 
okán itt több, mint tízmillió forint 
megmaradt, így a MOHOSZ kez-
deményezi majd az átcsoportosítást, 
illetve a maradvány új közbeszerzé-
sekhez történő hozzárendelését.

Jó hír, hogy az egyenruhák és 
az eszközök átadása már áprilisban 
megkezdődik és döntő részben le 
is bonyolódik. A nyertes pályázók 
nevét, valamint a részükre átadott, 
támogatott egyenruhákat és eszkö-
zöket a www.mohosz.hu weblapon, 
valamint májusi lapszámunkban is 
közöljük majd.

Átadás hamarosan!

A csernobili után a máso-
dik legnagyobb termé-

szeti katasztrófaként tartják 
számon a tiszai ciánszeny-
nyezést, amely több ország 
területét is érintő környezeti 
katasztrófa volt. 2000. január 
30-án a nagybányai Aurul 
bányavállalat létesítmé-
nyéből százezer köbméter 
cianid- és nehézfémtartalmú 
szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, majd ezen keresztül 
a Szamosba és a Tiszába. 

A szervezeti átalakítást követő-
en megalakult a Polgári Védelmi 
Kirendeltség Vásárosnaményban, 
amelynek kiemelt feladata volt a 
ciánszennyezés kapcsán a lakosság 
tájékoztatása és a kárfelszámolás – 
emlékszik vissza Tóth Sándor tű. 
alezredes, a térség katasztrófavé-
delmi megbízottja, aki akkoriban a 
Beregben a polgári védelmi kiren-
deltségen dolgozott. 

Az alezredes legfőbb intézke-
dések között említette a folyótól 
200 m-en belül lévő ásott kutak-
ból történő vízkivételi tilalmat, a 
vízből vett minták eljuttatását a 

laboratóriumba, a horgászok és a 
lakosság tájékoztatását. Ebben nagy 
segítség volt az OKF közreműkö-
désével kapott hordozható, nagy 
teljesítményű sziréna.  Segíteni 
kellett a több ezer tonna haltetem 
megsemmisítését, ugyanis a mér-
gező hatású anyag koncentrációja 
180-szorosan haladta meg a meg-
engedett határértéket. Így hatalmas 

pusztítást végzett az élővilágban. A 
mintavételek a magyar szakaszon a 
felszíni törzshálózati szelvények-
ben, illetve azon kívül a fontosabb 
vízvédelmi pontokon történtek, a 
szennycsóvák levonulása idején 
minden mintaponton két óránként, 
illetve az utolsó, az alapadatokat 
meghaladó koncentrációjú cianidot 
és nehézfémeket tartalmazó méré-

si eredmények után még 5 napon 
keresztül egyszeri alkalommal tör-
téntek – számolt be Tóth Sándor. 
A legsúlyosabb károk a Tisza élő-
világában keletkeztek, ahol a 40 
km hosszan elnyúló ciánfolt két 
hét alatt vonult le. Volt olyan har-
csa, amely akkorára puffadt, hogy 
a tetemét hárman tudták csak az 
elszállításkor a teherautóra rakni 
– idézte fel a katasztrófavédelmi 
szakember. Polgári védelmi feladat 
volt a települések ivóvíz ellátásának 
a biztosítása, valamint a vízügyi 
szakemberekkel együttműködve a 
szennyezés hatásának a mérséklése. 
A gyors és szakszerű intézkedések-
nek köszönhetően a szőke folyó 
holtágai és az árterei csak mini-
mális mértékben szennyeződtek. 
Három-négy év elteltével a vízi 
élővilág 95 százaléka ismét megje-
lent a Szamosban és a Tiszában.

A magyar országgyűlés még 
2000-ben a Tisza élővilágának az 
emléknapjává nyilvánította február 
1-jét.

Dóka Imre tű. főhadnagy
megyei szóvivő

SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

A Tisza emléknapja

Gyermekjegy 
Lassan körvonalazódni 

látszik a megyénkben 
a halgazdálkodási vízterü-
letek haszonbérbe adása, 
ezért most már kiadásra 
kerülhet a megyei gyerek-
jegyünk. 

Akinek szüksége van rá, kér-
jük, jelezze és akár postai úton 
is elküldjük. 

Érvényessége: A Tisza folyó 
teljes Szabolcs megyei szakasza 
és holtágai, a Szamos, a Túr, 
a Kraszna folyók, valamint a 
Császárszállási-víztározó, a táp-
csatornával együtt, és a Mátyusi 
Rózsás holtág. Továbbá egyesü-
leti vizek közül: Gávavencsellői 
Kacsató, Tiszabezdéi Fecskefa-
rok holtág, Kisvárdai agyaggöd-
rök, Vajai víztározó, Penyigei 
Szenke tó. Ára: 3.500 Ft.

Országos Gyerekjegyünk is 
van.

Érvényessége: Tisza folyó 
teljes magyarországi szakasza 
(holtágak nélkül) Duna folyó, 
Balaton, Tisza-tó, Velencei tó, 
Ráckevei Dunaág, Rába, Ipoly, 
Dráva, Mura, Zala, Túr, Sza-
mos, Kraszna, Bodrog, Hernád, 
Zagyva, Sajó, Kőrösök, Berety-
tyó, Maros, Keleti-, Nyugati 
Nagykunsági és Jászsági főcsa-
tornák. Ára: 2.500 Ft Ft.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből elindult Horgász-suli 
program is lehetőséget kapott, Euró-
pa egyik legnagyobb horgász-vadász 
kiállításán, a FeHoVa-n való bemu-
tatkozásra. A kiállításon nagyon 
sokan felkeresték a MOHOSZ pavi-

lonját, ahol kiemelten foglalkoztunk 
a gyermek és ifjúsági horgászokkal. 
A csoportok mellett nagyon sok 
gyerekkel sétáló szülő és nagyszülő 
állt meg az asztalunknál, ahol a 
kisiskolások egy-egy tesztlap kitöl-
tésével vagy horog megkötésével 

bizonyíthatták felkészültségüket. A 
testreszabott kérdéseknek köszön-
hetően minden kis érdeklődő kapott 
valamilyen apró ajándékot és a 
leendő nagy fogások reményében, 
mosolyogva sétált tovább standunk-
tól.  Biri Imre

Bokor Károlynak, a 
MOHOSZ alelnökének 

meghívására részt vehettem 
a Duna Televízió  
Család-Barát Magazin műso-
rában.

A Horgász-suli programon belül, 
decemberben akváriumot készíte-
tünk a gyerekekkel a rakamazi hor-
gász-szakkör ünnepek előtti fog-
lalkozásán. Az akváriumok olyan 
jól sikerültek, hogy a Duna Tv 
érdeklődését is felkeltette. Az élő 
adás az akvárium készítése mellett 
sikerült néhány gondolatot is meg-
osztani a horgászatról, elsősorban 
a gyermek horgászatról.

Biri Imre

A MOHOSZ Ifjúsági Szak-
bizottsága értekezletet 

hívott össze 2017. február 
24-re a megyei szövetségek 
ifjúsági felelősei részére. 
A tanácskozás fő témája a 
MOHOSZ új ifjúsági és gyer-
mek programjának megvitatá-
sa volt.

A találkozót Bokor Károly a 
MOHOSZ alelnöke nyitotta meg. 
Bevezetőjében röviden értékelte az 
elmúlt évek munkáját, a jelenlegi 
változásokat és a jövő legfontosabb 
feladatait. Végül bemutatta az Ifjú-
sági szakbizottság új és régi tagjait, 
valamint a tanácskozás előadóit.

Első előadó Komáromy Zsolt volt 
Zala megyéből, aki ismertette az 
új ifjúsági program szükségessé-
gét és a program leglényegesebb 
pontjait. Horgász ötpróba, horgász-
szakkörök, iskolai horgász táborok, 
iskolai horgászversenyek - ez mind 
ismerősen csenghet megyénk hor-
gászainak. Ez nem a véletlen műve. 

A megyénkből indult Horgász-suli 
program eredményességének elis-
meréseként, minden lényeges pontja 
bekerült az új programba. Meghívást 
kaptam a MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságába és részt vehettem a prog-
ram kidolgozásában. A tanácskozás 
másik előadójaként tájékoztattam a 
megjelenteket a megyénkben folyó 
gyermek és ifjúsági munkáról, elért 
eredményeinkről, eddigi tapaszta-
latainkról. Igyekeztem használható 

tanácsokat adni az új program meg-
valósításához.

A programban új elemként talál-
kozhatunk a vízparti horgász-isko-
la gondolatával, melynek megva-
lósításával a tavaszi hónapokban 
kéthetente, szombat délelőttön-
ként néhány vízparton egy közös 
horgászatra várjuk a fiatalokat és 
„szakembereinkkel” segítjük őket 
a halfogás mesterségének elsajátí-
tásában.

A gyermeknapi horgászversenye-
ink kibővülnek egy megyei ifjú-
sági horgászversennyel, melynek 
első három helyezettje részt vehet 
a MOHOSZ országos nyári hor-
gásztáborában. Az országos szerve-
zet internetes horgászvetélkedőt és 
fotópályázatot hirdet, amelyre sze-
retnénk ha minél több fiatal jelent-
kezne a megyénkből.

A tanácskozás végén a részt 
vevőkkel megvitattuk a programot 
és hasznos tanácsaikat igyekszünk 
beépíteni a programba. Minden 
hozzászólás elismerően nyilatkozott 
az új programról, de sokan még 
nagyobb segítséget szeretnének adni 
az ifjúsági horgászoknak létszámuk 
növelése érdekében. 

Nagyon színes és sokrétű a 
MOHOSZ Ifjúsági Programja, fel-
adatot és lehetőséget ad minden 
olyan egyesületnek és horgásznak, 
akik tenni szeretnének valamit a 
gyermek és ifjúsági horgászokért, 
és rajtuk keresztül saját egyesületü-
kért. Biri Imre

Ott voltunk a FeHoVa-n 

Élőadásban a Duna TV-ben

Megyénkből indult a Horgász-suli program
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Horgász Egyesület  
neve

Vízterület 
megnevezése

címe,  
telefonszáma

ára
felnőtt éves felnőtt napi/megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Polgári út eleje
üzemeltető: 30/572-0907

Tagoknak éves: 30.000 Ft
Más egyesülettől: 35.000 Ft
Féléves engedély is kapható.

Napi jegy 3.900 Ft sporthorgjegy
büfé, bográcsozás, sátorozás, éjszakai horgászat 
péntek és szombat

2. APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi  u. 17
20/555-6664

Tagoknak éves: 56.200 Ft 
Ifi: 28.000 Ft, Gyerek: 8.000 Ft

Felnőtt: 3.500 Ft, Ifi: 1.750 Ft, Gyerek: 800 ft/
büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci Civil 
Fejlődéséért 
Szabadidő és HE

Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Kossuth u. 15.
70/335-3655

Csak tagoknak 
Felnőtt: 25.000 Ft 
Ifi: 14.500 Ft

Felnőtt napi: 2.500 Ft
Ifi: 1.300 Ft
Gyermek: 500 Ft

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Petőfi u. 58.
70/425-9964

Csak tagoknak: 28.500 Ft
Új tagoknak: 38.500 Ft

nincs

5. Bezdéd HE. a) Fecskefarok horgásztó
b) Kerek Holt-Tisza

4624 Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.
20/561-7826

Csak tagoknak 27.000 Ft
Gyerek: 13.500 Ft
Új belépő: 5.000 halasítás

felnőtt: 3.000 Ft
gyerek: 1.500 Ft
horgásztanya, kemping

6. Bujtos Sport HE. Bujtosi-tavak 
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Jelvény  u. 11.
20/800-6178

csak tagoknak: 37.000 Ft (40 kg nemes hal) 
Idegen tag: 50.000 Ft
Ifi, Gyerek: 8.000 Ft

felnőtt: 3.000 Ft
Ifi, Gyermek: 800 Ft

7. Cormorán Horgász 
Egyesület

Rakamazi Nagy Morotva 
Kis Morotva 
Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István  u. 174.
30/626-9881
20/395-1332

Saját tag: 12.000 Ft, Idegen tag: 20.000 Ft
Nyugdíjas: 9.000 Ft, Ifi/70 év felett: 7.000 Ft

Napi: 1.800 Ft, Éjszakai: (19 h-07 h): 1.800 Ft
Camping, Csónakázás
www.rakamazihorgaszvizek.hu

8. Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Bocskai u. 33.
30/278-3621

Csak tagoknak: 45.000 Ft
Ifi: 22.500 Ft Gyermek: 6.000 Ft

Napi: 3.000 Ft 
Ifi: 1.500 Ft

9. HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss  u. 41.
30/205-8692

Csak tagoknak: 50.000 Ft
Idegen tagoknak: 70.000 Ft

Napi: 3.500 Ft 
Ifi: 1.750 Ft büfé, sátorozás

10. Holt- Szamos HE. Szamossályi Holt-
Szamos

4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
70/345-0193

Csak tagoknak: 37.000 Ft, más tagoknak: 75.000 Ft
Ifi: 15.000 Ft, Gyermek: 5.200 Ft

Napi: 3.000 Ft

11. KEMÉV HE. Császárszállási-tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya út 10.
30/691-7783

Csak tagoknak nincs

12. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és 
Vargaszegi holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 22.300 Ft Felnőtt: 2.500 Ft a tarpai benzinkúton váltható.

13. Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14.
30/841-4886

Csak tagoknak: 32.800 Ft
Ifi: 16.400 Ft

Felnőtt: 3.500 Ft, Ifi: 1.750 Ft
falusi turistaszállás, főzési lehetőség

14. Máriapócsi HE. Máriapócsi Horgász Tavak 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
70/387-2610

Felnőtt: 28.000 Ft, Ifi: 14.000 Ft Gyerek: 6.000 Ft Felnőtt: 3.000 Ft, Ifi: 1.500 Ft
falusi turista szállás

15. Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert 
tápcsat.

4320 Nagykálló, Temető út 5.
30/647-4503

Csak tagoknak: 30.000 Ft 
Ifi: 15.000 Ft, Gyerek: 3.000 Ft

Felnőtt: 2.500 Ft, Ifi: 1.250 Ft, Éjszakai: 3.000 Ft
Sporthorgász jegy: 1.500 Ft

16. Nagyközségi Horgász 
Egyesület 

Ököritófülpösi horgásztó 4755 Ököritófülpös, Petőfi u. 10.
20/530-3465

Csak tagoknak: 40.000 Ft
Új belépőnek: 80.000 Ft

Felnőtt: 2.500 Ft, Gyerek: 1.000 Ft, Sporthorgász 
jegy: 1.500 Ft

17. NYPA-SENIOR HE. Sényő Kovács tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2.
30/535-6443

Csak tagoknak nincs

18. Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22.
30/697-0928

Felnőtt: 36.000 Ft
Ifi: 10.000 Ft

Napi: 3.000 Ft
Ifi: –

19.. Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 
Holt-Tisza

4803 Vásárosnamény, Templom út 19.
30/254-6168

Csak tagoknak: 20.000 Ft
Ifi éves: 10.000 Ft

Napi: 2.000 Ft 6-18 h-ig
Éjszakai: 3.000 Ft 18-6-h-ig 

20. Réti Csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
e-mail: reticsikhe@gmail.com

Csak tagoknak: 35.000 Ft. nincs

21. Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c.
30/955-3776

Csak tagoknak: 20.000 Ft Fn: 3.000 Ft
Ifi: 1.000 Ft Gyerek: 500 Ft

22. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
30/965-5825

40.000 Ft  30 kg/év
30.000 Ft 50 kg/év

Napi: 3.000 Ft, Ifi: 2.500 Ft (főzési, sátorozási 
lehetőség megbeszélés alapján)

23. Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
20/257-5220

Csak tagoknak: 16.000 Ft 
Ifi: 8.000 Ft, Gyerek: 3.000 Ft

Felnőtt: 1.500 Ft, Ifi: 750 Ft
sátorozás, bográcsozás

24. Szatmárvidéki HE. Vaja-ősláp 4700 Mátészalka, Ősz u. 7. 
20/436-0229
http://www.vajaihorgaszto.hu/

Csak tagoknak: 50.000 Ft
Női: 25.000 Ft, Ifi: 8.000 Ft
Gyerek: 3.000 Ft nyugdíjas: 43e Ft

3.500 Ft
Csónakbérlés, sátorozási lehetőség

25. Székelyi víztározó HE. Székelyi-víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
30/945-2254

Csak tagoknak A Bojlis tavon stég bérelhető: 14.000 Ft

26. Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 46.
70/977-6860

Tagoknak: 8.000 Ft, Kedvezménye éves: 5.500 Ft
Más egyesületi tagnak: 33.000 Ft

2.000 Ft (24 órás jegy) kiépített tűzrakó hely, 
sátorozás, 

27. Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4.
70/560-8061

Tagoknak: 35.000 Ft
Ifi: 20.000 Ft

Felnőtt: 2.500 Ft, Ifi: 1.500 Ft, Éjaszakai: 3.000 Ft
Sátorozási lehetőség

28. Tisza-Rétköz HE. Bodrog folyó, 
Lónyay-csatorna

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. Bodrog folyóra: 
Felnőtt éves 16.000 Ft, 70 év felett 12.000 Ft, 
Gyerek éves: 5.000 Ft
Lónyay: Felnőtt éves: 3.500 Ft, 
70 év felett 2.500 Ft, Gyerek: 1.500 Ft

Bodrog folyóra:
Felnőtt napi: 1.000 Ft, 
Gyerek napi: 200 Ft.

29. Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-
Szamos

4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.
30/205-4263

Csak tagoknak: 46.000 Ft, 
Ifi: 25.000 Ft

Napi: 4.000 Ft

30. Milotai Tiszavirág HE Milotai Süllős bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
30/777-5407
mlotahorg.hupont.hu

Csak tagoknak: 25.000 Ft
Ifjúsági éves: 12.500 Ft

Napi: 2.500 Ft
Ifi: 1.250 Ft

31. Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi út 34.
30/384-9365,   30/749-0172

Tagoknak: 14.000 Ft, Ifi éves: 10.000 Ft, más 
tagnak: 20.000 Ft

Felnőtt: 1.500 Ft 
Ifi: 1.000 Ft

32. Téglagyár Üzemi HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38
20/510-3556
E-mail: teglagyar.he@gmail.com

Csak tagoknak: 35.000 Ft 3.500 Ft kapható a vasúti átjáró előtti boltban.

33. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
20/621-0289

Csak tagoknak: 16.000 Ft
Ifiknek: 8.000 Ft 

Felnőtt: 2.000 Ft 
Ifi: 1.000 Ft 

34. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos-Kisvíz 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
30/340-4045

Csak tagoknak: 15.800 Ft, Ifi: 7.300 Ft
70 év felett: 5.800 Ft

Csak tagoknak: 1.500 Ft
Szabó László horgászboltjában, és a halőröknél

35. Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári-
holtág

4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.
30/636-2579

Éves: 30.000 Ft 
Kedvezményes: 20.000 Ft 

Fn: 2.000 Ft, Ifi: 1.000 Ft
tanösvény, vendéglő, szállás, csónakbérlés, 
Camping

36. Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
30/864-2310

Felnőtt: 29.300 Ft, Ifi: 14.650 Ft Gyerek: 7.325 Ft
Éjszakai horgászat csak tagoknak

Felnőtt: 3.000 Ft, Éjszakai: 3.500 Ft, Ifi 1.500 Ft, 
Gyerek: 500 Ft (Büfé, szállás)

37. Zöld Nádszál HE. Penyigei Szenke-tó 4941 Penyige, Kossuth u. 1.
70/466-8625

Éves: 30.000 Ft
büfé, horg.tanya, kemping, csónakbérlés, 
horgászverseny szállás

Napi: 2.500 Ft 
Csak tagoknak:
P.-Szo. éjszaka: 3.000 Ft 

38. Cégénydányád 
Önkormányzat HE.

Jóléti-tó 4732 Cégénydányád, Rákóczi u. 65.
20/925-8436

Csak tagoknak: 32.450 Ft, Ifi: 13.725 Ft 
Gyerek: 3.250 Ft 

Felnőtt: 3.000 Ft 
Ifi: 1.500 Ft

39. Fekete István HE. Csengersimai tó 4743 Csengersima, Kodály köz 2.
70/779-0405

Csak tagoknak Napi: 3.500 Ft
Sportjegy: 1.500 Ft
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Hét sikeresen lezárt közbeszerzé-
si eljárás, majd a szerződéskötések 
után az elmúlt napokban sorra meg-
történtek a konkrét megrendelések 
is a halőrzést támogató eszközök és 
egyenruhák, szövetségi beszerzése 
tárgyában. Így a főidény kezdetére 
már valamennyi terepjáró, elektro-
mos- és robbanómotoros csónak, 
hőkamera, vadkamera, éjjellátó, 
keresőtávcső, fényképezőgép és 
mobiltelefon is szolgálatba állhat 
a MOHOSZ belső pályázatainak 
nyertes tagszövetségeinél és azok 
egyesületeinél, továbbá a sikeresen 
pályázó szervezeteknél foglalkozta-
tott halászati őrök közül 398 fő tel-
jes egyenruházattal is felszerelésre 
kerül, mondta el dr. Szűcs Lajos, a 
MOHOSZ elnöke lapunknak. 

A Földművelésügyi Minisztérium 
a MOHOSZ szervezetével 2016-
ban megkötött támogatási szerző-
déseken keresztül a Halgazdálko-
dási Alapból támogatja a halászati 
őrzés fejlesztését, a nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületekben 
élő, nemzeti kincsnek és termé-
szeti értéknek minősülő őshonos 
halállományok védelmét. Az eddig 
megkötött támogatási szerződések 
közbeszerzési eljárási költségeket 
is tartalmazó bruttó támogatási érté-
ke 368.429.494 Ft, az önrészt is 
tartalmazó teljes beszerzési összeg 
469.562.782 Ft. Ezzel az eddig a 
horgász szervezeteknél nem látott 

jelentős összeggel megtörténik az 
első jelentős lépés a szövetségi hal-
őrzés rendszerének arculati és tech-
nikai fejlesztése tárgyában.

A MOHOSZ által meghirdetett 
eszközbeszerzési pályázatra 21 
tagszövetség, 81 tagszövetségi tag 
horgászegyesület és 2 speciális jog-
állású tag adott be érvényes pályá-
zatot, összesen 787 db eszközre. A 
MOHOSZ elnöksége március 2-án 
hozott döntést. Az elbírálás után a 
rendelkezésre álló keretből végül 
20 tagszövetségnek, 75 egyesület-
nek és a feltételeknek megfelelő 
mindkét speciális jogállású tagnak 
összesen 447 darab eszközt sikerült 
biztosítani. Az eszközök 70%-os 
vissza nem térítendő állami támo-
gatással, tehát 30%-os önrész fize-
tésével kerülnek a végfelhasználók-
hoz, a terepjárók és a csónak-motor 
szettek, eszközök esetében külön 
használói megállapodás keretében, 
ahol a tulajdonszerzés várhatóan 
a hasznosítási ciklus lejártával és 
a feltételek teljesítése esetén már 
automatikusan történik meg.

A halászati őrök egyenruha támo-
gatása tárgyában 153 horgász szer-
vezettől 520 garnitúrára érkezett be 
igény.  Az FM-től kapott több mint 
100 millió forintból most 101 hal-
gazdálkodónál 398 főt lehet felsze-
relni, s itt a támogatás mértéke már 
100%! Az elbírálásnál kiemelt felté-
tel volt az élő, heti 40 órás, főállású 
halőri/halászati őri munkaviszony, 
a vízterületi megbízás, a halászati 
őri és a rendészeti vizsga, vagy 
annak 2017.06.30-ig történő válla-
lása a már halőri munkaviszonyban 
állók esetén. A felszerelés tartalma 
a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet-
nek megfelelően, a teljesség igénye 
nélkül: 11 db felső-, 5 db alsó- és 10 
db kiegészítő ruházati cikk (nyári 
és téli kabátok, valamint nadrágok, 
mellény, vízálló félcipő és bakancs, 
gumicsizma, sapkák, ingek, pólók, 
pulóver, derékszíj, téli kesztyű, lát-
hatósági elemek, névkitűző) egy-
séges arculati elemekkel ellátva. A 
kedvező közbeszerzési nyertes ár 
okán itt több, mint tízmillió forint 
megmaradt, így a MOHOSZ kez-
deményezi majd az átcsoportosítást, 
illetve a maradvány új közbeszerzé-
sekhez történő hozzárendelését.

Jó hír, hogy az egyenruhák és 
az eszközök átadása már áprilisban 
megkezdődik és döntő részben le 
is bonyolódik. A nyertes pályázók 
nevét, valamint a részükre átadott, 
támogatott egyenruhákat és eszkö-
zöket a www.mohosz.hu weblapon, 
valamint májusi lapszámunkban is 
közöljük majd.

Átadás hamarosan!

A csernobili után a máso-
dik legnagyobb termé-

szeti katasztrófaként tartják 
számon a tiszai ciánszeny-
nyezést, amely több ország 
területét is érintő környezeti 
katasztrófa volt. 2000. január 
30-án a nagybányai Aurul 
bányavállalat létesítmé-
nyéből százezer köbméter 
cianid- és nehézfémtartalmú 
szennyvíz zúdult a Lápos 
folyóba, majd ezen keresztül 
a Szamosba és a Tiszába. 

A szervezeti átalakítást követő-
en megalakult a Polgári Védelmi 
Kirendeltség Vásárosnaményban, 
amelynek kiemelt feladata volt a 
ciánszennyezés kapcsán a lakosság 
tájékoztatása és a kárfelszámolás – 
emlékszik vissza Tóth Sándor tű. 
alezredes, a térség katasztrófavé-
delmi megbízottja, aki akkoriban a 
Beregben a polgári védelmi kiren-
deltségen dolgozott. 

Az alezredes legfőbb intézke-
dések között említette a folyótól 
200 m-en belül lévő ásott kutak-
ból történő vízkivételi tilalmat, a 
vízből vett minták eljuttatását a 

laboratóriumba, a horgászok és a 
lakosság tájékoztatását. Ebben nagy 
segítség volt az OKF közreműkö-
désével kapott hordozható, nagy 
teljesítményű sziréna.  Segíteni 
kellett a több ezer tonna haltetem 
megsemmisítését, ugyanis a mér-
gező hatású anyag koncentrációja 
180-szorosan haladta meg a meg-
engedett határértéket. Így hatalmas 

pusztítást végzett az élővilágban. A 
mintavételek a magyar szakaszon a 
felszíni törzshálózati szelvények-
ben, illetve azon kívül a fontosabb 
vízvédelmi pontokon történtek, a 
szennycsóvák levonulása idején 
minden mintaponton két óránként, 
illetve az utolsó, az alapadatokat 
meghaladó koncentrációjú cianidot 
és nehézfémeket tartalmazó méré-

si eredmények után még 5 napon 
keresztül egyszeri alkalommal tör-
téntek – számolt be Tóth Sándor. 
A legsúlyosabb károk a Tisza élő-
világában keletkeztek, ahol a 40 
km hosszan elnyúló ciánfolt két 
hét alatt vonult le. Volt olyan har-
csa, amely akkorára puffadt, hogy 
a tetemét hárman tudták csak az 
elszállításkor a teherautóra rakni 
– idézte fel a katasztrófavédelmi 
szakember. Polgári védelmi feladat 
volt a települések ivóvíz ellátásának 
a biztosítása, valamint a vízügyi 
szakemberekkel együttműködve a 
szennyezés hatásának a mérséklése. 
A gyors és szakszerű intézkedések-
nek köszönhetően a szőke folyó 
holtágai és az árterei csak mini-
mális mértékben szennyeződtek. 
Három-négy év elteltével a vízi 
élővilág 95 százaléka ismét megje-
lent a Szamosban és a Tiszában.

A magyar országgyűlés még 
2000-ben a Tisza élővilágának az 
emléknapjává nyilvánította február 
1-jét.

Dóka Imre tű. főhadnagy
megyei szóvivő

SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

A Tisza emléknapja

Gyermekjegy 
Lassan körvonalazódni 

látszik a megyénkben 
a halgazdálkodási vízterü-
letek haszonbérbe adása, 
ezért most már kiadásra 
kerülhet a megyei gyerek-
jegyünk. 

Akinek szüksége van rá, kér-
jük, jelezze és akár postai úton 
is elküldjük. 

Érvényessége: A Tisza folyó 
teljes Szabolcs megyei szakasza 
és holtágai, a Szamos, a Túr, 
a Kraszna folyók, valamint a 
Császárszállási-víztározó, a táp-
csatornával együtt, és a Mátyusi 
Rózsás holtág. Továbbá egyesü-
leti vizek közül: Gávavencsellői 
Kacsató, Tiszabezdéi Fecskefa-
rok holtág, Kisvárdai agyaggöd-
rök, Vajai víztározó, Penyigei 
Szenke tó. Ára: 3.500 Ft.

Országos Gyerekjegyünk is 
van.

Érvényessége: Tisza folyó 
teljes magyarországi szakasza 
(holtágak nélkül) Duna folyó, 
Balaton, Tisza-tó, Velencei tó, 
Ráckevei Dunaág, Rába, Ipoly, 
Dráva, Mura, Zala, Túr, Sza-
mos, Kraszna, Bodrog, Hernád, 
Zagyva, Sajó, Kőrösök, Berety-
tyó, Maros, Keleti-, Nyugati 
Nagykunsági és Jászsági főcsa-
tornák. Ára: 2.500 Ft Ft.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből elindult Horgász-suli 
program is lehetőséget kapott, Euró-
pa egyik legnagyobb horgász-vadász 
kiállításán, a FeHoVa-n való bemu-
tatkozásra. A kiállításon nagyon 
sokan felkeresték a MOHOSZ pavi-

lonját, ahol kiemelten foglalkoztunk 
a gyermek és ifjúsági horgászokkal. 
A csoportok mellett nagyon sok 
gyerekkel sétáló szülő és nagyszülő 
állt meg az asztalunknál, ahol a 
kisiskolások egy-egy tesztlap kitöl-
tésével vagy horog megkötésével 

bizonyíthatták felkészültségüket. A 
testreszabott kérdéseknek köszön-
hetően minden kis érdeklődő kapott 
valamilyen apró ajándékot és a 
leendő nagy fogások reményében, 
mosolyogva sétált tovább standunk-
tól.  Biri Imre

Bokor Károlynak, a 
MOHOSZ alelnökének 

meghívására részt vehettem 
a Duna Televízió  
Család-Barát Magazin műso-
rában.

A Horgász-suli programon belül, 
decemberben akváriumot készíte-
tünk a gyerekekkel a rakamazi hor-
gász-szakkör ünnepek előtti fog-
lalkozásán. Az akváriumok olyan 
jól sikerültek, hogy a Duna Tv 
érdeklődését is felkeltette. Az élő 
adás az akvárium készítése mellett 
sikerült néhány gondolatot is meg-
osztani a horgászatról, elsősorban 
a gyermek horgászatról.

Biri Imre

A MOHOSZ Ifjúsági Szak-
bizottsága értekezletet 

hívott össze 2017. február 
24-re a megyei szövetségek 
ifjúsági felelősei részére. 
A tanácskozás fő témája a 
MOHOSZ új ifjúsági és gyer-
mek programjának megvitatá-
sa volt.

A találkozót Bokor Károly a 
MOHOSZ alelnöke nyitotta meg. 
Bevezetőjében röviden értékelte az 
elmúlt évek munkáját, a jelenlegi 
változásokat és a jövő legfontosabb 
feladatait. Végül bemutatta az Ifjú-
sági szakbizottság új és régi tagjait, 
valamint a tanácskozás előadóit.

Első előadó Komáromy Zsolt volt 
Zala megyéből, aki ismertette az 
új ifjúsági program szükségessé-
gét és a program leglényegesebb 
pontjait. Horgász ötpróba, horgász-
szakkörök, iskolai horgász táborok, 
iskolai horgászversenyek - ez mind 
ismerősen csenghet megyénk hor-
gászainak. Ez nem a véletlen műve. 

A megyénkből indult Horgász-suli 
program eredményességének elis-
meréseként, minden lényeges pontja 
bekerült az új programba. Meghívást 
kaptam a MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságába és részt vehettem a prog-
ram kidolgozásában. A tanácskozás 
másik előadójaként tájékoztattam a 
megjelenteket a megyénkben folyó 
gyermek és ifjúsági munkáról, elért 
eredményeinkről, eddigi tapaszta-
latainkról. Igyekeztem használható 

tanácsokat adni az új program meg-
valósításához.

A programban új elemként talál-
kozhatunk a vízparti horgász-isko-
la gondolatával, melynek megva-
lósításával a tavaszi hónapokban 
kéthetente, szombat délelőttön-
ként néhány vízparton egy közös 
horgászatra várjuk a fiatalokat és 
„szakembereinkkel” segítjük őket 
a halfogás mesterségének elsajátí-
tásában.

A gyermeknapi horgászversenye-
ink kibővülnek egy megyei ifjú-
sági horgászversennyel, melynek 
első három helyezettje részt vehet 
a MOHOSZ országos nyári hor-
gásztáborában. Az országos szerve-
zet internetes horgászvetélkedőt és 
fotópályázatot hirdet, amelyre sze-
retnénk ha minél több fiatal jelent-
kezne a megyénkből.

A tanácskozás végén a részt 
vevőkkel megvitattuk a programot 
és hasznos tanácsaikat igyekszünk 
beépíteni a programba. Minden 
hozzászólás elismerően nyilatkozott 
az új programról, de sokan még 
nagyobb segítséget szeretnének adni 
az ifjúsági horgászoknak létszámuk 
növelése érdekében. 

Nagyon színes és sokrétű a 
MOHOSZ Ifjúsági Programja, fel-
adatot és lehetőséget ad minden 
olyan egyesületnek és horgásznak, 
akik tenni szeretnének valamit a 
gyermek és ifjúsági horgászokért, 
és rajtuk keresztül saját egyesületü-
kért. Biri Imre

Ott voltunk a FeHoVa-n 

Élőadásban a Duna TV-ben

Megyénkből indult a Horgász-suli program
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Március 25-én megnyi-
totta kapuját a felújí-

tott Kacsás horgásztó, új 
üzemelteltetővel a fedél-
zeten. A felújított tó medre 
nagyon változatos lett, így 
már nem elég a megszokott 
módon és helyen horgászni, 
újra ki kell ismerni a megvál-
tozott viszonyokat. De nem 
csak a horgászoknak új a 
terep, hanem a halaknak is. 

Szekeres Sándor Péter üzemel-
tető nagy mennyiségű, változatos 
összetételű, új halállománnyal 
nyitotta meg a szezont. Ezentúl 
nemcsak a békés halak horgászata, 
hanem a pergető, rablóhalas horgá-
szat is nagy figyelmet kap. A nagy 
mennyiségű keszegállomány sike-
reket hozhat a gyermekhorgászok 
számára is. A tó „sarkain” kíméleti 
területek lettek kijelölve, melyek 
ívóhelyek lesznek a víz lakóinak. 

A hosszúra elnyúló tél miatt 
a környezet felújítási, fejlesztési 
munkálatai nem tudtak befejeződni 
nyitásra, de a látogatók így is elé-
gedettek voltak. Az első nap a sze-
les, változékony idő ellenére sok 
szép fogást hozott! A legnagyobb 
kifogott ponty 6 kg-ot nyomott, de 
több 4 kg feletti példányt is a partra 
segítettek a felnőtt horgászok. A 
kicsik sem maradtak élmény nél-
kül, keszegek is gyakran akadtak 

a horogra. A délután megérkező 
hidegfront bár lecsökkentette a 
halak kapókedvét, minden horgász 
elégedetten távozott.

A horgásztanya épületében a 
frissítő italok mellett alapvető hor-
gászcikkek, etetőanyagok, csalik 
vásárlására is lehetőség van. Ettől 
az évtől kezdve egyesületünk az 
üzemeltető segítségével ezen a 
helyen végzi az állami horgász-
jegyek, területi engedélyek, napi-

jegyek forgalmazását, valamint a 
horgász vizsgáztatást is. A tó hétfő 
kivételével a hét minden napján 
nyitva van, reggeltől estig, hogy 
minél szélesebb időintervallumban 
tudja kiszolgálni a horgászokat. 
Minden egy helyen elérhető.

A tavaszi, kezdeti nyitva tartás: 
8-tól 17-ig. További információk 
a tó facebook oldalán: facebook.
com/kacsasto

Fejes László Ádám, elnök

Az utóbbi évtizedekben 
több új műtárgy létesült 

az Öreg-Túron, emellett szá-
mos helyen mederrendezési 
munka is folyt, ezért aktuá-
lissá vált a halfauna feltér-
képezése. A vízfolyás teljes 
hosszára kiterjedő munkára 
2015-ben és 2016-ban a Deb-
receni Egyetem Hidrobiológi-
ai Tanszékének szervezésé-
ben került sor.

A mintavételi szakaszok között 
különleges színfoltot jelentett a 
túristvándi vízimalmot elkerülő 
csatorna (más néven Balog-csa-
torna) (koordináta: N48.0484, 
E22.6438). Jellegét tekintve telje-
sen eltért a többitől: szűk kereszt-
metszetű és kis mélységű meder, 
illetve sebesen áramló, fenékig 
átlátszó víz jellemezte. A csatorná-

ban összesen 10 halfaj 349 egyedét 
azonosítottuk. Ezek közül négy faj 
védett hazánkban: a nyúldomolykó 
(Leuciscus leuciscus), a suj-
tásos küsz (Alburnoides 
bipunctatus), a tiszai küllő (Gobio 
carpathicus) és a halványfoltú 

küllő (Romanogobio vladykovi), 
melyekből a nyúldomolykó a 10 
mintavételi szakasz közül egye-
dül itt került elő. Mellettük az 
őshonos bodorka (Rutilus rutilus), 
domolykó (Squalius cephalus), 
küsz (Alburnus alburnus) és szil-

vaorrú keszeg (Vimba vimba), 
továbbá az adventív fekete törpe-
harcsa (Ameiurus melas) és naphal 
(Lepomis gibbosus) is előfordult.

Az Öreg-Túr további 9 mintavé-
teli szakaszán átlagosan 7,5 halfajt 
sikerült fognunk, és több helyen 
tapasztaltuk az euritóp és a stagnofil 
fajok magas dominanciáját, ami az 
egykor gyorsabban áramló folyó 
visszaduzzasztásával magyarázható 
(a reofil fajok gyakorisága átlago-
san mindössze 15,6 százalék volt). 
Ezzel szemben a Balog-csatorna 
esetén a fajok több mint fele, az 
egyedeknek pedig 85 százaléka a 
reofil kategóriába sorolható. Olybá 
tűnik, hogy ez a kis csatorna hason-
lít leginkább a szabályozások előtti 
sok ágra szakadó, sekély medrű és 
gyors vizű Túrra.

Nyeste Krisztián, Fazekas Dorottya, 
Sólyom Norbert, Antal László

Újra megnyitotta kapuját a 
tiszavasvári Kacsás horgásztó

Reofil fajok menedéke az Öreg-Túrban

A Tisza teljes megyénkbeli 
szakasza – Tiszabecstől 

Tiszadobig, a megyehatárig – 
immár a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége 
kezelésében van. Fesztóry 
Sándort, a szövetség ügyve-
zető igazgatóját kérdeztük 
meg arról, mindez milyen 
újabb feladatokat jelent a 
szervezetnek.

– Hosszabb folyószakasz tarto-
zik hozzánk, s ez nagyobb felelős-
séggel is jár. Most 453 kilométert 
tesz ki a hozzánk tartozó folyók 

hosszúsága, ugyanis a Tisza mel-
lett kezelői vagyunk a Túrnak, a 
Krasznának és a Szamosnak is. 
Február 20-ától 12 halőr vigyáz 
erre a teljes szakaszra. Korábban, 
amikor csak a Tisza alsó szaka-
száért voltunk felelősek, 5 halőrt 
foglalkoztattunk – magyarázta a 
szakember.

– Mivel a Tisza mindkét szaka-
sza külön víztérkóddal rendelke-
zik, külön-külön kell halgazdálko-
dási tervet készíteni a folyó alsó 
és felső szakaszára, s figyelemmel 
kell lennünk az élőhelyi adottsá-
gokra is telepítéskor. – Ebben az 
évben a Felső-Tiszába szeretnénk 

telepíteni egynyaras paducból 300 
ezer darabot, 100 ezer darab süllőt, 
valamint 50 mázsa egy- és kétnya-
ras pontyot.

A tervek szerint a Tisza alsó 
szakaszába kerül majd 90 mázsa 
egy- és kétnyaras ponty, 100 ezer 
süllő, 60 ezer harcsa, 30 ezer darab 
csuka vagy sügér. Mindkét halgaz-
dálkodási terv tartalmazza 10-10 
ezer előnevelt kecsege telepítését 
is. Szeretnénk menyhalat is telepí-
teni a folyóba.

– Természetesen vizsgálni kell 
a telepítés hatékonyságát, a hal-
állomány alakulását, a folyóba 
került halak növekedését, fejlő-

dését. Ezzel kapcsolatban sokat 
elárulnak a fogási naplók adatai, de 
vannak kutatóintézetek is, amelyek 
foglalkoznak halakkal, s a kapott 
eredményeik számunkra is fontos 
információkat jelentenek – tette 
hozzá Fesztóry Sándor. 

Paduc, kecsege is kerül 
majd a Tisza vizébe

– Emlékeim szerint az elmúlt 
ötven évben talán ha kétszer volt 
tudatos és tervezett haltelepítés a 
Túron. A nagy árvíz idején, 1970-
ben pedig azért volt, mert Romá-
niában átszakadt egy halastó gátja, 
s akkor a Túrba is jutottak halak 
– mesélte Kölcsén élő Válóczi 
Lajos, 67 esztendős horgász, aki 
1967 óta folyamatosan horgászik 
kedvenc folyóján, a Túron. – Nem 
sok sikerrel büszkélkedhetem, 
tavaly is üresen adtam be a fogá-
si naplót. Úgy gondolom, hogy 
az engedélyért befizetett pénzért 

elvárhatjuk, hogy az Új-Túron, 
Garbolc és Tiszakóród között is 
legyen telepítés, ne csak a Tiszán. 
Ide jók lennének egynyaras pon-
tyok is, de abból jó sok kellene, 
hogy legyen az embernek élmé-
nye.
A felvetéssel kapcsolatban 
Fesztóry Sándor elmondta:

– Amikor a Felső-Tisza telepí-
tési terveiről szóltam, abba bele-
értettem a Tisza egész vízrend-
szerét, vagyis a Túr és a Szamos 
folyót is. Hektárokra kivetítve az 
idei telepítés arányosan vonatko-

zik a Tisza mellékfolyóira is. Az 
Új-Túron azért is fontos a tele-
pítés, mert nincs közvetlen össze-
köttetésben a Tiszával. Röviden 
összegezve azt mondhatom, hogy 
a telepítés minden olyan vízte-
rületet érint, amely egykoron a 
Rákóczi Halászati Szövetkezethez 
tartozott.

A Túrba is telepítenek

Betervezett 
táborok

Az érintett egyesületek-
kel telefonon egyeztetve, 
összeállítottuk a tervezett 
horgásztáborok adatbázi-
sát. Megnézve a megyék-
ből beküldött terveket, 
elmondhatom, hogy mi 
tartjuk a legtöbb tábort és 
mi mozgatjuk meg a leg-
több gyereket – köszönöm 
az ifjúsági szakbizottság 
nevében. Következő leg-
fontosabb feladatunk a 
„gyermeknapi horgász-
versenyek” lebonyolítása. 
Kérjük, aki teheti, tervezze 
be az éves feladatai közzé, 
teremtsünk egy új hagyo-
mányt! Kívánunk minden 
egyesületnek sok sikert és 
önfeledt gyermekkacagást 
a vízpartokon.

Biri Imre

Szervező horgászegyesület 
neve, e-m

ail cím
e, 

telefonszám
a

Tervezett időpont

N
apok szám

a

Tervezett létszám

Korosztály

Egyéb inform
áció (tábor 

jellege, napközis vagy 
bentlakásos, általános, 
bojlis, stb.)

1.

Alkaloida Lombik HE.
e-mail:  
elnok@tv-horgasz.info
tel.: 06-30-413-2426

2017.  
június 30- 
július 2.

3 nap 25 fő 8-14 
év

napközis

2.

Bezdéd HE.
e-mail: 
bezdedhorgasze@gmail.
com
tel.: 06-20-5617-826

2017.  
június 22-23.

2 nap 40 fő 8-14 
év

napközis

3.

Cormorán STE.
e-mail: b.mihalyka@
freemail.hu
tel.: 06-30-626-9881

2017.  
július 06-07.

2 nap 30 fő 8-14 
év

napközis

4.

Fekete-István HE.
e-mail: cssimaiskola@
freemail.hu
tel.: 06-70-3346-398

2017.  
július 18-19.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

5.

HO-HO HE.
e-mail: horvath1919@
freemail.hu
tel.: 06-30-250-3448

2017.  
július 29-30.

2 nap 27 fő 8-14 
év

napközis

6.

Kis–Tisza HE.
e-mail: 
kistiszacamping1965@
freemail.hu
tel.: 06-20-925-9235

2017.  
július 14-15.

2 nap 15 fő 8-14 
év

napközis

7.

Kraszna HE.
e-mail: janos.jakab@
hoya.hu
tel.: 06-30-841-4886

2017.  
július 07-08.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

8.

Máriapócsi HE.
e-mail: pocsihorgaszok@
gmail.com
tel.: 06-70-387-2610

2017.
augusztus 
03-06.

4 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

9.

Nyírteleki STE.
e-mail: mihaly.danko@
kelet.hu
tel.: 06-20-466-0824

2017.  
július 06-07.

2 nap 15 fő 8-14 
év

napközis

10.

Leveleki HE.
e-mail: gyulaszabolcs@
gmail.com
tel.: 06-20-401-2280

2017.  
július 15-17.

3 nap 30 fő 7-14 
év

napközis

11.

Tiszaparti HE.
e-mail: tiszapartihe@
gmail.com
tel.: 06-70-560-8061

2017.  
június 29-30.

2 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

12.

Tiszavirág HE.
e-mail: tacsi.karika@
freemail.hu
tel.: 06-30-394-8481

2017.  
július 07-09.

3 nap 20 fő 8-14 
év

napközis

13.

Új Élet HE.
e-mail: sagimed@gmail.
com
tel.: 06-30-636-2579

2017. 
augusztus 
02-04.

3 nap 25 fő 7-14 
év

bentlakásos

14.

Vasutas STE.
e-mail: pzsolt2@gmail.
com
tel.: 06-30-255-5240

2017. 
július 03.-07.

5 nap 20 fő 8-14 
év

bentlakásos

15.

Vasutas STE.
e-mail: pzsolt2@gmail.
com
tel.: 06-30-255-5240

2017. 
augusztus 
17.-19.

3 nap 15 fő 14-18 
év

napközis

Nyitónapi fogások

Küldöttközgyűlés
Értesítjük még a Kedves Horgász-
társakat, hogy a Megyei Küldött-
közgyűlés várható időpontja: 2017. 
május 6. szombat 9 óra. Helye: 
Start Vállalat, Nyíregyháza.

Horgászvizsga
Aláírásra került a Kormányhivatal-
ban a horgászvizsgáztatásra irányuló 
megállapodás. Az első vizsganap így 
április 11-én kedden kezdődhet, és azt 
követően folytatódik majd mindenki-
nél. A vizsgahelyeket lapunk tavalyi, 
áprilisi számában közöltük részlete-
sen. A vizsgát, ugyanúgy mint tavaly, 
3 nappal előtte be kell jelenteni a 
szövetségünknek, és mi továbbítjuk a 
halászati hatóság részére. 

A Leveleki-víztározó halgazdálko-
dási jogával a Nyírségi Hal és Vad 
Kft. rendelkezik. Mint Mikucza Zsolt 
tulajdonos ügyvezetőtől megtudtuk, 
elkészültek az éves és a napi területi 
jegyek. Az éves jegyeket a 06–20/500–
6151-es telefonszámon lehet igényel-
ni, míg a napijegyeket – csökkentett 
áron – a megszokott horgászboltokban, 
valamint presszóban lehet megváltani. 

A Leveleki-víztározó életében újdon-
ság, hogy megnyitják a horgászok előtt 
az északi gátat, korlátozott mennyiség-
ben sportjegyet válthatnak az érdek-
lődők oda. (A sportjegy nem jogosít 
fel a hal elvitelére.) A kft. várhatóan 
májusra szerzi be a tervezett 10 csóna-
kot, s akkor egy hatalmas nádfal előtt 
kialakított 10 pályán csónakból is lehet 
majd várni a halak kapását.

Megnyitják az északi gátat lékeket vágtak 
a Morotván
A horgászoknak a tavak jegén 
fontos lékeket vágniuk, különben 
oxigén hiányában elpusztulnak a 
halak. Az elmúlt hideg időszakban 
a rakamazi Cormoran Sporthorgász 
és Természetbarát Egyesület tagjai 
is lékeket vágtak: a Nagy-Morotva 
háromnegyed részét sikerült szel-
lőztetni, az Aranyos-árok város felő-
li részén is vágtak lékeket, valamint 
a tanösvény sem maradt lék nélkül.
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Tisztségviselők konzultációjaAz év hala 2017-ben a HARCSA

Tavaszi harcsázás a Tiszán

Egyezség a horgászok és halászok között a halak napján

Konzultációt tartott a 
Sporthorgász Egyesüle-

tek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége, melyen 
közel negyven egyesület tiszt-
ségviselői vettek részt.

Virág Imre elnök megnyitóját 
követően Fesztóry Sándor ügyve-
zető igazgató beszámolt a 2016. évi 
munka tapasztalatairól. Tájékoztat-
ta a megjelenteket a vízterületek 
haszonbérbeadásával kapcsolatos 
tudnivalókról, továbbá a 2017. évi 
aktuális feladatokról (statisztika, 
engedélyek kiadása, SZÁK-program 

stb.). Mint elmondta, a most megka-
pott Felső-Tiszán is kijelölték az 
úgynevezett kíméleti területeket, 
amelyek szerepelnek majd az éves 
területi jegyeken is. Elhangzott az 
is, hogy a horgászszervezetek az 
értékesített dokumentumok árával 
ezután havonta számolnak majd el 
a szövetségnek. Bejelentette továb-
bá, hogy Csősz Sándor személyében 
új megyei halászati szakügyintéző 
kezdte meg munkáját.

Kovács László pénzügyi szakértő 
a 2017. évi adó- és TB-változásokat, 
valamint a pályázati felhívásokat 
ismertette. Összegezte az új egye-

sülési törvény tapasztalatait, a Ptk. 
változásának hatásait.

A fórumon részt vett a szolnoki 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapi-
tányság vezetője, Busi László ezre-

des is, aki örömmel jegyezte meg, 
hogy az elmúlt évekhez viszo nyítva 
jelentősen csökkentek a jogsértések, 
de az esetek 80 százalékát az enge-
dély nél küli horgászatok jelentik.

Több mint ötezren szavaz-
tak a Magyar Haltani Tár-

saság honlapján októberben 
elindított közönségszava-
záson, amelynek tétje az Év 
hala cím elnyerése volt. 

Mióta a vizák eltűntek vizeink-
ből, legnagyobb halunk a harcsa. 
Népszerű is, hiszen hatalmas száját 
és hosszú bajszát a gyerekek már 
a képeskönyvekből megismerik. 
Hosszú életű hal, amely egész éle-
tében növekszik. Másfél évszáza-
da még kétmázsás példányokat is 

fogtak vizeinkből, de ma már a 
100 kg fölöttiek is ritkaságszámba 
mennek.

Különböző korosztályai alapo-
san kihasználják kedvelt élőhelye-
in, a lassú folyókban és az álló-
vizekben számára elérhető táplá-
lékot, az apró halivadéktól a víz 
felszínén úszó kiskacsákig. Ikráit 
általában júniusban rakja le, több-
nyire a fűzfák bojtos gyökérzetére 
vagy az árvíz alá került bokrokra. 
A hím gondosan őrzi és védi a 
lerakott ikrát.

A faj mesterséges szaporítási 

módszere igazi hungarikum, amit 
napjainkra más országok is átvet-
tek. Az üzembiztos technológia 
lehetővé teszi a tógazdasági és a 
medencés áruharcsa-termelés-
hez szükséges ivadék előállítását. 
Szálkamentes, ízletes húsa a har-

csát egyik legkedveltebb étkezési 
halunkká teszi, amiből a jelenlegi-
nél lényegesen nagyobb mennyi-
ség is helyet találhatna a háztartá-
sokban és a vendéglátóiparban. 

Forrás: 
 Magyar Haltani Társaság

Tavaszi, április-májusi hor-
gászati program. A tava-

szi áradások zavaros vizében 
a harcsa egész nap aktívan 
mozog, nagy területeket jár 
be élelem után kutatva. 

10 hasznos tanács harcsafogáshoz
1. Felszerelés

Horgok: kimondottan ajánlott 
nagyméretű egyágú, valamint hár-
mas horog használata. Utóbbi fajta 
horog a legalkalmasabb arra, hogy 
csirkemájat vagy egyéb büdös csa-
lit tegyünk rá. Fontos, hogy csalitól 
függően válasszuk ki a számunkra 
megfelelő horgot. Pl.: puhatestű-
ekhez egyágú, élőhalhoz kombi-
nálhatjuk egy a hal alá lógatott 
hármashoroggal.

Horgászbot: a harcsahorgászat-
hoz általában egy nagyon stabil bot 
ajánlott, azonban manapság készí-
tenek kimondottan harcsafogásra 
alkalmas botokat, csak a horgász-
módszert valamint azt kell eldönte-
nünk, hogy kicsi vagy nagy harcsát 
akarunk fogni. Bővebb információt 
a megfelelő botválasztásról a helyi 
horgászboltban kaphatunk

Damil: két fajta, fonott vagy 
monofil damilt választhatunk, azt 
hogy milyen damilt válasszunk, 
egyértelműen attól függ, hogy 
mekkora harcsát szeretnénk kifog-
ni. Minél vékonyabbat választunk, 
annál könnyebben elveszíthetjük a 
fogást, annál nagyobb türelmet és 
tudást kíván a horgászat. A végső 
siker érdekében általában fonott 
(multifil) főzsinórt használunk har-
csázó felszereléseinken.
2. Csomók

Általában Clinch és dupla Clinch 
csomót javasolják, továbbá a fonott 
zsinórokhoz jól alkalmazható a 
bojlis horgászatban is alkalmazott 

csomó nélküli kötés, hiszen ez 
egy strapabíró, erős kötés, melyet 
gyakran alkalmazunk és elsajátítá-
sa sem ördöngös.
3. Csalik

Típus: nagyon sokféle harcsa- 
csali recept létezik, néhányról 
korábbi írásunkban már volt is szó. 
A leginkább javallott azonban az 
élőhal és a különböző puhatestűek, 
mivel ezek teszik ki a harcsa táplá-
lékának nagy részét, de felkínálha-
tunk friss csirkemájat (jó csali de 
macerás mert nem túl horogálló), 
csalizhatunk marhaszívvel is ez 
viszont horogálló. Mindig legyünk 
felkészültek és ne csak egyféle csa-
lival induljunk útnak, mert lehet, 
hogy az általunk legjobbnak ítélt 
csali épp nem válik be. Léteznek 
műcsalik is nagy választékban, 
erre majd külön kell kitérnünk.

Szag: kísérletezni kell külön-
böző ízesítésű büdös vagy véres 
csalikkal. Nincs erre pontos recept, 
hiszen ami beválik az ország egyik 
felében még nem garancia, hogy a 
másik felében is működni fog!
4. Elhelyezkedés

Folyók, nagyobb patakok vagy 
tavak, hogy csak néhányat említ-
sünk a harcsafogásra alkalmas 
helyekről. Mielőtt nekivágunk, 
érdemes alapos kutatást végez-
nünk, hogy a kiválasztott régióban 
hol érdemes próbálkoznunk.

Hely: a harcsák leginkább alá-
mosott mederrészekben, vízbe dőlt 
fák, tuskók és tavak nádszegélye 
mellett tanyáznak. A nappalt nyu-
galmi állapotban töltik, főként éjjel 
táplálkozó, rendkívül jó szaglással 
rendelkező hal.

Víz típus: mindenki mást java-
sol, van, aki azt vallja, hogy nincs 
jobb hely, mint egy sötét iszapos 
víz egy hideg napon, valaki pedig 

a tiszta vízre esküszik. Horgászat 
előtt érdemes ez után is kutatnunk 
egy picit, hogy az adott régióban 
mit javasolnak horgásztársaink és 
melyik az, ami számunkra ideális.
5. Idő

Leginkább kora este, miután már 
besötétedett érdemes csak elkezde-
nünk harcsára vadászni. Ilyenkor 
vállnak aktívvá és kezdenek el éle-
lem után kutatni.
6. Időjárás

Enyhén szemerkélő eső kiváló 
alkalom a harcsafogásra. Próbál-
juk meg elkerülni a dörgést, vil-
lámlást, hiszen ez az idő sem a 
harcsának sem pedig a horgásznak 
nem kedvez. Azonban a nyári fül-
ledt melegben kirobbanó zivatarok 
előtt fokozódik az aktivitása, ide-
gessé-ingerlékennyé válik, állandó 
mozgásban van, szinte mindennek 
odavág, ami elé kerül.

Hőmérséklet: a harcsafogás 
esetén nem ajánlott nyáron a tűző 
napon nagy hőségben próbálkozni 
és a téli mínuszok is elkerülendők. 
A leginkább alkalmas hőmérséklet 
egy hűvös kora reggel vagy este.
7. Hangok

A hangos zene és hangzavar 
általában nem ajánlott a horgászat-
hoz, és ez ebben az esetben sincs 
másképp. Próbáljunk meg a lehető 
legcsendesebben eljárni a horgá-
szat idején.

Zavaró tényezők: mindenkép-
pen kerülje el a fürdőző embereket 
és a partról a vízbe követ dobáló 
gyerekeket is, hiszen ezek elijesz-
tik a halakat.
8. Mélység

Harcsára leginkább a sekély 
1-1,5 méteres vízben érdemes 
vadászni. Azonban volt már rá pél-
da, hogy mélyebb vizekben is szép 
fogások születtek. Az esetek nagy 
része leginkább a helytől és az idő-
től függ. Hasznos információ lehet, 
hogy a harcsa mindig a mély víz 
felől a sekély víz felé rabol.
9. Technikák

A harcsahorgászat leginkább 
elterjedtebb módszere a stupekes 
és a felszíni úszós módszer. Azon-
ban pergetéssel és kuttyogatással 
is szép eredményeket érhetünk el. 
A választott technika leginkább a 
helytől, időtől és kedvünktől függ.

Türelem: a türelem fontos ele-
me a harcsahorgászatnak. A harcsa 
szeret játszani a csalival, előfordul 
hogy eleinte felméri táplálékát, 
ízlelgeti a csalit. Kapás során tehát 
érdemes türelmesnek lennünk, 
nem elkapkodva a dolgot, amint 
biztosak vagyunk abban, hogy 
teljesen bekapta a csalit, ekkor 
viszont egy határozott mozdulattal 
érdemes megakasztani és kezdőd-
het a harc.
10. Szerencse

A szerencse esetünkben is mint 
minden másban komoly szerepet 
játszik. Van, aki a kezdők sze-
rencséjének köszönhetően első 
alkalommal sikeres lesz, azonban 
előfordulhat, hogy nem jön össze 
még egy kapás sem. Fontos, hogy 
ne adjuk fel, legyünk kitartóak és 
türelmesek.

Forrás: internet

A Magyar Haltani Társaság 
Elnökségének javaslatára a Földmű-
velésügyi Minisztérium Horgászati 
és Halgazdálkodási Főosztálya, a 
Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ), a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet 
(Ma-HAL), valamint az Akvaristák 
Magyarországi Egyesülete közös 
döntést hozott arról, hogy 2017-től 
kezdve minden év március 20. napja 
legyen a halak napja.

– E jeles nap elsődleges célja a 
halak további népszerűsítése, mert 
megítélésünk szerint még ma sem 
mindig kapják meg a társadalomtól azt 
a figyelmet, amelyet jelentőségüknél 
fogva megérdemelnének – emelték ki 
a szervezők. – Terveink szerint ezen 
a napon, illetve e nap naptári környe-
zetében valamennyi halakkal kapcso-
latban álló, vagy azokkal akár csak 
érintőlegesen is foglalkozó szervezet 
a saját profiljának legjobban megfe-
lelő módon hívhatja fel a figyelmet 
a halakra, azok megbecsülésére és a 
halakkal, az élőhelyekkel kapcsolatos 
általános és aktuális témák, feladatok 
jelentőségére.

– Közösen szeretnénk további part-
nereket is találni a jelentős hagyo-
mányokkal és tudományos háttérrel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező, 
őshonos magyar halfajokra fókuszá-
ló magyar halgazdálkodás, a halas 
kutatás-fejlesztés, a haltermelés, az 
akvakultúra, a halfogás, mint rekre-
ációs tevékenység, a horgászsport és 
horgászturizmus valamint iparágai, az 
akvarista tevékenység, vagy éppen az 

egészséges halfogyasztást is népsze-
rűsítő minőségi halas gasztronómia, 
a halas táplálék-kiegészítők gyártása 
területén – mindenhol, ahol a halak-
kal kapcsolatban állnak. Ezen szerep-
lők a későbbiekben saját rendezvé-
nyeiket is ráépíthetik erre a kiemelt 
eseményre és mindez együttesen 
jelentősen hozzájárulhat a magyar 
„halas” ágazat, a szakma, az érintett 
társadalmi csoportok egységes fellé-
péséhez a halak és a vizek érdekében 
is – tették hozzá a szervezők

Konferencia Budapesten
A halak napján, március 20-án elő-

ször rendeztek ágazati konferenciát 
Budapesten a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség székházában, melyen 
részt vett a megyénkből a Szabolcs 
Halászati Kft. termelésvezetője, ifj. 
Radóczi János, valamint a megyei 
szövetség képviseletében Virág Imre 
elnök és Farkas Sándor alelnök.

– A kezdeményezők elsődleges 

szándéka a halak további népszerű-
sítése, mert megítélésük szerint ez 
az állatcsoport ma sem mindig kapja 
meg azt a figyelmet, amelyet meg-
érdemelne. (A halak napjaként azért 
választották március 20-át, mert ez 
a csillagászati tél utolsó napja.)  – 
összegezte az elhangzottakat Virág 
Imre. –  A konferenciát Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
nyitotta meg, aki kihangsúlyozta: ez 
az esemény is ráirányítja a figyelmet 
a halakkal összefüggő különböző 
területekre a horgászattól a turiz-
muson és a kutatáson, valamint az 
ismeretterjesztésen át a halgazdál-
kodásig, a tógazdák munkájáig. Az 
utóbbi évek eredményes munkájának 
köszönhetően mintegy harmadával 
emelkedett az egy főre jutó halfo-
gyasztás Magyarországon, ami most 
6,2 kilogrammot tesz ki. A halfo-
gyasztás növelését ösztönözheti a 
halhús általános forgalmi adójának 
(áfa) öt százalékra mérséklése is, 

amiről majd az Országgyűlés dönt a 
jövő évi költségvetés tárgyalásakor.

Megállapodás
– A tanácskozás fénypontját jelen-

tette, hogy Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke és Németh István, a Ma-HAL 
elnöke stratégiai együttműködési 
megállapodást írt alá. A résztvevők 
ezzel úgy érzik „befejeződött az az 
időszak, amikor a halászok és a hor-
gászok egymással szembe mentek”, 
s elkezdődhet a magyar haltenyésztés 
és a horgászat fejlesztése közös össze-
fogással. 

– A megállapodás általános céljait öt 
pontban fogalmazták meg. Eszerint a 
felek közös kezdeményezéseihez kap-
csolódóan a halgazdálkodásban érde-
kelt hazai horgászszervezetek és hazai 
vállalkozások közötti bizalmat erősítik. 
A hazai horgászat és a halgazdálko-
dás fenntartható fejlesztése, társadalmi 
elismertségének és elfogadottságának 
javítása mindkét félnek feladata. Nem 
mondanak le a horgászat, a halászat 
és a halgazdálkodás hagyományainak 
megőrzéséről és ápolásáról. A hazai 
termelésű hal mint egészséges élel-
miszer fogyasztásának támogatása 
ugyancsak közös cél. Végül a hazai 
haltermelés és a halkereskedelem, 
valamint a hazai vízterek horgászati 
célú hasznosításának az átláthatósá-
ga és költséghatékonysága, szakmai 
támogatása mindkét fél érdeke.

– Az aláírást követően a szakmában 
elismert szakemberek tartottak érde-
kes és hasznos előadásokat – fejezte 
be az elnök.

Segítsenek! Busi László ezredes jónak tartotta továbbá a halőrök és a 
rendőrök együttműködését a közös szolgálatok során. Kérte a horgászok 
segítségét, jelezzék, ha a vízparton fakivágással, vízszennyezéssel, szeme-
teléssel vagy éppen sóderkitermeléssel találkoznak. Kiemelte, mennyire 
lényeges, hogy a horgászok a vízi járműveiket biztonságos területen tárol-
ják. Utalt rá, milyen nagy jelentősége van – veszély esetén – a téli és a 
nyári halmentéseknek.
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Kormorán ritkítás

Nyugati-főcsatorna
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tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettek-
kel közli. VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

A Tisza középső szakaszán 
fegyverrel ritkítják a kormorá-
nokat, mert sok kárt okoznak – 
hallani a hírekben. Fesztóry Sán-
dort, a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének ügyvezető igazga-
tóját arról kérdeztük meg, nálunk 
kell-e a számolni a kárókatonák 
pusztításaival.

– Sajnos, megyénkben is gyak-
ran megjelennek a kormoránok, 
és népes seregük – hiszen olykor 
100–200 példány is van egy-egy 
csapatban – hatalmas pusztítást 
végez a halállományban. Még az 

elmúlt év decemberében meg-
kértük a megyei illetékesektől az 
engedélyt a ritkításukra, de még 
nem kaptunk választ. Ha meglesz 
az engedély, a szolgálati vadász-
fegyverrel rendelkező halőrök rit-
kítanák a madarakat.

Csobaji holtág
Kérdezgetik a horgászok, hogy 

mi van a csobaji holtággal. Meg-

tudtuk, hogy már megvan rá a szer-
ződés. A Borsod megyei Taktaközi 
Horgász Egyesület (Csobaj) kapta 
meg. Az elnök neve: Szögi Imre. 
Telefonszáma: 06/30/954-4775.

Telepítések
Üzemtervi telepítést hajtottunk 

végre a kezelésünkben lévő Tisza 
folyó alábbi szakaszaiba: Tisza 
folyó 494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 
15-009-1-1), Tisza folyó 540,5-
581,3 fkm-ig (víztérkód: 15-017-
1-1), jobb part (víztérkód: 05-001); 
Tisza folyó 581,3-638 fkm-ig 
(víztérkód: 15-018-1-1) 2016. 
december 21-én. 

Telepítésre kerülő halfajok vol-

tak: 4000 kg egynyaras ponty és 
5000 kg kétnyaras ponty. 2017. 
március 14-én 10-10 mázsa horog-
érett ponty telepítését végeztük el a 
megyei horgász szövetség kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba, és a Tiszadobi-holtág 
rendszerbe.

2017. március 24-én kétnyaras 
pontyot telepítettünk a kezelésünk-
ben lévő Halásztanyai XXI. sz. 
csatornába.

Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató

Kihez tartozik most a Nyuga-
ti-főcsatorna Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szakasza, hol lehet 
engedélyt váltani? Mint megtud-
tuk, az idén a Nyugati-főcsatornára 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Horgász Szövetség adja ki az enge-
délyeket, s éppen a napokban küld-
tek át jegyeket Nyíregyházára, a 
megyei szövetség irodájába. Az 
éves engedély 9100 Ft, a napijegy 
850 Ft.

A szuper horgászhely
– Képzeld komám, tegnap olyan 
szuper horgászhelyet találtam, 
hogy csak a vödröt kellett 
belemerítenem a vízbe, és máris 
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!

Két horgász beszélget.
– Na, mit gondolsz, hány kilós a hal, 
amit fogtam?
– A fele...

Sok a szöveg
Beszédes szomszédot fog ki a 
folyóparton a horgász. Egyszer csak 
megunja a szakadatlan szöveget, 
és rászól: 

– Idehallgasson! Mi itt mindannyian 
a horgászdialektust beszéljük. 
– Horgászdialektust? Az meg 
milyen? 
– Nagyon egyszerű: rövidebb 
szavak, hosszabb szünetek.

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

Az amatőr
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.

Horgászvicc

A NÉBIH ÁHSZ halőrei 
bejelentés alapján tar-

tottak ellenőrzést március 
8-án Tiszalök térségében. A 
járőrözés során ellenőriztek 
egy halászt a csobaji olda-
lon, aki 19 kg halat mutatott 
be a halőröknek. A fogásból 
9 kg aznapra, 10 kg pedig 
előző napra volt beírva a 
fogási naplójába.

Az ÁHSZ járőrei távozást szín-
leltek, de továbbra is megfigyel-
ték a halászt. Ennek során ész-
lelték, hogy az ellenőrzött halász 
kísérője halakat pakol zsákokba, 
majd azokat elrejti. Mivel bűn-
cselekmény gyanúja is felme-
rült az ÁHSZ értesítette a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-

ság munkatársait, akiknek kiérke-
zésekor a halász elismerte tettét.

A halásznál és társánál 
több mint 87 kg halat (94 db 
bagolykeszeget, 72 db dévérke-
szeget, 64 db karikakeszeget, 6 
db jászkeszeget, 5 db balint, 2 
db paducot, 1 db süllőt és 1 
db bodorkát) találtak a halőrök. 
A halak piaci értéke meghaladja 
a 146.000 Ft-ot. A halász jogo-
sulatlan halászat elkövetésével 
gyanúsítható, megsértette a fogá-
si napló vezetésének szabálya-
it, nem tartotta be a mennyiségi 
korlátozást, valamint több halfaj 
esetében a méretkorlátozást és a 
tilalmi időt sem. Cselekedetéért 
akár 300.000 Ft bírságra és a 
halászattól, horgászattól történő 3 
éves eltiltásra is számíthat.

Orvhalászt fogtak
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ELKÉSZÍTÉS
A megtisztított hagymát, a 

babérlevelet, a borsot és a cit-
romot lábasba tesszük 5 dl víz-
zel. Felforraljuk, majd 5 percig 
főzzük. A megtisztított halfilét 
8 csíkra vágjuk. Az alapléhez 
adjuk, és 8 percig forraljuk. 
Levesszük a tűzről, és a halat 
hagyjuk a főzőlében kihűlni. 

A narancsok lereszelt héját 
összekeverjük kevés sóval, 
borssal, az olívaolajjal és az 
ecettel. A gyümölcsök húsát 
kifilézzük. A paradicsomot cik-
kekre vágjuk, majd a narancs-
héjas keverékbe forgatjuk a 
narancsfilékkel együtt.Végül 
rálocsoljuk a filézéskor visz-
szamaradt narancslevet is. A 
langyos halról eltávolítjuk a 
bőrt, majd laza mozdulatokkal 
a húst is a többihez forgatjuk. 

Néhány levél friss salátával, 
szobahőmérsékleten tálaljuk.

(A bőrt a még meleg halról 
könnyebben lehúzhatjuk. A 
salátát más halból is készít-
hetjük, de csak frissből, nem 
fagyasztottból.)

Cseh János

HOZZÁVALÓK:
1/4 db hagyma●●

1 db babérlevél●●

3 db egész bors●●

1/2 db citrom●●

40 dkg pontyfilé●●

2 db narancs●●

tengeri só●●

frissen őrölt bors●●

1 dl olívaolaj●●

1 ek fehérborecet●●

1 db paradicsom●●

 néhány levél friss saláta  ●●

a tálaláshoz

Olívás pontyfilésaláta  
naranccsal és paradicsommal

Idő Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04. 09. Évadnyitó
Kocsord, Kirva 
lapos

Felnőtt: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

04. 23.
Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi 
Kenderáztató

3.000 Ft

05. 14.
Megyei 
Csapatbajnokság

Kisvárdai 
agyaggödrök

Nincs

05. hó
XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05. 
26-28.

Gyereknapi 
horgászversenyek

Helyi Egyesületek

05. 28.
Ifjúsági 
horgászverseny

Nyíregyháza, 
Bujtosi-tó

Meghívásos

05. 28.
Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva 
lapos

3.000 Ft

06. 11.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Apagyi 
Kenderáztató

Felnőtt: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

06. 25.
Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny Holt Tisza 

3.000 Ft

07. 29-30. OHCSB Szeged, Maty-ér

08. 11-12.
XXI. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Románia, Dés Meghívásos

08. 27.
Tisztségviselői 
Horgászverseny

Rakamazi Nagy 
Morotva

12.000 Ft/csapat

09. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi 
Kenderáztató

Nevezéses

09. hó
Fogyatékkal 
élők megyei 
horgászversenye

Apagyi 
Kenderáztató

Nincs

09. 03. Folyóvízi verseny Timár, Tisza-part 3.000 Ft

09. 22.
„Horgász-suli” 
mozgalom
megyei versenye

Tiszabezdéd Meghívásos

10-11. hó
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi 
Kenderáztató

8.000 Ft/csapat

Az év fája 2017-ben a VADALMAFA
A vadalmafára, a magyar 

erdők ritka különlegessé-
gére leginkább rövid ideig, 
mindössze egy hétig tartó 
virágzásakor, esetleg ter-
mésérésekor figyelünk fel, 
egyébként rejtve marad sze-
münk elől. 

Hazánkban a síkvidékektől a 
középhegységekig egyaránt meg-
találja létfeltételeit, azonban a faj 
mindenütt ritka, kis számú, sok-
szor csak egyetlen egyedet szám-
láló populációi vannak jelen, emi-
att veszélyeztetett fajnak számít. 
A vadalma általában 6-10 méter 
magasra növő fa, törzsátmérője 
életkorának végén 20-25 centimé-
tert tesz ki. A 80-100 éves példá-
nyok már matuzsálemnek számí-
tanak. Virágzatát április második 
felében, esős és hűvös időjárás 

esetén később hozza. Virágszí-
ne sohasem tiszta fehér, hanem 
a rózsaszín különböző árnyalatait 
fedezhetjük fel rajta. Erős illatú 
virágait napközben méhek, reggel, 
este és hűvös napokon darazsak, 
éjszaka éjjeli lepkék porozzák be. 
A termése szeptember-októberben 
érik, 2–4 cm átmérőjű, éretten 
zöldessárga színű, esetleg pirossal 
árnyalt, íze nagyon fanyar, húsa 
kemény. Gyümölcséből annakide-
jén zselé, almabor, pálinka és ecet 
készült, illetve magas C-vitamin 
tartalma miatt teát főztek belőle, 
amit láz, megfázás és hasmenés 
ellen javallottak. Termése a vad-
gazdálkodónak kitűnő takarmányt 
szolgáltat, különösen a szarvas és a 
vaddisznó kedveli, de a madarak és 
a kisemlősök is szívesen fogyaszt-
ják. Korábban fáját szívóssága 
miatt órafogaskerekek fogaihoz és 

meghajtóművekhez használták, a 
kocsigyártó pedig a legtartósabb 
szántalpakat készítette belőle. 
Ezenkívül a legjobb vonalzók és 
rajztáblák is belőle készültek.

Napjainkban a vadalmának az 
erdei biodiverzitás fenntartásában 
van fontos szerepe, számos élőlény 

kötődik hozzá. A fajra sajnos szá-
mos veszély leselkedik, ezek közül 
az egyik, hogy magoncait és sarjait 
a vad előszeretettel károsítja. A 
másik, hogy napjainkban a termő-
korú fák gyakran olyan nagy távol-
ságra találhatók egymástól, hogy 
a kölcsönös beporzásnak nincs 
esélye, s emiatt beltenyésztettség 
lép fel. Gazdasági jelentőségéhez 
hozzájárul, hogy virágai méhle-
gelőként szolgálnak, továbbá a 
közeljövőben nagy szerepe lesz a 
nemes alma rezisztencia-nemesíté-
sében, mivel a vadalma a liszthar-
mattal, az alma mozaikvírussal, a 
varasodással és a faggyal szemben 
teljesen ellenálló. Ezeken kívül 
klímatoleranciája miatt a nemes 
almafajták szaporításánál alany-
ként való felhasználása bizonyosan 
fokozódni fog a jövőben!
Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Kontinensünk egyik legtarkább 
madara. Fejének elülső része a 

homloktól a szemek hátsó vonaláig és 
a torka felső részéig piros. 

Magevőhöz képest hosszú, egyenes lefu-
tású és hegyes csőre elefántcsontszínű. Pofái 
a fejtetőtől a torokig fehérek, a tarkó a 
nyak közepéig fekete. Háta barna, a farkcsík 
fehér, közepesen villás farka fekete, a tollak 
hegyén fehér folttal, a szélső farktollakon 
fehér tükörrel. Begye és testalja fehér, a mell 
két oldalának barnás területe nem összeérő 

mellszalagot alkot. A szárnytollak feketék, 
hegyükön fehér folttal, középen sárga tükör-
rel, ami repülés közben még feltűnőbb. A hím 
és a tojó nagyon hasonló, elkülönítésük első-
sorban kézben (gyűrűzéskor) lehetséges.

A jellegzetes színezetű tengelic (a képen két 
öreg madár látható) az egyik legkönnyebben 
felismerhető, mással össze nem téveszthető 
madarunk. (Fotók: Orbán Zoltán). A fiatalok 
finoman sávozott, szürkésfehér fejéről egy-
aránt hiányzik a fekete, a piros és a fehér szín 
is, a fajra jellemző sárga-fekete-fehér szárny-
mintázat azonban már ekkor is jól látszik.

Az év madara a tengelic
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Hajók rongálódtak meg. Összetört csónakok, stégek a Bodrogon Tokajnál, a kikötőben 2017. 
február 12-én. A Tiszán levonuló jeges ár az éjjel a Tiszáról tolta fel egy kilométer hosszan a Bodrogba az ott 
kikötött kishajókat és sétahajókat. A másik felvételen az is látszik, hogy mennyi szemetet „szedett össze” a zajló 
folyó.

Emlék tavalyról. Bacskai László a Pazonyi Horgásztanya 
taván e ponty megfogásának élményével is gazdagabb lett.

Egy gyönyörű 25,3 kg-os pikkelyes a Őzetanyai-víztározóból.

Nem vártak hiába.
A kikelet apró jelei mellett meg-
jelentek már a horgászok is már-
cius idusán a kisvárdai horgásztó 
partján, bízva a szerencsében. 
Bár hideg volt még a levegő és 
a víz hőmérséklete, a horgászok 
nagyon várták már, hogy kimoz-
dulhassanak otthonról. Volt, akit 
valóban a kegyeibe fogadott 
Fortuna, hiszen a tavasz első 2,5 
kilogrammos halát akasztotta 
meg Kenéz Attila.

Év Horgásza.
A 2016-os év eredményei alap-
ján ifj. Greskó zoltán nyerte el 
Nyírteleken az „Év Horgásza” 
kitüntető címet, melyet az egye-
sület közgyűlésén adták át.

Befagyott. A nagy hidegben a Tisza is befagyott.

Bemutatkoztak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
elindult Horgász-suli program is lehetőséget kapott Európa egyik legnagyobb 
horgász-vadász kiállításán, a FeHoVa-n való bemutatkozásra./8.

Autogram. A Horgász-suli 
program kisdiákjai immár második alka-
lommal vettek részt a Halcatraz Hor-
gászcentrum fesztiválján, ahol Döme 
Gábor, a fesztivál kiemelt előadója a 
programtól kicsit eltérve nyílt interjúban 
válaszolt a kicsiket leginkább foglal-
koztató kérdésekre majd a gyerekekkel 
elbeszélgetve autógrammot adott kisis-
kolások emlékkönyvébe, prospektusaira 
vagy közvetlenül a karjukra.

Halak napja
Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke és Németh István, 
a Ma-HAL elnöke Fazekas 
Sándor miniszter jelen-
létében kézfogással is 
megerősítette a stratégiai 
megállapodást, melyet 
március 20-án kötöttek, a 
halak napján./3. 
 Fotó: Hajtun GyörGy

Lékhorgászok. 
Bemh András a Leveleki-víztározó 

jegén

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A Tel.: 42/506-982 Fax: 42/506-987
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel.: 42/290-010 Fax: 42/290-077
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel.: 42/563-230 Fax: 42/563-228
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. E. u. 30. Tel.: 44/500-278 Fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185 Fax: 44/510-186
4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Tel.: 45/506-033 Fax: 45/506-034

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

Központ: 
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel.: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560

TÖBB MINT BANK

Megyei horgászlétszám:
Tag 2015. év 2016. év Változás 
felnőtt 11.200 fő 14.458 fő +3.258 fő
ifjúsági 203 fő 250 fő +47 fő
Gyermek 1.211 fő 1.744 fő +533 fő
Összesen: 12.614 fő 16.452 fő +3.838 fő
A megyei horgászlétszám 2016. évben jelentős mértékben növekedett. 

1%Ezúton köszön-
jük meg azoknak 
a horgásztár-

saknak, akik 2015. évi adó-
juk 1%-át a Megyei Horgász 
Szövetség számára aján-
lották fel. A befolyt 147.420 
Ft-ot a gyermek horgász-
táboroztatás költségeinek 
kiegészítésére fordítottuk. 
1%-os felajánlásukat 
a jövőben is szívesen 

vesszük:
Adószámunk: 

19207119-1-15.

KoNzulTácIó. 
Konzultációt tartott 
a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetsége február 
4-én, szombaton a 
horgászegyesületek 
elnökei, titkárai, gaz-
dasági vezetői számára 
Nyíregyházán a Start 
Rehabilitációs Vállalat 
éttermében. A konzul-
táción közel negyven 
egyesület tisztségvise-
lői vettek részt./3.

Birkózás a természeti erőkkel
A hosszú téli hónapok után 

nagyon sok horgász alig várja, 
hogy ismét a tóparton lehessen. 
A Teremen élő Kópis Gábor a 
napokban 48 órát töltött a székelyi 
Őzetanyai-víztározón. Mint elme-
sélte, alaposan meg kellett birkóz-
nia a természeti erőkkel, hiszen 
egyrészt nagyon hideg volt, ráadá-
sul reggelre még fagyott is.

– Kellemetlen volt az is, hogy 
az éjszakai órákban vigasztalanul 
esett az eső, míg napközben erős 
szél nehezítette a parton tartózko-
dó, az időjárási körülményekkel is 
dacoló horgászok dolgát – eleve-
nítette fel a székelyi emlékeket a 
fiatal horgász. 

S akkor még meg sem említettük 
a 4 Celsius-fokos vizet. Mindezek 
ellenére szerencséje volt, sike-
rült fognia egy 9,16 kilogrammos 
pontyot, ami egy szem Beta mix 
oldódó Kekszes Pelletre és egy 
fél szem Stég gyömbéres popupra 
kapott.

Kántor János a nyír pa-
zo nyi Pazonyi Horgász-
tanya tavában fogta 
2016-ban ezt a pontyot.

Pontyfogás
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