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FilEp iSTVÁN a kifogott 50 
kg-os harcsával./10.

Fokhagymás gumikukori-
ca volt a nyerő.

A nyíregyházi Erdélyi-major horgásztavában 
fogta ezt a 9,80 kg-os harcsát feederbottal a 
Kálmánházán élő Molnár András. Horgászás 
közben halas jellegű etetőanyaggal etetett, a 
csali pedig fokhagymás gumikukorica volt. A 
fárasztás közel 15 percig tartott. Fotó: MagánarchívuM

Ananászos bojlira  
éhezett a hajnali amur.

Egy termetes amur szerzett örömet a közel-
múltban a kisvárdai Bulitka Szabolcsnak. A 
kisvárdai Nagy-Lapos horgásztónál várta a 
halak kapását, amikor hajnali 5 órakor óvatos 
kapást észlelt a boton. Bevágott, s akkor még 
nem sejtette, hogy egy igazi torpedó akadt 
a horgára, hiszen közel húszperces fárasztás 
után a partra hozta a 18,30 kilogrammos 
amurt. Csalinak 20 milliméteres ananászos 
bojlit használt. A halat gyorsan lefotózta és 
fertőtlenítette Szabolcs, majd visszaengedte 
hazájába, bízva abban, hogy még sok más 
horgásznak is legalább akkora örömöt fog 
okozni, mint neki.  KM

Húsz felett.
A székelyi Őzetanyai víztározóban fogta közel-
múltban 23 órakor ezt 24,5 kilogrammos pon-
tyot a Nyírvasváriban élő Lencsés József. 
 Fotó: MagánarchívuM

Amur a horgon.
A fehérgyarmati Szenczi Tamás a város melletti 
Balla-tóban a napokban fogta ezt 17,30 kilo-
grammos amurt

Elnökségi. Szeptember 22-én tartotta III. negyedéves ülését a 
megyei horgász szövetség elnöksége,  melynek helyszínét a Tiszavirág HE. 
biztosította Tiszadobon a Réti Mátyás Faluházban./3.

Emlékeztek. A dr. Maleczky Imre emlékversenyt az Apagyi Kenderáztató horgásztavon rendeztük meg, az 
elhunyt megyei elnökünk tiszteletére, s vele egyszerre hirdettük meg a fogyatékkal élők megyei versenyét is immár 
harmadszor./7.

Barátság Kupa. Eltelt három év és így újra Dés rendezhette meg 
a XXII. Nemzetközi Barátság Kupát. Csapatunk négy kettessel és egy ötössel 
stabilan horgászott, csupán egy ponttal maradtunk le a dobogó legfelső 
fokáról./6.

Ezt ketten fogtuk ki!
Iglai János és unokája

SikErES pÁlyÁzAT.  Bizonyára 
már több horgásztársunk látta, hogy 
halőreink új ötszemélyes (pick-up) 
terepjáró gépjárművekkel teljesíte-
nek szolgálatot. Mindez a MOHOSZ 
és a Földművelésügyi Minisztérium 
között megkötött „halgazdálkodási 
vízterületek halászati őrzését segítő 
eszközbeszerzések támogatása” tár-
gyában lebonyolított közbeszerzési 
pályázatnak köszönhető. A gépjár-
műveken túl vízi járművek és egyéb 
eszközök is gazdára találtak. Megyei 
szövetségünk az említett pályázat-
ból, 2 db Toyota-Hilux gépjárművet, 
2 db vízi járművet, 4 db mobilte-
lefont, 2 db kereső távcsövet, 1 db 
éjjellátót, 1 db hőkamerát é 5 db 
vadkamerát nyert el./3.

Ötpróbában ismét Rakamaz volt a legjobb
A Rakamazi Erzsébet Király-

né Általános Iskola csapa-
ta szeptember 22-én harmadik 
alkalommal is megnyerte a 
Horgász Ötpróba horgászver-
seny megyei döntőjét. 

Versenyszámok voltak: 1. Teszt-
lap kitöltése; 2. Célba dobás; 3. 
Szerelés; 4. Evezés; 5. Halfogás.

Az égiek is támogatták a rendez-
vényt, hiszen a verseny kezdetére 
elállt az eső és később a nap is kisü-
tött. Óriási, kiélezett küzdelemben 
néhány pont döntött a helyezésekről. 
Jellemző a versenyre, hogy minden 

egyesület jól szerepelt valamilyen 
versenyszámban, de helyezett csak 
az lehetett, aki folyamatosan egyen-
letes jó teljesítményt nyújtott. Teszt-
lap kitöltésben Nyírtelek és Mándok 
csapata győzött, a célba dobásban 
Kocsord csapata volt a legjobb, de 
ez még kevés volt a dobogóhoz.
Az Ötpróba verseny végeredménye:
1. helyezett: Rakamazi Erzsébet Király-
né Általános Iskola 120 p., 
2. helyezett: Leveleki Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 118 p., 
3. helyezett: Tiszabezdédi Lónyay Álta-
lános Iskola 117 p.

A legtöbb halat fogó kategóriában 

csak egy rövid „horgász-párbaj”-
ban dőlt el a vetélkedés. Dankó 
Bence és Veress Gergő párharcát 
végül is a Kocsordi Jókai Mór Álta-
lános iskola tanulója, Gergő nyerte 
meg a 10. másodpercben  fogott 
kárászával és a versenyben fogott 
47 db halával . A versenyen jelesre 
vizsgázott házigazdaként a Bezdéd 
Horgász Egyesület, és a versenyt 
támogató Huncutcsali etetőanyag. 
A díjakat Daku Attila Tiszabezdéd 
polgármestere adta át, majd egy 
ízletes ebéd elfogyasztásával zártuk 
a rendezvényt. Biri Imre

Horgász-suli programvezető

A Jobbhorog „kiütötte” 
az őzetanyai halakat

A Teremen élő Kópis 
Gábor megosztotta 

élményeit olvasóinkkal.

– A napokban egy hetet 
tölthettem el a székelyi 
Őzetanyán. A rettenetes 
hőség ellenére is sikerült 
néhány csodálatos halat a 
horogra csalni. Mindegyiket 
az esti órákban akasztottam 
meg, amikor a víz – ha lehet 
ilyet mondani egyáltalán 
abban a nagy melegben – 
kicsit hűlni kezdett. A szép 
fogások mellett még azért 
is volt csodálatos ez a túra, 
mert kis csapatunk minden 
tagja részt tudott venni raj-
ta. Amikor két esztendővel 
ezelőtt egy horgászat után 
baleset ért – amiről tavaly be 
is számoltam a lapban –, nem 
gondoltam volna, hogy oda 
jutok, hogy csapattag lehetek. 
A sok horgászat és kitartás 
ugyanis meghozta a gyümöl-
csét: hárman megkerestek, 

hogy látják a sikereimet és 
szeretnének velem egy csa-
patban dolgozni. Elfogadtam 
a meghívást, a Jobbhorog 
Carp Team elnevezésű csapat 
tagja lettem – mesélte Kópis 
Gábor. – Az egy hét során 
olyan halakat fogtunk, ame-
lyek egyéni rekordokat jelen-
tettek, sőt a hét ott fogott leg-

nagyobb hala is mihozzánk 
fűződik. Lencsés József bará-
tom egy 24,5 kilogrammos 
tőpontyot fogott éjjel 23 óra-
kor, én pedig egy gyönyörű 
15,2 kilogrammos tőponty-
ra vagyok büszke. A csapat 
tagja még Görög József és 
Csohány Ferenc – tette hozzá 
Kópis Gábor.  KM

Villantó_2017_10.indd   1 2017.10.20.   15:24:19



11
 2017. október

Villantó2
2017. október

Villantó

Ellenőrzés a Tisza mentén

Csökken a halhús áfájaTisza-Rétköz Horgász Egyesület 
vizsga helyszínei és időpontjai:

Ne vegyük félvállról az 
életet mentő mellényt!

Horgászok tragikus baleseteiről 
szólnak a hírek. Csónakkal a vadnai 
tóba borult két horgász a napokban, 
az egyikük elmerült a vízben. A 
rendőrségi tájékoztatás szerint a két 
férfi horgászás közben valamiért 
felállt a csónakban, amely ennek 
következtében megbillent és fel-
borult. A horgászok a vízbe estek, 
egyikük ki tudott úszni a partra, 
a társa azonban elmerült. A Bala-
tonon egy idős házaspárral borult 
fel a horgászcsónak. A feleséget 
ki tudták menteni a közelben lévő 
horgászok, a férfi azonban elmerült. 
A házaspár csónakjában ott volt a 
mentőmellény, de nem vették fel, 

ez okozta a tragédiát. Bár csak 
másodfokú viharjelzés idején köte-
lező a csónakban a mentőmellény 
viselete, de erősen ajánlott elsőfokú 
viharjelzés idején, illetve korláto-
zott látási viszonyok között, így 
ködben, este és éjszaka is.

Az őszi horgászszezon kezdetén 
ennek azért is nagy a jelentősége, 
mert egyre hűvösebb az idő, az 
emberek jobban felöltöznek, és egy 
csónakból vízbe kerülve sok ruhá-
ban nehezebb a felszínen maradni, 
miközben a víz is egyre hidegebb.

A mentőmellény csak akkor nyújt 
segítséget a horgásznak, ha azt fel is 
veszi.  KM

Az egyik nyári hétvégén 6 
megyében ellenőrizte a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) Állami Halőri Szolgálata 
a Tisza menti éttermekben, vendég-
látóhelyeken, büfékben forgalma-
zott hal és haltermékek származá-
sát. A 6 megyére kiterjedő ellenőr-
zés keretében felkeresett, összesen 
49 vendéglátó egység közül 9-ben 
találtak igazolatlan eredetű halat, 
illetve halterméket az ellenőrök. Az 
esetek nagy részében a fagyasztva 
tárolt halhúst nem címkézték, így 
a bemutatott számlák alapján nem 
lehetett azonosítani az ellenőrzött 
tételek származását.

A hatóság összesen 527 kg hal-
termék kereskedelmi forgalomba 
történő hozatalát függesztette fel, 
valamint további 84 kg haltermék 
esetében az azonnali megsemmisí-
tés mellett döntött. A forgalomból 
kivont haltermékek között a leg-
nagyobb mennyiségben ponty (211 
kg) szerepelt, továbbá – az egyéb 
kisebb tételek mellett – előfordult 
közel 100 kg keszegféle, mintegy 
50-50 kg szürkeharcsa filé és sül-

lő. A helyszínen megsemmisítésre 
került haltermékek túlnyomórészt 
keszegfélék (57 kg), ezen kívül tör-
peharcsa (9 kg), ezüstkárász (7 kg) 
és fogas filé (7 kg) voltak.

A NÉBIH Állami Halőri Szolgá-
lata a horgászok mellett folyamato-
san vizsgálja a halárusító helyeket 
és a halételeket kínáló vendéglátó 
egységeket is. Az ÁHSZ kiemelt 
feladata az orvhalászatból szárma-
zó, fogási tanúsítvánnyal nem ren-
delkező, ismeretlen eredetű halak 
és haltermékek felderítése, valamint 
azok értékesítőinek leleplezése.

A vonatkozó jogszabályi előírá-
sok szerint a halgazdálkodási ható-
ság halvédelmi bírságot szab ki az 
igazolatlan eredetű, nem nyomon 
követhető halat, halterméket for-
galmazó természetes vagy jogi sze-
mélyre. A jelenlegi ügyben érintett 
vendéglátó egységekkel szemben 
közigazgatási eljárás indul, mely-
nek során – az igazolatlan eredetű 
hal fajától, mennyiségétől függő-
en – a kiróható bírság 100.000-
500.000 forintig terjedhet.

OBJEKTÍV Hírügynökség

2018-tól újabb élelmiszerek adó-
jának mérséklésével segíti a kor-
mány a hazai családokat, így a 
sertés, a baromfi, a tej, a tojás után 
januártól a halhús áfája is radi-
kálisan, 27%-ról 5%-ra csökken. 
Ugyanilyen mértékben mérséklődik 
majd a sertés belsőség forgalmi 
adója is – közölte Czerván György 
agrárgazdaságért felelős államtitkár 
– tudatta az FM Sajtóiroda.

A hal esetében született kormány-
zati döntésnél fontos szempont volt, 
hogy egy rendkívül egészséges élel-
miszerről van szó, amelynek hazai 
fogyasztása (6,2 kg/fő/év) egyelőre 
messze elmarad az európai átlag-
tól (20-22 kg/fő/év). Az általános 
forgalmi adó mérséklésével remél-
hetőleg olcsóbb lesz majd a hal-
hús a hűtőpultokban is, így több 
kerülhet ebből a kedvező élettani 
hatású élelmiszerből a magyar csa-
ládok asztalára. Figyelembe véve 
a forgalmi adatokat, egy négytagú 
család éves szinten tízezer forintot 
takaríthat meg a hal áfájának mér-

séklésével. Ugyanez az érték a ser-
tés belsőség (és fogyasztásra alkal-
mas vágási melléktermék) esetében 
újabb 1100-1500 forintot jelent. 

A kormány, illetve a Földműve-
lésügyi Minisztérium elkötelezetett 
a legfontosabb élelmiszerek további 
körének áfa-csökkentésében. Ennek 
lehetőségeit a gazdaság teljesítmé-
nye, illetve a költségvetés helyzete 
határozza majd meg.

Hírforrás:  
OBJEKTÍV Hírügynökség

Helyszín: 
Tisza-Rétköz Horgászegyesület
Nyíregyháza, Csillag u. 16.
Időpont: 
Hétfő: 8.00-13.00 
Szerda: 8.00-15.00
Telefonszám: 42/410-038

Helyszín: 
Sneci Horgászbolt
Nyíregyháza, Árpád u. 1.  
Időpont: 
Kedd: 8.00-17.00 
Csütörtök: 8.00-17.00
Telefonszám: 42/313-042

Tíznapos hulladékgyűjtő 
akció indult Kárpátalján 

magyar kormánytámogatás-
sal. 

Az idén másodízben indult – 
ezúttal tíznapos, több mint har-
minc kárpátaljai településre kiter-
jedő – hulladékgyűjtő akció Tiszta 
Kárpátaljáért elnevezéssel Bereg-
szászon, a Miniszterelnökség kár-
pátaljai kormánybiztosságának 14 
millió forintnyi támogatásával.

Az egykori beregszászi bútor-
gyár stadionjában a hulladékgyűjtő 
akció indítása alkalmából mon-
dott beszédében Grezsa István, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja fejlesztési feladatai-
nak kormányzati koordinációjáért 
felelős kormánybiztosa jelképes-
nek nevezte, hogy a magyarországi 
TeSzedd! hulladékgyűjtési kezde-
ményezés indulásának napján indul 
Kárpátalján a hasonló mozgalom 
második fordulója. Biztatónak vél-
te, hogy Kárpátalján a szemlélet-

formáló akció első szakaszához 
csatlakozott mintegy ezer önkén-
tes a rossz idő ellenére 7,5 tonna 
hulladékot gyűjtött össze három 
nap alatt. Magyarország kormánya 
és a kárpátaljai kormánybiztosság 
ezért is támogatja az előremutató 
kezdeményezés folyatását, annál 
is inkább, mert a helyzetben még 
nem állt be lényeges javulás, 
hiszen Kárpátalja 13 ezer négyzet-
kilométernyi területét továbbra is 
hárommillió tonna szemét borítja, 
250 körüli az illegális hulladékle-
rakók száma, s ezek zöme a Tisza 
mentén található, így a nagy része 
áradáskor Magyarországon köt ki 
– tette hozzá.

Emlékeztetett: szívügyének 
tekinti, hogy a Tisza megszaba-
duljon a hulladéktól, s – mint 
fogalmazott – ez egyben nemzeti 
ügy is. Reményét fejezte ki, hogy 
a magyar kormánytámogatással 
folyó program szemléletváltást 
indít el a soknemzetiségű helyi 
lakosság körében.

Nincs olyan horgászél-
mény, mely megéri a 

kockázatot!

Az E.on Hungária csoport kéré-
sét szeretnénk tolmácsolni ezúton 
horgásztársaink felé: Hazánkban 
a nagyfeszültségű vezetékek 
előírás szerinti, a földfelszíntől 
számított biztonságos, általában 
legalább 6 méter magasságban 
létesülnek. Az MSZ 1585/2012 
számú magyar szabvány alap-
ján a szabadvezetékek veszélyes 
közelsége 1,5 méter. Bármely 
tárggyal való érintésük, illetve 
1,5 méteren belüli megközelíté-
sük közvetlen életveszéllyel jár! 

Az elektromos vezetékek meg-
közelítése minden tárggyal veszé-
lyes, a legnagyobb odafigyelést a 

karbonból készült horgászbotok 
használata igényli, melyek jó 
vezetőképességgel rendelkeznek. 
Erre az információra a boton sze-
replő kis piktogram is felhívja a 
felhasználó figyelmét. 

Kérjük a horgászni vágyó-
kat, hogy saját életük védelme 
érdekében minden esetben kel-
lő körültekintéssel járjanak el a 
horgászhely kiválasztásakor és 
ügyeljenek a horgászhely közelé-
ben lévő távvezetéktől való biz-
tonságos távolság megtartására. 

Kérjük továbbá, hogy tartsák 
be a figyelmeztetéseket és a kar-
bonból készült horgászbotokat 
viharos idő és villámlás esetén 
inkább tolják össze, hiszen nincs 
olyan horgászélmény, mely meg-
éri a kockázatot!
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Az Apáczai Csere János-, és 
a Bem József Általános Iskolák 
negyedikes kisdiákjai Nyíregy-
háza egyik legszebb részén, a 
Bujtosi tónál tartották első hor-
gász-szakköri foglalkozásukat. 
Felfedezték a vízpart, a tó növény 
és állatvilágát, találkoztak a sza-
badidejüket töltő emberekkel, és 
az aktív kikapcsolódást választó 
horgászokkal.  

A foglalkozáson volt etetést 
imitáló feladat, a pontos dobást 
segítő horgászbotos gyakorlat és 
természetesen horgászat. Megis-
merkedtek a spiccbotos horgász-
felszereléssel, az etetés fontossá-
gával és a csali anyagokkal.  Volt, 
aki először vett kézbe izgő-moz-
gó csontit, de mindenki kiállta a 
„bátorság-próbát”! 

A kisiskolások legjobban mégis 
a horgászatot várták, ahol ízelítőt 

kaptak a peca izgalmából, de a 
türelem és a kitartás fontosságáról 
is. A téli hónapokban megtanuljuk 
ezt az új mesterséget, de tavasz-
szal újra visszatérünk megmutat-
ni a halaknak, milyen egy nagy 
Ho-horgász!

Köszönet a Bujtos Sporthorgász 
és Tájvédelmi Egyesület vezetői-
nek, az iskolák tanárainak és Pász-
tor László horgásztársamnak ezért 
a felejthetetlen délutánért. 

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Augusztus 17-én 500 kg üzemterv szerinti, horogérett pon-
tyot telepített a megyei horgász szövetség a kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba, továbbá 100 kg-ot az Oláhréti 
tápcsatornába. 

Szeptember 14-én szintén 500 kg üzemterv szerinti, horogérett 
pontyot helyezett ki a megyei horgász szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba. 

Horgász-szakkörök a Bujtosi-tóparton

Pontytelepítések

Nemzeti ügy a Tisza-ártér

megtisztítása

Az I. Országos Halőri Szak-
mai Verseny és Találkozót 

2017. október 17-18. között 
rendezték meg a Szeged 
Maty-éri-víztározón.

A versenyt a MOHOSZ szerve-
zésében a Földművelésügyi Minisz-
térium támogatásával a Csongrád 
megyei Horgász Szövetség bonyolí-
totta le. Meghívó alapján 23 csapat 
vett részt a versenyen. Valamennyi 
MOHOSZ alhaszonbérlő halgaz-
dálkodási hasznosító tagszervezet, 
valamint egyesület, továbbá a Bala-
ton és a Tisza-tó halgazdálkodási 
hasznosító és meghívott vendégként 
az állami halőri szolgálat csapata. 
Nevezni lehetett 3 fős halőri csapat-
tal és 1 fő kísérővel.

Személyi feltételek: teljes mun-
kaidős alkalmazási jogviszony, 
rendészeti és halászati őri vizsga, 
érvényes regisztráció a MOHOSZ 
HOHA adatbázisában. Megyénket 
két csapat is képviselhette ezen 
a megmérettetésen. A Szabolcs 
megyei szövetség halőr csapatát 
Horváth József, Mile Pál Csaba és 

Tóth Sándor alkották. Kísérőjük 
Virág Imre elnök úr volt. A Tisza-
Rétköz Horgász Egyesület csapat-
tagjai: Csatlós István, Muhi Gábor, 
Cserépy Sándor halászati őrök. 
Kísérőjük Radóczi János elnök úr 
volt. Az ünnepélyes köszöntő után 
szellemi vetélkedőre (halászati 
őri, rendészeti általános horgászati 
ismeretek és halfelismerés 50 kép 

alapján) került sor. Ezt követően 
ügyességi vetélkedők voltak, szá-
razföldön és vízen (autó, motorcsó-
nakos, evezős, gumicszizma-dobó 
versenyszámok). Este szakmai esz-
mecserével zárult az első nap.

Második nap 9 órától 13 órá-
ig horgászversenyre került sor, a 
Maty-éri-víztározón. Végül a két 
nap értékelése az alábbiak szerint 

történt. Az egyes tusákban elért 
helyezések számának összessége 
adta a végső helyezési számot. A 
legkevesebb pontot gyűjtő csapat 
győzött. Pontazonosság esetén, az 
elméleti versenyen elért eredmény 
döntött. Összességében 46 pontot 
szereztünk, mellyel az előkelő 2. 
helyen végeztünk. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen megjelent dr. Dérer István, 
a MOHOSZ elnökhelyettese, aki 
köszöntötte a résztvevőket, tájé-
koztatást tartott a MOHOSZ halőri 
szolgálatának működésével kapcso-
latos szövetségi tervekről. Ezt köve-
tőn eredményhirdetésre és a díjak 
átadására került sor. 

A magas szintű tökéletesen meg-
rendezett versenyt megköszönte a 
rendező megyének és munkatársai-
nak, valamint a közreműködőknek. 

Virág Imre, elnök 

I. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó

A halőr találkozó első 3 helyezett csapata

Ssz. Csapat Szellemi Célbadobás Gumicsizma Csónak Autó Horgászat Össz. pont Helyezés

1 Tisza-tavi K. N Kft. 6 3 2 1 8 6 26 1

2 Szabolcs Sz. B. Megyei Szöv. 5 2 13 6 5 15 46 2

3 Fővárosi Szövetség 3 4 14 15 3 8 47 3
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Sikeres eszközbeszerzési pályázat
Bizonyára már több horgász-

társunk látta, hogy halőreink új 
ötszemélyes (pick-up) terepjáró 
gépjárművekkel teljesítenek szol-
gálatot. Mindez a MOHOSZ és 
a Földművelésügyi Minisztérium 
között megkötött „halgazdálkodási 
vízterületek halászati őrzését segí-
tő eszközbeszerzések támogatása” 
tárgyában lebonyolított közbe-
szerzési pályázatnak köszönhető. 
A gépjárműveken túl vízi jármű-
vek és egyéb eszközök is gazdára 
találtak. 

Első körben a Velencei-tó partján, 
Agárdon a szolgálati célú halőri vízi 
járművek átadására, egyben az esz-
közátadások első, kiemelt ütemé-
nek a lezárására került sor az FM, 
az Országos Rendőr-főkapitányság, 
valamint az Állami Halőri Szolgálat 
képviselőinek jelenlétében.

A MOHOSZ által meghirdetett 
tárgybani eszközbeszerzési pályá-
zatra a vártnál is nagyobb volt az 
érdeklődés, így végül 21 tagszövet-
ség, 81 tagszövetségi tag horgász-
egyesület és 2 speciális jogállású 
tag adott be érvényes pályázatot 
összesen 787 db eszközre. Esz-
közcsoportonként kiírt közbeszer-
zési eljárás után bruttó 369 millió 
Ft támogatási érték mellett végül 
összesen 470 millió Ft beszerzési 

áron 447 darab nagyértékű eszközt 
és 101 halgazdálkodó részére 398 
db egyenruhát sikerült biztosítani. 
Az eszközök 70%-os vissza nem 
térítendő állami támogatással, tehát 
30%-os önrész fizetésével kerültek 
a végfelhasználókhoz, a gépjár-
művek és vízi járművek, egyéb 
eszközök (hőkamera, vadkamera, 
éjjellátó, keresőtávcső, fényképe-
zőgép és mobiltelefon) esetében 
külön használói megállapodás 
keretében, ahol a tulajdonszerzés 
a hasznosítási ciklus lejártával és 
a feltételek teljesítése esetén már 
automatikusan történt.

Az Országos Horgász Szövetség 
stratégiai - Kormányhatározattal 

is megerősített - célja, hogy egy 
egységes, átlátható, az állami sta-
tisztikai szemléletben is jól bemér-
hető horgászati és horgászturiszti-
kai hálózat kerüljön kialakításra a 
kapcsolódó, a horgász és a halőr 
mindennapi életét is megkönnyí-
tő, elengedhetetlen informatikai 
fejlesztések, beruházások mellett. 
Mindez azért is szükséges, mert a 
teljes, dinamikusan növekvő szek-
tor a családtagokkal együtt már 1 
millió állampolgárt érint és több 
ezer munkahelyet tart fenn, miköz-
ben évi több tízmilliárd forint bevé-
telt, benne jelentős költségvetési- 
és adóbevételt generál és realizál. 

A MOHOSZ ezúttal is megkö-

szöni minden érintett hivatal, szer-
vezet és személy közreműködését 
és együttműködését a jelen feladat 
sikeres végrehajtásának érdekében, 
egyben kéri a magyar horgászo-
kat, hogy a halőröket partnerként 
kezelve továbbra is segítsenek 
Magyarország vizes élőhelyeinek, 
vízi élővilágának megóvásában és 
azok konzekvens fejlesztésében.

MOHOSZ Elnöksége

(Megyei szövetségünk az említett 
pályázatból, 2 db Toyota-Hilux gép-
járművet, 2 db vízi járművet, 4 db 
mobiltelefont, 2 db kereső távcsö-
vet, 1 db éjjellátót, 1 db hőkamerát 
és 5 db vadkamerát nyert el.)

Óriásharcsa a Milotai-bányatavon
A milotai Süllős Bánya-

tavon Filep István 
tiszabecsi horgászt egyik 
reggel 6 óra tájban egy hatal-
mas harcsa alaposan felide-
gesítette, mivel a 10 mm-es 
tejsavas bojliját felvéve 
komótosan, de megállíthatat-
lanul a sziget felé úszott és 
a – horgász számára bizto-
san – érzékeny búcsút véve 
szakított. 

Aznap délben Filep István újból 
bevetette ugyanazt a készségét, szó 
szerint ugyanazt: zsinórcsere, és 
bármilyen erősítés nélkül, így a 
harcsa ismét rövid idő alatt „meg-
tépte” a horgászt, csak ezennel 
rakéta üzemmódban közlekedett.

Július 08., szombat este Filep 
István erős botokkal és 0,40-es 
fonott zsinórral rákészült a vízi 
szörny kifogására. Még jóval söté-
tedés előtt elfoglalta helyét ifj. 
Daniló Lászlóval együtt, aki pár 
méterrel odébb horgászott. Mind-
ketten az áhított óriásharcsa érke-
zését várták. 

Azonban egész éjszaka egy 
moccintásuk sem volt, semmilyen 
mozgást nem észleltek, de tudták, 
hogy a látszólagos felszíni mozdu-
latlanság ellenére rengeteg hal van 
előttük. 06.00. órakor Filep István 
két „piccentést” érzékelt az 5 mm-
es mézes pop up-pal felcsalizott 
szerelékén, amelyet nagy harcsa 
kifogására a legtöbb harcsahorgász 
által nemigen javasolt, e célból 
igencsak kicsinek számító 4-es szá-
mú, átlagos vastagságú horoggal 
tálalt fel. Persze Filep István sem 
erre a horogra várta a kapást, hanem 
a „méretes”, nadállyal és gilisztával 
felcsalizottakra. Talán unalmában, 
talán dévér kapást sejtve Filep Ist-
ván akasztott, de azonnal hatalmas 
ellenállást érzett. Ifj. Daniló László 
azonnal a segítségére sietett és csó-
nakból folytatták a fárasztást. 

Ez jó ötletnek bizonyult, mivel 

a hal a part felé rohant a számára 
biztos menedéket nyújtó vízbe dőlt 
fák, bokrok közé. Csakhogy a két 
horgász is kapaszkodott közben és 
lélekjelenlétüknek és persze erős 
szereléküknek köszönhetően sike-
rült a halóriást megfordítani. Ter-
mészetesen az óriásharcsa ekkor is 
érezte, merre 
van esélye 
menekülni : 
a közeli szi-
get felé vet-
te az irányt. 
Már csak 
centiméterek 
h iányoz tak 
a győzelmé-
hez, mikor 
ismét sikerült 
m e g f o r d í -
tani, bár az 
ott viszony-
lag sekély, 4 
m-es víz aljá-
ról ekkor még 
nem sikerült 
feljebb húzni. 
Csak a zsinór 
állásából és 
a hatalmas 
erőből lehe-
tett látni és 
érezni, hogy 
odalent egy 
torpedó dol-
gozik. Ismét 
a part felé vette az irányt, de erről 
a szándékáról némi viaskodás után 
sikerült lebeszélni. Ezután – a 
horgászoknak – jó irányba ment: 
nagyjából a tó közepén, Tiszabecs 
felé. Ekkor kevésbé szorította 
Filep István: le is vitt egy szuszra 
legalább 100 m zsinórt, és még 
mindig a mélyben, nem mutatva 
meg magát. Innen viszont néhány 
kirohanás után a csónak közelébe 
lehetett kényszeríteni, és jó félórás 
fárasztás után már lehetett látni az 
igazi, legalább 2 m-es csodát egy 
vaskos harcsa képben!

Gondolták a horgászok, hogy 
nagy halról van szó, de azt nem, 
hogy ekkoráról! Ilyenkor az egek-
ben van az adrenalin, mellé még 
ott volt a meglepetés is: a hal 
látványa! Szerencsére a horgászok 
hamarabb eszméltek, mint a hal, 
így ezt követően rövid tusa után 

már „csak” 
egy rutinos 
c s ó n a k b a 
emelés követ-
kezett 45 perc 
kemény csata 
után.

Jó pár 
évvel ezelőtt 
nekem is 
volt hasonló 
é l m é n y e m 
a Tiszán: az 
általam fel-
kínált hal-
szeletet a víz 
egy óriás-
harcsa szá-
jába sodorta, 
„aki” meg 
sem moc-
cant ezután, 
csak mikor ki 
akartam ven-
ni a szerelé-
semet, akkor 
é r e z t e m , 
hogy „gond 
van”. Másfél 

óráig küzdöttem a partról 0.30-as 
monofil zsinórral. Nézőkön kívül 
más segítségem nem volt. Csak 
azt akartam, hogy megpillantsam, 
„kivel” küzdök, de nekem ez akkor 
nem adatott meg: hiába pumpáltam 
felfelé, éreztem, ha tovább szorítom 
az elszálkásodott damilt – amely 
sok helyen úgy nézett ki, mint egy 
szöcske lába – azonnal elszakad. 
Mikor engedtem, a hal azonnal 
a mélység felé zuhant, mint egy 
lift, aminek elvágták a tartókö-
telét. Többszöri nekirugaszkodás 
után próbáltam a sodráson már 

harmadjára leengedni, de ekkor 
az - általam ugyan ismert – akadó 
felé vette az irányt, de megállítani, 
szándékától eltéríteni nem tudtam. 
Volt, aki mázsán felülinek tippelte. 
Mindenesetre pár nappal azelőtt 
egy 15 kg-os harcsát szinte pilla-
natok alatt kivettem, így az biztos, 
hogy ez attól sokkal nagyobb volt.

Filep Istvánnak most megada-
tott, hogy a hőn áhított harcsát 
kifogja. Mivel ismerem az érzést, 
tudom, mit jelent ez. 

A harcsa hossza 206 cm, súlya 
pontosan 50 kg volt. Ezúton is 
gratulálok a kifogásához! Utoljára 
2000-ben fogott ki nagytestű har-
csát Török Géza halőr, a Milotai 
Süllős Bányatavon, az is „csak” 
19,5 kg volt, de a tórekordunk is 
jelentősen megdőlt, amit eddig a 
2007-ben fogott 23 kg-os tükör-
pontyom jelentett. Igaz, fogtak a 
rá következő évben olyan – hiva-
talosan – 20 kg-os amurt, amely 
a szóbeszéd és fénykép alapján is 
megpucolva volt 25 kg.

Sokszor előfordult már, hogy a 
„gyanútlan” pergető horgász vil-
lantóját óriásharcsa kapta el, vagy 
éppen a stupekkal felkínált csalira 
kapott rá, jártak így a nadállyal hor-
gászók is, de az eredmény ugyanaz 
volt: hosszabb-rövidebb küzde-
lem után a harcsa nyert. Azért, 
hogy némi esélye a horgásznak is 
legyen, néhány éve a közgyűlés 
engedélyezte a csónak használatát 
harcsa horgászathoz. De a csónak 
és az erős felszerelés is eddig min-
dig kevésnek bizonyult.

Sokan kíváncsiak lennénk rá, 
hogy mekkorák lehetnek azok a 
6 kg-os harcsák, amelyeket tiszai 
horgászok 30 évvel ezelőtt tettek a 
Milotai Süllős Bányatóba. Többen 
megesküsznek rá, hogy többször 
láttak 3 db 80 kg körüli harcsát a 
víz felszínén. Lehet, hogy ők azok! 
Vagy csak az utódaik?

Wachteinheim József
elnök

2017. szeptember 22-én tartotta III. 
negyedéves ülését a megyei Hor-

gász szövetség elnöksége, melynek 
helyszínét a Tiszavirág HE. biztosítot-
ta, Tiszadobon a Réti Mátyás Faluház-
ban. 

Az ülésen meghívott vendégként részt vett a 
Hortobágyi Nemzeti Park igazgató-helyettese: 
Olajos Péter és természetvédelmi őre: Herczeg 
Ferenc, továbbá a Tiszadobi Önkormányzatot 
Áfra Miklós jegyző képviselte. 

A meghívást több témakör is indukálta, egy-
részt a helyszín, a tiszadobi holtág helyzete, a 
nagykárókatona gyérítési programja, továb-

bá a szövetség kecsegetelepítési kérelmének 
elutasítása, mellyel kapcsolatban a meghívott 
igazgató-helyettes úgy nyilatkozott, hogy a 
tudomására jutott tények birtokában felülvizs-
gálják korábbi álláspontjukat.

A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai a 
többi témakörhöz is pozitívan és együttmű-
ködésükről biztosítva álltak hozzá. Kérték, 
hogy írásban is erősítse meg ezen törekvéseit 
a szövetség. 

Az elnökségi ülésen napirend szerint elhang-
zott még az ügyvezető igazgató beszámolója 
az elmúlt időszakban végzett szövetségi mun-
káról, továbbá a Verseny Szakbizottság és az 
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság is beszámolt 

az évi munkájáról. A beszámolók és határo-
zatok után az elnökségi tagok egy jó hangu-
latú horgászversenyen mérték össze tudásukat 
a lenyűgöző szépségű tiszadobi falusi holt-
ágon, ahol az alábbi eredmények születtek. 
1. helyezett: Szűcs Sándor (Szatmárvidéki 
HE., Mátészalka), 2. Banu László (Dolgozók 
HE., Kisvárda), 3. Jakab János (Kraszna HE., 
Kocsord)

A verseny után a házigazdák jóvoltából egy 
ízletes vacsora is került az asztalra, melyet 
Oláhné Nagy Ágnes készített el. 

Ez úton is köszönjük a Tiszavirág Horgász 
Egyesületnek a szíves vendéglátást!

Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Vendégek az elnökségi ülésen

Tíz órán keresztül tartott az 
a pontyfogó verseny, amelyet a 
Máriapócsi Horgász Egyesület 
rendezett. Rekkenő hőségben mér-
ték össze tudásukat a helyi és a 
környékbeli horgászok. 

A végeredmény: 1. Okszi Atti-
la, 2. Gergely János, 3. Vereb 

László. A legnagyobb kifogott hal 
egy 3,36 kg-os ponty volt, ez Ger-
gely János nevéhez fűződik. 

A tízórás versenyt hamarosan 
24 órás megmérettetés követte, 
de az egyesület rendez még ebben 
az évben pergetőversenyt és őszi 
csukafogó versenyt is.

Tíz órán keresztül 
várták a halakat
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A Magyar Országos Horgász 
Szövetség Horgász-suli program-
jának megvalósítása egyik megha-
tározó pontjához érkezett. Komoly 
sikereket értünk el a gyermeknapi 
horgászversenyek megvalósításá-
val, az ifjúsági horgászviadalok 
megszervezésével és a gyermek és 
ifjúsági horgásztáborok lebonyolí-
tásával. Most a horgász szakkörök 
országos beindítása előtt állunk és 
ez az eddigi legnagyobb kihívás. 
Szerencsére van előttünk minta, 
hiszen megyénkben már 3 éve 
megjelentek a horgászok az isko-
lákban. Tapasztalataikat felhasz-
náltam a cikk megírásánál.

Hogyan válasszon magának 
iskolát a horgászegyesület? 

Könnyebb a dolga a horgászegye-
sületnek, ha az adott településen egy 
általános iskola és egy a kezelésében 
lévő horgásztó található. Ezeken a 
településeken az iskola és az egye-
sület valószínűleg eddig is megta-
lálta egymást. Nagyobb települé-
sen is könnyű a helyzet, hiszen ott 
több általános iskola is található és 
„csak” ki kell választani azt az isko-
lát, amelyhez valamilyen formában 
kötődik az egyesület, illetve ahol az 
iskola nyitott erre az új lehetőségre. 
Kicsit nehezebb a feladat akkor, ha 
a horgászegyesület nem rendelkezik 
horgászvízzel. Ilyen esetben szük-
séges a horgászegyesületek közti 
együttműködés, akár közös verse-
nyek, közös vagy egymás mellett 
futó horgásztáborok szervezésével. 
Erre jó példa a Rakamazi Cormoran 
STE. és a Nyírteleki STE. évek óta 
tartó jó kapcsolata. 

Hogyan válasszunk a szakköri 
foglalkozásokhoz foglalko-
zásvezetőt? 

Minden horgász egyesületnél 
találunk a gyerekekkel szívesen 
foglalkozó horgászokat, olyanokat, 
akik nem csak akarnak, de tudnak 
is a gyerekekkel bánni. A horgász 
szakkörökhöz ilyen, az adott álta-
lános iskolához kötődő horgászra 
van szükség. Lehet ez egy apuka 
vagy egy lelkes nagypapa is. Ter-
mészetesen könnyebb a helyzet, 
ha az adott iskolában van egy hor-
gász-tanár. Sajnos, a pedagógus-
állomány összetételét megnézve 
egyre nehezebb ilyen tanárt találni, 
de erre is van példa.

Mi a teendő, ha megtaláltuk az 
alkalmas általános iskolát? 

Le kell ülni a az egyesület- és az 
iskola vezetésének megbeszélni az 
együttműködés területeit, az abból 
adódó feladatokat és azok megva-
lósításának lehetőségeit. Tisztázni 
kell, hogy kinek mit kell tennie a 
sikeres együttműködés érdekében. 
Végül egy egyszerű együttműkö-
dési megállapodásban kell rögzíte-
ni a meghatározottakat. Az együtt-
működési megállapodás mintája 
elérhető a megyei szövetségnél. 

Milyen korcsoportot érdemes 
kiválasztani a szakkörhöz? 

A már működő szakkörök tapasz-
talata alapján a 3. vagy a 4. osztá-
lyos gyerekek között javasoljuk 
meghirdetni a szakkört. A kisebbek 
még nem tudnak eléggé figyelni, 
és nehezebben boldogulnak a gya-
korlati fogások (pld. horogkötés) 
elsajátításával. A nagyobbaknál 
pedig nehezebb a figyelem fenntar-
tása. Ha például minden évben a 4. 
osztályos tanulókkal foglalkozunk, 
akkor néhány év múlva már min-
den végzős tanuló találkozhatott a 
horgászattal.

Milyen gyakoriak legyenek a 
foglalkozások és milyen idő-
tartamú legyen?

Kezdetben havonta egy foglal-
kozást javaslunk, maximum 2x45 
percben. A foglalkozások legyenek 
érdekesek, izgalmasak és változa-
tosak. Törekedjünk arra, hogy ne 
a gyerekek leterheltségét növeljük, 
hanem szerettessük meg velük a 
horgászatot.

Milyen témákkal foglalkoz-
zunk a szakköri foglalkozáso-
kon? 

Az első foglalkozáson vigyük ki 
a gyerekeket a vízpartra, ismerked-
jenek a környezettel, a horgászok-
kal. Ha van rá módunk, tartsunk 
egy kis bemutatót a spiccbotos 
úszós horgászatból. A következő 
foglalkozásokon dolgozzuk fel a 
horgászat kialakulását, ismerjék 
meg a különböző horgászeszkö-
zöket és horgászmódszereket. Egy 
foglalkozáson ismerkedjenek meg 

a leggyakoribb halakkal, életmód-
jukkal, megfogásuk módjaival. 
Külön foglalkozáson kell feldol-
gozni a horgászat írott és íratlan 
szabályait. Tavasz közeledtével 
készüljünk fel egy spiccbotos hor-
gászatra, gyakoroljuk azt és egy 
versennyel zárjuk a szakkört. 

Milyen segítséget ad a 
MOHOSz a feladat végrehaj-
tásához? 

Terveink szerint minden horgász 
szakkört tartó egyesületet el fogunk 
látni egy-egy induló készlettel. Ez 
tartalmazza a szakkör létszámá-
nak megfelelő munkafüzeteket, 
egy DVD-t a segédanyagokkal, a 
célba dobáshoz szükséges eszkö-
zöket, a horogkötésekhez szüksé-
ges anyagokat és egy halfelismerő 
csomagot. A Horgász-suli prog-
ramvezetők szükség esetén minden 
segítséget megadnak a hatékony 
munkavégzés érdekében.

Célunk, hogy minél több gye-
reket vigyünk ki a vízpartra, a 
természetbe és adjunk nekik egy 
életre szóló hobbit, életformát és 
életszemléletet. Az MOHOSZ 
országos gyermek és ifjúsági prog-
ramjának a meghirdetésével ez már 
nem csak egy lehetőség, hanem 
minden horgászegyesület részére 
egy nemes feladat. 

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

A MOHOSZ és stratégiai 
partnerük, a MA-HAL 

(Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet) 
között lezajlott egyeztetések 
eredményei az alábbiak sze-
rint alakultak.

A MA-HAL tagok felmérése 
alapján a 3 nyaras piaci ponty 
nettó átlagára a közelmúltban az 
alábbiak szerint alakult (150 km-en 
belül leszállítva, ± 5-10%):

2016. évi őszi ár: 575 Ft + Áfa●●

2017. évi tavaszi ár: 675 Ft +Áfa●●

2017. évi nyári ár: 780 Ft +Áfa●●

Az egyeztetések eredménye 
alapján a MOHOSZ és a MA-HAL 
által 2017. őszi és (piaci ponty 
esetében) a 2018. tavaszi halbe-
szerzésekhez meghatározott irány-
árak (ajánlott árak) halfajonként a 
következők:

Mint ismert, a piaci ponty aján-
lati ára – a termelőt terhelő költ-

ségek figyelembevételével – a 
megrendelt tétel nagyságrendjétől 
és a szállítási távolságtól függően 
változhat.

Ennek figyelembevételével 3 
nyaras ponty* őszi szállítása ese-
tén a közösen elfogadott korrigált 
nettó irányárak a következők:
Szállítási távolság függvényében:
150 km felett 640 Ft
100-150 km között 620 Ft
100 km alatt 600 Ft
Szállítandó haltétel függvényében:
30 q alatt 640 Ft
30-100 q között 620 Ft
100 q felett 600 Ft

Megjegyezzük, hogy egyes őszi 
ajánlatoknál a 3-4 kg-os átlagsúly 
a kisebb darabszám okán a hor-
gász szervezetek többsége számára 
megítélésünk szerint nem árfelhaj-
tó tényező.

Az ajánlati árak közös kialakí-
tásánál figyelembe vettük, hogy a 
3 nyaras ponty 2017. évi termelői 
önköltsége várhatóan és átlagosan 

nettó 500 Ft/kg körül lesz (közép-
értékes fuvarozott áron). A hal-
termelést terhelő költségeket dön-
tően befolyásolják a takarmány-
árak, üzemanyagárak, vízdíjak, de 
emellett a fuvarozás költségeit az 
utóbbi években terhelik (az egyre 
szigorodó szállítási ellenőrzések 
okán elengedhetetlenül szükséges) 
EKÁER bejelentéssel kapcsolatos 
költségek is.

Az őszi hazai halkínálat 3 nyaras 
ponty esetében ismereteink szerint 
biztonsággal ki tudja elégíteni a 
telepítési igényeket. A telepítések 
tervezésénél érdemes figyelembe 
venni az őszi kihelyezés mellett 
szóló szakmai érvek mellett azt is, 
hogy a haltermelők telelői kapaci-
tása korlátozott, így az ősz folya-
mán nem értékesített, telelői kapa-
citáson túli haltételeket kénytele-
nek lesznek a karácsonyi halpiacon 
vagy a környező országok felvevő 
piacain értékesíteni. Mindez köny-
nyen eredményezheti a tavaszi idő-
szakban halhiány kialakulását és 
a megjelölt tavaszi ajánlati árnál 
akár magasabb piaci árakat is. Az 
ősz/tavasz döntési probléma kap-
csán szintén érdemes azt is figye-
lembe venni, hogy a tavaszi árak 
a teleltetési súlyveszteség (hely, 
idő és időjárás függvényében -5 és 
–15% apadó), valamint a telelteté-
si állományveszteség és az őrzé-
si, mozgatási költségek okán kb. 
20%-kal jogosan magasabbak a 
tavasziaknál, miként ezt az irány-
árak is tükrözik.

A keszegfélék* fajösszeté-
tele: dévérkeszeg, bodorka, 
karikakeszeg, laposkeszeg, 
vörösszárnyú keszeg. A keszeg-
félék, egyenlőre csak korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezés-
re a termelőknél, így legtöbb eset-
ben csak azokat a vevőket tudják 
kiszolgálni keszegfélékkel is, aki 
a termelőnél pontyot is vásárol. 
Ennek javasolt, átlagosan elfogad-

ható aránya a megrendelt ponty 
mennyiségének 15 %-a.

A MA-HAL-tól kapott informá-
ciók szerint a haltermelők jelentős 
része hajlandó az ősszel megvá-
sárolt és leszállított haltételekre 
2018. február-márciusi, halasztott 
fizetési határidőt biztosítani annak 
érdekében, hogy a pénzügyi tar-
talékkal nem rendelkező kisebb 
vízhasznosítók is időben le tudják 
bonyolítani a telepítéseket és azt 
adott esetben a következő év ele-
jén befolyó bevételeikből tudják 
kiegyenlíteni.

Fontos felhívni arra is a figyel-
met, hogy a 27%-ról 5%-ra történő 
hal ÁFA csökkentés 2018.01.01-
től lép hatályba, így a 2017. őszi 
teljesítést a 2018. évi halasztott 
fizetés esetén is sajnos 27%-os 
ÁFA terheli. E tényt tárolási szer-
ződéssel, megállapodással sem 
lehet felülírni, tekintettel a NAV 
állásfoglalására is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piac 
további kifehérítése, a horgászok 
befizetéseiből realizált telepítések 
minősége és mennyisége (minden-
kor a valós, számlázott mennyiség 
betelepítése) érdekében az ÁSZF 
I. 32. és az Alhaszonbérleti szer-
ződés 5.8. pontjára való tekintettel 
is az alhaszonbérleti jogviszonyú 
halgazdálkodási hasznosítók a 
2017. őszi szállításokra vonatko-
zó megrendeléseikkel, megálla-
podásaikkal a jelen levelünkben 
meghatározott ajánlott irányáraktól 
± 10%-al térhetnek el. Az ennél 
nagyobb mértékben eltérő, terve-
zett beszerzési árakat kötelesek a 
haszonbérbe adó MOHOSZ felé 
– a kötelezettségvállalás előtt, az 
eltérés indoklásával – bejelenteni, 
s ennek indokoltságát a Szövetségi 
Iroda a MA-HAL egyidejű megke-
resése mellett 3 munkanapon belül 
megvizsgálja, majd a beszerzést 
jóváhagyja, vagy elutasítja.

Dr. Szűcs Lajos elnök
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Horgász-suli program 
tapasztalatai és feladatai
Menjünk be az iskolákba! 

Őszi halkínálat, irányárak meghatározása

Tájékoztató kiadványt juttat 
el a kormányzat a több mint 
négyszázezer hazai horgászhoz, 
– jelentette be Nyitrai Zsolt 
stratégiai társadalmi kapcsola-
tokért felelős miniszterelnöki 
megbízott egy június végi, a 
Pest megyei gyáli horgásztónál 
tartott sajtótájékoztatón.

A munkafüzet a Miniszter-
elnöki Kabinetiroda gondozá-
sában jelenik meg, s a szakmai 

anyag szerkesztésében részt 
vett a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ) is. 

A tájékoztató kiadvány 
összeállítását egyrészt a 2015-
ben módosított halgazdálkodási 
törvény indokolta, valamint az, 
hogy a hazai természetes vizek 
túlnyomó részben horgász-
egyesületi kezelésbe kerültek.

A tájékoztató – a szigorúan 
vett szakmai fejezetek mellett 

– többek között bemutatja a 
horgászsportban elért nemzet-
közi eredményeinket, s hírt ad 
arról is, hogy hungarikum lett 
a bajai és a tiszai halászlé. S 
persze emlékeztet arra, hogy a 
halhús általános forgalmi adó-
ja (áfája) 2018. január elsejétől 
27-ről 5 százalékra csökken, 
amitől a kormányzat a hazai 
halfogyasztás növekedését 
várja.

Hobbi vagy sokkal több annál?

Halfaj, korosztály Átlagsúly 
(kg/db)

Ajánlott nettó ár 
(Ft/kg)

Ponty 2 nyaras 0,2-0,7 750,00
Ponty 3 nyaras – őszi 
szállítással* 

1,2-2,5 620,00

Ponty 3 nyaras – tavaszi 
szállítással 

1,2-2,5 750,00

Ponty extra I. méret 6-10 2000,00
Ponty extra II. méret 10 (nagyobb) 3000,00
Keszegfélék** 2-3 nyaras 0,05 (nagyobb) 550,00
Amur 3 nyaras (csak 
zártvízi engedély esetén!)

1,2-2,5 620,00

Csuka 1 nyaras 0,5 (nagyobb) 2200,00
Csuka 2-3 nyaras 0,5-2,0 1800,00
Süllő 1 nyaras 0,08-0,1 3000,00
Süllő 2-3 nyaras 0,5-2,0 4000,00
Harcsa 1 nyaras 0,08-0,1 2500,00
Harcsa 2-3 nyaras 0,5-2,0 2000,00
Compó (vegyes korosztály) 0,2-1,0 1500,00
Széles kárász 2-3 nyaras 0,1 (nagyobb) 650,00
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A 2017-es évben a verseny 
szakbizottság a kitűzött 

feladatokat és célokat az elvá-
rásoknak megfelelően telje-
sítette. A szakbizottság egyik 
kiemelt feladta a verseny-
naptárban szereplő progra-
mok, versenyek szervezése, 
és lebonyolítása a tervezett 
időpontokban, amit sikeresen 
meg is valósítottunk.

Évadnyitó. Az év első megyei 
versenyének, az évadnyitónak a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont. A korábbi évekhez 
képest népes mezőny vágott neki 
e nemes viadalnak. Úszós és fene-
kező horgászok mérhették össze 
tudásukat, igaz külön-külön kate-
góriában.

Csapatbajnokság. Ahogy már 
megszokott, az idén is a kisvárdai 
Bágeri-tavak adtak otthont a 
megyei csapatbajnokságnak. 
Nyolc csapat adta le nevezését, 
így a 64 résztvevő elosztása nem 
volt egyszerű feladat. Az első tóra 
az U-15-ös, U-19-es szektort, a 
másodikra a nőket, és a harmadikra 
az U-24-eseket és a négy felnőtt 
szektort helyeztük el. 

Egyéni bajnokság. Már több 
alkalommal is nagy sikerrel ren-
deztünk megyei versenyt az apagyi 

kenderáztató horgásztavon. Az 
egyéni bajnokság először került 
megrendezésre ezen a tavon. A 
nevezők létszáma az elmúlt évek-
hez képest megduplázódott, szin-
tén bizonyítva e tó népszerűségét. 
A verseny végén kihirdetésre került 
a megyei válogatott keret.

Feeder Kupa. A háromfor-
dulós Feeder Kupa első helyszí-
ne az apagyi kenderáztató tó volt. 
A második fordulónak a kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott otthont. 
A pálya évek óta a nehezen kiismer-
hető, becserkészhető halairól híres. 
Az utolsó fordulóra, mint mindig, 
most is, a vásárosnaményi Keskeny 
holtágon került sor. Összességében 
a három fordulóban közel negyve-
nen vettek részt és a résztvevők több 
mint fele több fordulóban is indult.

Országos csapatbajnokság. 
A megyei válogatottunk az idén 
is részt vett az országos csapat-
bajnokságon, melyet Szegeden a 
Maty-éri evezős pályán rendeztek 
meg. Az ötnapos embert próbá-
ló verseny sok előkészülettel és 
probléma megoldásával járt, mind 
a szervezők, mind a résztvevők 
részéről.  Most sem igazán tudtuk 
helyben tartani a nagyobb testű 
halakat és csak darabszámban tud-
tuk tartani a lépést a jó eredményt 
hozó csapatokkal. A pontcserék 

után a tizenkilencedik helyre sorol-
ták csapatunkat.

Barátság Kupa. Eltelt három év 
és így újra Dés rendezhette meg a 
XXII. Nemzetközi Barátság Kupát 
a Déstől 40 km található Noszolyi- 
tónál (LaculNasal).A versenyre öt 
csapat öt-öt fős legénységgel adta 
le a nevezését. E verseny célja 
a három ország csapatai (csapat-
tagjai) közötti jó kapcsolatok és 
barátságok kiépítése, ápolása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata 
második helyezést ért el. A kocsordi 
Kraszna HE. csapata pedig szoros 
küzdelemben a negyedik helyezést 
érte el.

Tisztségviselői. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a tavalyi 
győztes, a rakamazi Cormorán HE. 
láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségviselőit 
a Nagy-morotva horgásztavon. A 
megjelenteket pogácsával, fogó 
pálinkával, kávéval és üdítővel 
fogadták a rendezők ezen a szép 
nyárvégi napon. Nyolc horgász-
egyesület jelentkezett, 3-3 fős csa-
pattal. Jövőre a nyertes, a máté-
szalkai Szatmárvidéki HE. rendez-
heti meg a megyei tisztségviselők 
számára e nemes viadalt.

Folyóvízi verseny. A timári 
Tisza-parton került megrendezésre 

az első megyei folyóvízi verseny. 
A mérlegelésnél már látszott, meg-
érte a kitartó küzdelem, Krausz 
Zoltán pályarekordot állított fel a 
15,5 kg-os fogásával, de többen is 
10 kg fölött vagy a körül fogtak. 

Emlékverseny. A dr. Maleczky 
Imre emlékverseny az apagyi 
Kenderáztató horgásztavon került 
megrendezésre, az elhunyt megyei 
elnökünk tiszteletére. A fogya-
tékkal élők megyei versenyét az 
emlékversennyel egyszerre ren-
deztük meg immár harmadszorra. 
Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék-
versenyre, összesen 38-an, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe 
vettük. 

Összegzés. Remélem, az elkö-
vetkező években is színvonalas és 
népszerű marad a versenyhorgászat 
és sok örömet szerez majd a részt-
vevőknek. A versenyeken újabb 
és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon 
nem ellenségek, csak ellenfelek 
vagyunk! 

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadások 
mellett költségtakarékosan működ-
jön és hajtsa végre a kijelölt felada-
tokat. Az említett támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozunk minden 
olyan egyesületnek, amelyek ren-
dezvényeinknek önzetlenül, térítés 
nélkül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre
Versenyszakbizottság elnöke

Augusztus 27-én rendeztük 
meg a megyei tisztségvi-

selői horgászversenyt. 

A hagyományoknak megfelelő-
en a tavalyi győztes, a rakamazi 
Cormorán HE láthatta vendégül a 
megye horgászegyesületeinek tiszt-
ségviselőit a Nagy Morotva hor-
gásztavon. A megjelenteket pogá-
csával, „fogó“ pálinkával, kávéval 
és üdítővel fogadták a rendezők 
ezen a szép nyárvégi napon. Nyolc 
horgászegyesület jelentkezett 3-3 
fős csapattal.

A rövid ismertetőt és a sorsolást 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke tartotta meg. 
Elmondta, hogy a horgászmódszer 
nem kitétel, lehet úszózni és fene-
kezni egyaránt, de csak egy bot és 
egy horog használata volt engedé-
lyezve egyszerre. A botok verseny 
közbeni váltogatása is megengedett 
volt. A helyi egyesület megtett min-
dent a jobb fogások érdekében, mert 
a verseny előtt több mázsa pontyot 

telepítettek, azonban az alacsony 
vízállás miatt a felnövő hínár meg-
nehezítette a horgászatot.

Egy-két horgász azért rájött, hogy 
a rövid spiccbotokkal a part menti 
sávokban kószáló apróbb halakból 
nagyobb mennyiséget lehet fogni, 
mint bentről a nagyobb halakból. 
Ezzel a módszerrel a szektorokban 
jó helyezést érhettek el.

Bár a fogások nem voltak kirívó-
ak, a nap mégis nagyon barátságos 
hangulatban telt.

A mérlegeléskor kiderült, hogy 
csak nagyon kevesen maradtak hal 

nélkül. Az eredmények összegzése 
után a díjátadás következett, az első 
három csapatot jutalmazták, kupá-
kat és érmeket kaptak.

A díjakat Biri Imre és Borbély 
Mihály a helyi egyesület vezetői 
adták át.
1. Szatmárvidéki H.T.E., Mátészalka 7 pont
2. Cormorán H.E., Rakamaz 8 pont
3. Kraszna H.E., Kocsord 9 pont
4. Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 11 pont
5. Vasas H.E., Nyírbátor 13 pont
6. Tiszanagyfalui H.E., Tiszanagyfalu 18 pont
7. Tiszamenti H.E., Rakamaz 21 pont
8. Tiszavirág H.E., Tiszadob 22 pont

A díjak kiosztása után a házi-

gazdák igazi disznótoros hangula-
tot teremtettek, mert vendégeiknek 
frissen, helyben sütött hurkát és 
kolbászt tálaltak fel, amely mellé 
egy kis frissítőt is fogyaszthattunk. 
Utólag is köszönjük, nagyon finom 
volt!

Bár halfogásban nem bővelke-
dett ez a verseny, azért remélem, a 
hangulatát sokáig nem felejtik el a 
résztvevők! Jövőre a mátészalkai 
Szatmárvidéki HE rendezheti meg 
a megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.

Szilágyi Imre

A verseny szakbizottság  
a 2017. évi feladatokat teljesítette

Tisztségviselőink a Morotván

Az Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottságunk 2017. 

évi beszámolóját a hor-
gásztáborokról, a bizottság 
munkájáról, az alábbiakban 
ismertetem.

Bizottságunk ebben az évben is 
kereste a megoldást, hogyan tudná 
megoldani, hogy egyre több hor-
gászegyesület bekapcsolódjon a 
gyerekek nyári szabadidő hasznos 
eltöltésének szervezésébe.  A fiata-
lok részéről visszafogott érdeklő-
dést tapasztaltunk és tudtuk, hogy 
külső segítség nélkül igen sok- főleg 
a szegényebb rétegekből szárma-
zók- nem tudják még a napközis 
táborok önköltségeit sem fedezni. 
Ebben az évben is fokozott figyel-
met fordítottunk- és ajánlottuk az 
egyesületeknek is, hogy kíséreljék 
meg a hozzájuk közel lévő általá-
nos iskolákkal való kapcsolatfel-
vételt. A „Horgász-suli Program” 
segítségével már tanév közben is 
tanítgatták a természet védelmére, 
a horgászat alapjaira az érdeklődő 
nebulókat. Arra is nagy hangsúlyt 
fektettünk, hogy minden pályázati 
lehetőséget kihasználva próbáljunk 
anyagi fedezetet biztosítani a fog-
lalkozások költségeire.

Ebben óriási munkát vállalt és 
végzett Biri Imre bizottsági tagunk, 
aki már két éve elkezdte és beindí-
totta a „Horgász-suli” mozgalmat, 
mely továbbvitelét kiemelt szem-
pontnak tekintettünk.

Ebben az évben idejében elkezd-
tük internetes levelezés útján az ez 
évi táborok szervezését. Az elmúlt 
évben egy elvi elosztási tervet 
készítettünk, melyet ebben az évben 
is alkalmaztunk.

Most nézzük részletezve a Hor-
gász-suli programot a kiindulástól 
kezdve az Ifjúsági és Oktatási Szak-
bizottságunk 2017. évi munkájával 
bezárólag.

A 2017. évi tevékenység
A Horgász-suli program orszá-
gos meghirdetése.
1. Ifjúsági felelősök országos 
találkozója 2017. 02. 25-én:
– a megyénkben folyó munka elis-
meréseként Biri Imrét bevonták a 
MOHOSZ új gyermek és ifjúsági 
programjának kidolgozásába;
– a program, a megyénkben 2 éve 
működő Horgász-suli programra 
épül (név és logó is maradt); 
– a rendezvényen bemutatásra 
került a megyénkben folyó munka 
és az eredményeink;

– a programot a találkozó részvevői 
jónak találták, elfogadták és meg-
hirdetésre került!
2. Részvétel a FEHOVA budapesti 
rendezvényén 2017. 02. 11-12-én:
– a megyénkből elindult Horgász-
suli program is lehetőséget kapott 
Európa egyik legnagyobb horgász-
vadász kiállításán való bemutatko-
zásra;
– a kiállításon nagyon sokan felke-
resték a MOHOSZ pavilonját, ahol 
kiemelten foglalkoztunk a gyermek 
és ifjúsági horgászokkal;

3. Gyermeknapi horgászverse-
nyek 2017. 05.26-28 között:
– 13 horgászegyesület csatlakozott 
a MOHOSZ felhívásához;
– az általános iskolások részére 
kiírt pályázat alapján a csatlako-
zott egyesületek egy-egy 60.000 Ft. 
értékű csomagot kaptak a verseny 
díjaival;
– a legtöbb egyesület ezen felül min-
den részvevőnek adott valamilyen 
apró ajándékot;

4. Ifjúsági Horgászviadal 2017. 
05. 28-án:
– nyolc középiskolás ifjúsági hor-
gász mérte össze horgásztudását 
a Bujtosi-tavon megrendezett első 
horgászviadal megyei döntőjét;
– az elméleti ismereteket egy teszt-
lap segítségével mértük fel, de volt 
célba dobás, szerelés és horgász-
verseny is;
– a célba dobáshoz a MOHOSZ biz-
tosított két Casting készletet; 
– a verseny fődíja a MOHOSZ 
országos horgásztáborában való 
részvételi lehetőség.

5. Hétvégi Horgász-suli:
– a MOHOSZ Gyermek és Ifjúsági 
programjának egyik új eleme a Hét-
végi Horgász-suli;
– a megyében először Rakamazon 
próbálták ki, a gyerekek nagy örö-
mére;
– április és május hónapokban 
kéthetente szombatonként egy-egy 
tapasztalt horgász fogadta a hor-
gászatot szerető, de még azt tanuló 
fiatal horgászokat;
– minden foglalkozásnak volt egy 
külön témája (pld.: A víz szerepe 
életünkben.);
– a rendezvényt minden alkalommal, 
egy horgászversennyel záródott. 

6. Kapcsolódás a Fenntartha-
tósági Témahét programhoz 
2017.04.24-28 között:
– a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizott-

ságának felhívására három isko-
lában vettek részt önkénteseink a 
PontVelem Okos Program rendez-
vényein;
– a „Cseppben a tenger” foglalko-
zásokon az önkéntesek azt a felada-
tot kapták, hogy erősítsék a gyere-
kek vízhez való kötödését;
– Tiszalökön egy haltelepítésen vet-
tek részt a gyerekek, Rakamazon a 
vízpartra vitték őket, Nyíregyházán 
viszont a halakat vitték be az isko-
lába.

7. Részvétel a MOHOSZ Idénynyi-
tó Horgász Fesztiválján:
– április 30-án második alkalommal 
szerveztünk Horgász ötpróba csa-
patversenyt a MOHOSZ Idénynyitó 
és halászléfőző versenyén;
– 7 csapat mérte össze tudását az 
igen szeles időben, de a kitartásuk 
meghozta gyümölcsét.
– első alkalommal vittünk halász-
léfőző csapatot a rendezvényre és 
ahol bemutatták, milyen az igazi 
tiszai halászlé.

8. Nyári horgásztáborok megren-
dezése:
– 15 horgászegyesület adott be 
pályázatot a MOHOSZ kiírásra;
– ebből 12 egyesület közös pályá-
zatot adott be a megyei szövetség 
támogatásával;
– a táborokra összesen 1.370.000 
ft. központi támogatást kaptunk és 
rendelkezésünkre állt a megyei szö-
vetségtől a horgásztáborokra kapott 
500.000 Ft.;
– ekkora összeg még soha nem állt a 
horgászegyesületek rendelkezésére 
a nyári horgásztáborok lebonyolí-
tására;
– a központi keretből 550.000 Ft. 
nem került felhasználásra a Vasutas 
STE. két horgásztáborának meghiú-
sulása miatt (jelentkezők hiánya) és 
30.000 Ft. a Csengeri tó használha-
tatlansága miatt;
– a problémák ellenére 13 horgász-
egyesület szervezett nagyon színvo-
nalas horgásztábort a megyében;
– összesen több mint 300 gyerek 
vett részt a táborok munkájába, és 
kapott egy életre szóló élményt.
(a táborokról bővebben lapunk 
következő számában olvashatnak)

9. MOHOSZ Ifjúsági Horgásztá-
bora 2017.08.06-11 között:
– a horgászviadalok helyezettjeiből 
állt össze a 39. MOHOSZ Ifjúsági 
horgásztábor létszáma;
– a tábor a megyék legjobb fiatal 
horgászainak döntő összecsapását 
hozta négy versenyszámban;
– megyénket Heinrich István (Bujtos 
HE.) és Dankó Róbert (Cormoran 
STE.) képviselte;
– a részvevők között sok volt a 
„hivatásos” versenyző, akik között 
a két megyei horgászunk szépen 
megállta a helyét;
– Biri Imre, mint segítő részt vett a 
tábor lebonyolításában.

10. Média munka:
– a TV 4 Pecatúra műsorában 
bemutatkozott a Rakamazi Általá-
nos Iskola horgász-szakköre;
– a Duna TV Család- Barát Maga-
zinjában Biri Imre lehetőséget 
kapott a Horgász-suli program 
bemutatására és élőadásban elké-
szített egy mini akváriumot;
– Rendszeresen jelennek meg a 
Horgász-suli programot népszerű-
sítő írások a Magyar Horgászban, a 
Kelet-Magyarországban és a Villan-
tó Magazinban;
– kihasználjuk az internet és a szá-
mítógép adta lehetőségeket, van 
saját facebook oldalunk, de állandó 
a jelenlétünk a Villantó Magazin 
facebook oldalán és a MOHOSZ 
honlapján;
– ezen a területen is a feladatunk a 
folyamatos útkeresés.

Az Ifjúsági és Oktatási Szakbi-
zottság munkájában oszlopos részt 
vállalt Biri Imre bizottsági tagunk, 
akinek áldozatos, kitartó munkáját 
ezúton is megköszönöm. 

Köszönet még mindazoknak, akik 
munkájukkal, előadásukkal segítet-
ték a sikeres táboroztatást.

A táborokról a szervezők beszá-
molót küldtek, melyekben ők is 
köszönetüket fejezik ki a segítők-
nek.

Végezetül a bizottságunk nevé-
ben kérem az elnökséget munkánk 
megtárgyalására, a beszámolónk 
elfogadására.

Oláh Károly biz. elnök

Beszámoló az Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottság 

2017. évi munkájáról (részlet)
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Eltelt három év és így újra 
Dés rendezhette meg a 

XXII. Nemzetközi Barátság 
Kupát.

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve-
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Dés (Dej) 
és Szatmárnémeti csapata.

Péntek délután találkoztak a 
résztvevők a Déstől 40 km-re talál-
ható Noszolyi-tónál (Lacul Nasal) 
egy kis edzésre, a fogható halak 
és a mederviszonyok megismerése 
céljából.

A csapatok keresték a lehető-
ségeket, mely halakra és milyen 
technikával lesz érdemes a követ-
kező napon horgászni.

Az utazástól és a rögtönzött hor-
gászattól megfáradt részvevők az 
est közeledtével gyorsan összepa-
koltak és visszautaztak Désre az 
Elyon hotel éttermébe. A szerve-
zők itt üdvözölték és egy ünne-
pi vacsorával fogadták a barátság 
kupára érkező vendégeiket.

A vacsora elfogyasztása közben 

jó hangulat alakult ki, a csapa-
tok visszaemlékeztek az előző évi 
történésekre, majd átbeszélték a 
másnapi teendőiket. Az est zárása-
ként kihúzásra kerültek a másnapi 
szektorok.

Csapatunk hamar nyugovóra 
tért, hisz előttünk volt a másnap 
reggeli korai ébresztő, a közel egy 
óra út a tóig és még az etető 
anyagot is meg kellett keverni. A 
tónál a szervezők bőséges, tájjel-
legű reggelivel kedveskedtek, volt 
itt mindenféle finomság. Mindenki 
megtalálhatta a számára legízlete-
sebb falatokat, aki itt éhen maradt, 
az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfogla-

lása következett. A verseny alatt 
szinte minden horgászhelyen más-
más technikát kellett alkalmazni. 
Volt olyan hely, ahol a matchbottal 
fogott amurok és kisebb pontyok 
hozták a jó eredményt, de volt 
olyan is, ahol a rövid és hosszú 
spiccbottal fogott apró kárászokkal 
sem maradtak szégyenben, és per-
sze néhol a rakós botokon is szé-
pen húzták a halakat. A kellemes 
napsütésben hamar elrepült az idő, 
megszólalt a verseny végét jelző 
duda, majd következett a mérle-
gelés.

Aztán újra egy kis autózás 
következett vissza Désre, az Elyon 
hotel éttermébe. Itt az ünnepélyes 
díjkiosztó előtt a házigazdák egy 
helyi specialitással, a babgulyás-
hoz hasonlító étellel kedveskedtek 
nekünk.

Az Elyon kupa zárásaként a 
helyi polgármester és a rendezvény 
szervezői átadták a díjakat. 
Eredmények:
1. Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata 12 p.
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. csapata 13 p.
3. Dés csapata 14 p.
4. A KocsordiKraszna H.E. csapata 14 p.
5. Szatmárnémeti csapata 22 p.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Csapatunk négy kettessel és 

egy ötössel stabilan horgászott, 
csupán egy ponttal maradtunk 
le a dobogó legfelső fokáról. A 
Kraszna H.E. csapata és Dés csa-
pata között pontegyenlőség alakult 
ki. A fogott össztömeg döntött és 
így a kocsordiak sajnos lecsúsztak 
a dobogóról.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát! Hiszem és tudom, hogy az 
ilyen versenyek főként nem a nye-
résről szólnak, hanem a jelenlévő 
országok, emberek barátságainak 
ápolásáról, összetartásáról, együtt-
érzéséről. Remélem, a jövőben is 
számíthatunk ezekre a barátságos 
horgászcsapatokra és még több 
közös programot tudunk együtt 
megszervezni.

A következő (XXIII.) Barát-
ság Kupát szlovákiai Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely rendezheti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa-
tát a következő versenyzők alkot-
ták: Bajkó Tamásné, Bajkó Tamás, 
Beke Péter, Sebők Zsolt és Szi-
lágyi Imre, aki egyben csapatve-
zető is volt.

Külön köszönjük a Fisch Kft.-
nek, a Carp Zoom termékek forgal-
mazójának a támogatását.

Szilágyi Imre

A dr. Maleczky Imre emlék-
versenyt az apagyi 

Kenderáztató-horgásztavon 
rendeztük meg az elhunyt 
megyei elnökünk tiszteletére. 

A fogyatékkal élők megyei ver-
senyét is – az emlékversennyel 
egyszerre – hirdettük meg immár 
harmadszor. Mint minden évben, 
az idén is szép számban nevez-
tek az emlékversenyre, összesen 
38-an, így az egésznapi jegyes 
oldalt igénybe vettük. A pályának 
az első négy helyére a fogyatékkal 
élők kerültek, a többi részt pedig 
az esélyek kiegyenlítésére három 
szektorra osztottuk fel.

A halak finoman kaptak, szek-
toronként eltérők voltak a fogha-
tó méretek. Az elsőben inkább az 
apróbb snecik, tenyeres dévérke-
szegek, kárászok voltak a jellemző-
ek. A középső szektor már halasabb 
arcát mutatta a tónak, itt már a 
pontyok is megjelentek, a lefinomí-
tott előkékről hamar el is köszön-
tek horgászaink bánatára, de azért 
párat sikerült megszákolni. 

A harmadik szektorban már 
vegyesebb volt a kép, de itt is 
a bónusz pontyok döntötték el a 
sorrendet.

Az időjárás ideális lehetőséget 
biztosított a résztvevőknek, hogy a 
rendelkezésükre álló négy óra alatt 
minél több halat terelhessenek be a 
haltartóikba.

A fogyatékkal élők és a gyere-
kek becsülettel végig horgászták 
a négy órát, bár halfogásban nem 
bővelkedtek, de nagyon örültek, 
hogy részt vehetek ezen nemes 
versenyen.

Az idő hamar eltelt, és a mér-
legelésnél kiderült, kinek menyire 
volt eredményes a horgászata. 

Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették 

az eredményeket. Az eredmény-
hirdetésen Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke pár mon-
datban megemlékezett Imre bácsi 
önzetlen munkájáról a horgászat-
ban, illetve a versenyhorgászatban. 
Azután a Maleczky család részéről 
Maleczky Tamás és Maleczky Imre 
megköszönte minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 
a sikeresen szereplőknek átadták az 
általuk felajánlott díjakat. A ván-
dorserleget, a fogyatékkal élők és 
az ifjúsági kategória kupáit Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke adta át. 

Az emlékverseny díjazottjai:
1. Papp Miklós 5850 g
2. Fekete Imre 2175 g
3. Vadon Dániel 1910 g
4. Pataki Zsolt 4935 g
5. Papp Zoltán 1910 g

A verseny gyerek résztvevői külön 
lettek díjazva:
1. Csonka László Levente
2. Vadon Roland
Fogyatékkal élők: 
1. Halmi József, 2. Halmi László, 
3. Gincsai Pál, 4. Halász Ferenc.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el. 

Köszönet a Maleczky családnak 
és a megyei horgász szövetségnek a 
verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Hiszem, 
hogy az ilyen versenyek nemcsak a 
nyerésről szólnak, hanem az embe-
rek összetartásáról, együttérzéséről. 
Bízom benne, hogy jövőre is sikerül 
ezt a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratulá-
lunk a nyerteseknek a sikeres sze-
replésükhöz!

Szilágyi Imre

A megyei válogatottunk 
az idén is részt vett az 

országos csapatbajnokságon, 
melyet Szegeden, a Maty-éri 
evezős-pályán rendeztek meg.

Az ötnapos, embert próbáló ver-
seny sok előkészülettel és probléma 
megoldásával járt, mind a szerve-
zők, mind a résztvevők részéről.

Csapatunk a három edzésnapon 
a már megszokott rutinak megfe-
lelően végeztefeladatait. Etető-
anyagokat és különböző csalizási 
és szerelék összeállítási technikákat 
teszteltek. Este közösen megbeszél-
ték tapasztalataikat és az esetleges 
változtatásokat.

Az edzésnapokon versenyzőink 
15-17 kg-os fogásai igazolták tak-
tikáink eredményességét. Bizalom-
mal töltötte el csapatunk tagjait, és 
így jó esélyekkel vághattunk neki a 
versenynapoknak.

Már az első napon nehezen talál-
tuk a halakat, különösen a nagyobb 
testű pontyokat.

Darabszámban azért még meg-
közelítettük az élmezőnyben horgá-
szók fogásait, sajnos, súlyban elma-
radtunk tőlük. A szektorok mérle-
gelésénél már látszott, hogy messze 
elmaradtunk célunktól, és már a 
következő napi változtatásokon 
gondolkodtunk. Lehetőségeinkhez 

mérten az etetőanyag és a csalizás 
technikáját is átformáltuk. 

Sajnos az idén bevezetett új sza-
bály sem könnyítette meg helyze-
tünket. Lehetőség volt egy moz-
gás- vagy látássérült versenyzőt 
nevezni, és a csapat legrosszabb 
eredményét ki lehetett cserélni az 
általa horgászott jobb eredményre. 
Nem mindenki értett egyet ezzel a 
szabállyal!

Húszból csak kilenc csapat élt 
ezzel a lehetőséggel. Ennek köszön-
hetően volt olyan csapat, amely a 
pontszámok cseréje után az ötödik-

ről a tízedik helyre esett vissza. A 
második napon a csapatunk újult 
erővel és bizakodva vágott neki az 
új fordulónak. A javítás reménye az 
idő múlásával sajnos egyre fogyott. 
Most sem igazán sikerült helyben 
tartani a nagyobb testű halakat. 
Csak darabszámban tudtuk tartani 
a lépést a jó eredményt hozó csa-
patokkal.

A pontcserék után a tizenkilence-
dik helyre sorolták a csapatunkat. 

Eredménytelenségünk okain 
sokat tanakodtunk, arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy több oka is 

lehetett: az etetőanyagok és szerelé-
keink összeállítása, esetleg az eteté-
si vagy a csalizási technikák. Sajnos 
a csapattagjaink sem rendelkeznek 
olyan háttérrel, ami mind anyagi 
és időbeni lehetőséget biztosítana 
számukra, hogy több országos ver-
senyen vehessenek részt.

Jövőre hibáinkat javítva és egy 
mozgás- vagy látássérült versenyző 
igazolásával – ami nem lesz, egy-
szerű feladat – újra nekivágunk e 
nagyszerű viadalnak.

Csapatunk minden tagját – a fen-
tiek ellenére – dicséret illeti a kitartó 
munkájáért.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását! 

Külön köszönjük a támogatást a 
Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom termé-
kek forgalmazójának), a Szabolcs 
Takarékszövetkezetnek és a Timár 
Mix etetőanyag gyártójának.

A csapatunk felszerelésének szál-
lításához adott kis tehergépjármű-
ért köszönet a Magisz Kft.-nek, az 
Isuzu kis haszonjárművek forgal-
mazójának.

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Sveda Tamás, Szűcs 
Éva, Luzsinszky Tamás, Krausz 
Zoltán, Pataki Zsolt, Vass Sándor. 
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Edző: 
Beke Péter

Szilágyi Imre

Baráti viadal a noszolyi tavon Dr. Maleczky Imrére emlékeztek a horgászaink…

Messze elmarad-
tunk a célunktól A timári Tisza-parton jó 

kis baráti pecára gyűltek 
össze a megyei horgászok, 
az első megyei folyóvízi ver-
senyen.

A rajthelyek kijelölése nem volt 
egyszerű feladat, az évek alatt 
felnőtt növényzet és a meredek 
part sem biztosított kényelmes 
horgászhelyet. 

Az első kötelező feladat leküz-
dése – a zsíros deszka és a lila-
hagyma ízlés szerinti elfogyasz-
tása – után a szokásos feladatok 
következtek: sorsolás, bepakolás 

a rajthelyekre, a vízmélység méré-
se, az etetőanyag előkészítése és 
kezdődhetett a verseny.

A tízperces nehéz etetőanyag 
bombázás után, szinte az első 
leúsztatásokra jelentkeztek a 
kapások.

A versenyzők minden technikát 
bevetettek a halak kapó kedvének 
fenntartása érdekében, és ezt a 
négy óra alatt – a fogások tükré-
ben – sikeresen meg is oldották.

A zsákmány összetétele igen 
vegyesen alakult: bodorka, sneci, 
dévérkeszeg, sügér, gébek, még 
egy csuka is beugrott, de zömét a 
karikakeszeg adta. 

Az öt-hat méteres vízen a 11,5 
méter hosszú rakós botokkal hor-
gásztunk 2-6 grammos úszókkal. 
A csalik mozgatása, illetve úsz-
tatása így komoly fizikai munkát 
rótt a horgászokra. 

Az egész nap folyamatosan szi-
táló, áztató eső sem könnyítette 
meg a dolgukat, nem is beszélve a 
nehezen fogható kőhalakról, ami 
igen sok bosszúságot és még több 
horog-vesztést okozott.

A mérlegelésnél már látszott 
megérte a kitartó küzdelem, 

Krausz Zoltán pályarekordot állí-
tott fel a 15,5 kg-os fogásával, de 
többen is 10 kg fölött vagy a körül 
fogtak.

A legnagyobb halat fogó cím 
sorsolással lett eldöntve, mert 
Luzsinszky Tamás és Pata-
ki Zsolt is ugyanakkora súlyú 
karikakeszeget fogott.

A végére az eső is elállt, így 
mindenki nyugodtan, a nap tör-
ténéseit megbeszélve, kellemesen 
ebédelhetett. A menü debreceni 
páros, mustár és kenyér volt.

Az első három helyezett és a 
legnagyobb halat fogó kupát vihe-
tett haza.

1. Krausz Zoltán 15 650 g
2. Pataki Zsolt 11 205 g
3. Luzsinszky Tamás 10 750 g
Legnagyobb halat fogó: Pataki 

Zsolt 440g
A nehézségek ellenére nagyon 

jó hangulatú versenyről számol-
hattunk be, remélem, mindenki jól 
érezte magát.

Jövőre is szeretnénk megszer-
vezni ezt a versenyt, és lehetősé-
geinkhez mérten a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 
kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza-parton.

Szilágyi Imre

Minden technikát bevetettek
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Eltelt három év és így újra 
Dés rendezhette meg a 

XXII. Nemzetközi Barátság 
Kupát.

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve-
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Dés (Dej) 
és Szatmárnémeti csapata.

Péntek délután találkoztak a 
résztvevők a Déstől 40 km-re talál-
ható Noszolyi-tónál (Lacul Nasal) 
egy kis edzésre, a fogható halak 
és a mederviszonyok megismerése 
céljából.

A csapatok keresték a lehető-
ségeket, mely halakra és milyen 
technikával lesz érdemes a követ-
kező napon horgászni.

Az utazástól és a rögtönzött hor-
gászattól megfáradt részvevők az 
est közeledtével gyorsan összepa-
koltak és visszautaztak Désre az 
Elyon hotel éttermébe. A szerve-
zők itt üdvözölték és egy ünne-
pi vacsorával fogadták a barátság 
kupára érkező vendégeiket.

A vacsora elfogyasztása közben 

jó hangulat alakult ki, a csapa-
tok visszaemlékeztek az előző évi 
történésekre, majd átbeszélték a 
másnapi teendőiket. Az est zárása-
ként kihúzásra kerültek a másnapi 
szektorok.

Csapatunk hamar nyugovóra 
tért, hisz előttünk volt a másnap 
reggeli korai ébresztő, a közel egy 
óra út a tóig és még az etető 
anyagot is meg kellett keverni. A 
tónál a szervezők bőséges, tájjel-
legű reggelivel kedveskedtek, volt 
itt mindenféle finomság. Mindenki 
megtalálhatta a számára legízlete-
sebb falatokat, aki itt éhen maradt, 
az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfogla-

lása következett. A verseny alatt 
szinte minden horgászhelyen más-
más technikát kellett alkalmazni. 
Volt olyan hely, ahol a matchbottal 
fogott amurok és kisebb pontyok 
hozták a jó eredményt, de volt 
olyan is, ahol a rövid és hosszú 
spiccbottal fogott apró kárászokkal 
sem maradtak szégyenben, és per-
sze néhol a rakós botokon is szé-
pen húzták a halakat. A kellemes 
napsütésben hamar elrepült az idő, 
megszólalt a verseny végét jelző 
duda, majd következett a mérle-
gelés.

Aztán újra egy kis autózás 
következett vissza Désre, az Elyon 
hotel éttermébe. Itt az ünnepélyes 
díjkiosztó előtt a házigazdák egy 
helyi specialitással, a babgulyás-
hoz hasonlító étellel kedveskedtek 
nekünk.

Az Elyon kupa zárásaként a 
helyi polgármester és a rendezvény 
szervezői átadták a díjakat. 
Eredmények:
1. Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata 12 p.
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. csapata 13 p.
3. Dés csapata 14 p.
4. A KocsordiKraszna H.E. csapata 14 p.
5. Szatmárnémeti csapata 22 p.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Csapatunk négy kettessel és 

egy ötössel stabilan horgászott, 
csupán egy ponttal maradtunk 
le a dobogó legfelső fokáról. A 
Kraszna H.E. csapata és Dés csa-
pata között pontegyenlőség alakult 
ki. A fogott össztömeg döntött és 
így a kocsordiak sajnos lecsúsztak 
a dobogóról.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát! Hiszem és tudom, hogy az 
ilyen versenyek főként nem a nye-
résről szólnak, hanem a jelenlévő 
országok, emberek barátságainak 
ápolásáról, összetartásáról, együtt-
érzéséről. Remélem, a jövőben is 
számíthatunk ezekre a barátságos 
horgászcsapatokra és még több 
közös programot tudunk együtt 
megszervezni.

A következő (XXIII.) Barát-
ság Kupát szlovákiai Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely rendezheti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa-
tát a következő versenyzők alkot-
ták: Bajkó Tamásné, Bajkó Tamás, 
Beke Péter, Sebők Zsolt és Szi-
lágyi Imre, aki egyben csapatve-
zető is volt.

Külön köszönjük a Fisch Kft.-
nek, a Carp Zoom termékek forgal-
mazójának a támogatását.

Szilágyi Imre

A dr. Maleczky Imre emlék-
versenyt az apagyi 

Kenderáztató-horgásztavon 
rendeztük meg az elhunyt 
megyei elnökünk tiszteletére. 

A fogyatékkal élők megyei ver-
senyét is – az emlékversennyel 
egyszerre – hirdettük meg immár 
harmadszor. Mint minden évben, 
az idén is szép számban nevez-
tek az emlékversenyre, összesen 
38-an, így az egésznapi jegyes 
oldalt igénybe vettük. A pályának 
az első négy helyére a fogyatékkal 
élők kerültek, a többi részt pedig 
az esélyek kiegyenlítésére három 
szektorra osztottuk fel.

A halak finoman kaptak, szek-
toronként eltérők voltak a fogha-
tó méretek. Az elsőben inkább az 
apróbb snecik, tenyeres dévérke-
szegek, kárászok voltak a jellemző-
ek. A középső szektor már halasabb 
arcát mutatta a tónak, itt már a 
pontyok is megjelentek, a lefinomí-
tott előkékről hamar el is köszön-
tek horgászaink bánatára, de azért 
párat sikerült megszákolni. 

A harmadik szektorban már 
vegyesebb volt a kép, de itt is 
a bónusz pontyok döntötték el a 
sorrendet.

Az időjárás ideális lehetőséget 
biztosított a résztvevőknek, hogy a 
rendelkezésükre álló négy óra alatt 
minél több halat terelhessenek be a 
haltartóikba.

A fogyatékkal élők és a gyere-
kek becsülettel végig horgászták 
a négy órát, bár halfogásban nem 
bővelkedtek, de nagyon örültek, 
hogy részt vehetek ezen nemes 
versenyen.

Az idő hamar eltelt, és a mér-
legelésnél kiderült, kinek menyire 
volt eredményes a horgászata. 

Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették 

az eredményeket. Az eredmény-
hirdetésen Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke pár mon-
datban megemlékezett Imre bácsi 
önzetlen munkájáról a horgászat-
ban, illetve a versenyhorgászatban. 
Azután a Maleczky család részéről 
Maleczky Tamás és Maleczky Imre 
megköszönte minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 
a sikeresen szereplőknek átadták az 
általuk felajánlott díjakat. A ván-
dorserleget, a fogyatékkal élők és 
az ifjúsági kategória kupáit Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke adta át. 

Az emlékverseny díjazottjai:
1. Papp Miklós 5850 g
2. Fekete Imre 2175 g
3. Vadon Dániel 1910 g
4. Pataki Zsolt 4935 g
5. Papp Zoltán 1910 g

A verseny gyerek résztvevői külön 
lettek díjazva:
1. Csonka László Levente
2. Vadon Roland
Fogyatékkal élők: 
1. Halmi József, 2. Halmi László, 
3. Gincsai Pál, 4. Halász Ferenc.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el. 

Köszönet a Maleczky családnak 
és a megyei horgász szövetségnek a 
verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Hiszem, 
hogy az ilyen versenyek nemcsak a 
nyerésről szólnak, hanem az embe-
rek összetartásáról, együttérzéséről. 
Bízom benne, hogy jövőre is sikerül 
ezt a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratulá-
lunk a nyerteseknek a sikeres sze-
replésükhöz!

Szilágyi Imre

A megyei válogatottunk 
az idén is részt vett az 

országos csapatbajnokságon, 
melyet Szegeden, a Maty-éri 
evezős-pályán rendeztek meg.

Az ötnapos, embert próbáló ver-
seny sok előkészülettel és probléma 
megoldásával járt, mind a szerve-
zők, mind a résztvevők részéről.

Csapatunk a három edzésnapon 
a már megszokott rutinak megfe-
lelően végeztefeladatait. Etető-
anyagokat és különböző csalizási 
és szerelék összeállítási technikákat 
teszteltek. Este közösen megbeszél-
ték tapasztalataikat és az esetleges 
változtatásokat.

Az edzésnapokon versenyzőink 
15-17 kg-os fogásai igazolták tak-
tikáink eredményességét. Bizalom-
mal töltötte el csapatunk tagjait, és 
így jó esélyekkel vághattunk neki a 
versenynapoknak.

Már az első napon nehezen talál-
tuk a halakat, különösen a nagyobb 
testű pontyokat.

Darabszámban azért még meg-
közelítettük az élmezőnyben horgá-
szók fogásait, sajnos, súlyban elma-
radtunk tőlük. A szektorok mérle-
gelésénél már látszott, hogy messze 
elmaradtunk célunktól, és már a 
következő napi változtatásokon 
gondolkodtunk. Lehetőségeinkhez 

mérten az etetőanyag és a csalizás 
technikáját is átformáltuk. 

Sajnos az idén bevezetett új sza-
bály sem könnyítette meg helyze-
tünket. Lehetőség volt egy moz-
gás- vagy látássérült versenyzőt 
nevezni, és a csapat legrosszabb 
eredményét ki lehetett cserélni az 
általa horgászott jobb eredményre. 
Nem mindenki értett egyet ezzel a 
szabállyal!

Húszból csak kilenc csapat élt 
ezzel a lehetőséggel. Ennek köszön-
hetően volt olyan csapat, amely a 
pontszámok cseréje után az ötödik-

ről a tízedik helyre esett vissza. A 
második napon a csapatunk újult 
erővel és bizakodva vágott neki az 
új fordulónak. A javítás reménye az 
idő múlásával sajnos egyre fogyott. 
Most sem igazán sikerült helyben 
tartani a nagyobb testű halakat. 
Csak darabszámban tudtuk tartani 
a lépést a jó eredményt hozó csa-
patokkal.

A pontcserék után a tizenkilence-
dik helyre sorolták a csapatunkat. 

Eredménytelenségünk okain 
sokat tanakodtunk, arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy több oka is 

lehetett: az etetőanyagok és szerelé-
keink összeállítása, esetleg az eteté-
si vagy a csalizási technikák. Sajnos 
a csapattagjaink sem rendelkeznek 
olyan háttérrel, ami mind anyagi 
és időbeni lehetőséget biztosítana 
számukra, hogy több országos ver-
senyen vehessenek részt.

Jövőre hibáinkat javítva és egy 
mozgás- vagy látássérült versenyző 
igazolásával – ami nem lesz, egy-
szerű feladat – újra nekivágunk e 
nagyszerű viadalnak.

Csapatunk minden tagját – a fen-
tiek ellenére – dicséret illeti a kitartó 
munkájáért.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását! 

Külön köszönjük a támogatást a 
Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom termé-
kek forgalmazójának), a Szabolcs 
Takarékszövetkezetnek és a Timár 
Mix etetőanyag gyártójának.

A csapatunk felszerelésének szál-
lításához adott kis tehergépjármű-
ért köszönet a Magisz Kft.-nek, az 
Isuzu kis haszonjárművek forgal-
mazójának.

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Sveda Tamás, Szűcs 
Éva, Luzsinszky Tamás, Krausz 
Zoltán, Pataki Zsolt, Vass Sándor. 
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Edző: 
Beke Péter

Szilágyi Imre

Baráti viadal a noszolyi tavon Dr. Maleczky Imrére emlékeztek a horgászaink…

Messze elmarad-
tunk a célunktól A timári Tisza-parton jó 

kis baráti pecára gyűltek 
össze a megyei horgászok, 
az első megyei folyóvízi ver-
senyen.

A rajthelyek kijelölése nem volt 
egyszerű feladat, az évek alatt 
felnőtt növényzet és a meredek 
part sem biztosított kényelmes 
horgászhelyet. 

Az első kötelező feladat leküz-
dése – a zsíros deszka és a lila-
hagyma ízlés szerinti elfogyasz-
tása – után a szokásos feladatok 
következtek: sorsolás, bepakolás 

a rajthelyekre, a vízmélység méré-
se, az etetőanyag előkészítése és 
kezdődhetett a verseny.

A tízperces nehéz etetőanyag 
bombázás után, szinte az első 
leúsztatásokra jelentkeztek a 
kapások.

A versenyzők minden technikát 
bevetettek a halak kapó kedvének 
fenntartása érdekében, és ezt a 
négy óra alatt – a fogások tükré-
ben – sikeresen meg is oldották.

A zsákmány összetétele igen 
vegyesen alakult: bodorka, sneci, 
dévérkeszeg, sügér, gébek, még 
egy csuka is beugrott, de zömét a 
karikakeszeg adta. 

Az öt-hat méteres vízen a 11,5 
méter hosszú rakós botokkal hor-
gásztunk 2-6 grammos úszókkal. 
A csalik mozgatása, illetve úsz-
tatása így komoly fizikai munkát 
rótt a horgászokra. 

Az egész nap folyamatosan szi-
táló, áztató eső sem könnyítette 
meg a dolgukat, nem is beszélve a 
nehezen fogható kőhalakról, ami 
igen sok bosszúságot és még több 
horog-vesztést okozott.

A mérlegelésnél már látszott 
megérte a kitartó küzdelem, 

Krausz Zoltán pályarekordot állí-
tott fel a 15,5 kg-os fogásával, de 
többen is 10 kg fölött vagy a körül 
fogtak.

A legnagyobb halat fogó cím 
sorsolással lett eldöntve, mert 
Luzsinszky Tamás és Pata-
ki Zsolt is ugyanakkora súlyú 
karikakeszeget fogott.

A végére az eső is elállt, így 
mindenki nyugodtan, a nap tör-
ténéseit megbeszélve, kellemesen 
ebédelhetett. A menü debreceni 
páros, mustár és kenyér volt.

Az első három helyezett és a 
legnagyobb halat fogó kupát vihe-
tett haza.

1. Krausz Zoltán 15 650 g
2. Pataki Zsolt 11 205 g
3. Luzsinszky Tamás 10 750 g
Legnagyobb halat fogó: Pataki 

Zsolt 440g
A nehézségek ellenére nagyon 

jó hangulatú versenyről számol-
hattunk be, remélem, mindenki jól 
érezte magát.

Jövőre is szeretnénk megszer-
vezni ezt a versenyt, és lehetősé-
geinkhez mérten a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 
kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza-parton.

Szilágyi Imre

Minden technikát bevetettek
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A 2017-es évben a verseny 
szakbizottság a kitűzött 

feladatokat és célokat az elvá-
rásoknak megfelelően telje-
sítette. A szakbizottság egyik 
kiemelt feladta a verseny-
naptárban szereplő progra-
mok, versenyek szervezése, 
és lebonyolítása a tervezett 
időpontokban, amit sikeresen 
meg is valósítottunk.

Évadnyitó. Az év első megyei 
versenyének, az évadnyitónak a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont. A korábbi évekhez 
képest népes mezőny vágott neki 
e nemes viadalnak. Úszós és fene-
kező horgászok mérhették össze 
tudásukat, igaz külön-külön kate-
góriában.

Csapatbajnokság. Ahogy már 
megszokott, az idén is a kisvárdai 
Bágeri-tavak adtak otthont a 
megyei csapatbajnokságnak. 
Nyolc csapat adta le nevezését, 
így a 64 résztvevő elosztása nem 
volt egyszerű feladat. Az első tóra 
az U-15-ös, U-19-es szektort, a 
másodikra a nőket, és a harmadikra 
az U-24-eseket és a négy felnőtt 
szektort helyeztük el. 

Egyéni bajnokság. Már több 
alkalommal is nagy sikerrel ren-
deztünk megyei versenyt az apagyi 

kenderáztató horgásztavon. Az 
egyéni bajnokság először került 
megrendezésre ezen a tavon. A 
nevezők létszáma az elmúlt évek-
hez képest megduplázódott, szin-
tén bizonyítva e tó népszerűségét. 
A verseny végén kihirdetésre került 
a megyei válogatott keret.

Feeder Kupa. A háromfor-
dulós Feeder Kupa első helyszí-
ne az apagyi kenderáztató tó volt. 
A második fordulónak a kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott otthont. 
A pálya évek óta a nehezen kiismer-
hető, becserkészhető halairól híres. 
Az utolsó fordulóra, mint mindig, 
most is, a vásárosnaményi Keskeny 
holtágon került sor. Összességében 
a három fordulóban közel negyve-
nen vettek részt és a résztvevők több 
mint fele több fordulóban is indult.

Országos csapatbajnokság. 
A megyei válogatottunk az idén 
is részt vett az országos csapat-
bajnokságon, melyet Szegeden a 
Maty-éri evezős pályán rendeztek 
meg. Az ötnapos embert próbá-
ló verseny sok előkészülettel és 
probléma megoldásával járt, mind 
a szervezők, mind a résztvevők 
részéről.  Most sem igazán tudtuk 
helyben tartani a nagyobb testű 
halakat és csak darabszámban tud-
tuk tartani a lépést a jó eredményt 
hozó csapatokkal. A pontcserék 

után a tizenkilencedik helyre sorol-
ták csapatunkat.

Barátság Kupa. Eltelt három év 
és így újra Dés rendezhette meg a 
XXII. Nemzetközi Barátság Kupát 
a Déstől 40 km található Noszolyi- 
tónál (LaculNasal).A versenyre öt 
csapat öt-öt fős legénységgel adta 
le a nevezését. E verseny célja 
a három ország csapatai (csapat-
tagjai) közötti jó kapcsolatok és 
barátságok kiépítése, ápolása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata 
második helyezést ért el. A kocsordi 
Kraszna HE. csapata pedig szoros 
küzdelemben a negyedik helyezést 
érte el.

Tisztségviselői. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a tavalyi 
győztes, a rakamazi Cormorán HE. 
láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségviselőit 
a Nagy-morotva horgásztavon. A 
megjelenteket pogácsával, fogó 
pálinkával, kávéval és üdítővel 
fogadták a rendezők ezen a szép 
nyárvégi napon. Nyolc horgász-
egyesület jelentkezett, 3-3 fős csa-
pattal. Jövőre a nyertes, a máté-
szalkai Szatmárvidéki HE. rendez-
heti meg a megyei tisztségviselők 
számára e nemes viadalt.

Folyóvízi verseny. A timári 
Tisza-parton került megrendezésre 

az első megyei folyóvízi verseny. 
A mérlegelésnél már látszott, meg-
érte a kitartó küzdelem, Krausz 
Zoltán pályarekordot állított fel a 
15,5 kg-os fogásával, de többen is 
10 kg fölött vagy a körül fogtak. 

Emlékverseny. A dr. Maleczky 
Imre emlékverseny az apagyi 
Kenderáztató horgásztavon került 
megrendezésre, az elhunyt megyei 
elnökünk tiszteletére. A fogya-
tékkal élők megyei versenyét az 
emlékversennyel egyszerre ren-
deztük meg immár harmadszorra. 
Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék-
versenyre, összesen 38-an, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe 
vettük. 

Összegzés. Remélem, az elkö-
vetkező években is színvonalas és 
népszerű marad a versenyhorgászat 
és sok örömet szerez majd a részt-
vevőknek. A versenyeken újabb 
és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon 
nem ellenségek, csak ellenfelek 
vagyunk! 

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadások 
mellett költségtakarékosan működ-
jön és hajtsa végre a kijelölt felada-
tokat. Az említett támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozunk minden 
olyan egyesületnek, amelyek ren-
dezvényeinknek önzetlenül, térítés 
nélkül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre
Versenyszakbizottság elnöke

Augusztus 27-én rendeztük 
meg a megyei tisztségvi-

selői horgászversenyt. 

A hagyományoknak megfelelő-
en a tavalyi győztes, a rakamazi 
Cormorán HE láthatta vendégül a 
megye horgászegyesületeinek tiszt-
ségviselőit a Nagy Morotva hor-
gásztavon. A megjelenteket pogá-
csával, „fogó“ pálinkával, kávéval 
és üdítővel fogadták a rendezők 
ezen a szép nyárvégi napon. Nyolc 
horgászegyesület jelentkezett 3-3 
fős csapattal.

A rövid ismertetőt és a sorsolást 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke tartotta meg. 
Elmondta, hogy a horgászmódszer 
nem kitétel, lehet úszózni és fene-
kezni egyaránt, de csak egy bot és 
egy horog használata volt engedé-
lyezve egyszerre. A botok verseny 
közbeni váltogatása is megengedett 
volt. A helyi egyesület megtett min-
dent a jobb fogások érdekében, mert 
a verseny előtt több mázsa pontyot 

telepítettek, azonban az alacsony 
vízállás miatt a felnövő hínár meg-
nehezítette a horgászatot.

Egy-két horgász azért rájött, hogy 
a rövid spiccbotokkal a part menti 
sávokban kószáló apróbb halakból 
nagyobb mennyiséget lehet fogni, 
mint bentről a nagyobb halakból. 
Ezzel a módszerrel a szektorokban 
jó helyezést érhettek el.

Bár a fogások nem voltak kirívó-
ak, a nap mégis nagyon barátságos 
hangulatban telt.

A mérlegeléskor kiderült, hogy 
csak nagyon kevesen maradtak hal 

nélkül. Az eredmények összegzése 
után a díjátadás következett, az első 
három csapatot jutalmazták, kupá-
kat és érmeket kaptak.

A díjakat Biri Imre és Borbély 
Mihály a helyi egyesület vezetői 
adták át.
1. Szatmárvidéki H.T.E., Mátészalka 7 pont
2. Cormorán H.E., Rakamaz 8 pont
3. Kraszna H.E., Kocsord 9 pont
4. Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 11 pont
5. Vasas H.E., Nyírbátor 13 pont
6. Tiszanagyfalui H.E., Tiszanagyfalu 18 pont
7. Tiszamenti H.E., Rakamaz 21 pont
8. Tiszavirág H.E., Tiszadob 22 pont

A díjak kiosztása után a házi-

gazdák igazi disznótoros hangula-
tot teremtettek, mert vendégeiknek 
frissen, helyben sütött hurkát és 
kolbászt tálaltak fel, amely mellé 
egy kis frissítőt is fogyaszthattunk. 
Utólag is köszönjük, nagyon finom 
volt!

Bár halfogásban nem bővelke-
dett ez a verseny, azért remélem, a 
hangulatát sokáig nem felejtik el a 
résztvevők! Jövőre a mátészalkai 
Szatmárvidéki HE rendezheti meg 
a megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.

Szilágyi Imre

A verseny szakbizottság  
a 2017. évi feladatokat teljesítette

Tisztségviselőink a Morotván

Az Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottságunk 2017. 

évi beszámolóját a hor-
gásztáborokról, a bizottság 
munkájáról, az alábbiakban 
ismertetem.

Bizottságunk ebben az évben is 
kereste a megoldást, hogyan tudná 
megoldani, hogy egyre több hor-
gászegyesület bekapcsolódjon a 
gyerekek nyári szabadidő hasznos 
eltöltésének szervezésébe.  A fiata-
lok részéről visszafogott érdeklő-
dést tapasztaltunk és tudtuk, hogy 
külső segítség nélkül igen sok- főleg 
a szegényebb rétegekből szárma-
zók- nem tudják még a napközis 
táborok önköltségeit sem fedezni. 
Ebben az évben is fokozott figyel-
met fordítottunk- és ajánlottuk az 
egyesületeknek is, hogy kíséreljék 
meg a hozzájuk közel lévő általá-
nos iskolákkal való kapcsolatfel-
vételt. A „Horgász-suli Program” 
segítségével már tanév közben is 
tanítgatták a természet védelmére, 
a horgászat alapjaira az érdeklődő 
nebulókat. Arra is nagy hangsúlyt 
fektettünk, hogy minden pályázati 
lehetőséget kihasználva próbáljunk 
anyagi fedezetet biztosítani a fog-
lalkozások költségeire.

Ebben óriási munkát vállalt és 
végzett Biri Imre bizottsági tagunk, 
aki már két éve elkezdte és beindí-
totta a „Horgász-suli” mozgalmat, 
mely továbbvitelét kiemelt szem-
pontnak tekintettünk.

Ebben az évben idejében elkezd-
tük internetes levelezés útján az ez 
évi táborok szervezését. Az elmúlt 
évben egy elvi elosztási tervet 
készítettünk, melyet ebben az évben 
is alkalmaztunk.

Most nézzük részletezve a Hor-
gász-suli programot a kiindulástól 
kezdve az Ifjúsági és Oktatási Szak-
bizottságunk 2017. évi munkájával 
bezárólag.

A 2017. évi tevékenység
A Horgász-suli program orszá-
gos meghirdetése.
1. Ifjúsági felelősök országos 
találkozója 2017. 02. 25-én:
– a megyénkben folyó munka elis-
meréseként Biri Imrét bevonták a 
MOHOSZ új gyermek és ifjúsági 
programjának kidolgozásába;
– a program, a megyénkben 2 éve 
működő Horgász-suli programra 
épül (név és logó is maradt); 
– a rendezvényen bemutatásra 
került a megyénkben folyó munka 
és az eredményeink;

– a programot a találkozó részvevői 
jónak találták, elfogadták és meg-
hirdetésre került!
2. Részvétel a FEHOVA budapesti 
rendezvényén 2017. 02. 11-12-én:
– a megyénkből elindult Horgász-
suli program is lehetőséget kapott 
Európa egyik legnagyobb horgász-
vadász kiállításán való bemutatko-
zásra;
– a kiállításon nagyon sokan felke-
resték a MOHOSZ pavilonját, ahol 
kiemelten foglalkoztunk a gyermek 
és ifjúsági horgászokkal;

3. Gyermeknapi horgászverse-
nyek 2017. 05.26-28 között:
– 13 horgászegyesület csatlakozott 
a MOHOSZ felhívásához;
– az általános iskolások részére 
kiírt pályázat alapján a csatlako-
zott egyesületek egy-egy 60.000 Ft. 
értékű csomagot kaptak a verseny 
díjaival;
– a legtöbb egyesület ezen felül min-
den részvevőnek adott valamilyen 
apró ajándékot;

4. Ifjúsági Horgászviadal 2017. 
05. 28-án:
– nyolc középiskolás ifjúsági hor-
gász mérte össze horgásztudását 
a Bujtosi-tavon megrendezett első 
horgászviadal megyei döntőjét;
– az elméleti ismereteket egy teszt-
lap segítségével mértük fel, de volt 
célba dobás, szerelés és horgász-
verseny is;
– a célba dobáshoz a MOHOSZ biz-
tosított két Casting készletet; 
– a verseny fődíja a MOHOSZ 
országos horgásztáborában való 
részvételi lehetőség.

5. Hétvégi Horgász-suli:
– a MOHOSZ Gyermek és Ifjúsági 
programjának egyik új eleme a Hét-
végi Horgász-suli;
– a megyében először Rakamazon 
próbálták ki, a gyerekek nagy örö-
mére;
– április és május hónapokban 
kéthetente szombatonként egy-egy 
tapasztalt horgász fogadta a hor-
gászatot szerető, de még azt tanuló 
fiatal horgászokat;
– minden foglalkozásnak volt egy 
külön témája (pld.: A víz szerepe 
életünkben.);
– a rendezvényt minden alkalommal, 
egy horgászversennyel záródott. 

6. Kapcsolódás a Fenntartha-
tósági Témahét programhoz 
2017.04.24-28 között:
– a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizott-

ságának felhívására három isko-
lában vettek részt önkénteseink a 
PontVelem Okos Program rendez-
vényein;
– a „Cseppben a tenger” foglalko-
zásokon az önkéntesek azt a felada-
tot kapták, hogy erősítsék a gyere-
kek vízhez való kötödését;
– Tiszalökön egy haltelepítésen vet-
tek részt a gyerekek, Rakamazon a 
vízpartra vitték őket, Nyíregyházán 
viszont a halakat vitték be az isko-
lába.

7. Részvétel a MOHOSZ Idénynyi-
tó Horgász Fesztiválján:
– április 30-án második alkalommal 
szerveztünk Horgász ötpróba csa-
patversenyt a MOHOSZ Idénynyitó 
és halászléfőző versenyén;
– 7 csapat mérte össze tudását az 
igen szeles időben, de a kitartásuk 
meghozta gyümölcsét.
– első alkalommal vittünk halász-
léfőző csapatot a rendezvényre és 
ahol bemutatták, milyen az igazi 
tiszai halászlé.

8. Nyári horgásztáborok megren-
dezése:
– 15 horgászegyesület adott be 
pályázatot a MOHOSZ kiírásra;
– ebből 12 egyesület közös pályá-
zatot adott be a megyei szövetség 
támogatásával;
– a táborokra összesen 1.370.000 
ft. központi támogatást kaptunk és 
rendelkezésünkre állt a megyei szö-
vetségtől a horgásztáborokra kapott 
500.000 Ft.;
– ekkora összeg még soha nem állt a 
horgászegyesületek rendelkezésére 
a nyári horgásztáborok lebonyolí-
tására;
– a központi keretből 550.000 Ft. 
nem került felhasználásra a Vasutas 
STE. két horgásztáborának meghiú-
sulása miatt (jelentkezők hiánya) és 
30.000 Ft. a Csengeri tó használha-
tatlansága miatt;
– a problémák ellenére 13 horgász-
egyesület szervezett nagyon színvo-
nalas horgásztábort a megyében;
– összesen több mint 300 gyerek 
vett részt a táborok munkájába, és 
kapott egy életre szóló élményt.
(a táborokról bővebben lapunk 
következő számában olvashatnak)

9. MOHOSZ Ifjúsági Horgásztá-
bora 2017.08.06-11 között:
– a horgászviadalok helyezettjeiből 
állt össze a 39. MOHOSZ Ifjúsági 
horgásztábor létszáma;
– a tábor a megyék legjobb fiatal 
horgászainak döntő összecsapását 
hozta négy versenyszámban;
– megyénket Heinrich István (Bujtos 
HE.) és Dankó Róbert (Cormoran 
STE.) képviselte;
– a részvevők között sok volt a 
„hivatásos” versenyző, akik között 
a két megyei horgászunk szépen 
megállta a helyét;
– Biri Imre, mint segítő részt vett a 
tábor lebonyolításában.

10. Média munka:
– a TV 4 Pecatúra műsorában 
bemutatkozott a Rakamazi Általá-
nos Iskola horgász-szakköre;
– a Duna TV Család- Barát Maga-
zinjában Biri Imre lehetőséget 
kapott a Horgász-suli program 
bemutatására és élőadásban elké-
szített egy mini akváriumot;
– Rendszeresen jelennek meg a 
Horgász-suli programot népszerű-
sítő írások a Magyar Horgászban, a 
Kelet-Magyarországban és a Villan-
tó Magazinban;
– kihasználjuk az internet és a szá-
mítógép adta lehetőségeket, van 
saját facebook oldalunk, de állandó 
a jelenlétünk a Villantó Magazin 
facebook oldalán és a MOHOSZ 
honlapján;
– ezen a területen is a feladatunk a 
folyamatos útkeresés.

Az Ifjúsági és Oktatási Szakbi-
zottság munkájában oszlopos részt 
vállalt Biri Imre bizottsági tagunk, 
akinek áldozatos, kitartó munkáját 
ezúton is megköszönöm. 

Köszönet még mindazoknak, akik 
munkájukkal, előadásukkal segítet-
ték a sikeres táboroztatást.

A táborokról a szervezők beszá-
molót küldtek, melyekben ők is 
köszönetüket fejezik ki a segítők-
nek.

Végezetül a bizottságunk nevé-
ben kérem az elnökséget munkánk 
megtárgyalására, a beszámolónk 
elfogadására.

Oláh Károly biz. elnök

Beszámoló az Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottság 

2017. évi munkájáról (részlet)
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A Magyar Országos Horgász 
Szövetség Horgász-suli program-
jának megvalósítása egyik megha-
tározó pontjához érkezett. Komoly 
sikereket értünk el a gyermeknapi 
horgászversenyek megvalósításá-
val, az ifjúsági horgászviadalok 
megszervezésével és a gyermek és 
ifjúsági horgásztáborok lebonyolí-
tásával. Most a horgász szakkörök 
országos beindítása előtt állunk és 
ez az eddigi legnagyobb kihívás. 
Szerencsére van előttünk minta, 
hiszen megyénkben már 3 éve 
megjelentek a horgászok az isko-
lákban. Tapasztalataikat felhasz-
náltam a cikk megírásánál.

Hogyan válasszon magának 
iskolát a horgászegyesület? 

Könnyebb a dolga a horgászegye-
sületnek, ha az adott településen egy 
általános iskola és egy a kezelésében 
lévő horgásztó található. Ezeken a 
településeken az iskola és az egye-
sület valószínűleg eddig is megta-
lálta egymást. Nagyobb települé-
sen is könnyű a helyzet, hiszen ott 
több általános iskola is található és 
„csak” ki kell választani azt az isko-
lát, amelyhez valamilyen formában 
kötődik az egyesület, illetve ahol az 
iskola nyitott erre az új lehetőségre. 
Kicsit nehezebb a feladat akkor, ha 
a horgászegyesület nem rendelkezik 
horgászvízzel. Ilyen esetben szük-
séges a horgászegyesületek közti 
együttműködés, akár közös verse-
nyek, közös vagy egymás mellett 
futó horgásztáborok szervezésével. 
Erre jó példa a Rakamazi Cormoran 
STE. és a Nyírteleki STE. évek óta 
tartó jó kapcsolata. 

Hogyan válasszunk a szakköri 
foglalkozásokhoz foglalko-
zásvezetőt? 

Minden horgász egyesületnél 
találunk a gyerekekkel szívesen 
foglalkozó horgászokat, olyanokat, 
akik nem csak akarnak, de tudnak 
is a gyerekekkel bánni. A horgász 
szakkörökhöz ilyen, az adott álta-
lános iskolához kötődő horgászra 
van szükség. Lehet ez egy apuka 
vagy egy lelkes nagypapa is. Ter-
mészetesen könnyebb a helyzet, 
ha az adott iskolában van egy hor-
gász-tanár. Sajnos, a pedagógus-
állomány összetételét megnézve 
egyre nehezebb ilyen tanárt találni, 
de erre is van példa.

Mi a teendő, ha megtaláltuk az 
alkalmas általános iskolát? 

Le kell ülni a az egyesület- és az 
iskola vezetésének megbeszélni az 
együttműködés területeit, az abból 
adódó feladatokat és azok megva-
lósításának lehetőségeit. Tisztázni 
kell, hogy kinek mit kell tennie a 
sikeres együttműködés érdekében. 
Végül egy egyszerű együttműkö-
dési megállapodásban kell rögzíte-
ni a meghatározottakat. Az együtt-
működési megállapodás mintája 
elérhető a megyei szövetségnél. 

Milyen korcsoportot érdemes 
kiválasztani a szakkörhöz? 

A már működő szakkörök tapasz-
talata alapján a 3. vagy a 4. osztá-
lyos gyerekek között javasoljuk 
meghirdetni a szakkört. A kisebbek 
még nem tudnak eléggé figyelni, 
és nehezebben boldogulnak a gya-
korlati fogások (pld. horogkötés) 
elsajátításával. A nagyobbaknál 
pedig nehezebb a figyelem fenntar-
tása. Ha például minden évben a 4. 
osztályos tanulókkal foglalkozunk, 
akkor néhány év múlva már min-
den végzős tanuló találkozhatott a 
horgászattal.

Milyen gyakoriak legyenek a 
foglalkozások és milyen idő-
tartamú legyen?

Kezdetben havonta egy foglal-
kozást javaslunk, maximum 2x45 
percben. A foglalkozások legyenek 
érdekesek, izgalmasak és változa-
tosak. Törekedjünk arra, hogy ne 
a gyerekek leterheltségét növeljük, 
hanem szerettessük meg velük a 
horgászatot.

Milyen témákkal foglalkoz-
zunk a szakköri foglalkozáso-
kon? 

Az első foglalkozáson vigyük ki 
a gyerekeket a vízpartra, ismerked-
jenek a környezettel, a horgászok-
kal. Ha van rá módunk, tartsunk 
egy kis bemutatót a spiccbotos 
úszós horgászatból. A következő 
foglalkozásokon dolgozzuk fel a 
horgászat kialakulását, ismerjék 
meg a különböző horgászeszkö-
zöket és horgászmódszereket. Egy 
foglalkozáson ismerkedjenek meg 

a leggyakoribb halakkal, életmód-
jukkal, megfogásuk módjaival. 
Külön foglalkozáson kell feldol-
gozni a horgászat írott és íratlan 
szabályait. Tavasz közeledtével 
készüljünk fel egy spiccbotos hor-
gászatra, gyakoroljuk azt és egy 
versennyel zárjuk a szakkört. 

Milyen segítséget ad a 
MOHOSz a feladat végrehaj-
tásához? 

Terveink szerint minden horgász 
szakkört tartó egyesületet el fogunk 
látni egy-egy induló készlettel. Ez 
tartalmazza a szakkör létszámá-
nak megfelelő munkafüzeteket, 
egy DVD-t a segédanyagokkal, a 
célba dobáshoz szükséges eszkö-
zöket, a horogkötésekhez szüksé-
ges anyagokat és egy halfelismerő 
csomagot. A Horgász-suli prog-
ramvezetők szükség esetén minden 
segítséget megadnak a hatékony 
munkavégzés érdekében.

Célunk, hogy minél több gye-
reket vigyünk ki a vízpartra, a 
természetbe és adjunk nekik egy 
életre szóló hobbit, életformát és 
életszemléletet. Az MOHOSZ 
országos gyermek és ifjúsági prog-
ramjának a meghirdetésével ez már 
nem csak egy lehetőség, hanem 
minden horgászegyesület részére 
egy nemes feladat. 

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

A MOHOSZ és stratégiai 
partnerük, a MA-HAL 

(Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet) 
között lezajlott egyeztetések 
eredményei az alábbiak sze-
rint alakultak.

A MA-HAL tagok felmérése 
alapján a 3 nyaras piaci ponty 
nettó átlagára a közelmúltban az 
alábbiak szerint alakult (150 km-en 
belül leszállítva, ± 5-10%):

2016. évi őszi ár: 575 Ft + Áfa●●

2017. évi tavaszi ár: 675 Ft +Áfa●●

2017. évi nyári ár: 780 Ft +Áfa●●

Az egyeztetések eredménye 
alapján a MOHOSZ és a MA-HAL 
által 2017. őszi és (piaci ponty 
esetében) a 2018. tavaszi halbe-
szerzésekhez meghatározott irány-
árak (ajánlott árak) halfajonként a 
következők:

Mint ismert, a piaci ponty aján-
lati ára – a termelőt terhelő költ-

ségek figyelembevételével – a 
megrendelt tétel nagyságrendjétől 
és a szállítási távolságtól függően 
változhat.

Ennek figyelembevételével 3 
nyaras ponty* őszi szállítása ese-
tén a közösen elfogadott korrigált 
nettó irányárak a következők:
Szállítási távolság függvényében:
150 km felett 640 Ft
100-150 km között 620 Ft
100 km alatt 600 Ft
Szállítandó haltétel függvényében:
30 q alatt 640 Ft
30-100 q között 620 Ft
100 q felett 600 Ft

Megjegyezzük, hogy egyes őszi 
ajánlatoknál a 3-4 kg-os átlagsúly 
a kisebb darabszám okán a hor-
gász szervezetek többsége számára 
megítélésünk szerint nem árfelhaj-
tó tényező.

Az ajánlati árak közös kialakí-
tásánál figyelembe vettük, hogy a 
3 nyaras ponty 2017. évi termelői 
önköltsége várhatóan és átlagosan 

nettó 500 Ft/kg körül lesz (közép-
értékes fuvarozott áron). A hal-
termelést terhelő költségeket dön-
tően befolyásolják a takarmány-
árak, üzemanyagárak, vízdíjak, de 
emellett a fuvarozás költségeit az 
utóbbi években terhelik (az egyre 
szigorodó szállítási ellenőrzések 
okán elengedhetetlenül szükséges) 
EKÁER bejelentéssel kapcsolatos 
költségek is.

Az őszi hazai halkínálat 3 nyaras 
ponty esetében ismereteink szerint 
biztonsággal ki tudja elégíteni a 
telepítési igényeket. A telepítések 
tervezésénél érdemes figyelembe 
venni az őszi kihelyezés mellett 
szóló szakmai érvek mellett azt is, 
hogy a haltermelők telelői kapaci-
tása korlátozott, így az ősz folya-
mán nem értékesített, telelői kapa-
citáson túli haltételeket kénytele-
nek lesznek a karácsonyi halpiacon 
vagy a környező országok felvevő 
piacain értékesíteni. Mindez köny-
nyen eredményezheti a tavaszi idő-
szakban halhiány kialakulását és 
a megjelölt tavaszi ajánlati árnál 
akár magasabb piaci árakat is. Az 
ősz/tavasz döntési probléma kap-
csán szintén érdemes azt is figye-
lembe venni, hogy a tavaszi árak 
a teleltetési súlyveszteség (hely, 
idő és időjárás függvényében -5 és 
–15% apadó), valamint a telelteté-
si állományveszteség és az őrzé-
si, mozgatási költségek okán kb. 
20%-kal jogosan magasabbak a 
tavasziaknál, miként ezt az irány-
árak is tükrözik.

A keszegfélék* fajösszeté-
tele: dévérkeszeg, bodorka, 
karikakeszeg, laposkeszeg, 
vörösszárnyú keszeg. A keszeg-
félék, egyenlőre csak korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezés-
re a termelőknél, így legtöbb eset-
ben csak azokat a vevőket tudják 
kiszolgálni keszegfélékkel is, aki 
a termelőnél pontyot is vásárol. 
Ennek javasolt, átlagosan elfogad-

ható aránya a megrendelt ponty 
mennyiségének 15 %-a.

A MA-HAL-tól kapott informá-
ciók szerint a haltermelők jelentős 
része hajlandó az ősszel megvá-
sárolt és leszállított haltételekre 
2018. február-márciusi, halasztott 
fizetési határidőt biztosítani annak 
érdekében, hogy a pénzügyi tar-
talékkal nem rendelkező kisebb 
vízhasznosítók is időben le tudják 
bonyolítani a telepítéseket és azt 
adott esetben a következő év ele-
jén befolyó bevételeikből tudják 
kiegyenlíteni.

Fontos felhívni arra is a figyel-
met, hogy a 27%-ról 5%-ra történő 
hal ÁFA csökkentés 2018.01.01-
től lép hatályba, így a 2017. őszi 
teljesítést a 2018. évi halasztott 
fizetés esetén is sajnos 27%-os 
ÁFA terheli. E tényt tárolási szer-
ződéssel, megállapodással sem 
lehet felülírni, tekintettel a NAV 
állásfoglalására is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piac 
további kifehérítése, a horgászok 
befizetéseiből realizált telepítések 
minősége és mennyisége (minden-
kor a valós, számlázott mennyiség 
betelepítése) érdekében az ÁSZF 
I. 32. és az Alhaszonbérleti szer-
ződés 5.8. pontjára való tekintettel 
is az alhaszonbérleti jogviszonyú 
halgazdálkodási hasznosítók a 
2017. őszi szállításokra vonatko-
zó megrendeléseikkel, megálla-
podásaikkal a jelen levelünkben 
meghatározott ajánlott irányáraktól 
± 10%-al térhetnek el. Az ennél 
nagyobb mértékben eltérő, terve-
zett beszerzési árakat kötelesek a 
haszonbérbe adó MOHOSZ felé 
– a kötelezettségvállalás előtt, az 
eltérés indoklásával – bejelenteni, 
s ennek indokoltságát a Szövetségi 
Iroda a MA-HAL egyidejű megke-
resése mellett 3 munkanapon belül 
megvizsgálja, majd a beszerzést 
jóváhagyja, vagy elutasítja.

Dr. Szűcs Lajos elnök
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Horgász-suli program 
tapasztalatai és feladatai
Menjünk be az iskolákba! 

Őszi halkínálat, irányárak meghatározása

Tájékoztató kiadványt juttat 
el a kormányzat a több mint 
négyszázezer hazai horgászhoz, 
– jelentette be Nyitrai Zsolt 
stratégiai társadalmi kapcsola-
tokért felelős miniszterelnöki 
megbízott egy június végi, a 
Pest megyei gyáli horgásztónál 
tartott sajtótájékoztatón.

A munkafüzet a Miniszter-
elnöki Kabinetiroda gondozá-
sában jelenik meg, s a szakmai 

anyag szerkesztésében részt 
vett a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ) is. 

A tájékoztató kiadvány 
összeállítását egyrészt a 2015-
ben módosított halgazdálkodási 
törvény indokolta, valamint az, 
hogy a hazai természetes vizek 
túlnyomó részben horgász-
egyesületi kezelésbe kerültek.

A tájékoztató – a szigorúan 
vett szakmai fejezetek mellett 

– többek között bemutatja a 
horgászsportban elért nemzet-
közi eredményeinket, s hírt ad 
arról is, hogy hungarikum lett 
a bajai és a tiszai halászlé. S 
persze emlékeztet arra, hogy a 
halhús általános forgalmi adó-
ja (áfája) 2018. január elsejétől 
27-ről 5 százalékra csökken, 
amitől a kormányzat a hazai 
halfogyasztás növekedését 
várja.

Hobbi vagy sokkal több annál?

Halfaj, korosztály Átlagsúly 
(kg/db)

Ajánlott nettó ár 
(Ft/kg)

Ponty 2 nyaras 0,2-0,7 750,00
Ponty 3 nyaras – őszi 
szállítással* 

1,2-2,5 620,00

Ponty 3 nyaras – tavaszi 
szállítással 

1,2-2,5 750,00

Ponty extra I. méret 6-10 2000,00
Ponty extra II. méret 10 (nagyobb) 3000,00
Keszegfélék** 2-3 nyaras 0,05 (nagyobb) 550,00
Amur 3 nyaras (csak 
zártvízi engedély esetén!)

1,2-2,5 620,00

Csuka 1 nyaras 0,5 (nagyobb) 2200,00
Csuka 2-3 nyaras 0,5-2,0 1800,00
Süllő 1 nyaras 0,08-0,1 3000,00
Süllő 2-3 nyaras 0,5-2,0 4000,00
Harcsa 1 nyaras 0,08-0,1 2500,00
Harcsa 2-3 nyaras 0,5-2,0 2000,00
Compó (vegyes korosztály) 0,2-1,0 1500,00
Széles kárász 2-3 nyaras 0,1 (nagyobb) 650,00
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Sikeres eszközbeszerzési pályázat
Bizonyára már több horgász-

társunk látta, hogy halőreink új 
ötszemélyes (pick-up) terepjáró 
gépjárművekkel teljesítenek szol-
gálatot. Mindez a MOHOSZ és 
a Földművelésügyi Minisztérium 
között megkötött „halgazdálkodási 
vízterületek halászati őrzését segí-
tő eszközbeszerzések támogatása” 
tárgyában lebonyolított közbe-
szerzési pályázatnak köszönhető. 
A gépjárműveken túl vízi jármű-
vek és egyéb eszközök is gazdára 
találtak. 

Első körben a Velencei-tó partján, 
Agárdon a szolgálati célú halőri vízi 
járművek átadására, egyben az esz-
közátadások első, kiemelt ütemé-
nek a lezárására került sor az FM, 
az Országos Rendőr-főkapitányság, 
valamint az Állami Halőri Szolgálat 
képviselőinek jelenlétében.

A MOHOSZ által meghirdetett 
tárgybani eszközbeszerzési pályá-
zatra a vártnál is nagyobb volt az 
érdeklődés, így végül 21 tagszövet-
ség, 81 tagszövetségi tag horgász-
egyesület és 2 speciális jogállású 
tag adott be érvényes pályázatot 
összesen 787 db eszközre. Esz-
közcsoportonként kiírt közbeszer-
zési eljárás után bruttó 369 millió 
Ft támogatási érték mellett végül 
összesen 470 millió Ft beszerzési 

áron 447 darab nagyértékű eszközt 
és 101 halgazdálkodó részére 398 
db egyenruhát sikerült biztosítani. 
Az eszközök 70%-os vissza nem 
térítendő állami támogatással, tehát 
30%-os önrész fizetésével kerültek 
a végfelhasználókhoz, a gépjár-
művek és vízi járművek, egyéb 
eszközök (hőkamera, vadkamera, 
éjjellátó, keresőtávcső, fényképe-
zőgép és mobiltelefon) esetében 
külön használói megállapodás 
keretében, ahol a tulajdonszerzés 
a hasznosítási ciklus lejártával és 
a feltételek teljesítése esetén már 
automatikusan történt.

Az Országos Horgász Szövetség 
stratégiai - Kormányhatározattal 

is megerősített - célja, hogy egy 
egységes, átlátható, az állami sta-
tisztikai szemléletben is jól bemér-
hető horgászati és horgászturiszti-
kai hálózat kerüljön kialakításra a 
kapcsolódó, a horgász és a halőr 
mindennapi életét is megkönnyí-
tő, elengedhetetlen informatikai 
fejlesztések, beruházások mellett. 
Mindez azért is szükséges, mert a 
teljes, dinamikusan növekvő szek-
tor a családtagokkal együtt már 1 
millió állampolgárt érint és több 
ezer munkahelyet tart fenn, miköz-
ben évi több tízmilliárd forint bevé-
telt, benne jelentős költségvetési- 
és adóbevételt generál és realizál. 

A MOHOSZ ezúttal is megkö-

szöni minden érintett hivatal, szer-
vezet és személy közreműködését 
és együttműködését a jelen feladat 
sikeres végrehajtásának érdekében, 
egyben kéri a magyar horgászo-
kat, hogy a halőröket partnerként 
kezelve továbbra is segítsenek 
Magyarország vizes élőhelyeinek, 
vízi élővilágának megóvásában és 
azok konzekvens fejlesztésében.

MOHOSZ Elnöksége

(Megyei szövetségünk az említett 
pályázatból, 2 db Toyota-Hilux gép-
járművet, 2 db vízi járművet, 4 db 
mobiltelefont, 2 db kereső távcsö-
vet, 1 db éjjellátót, 1 db hőkamerát 
és 5 db vadkamerát nyert el.)

Óriásharcsa a Milotai-bányatavon
A milotai Süllős Bánya-

tavon Filep István 
tiszabecsi horgászt egyik 
reggel 6 óra tájban egy hatal-
mas harcsa alaposan felide-
gesítette, mivel a 10 mm-es 
tejsavas bojliját felvéve 
komótosan, de megállíthatat-
lanul a sziget felé úszott és 
a – horgász számára bizto-
san – érzékeny búcsút véve 
szakított. 

Aznap délben Filep István újból 
bevetette ugyanazt a készségét, szó 
szerint ugyanazt: zsinórcsere, és 
bármilyen erősítés nélkül, így a 
harcsa ismét rövid idő alatt „meg-
tépte” a horgászt, csak ezennel 
rakéta üzemmódban közlekedett.

Július 08., szombat este Filep 
István erős botokkal és 0,40-es 
fonott zsinórral rákészült a vízi 
szörny kifogására. Még jóval söté-
tedés előtt elfoglalta helyét ifj. 
Daniló Lászlóval együtt, aki pár 
méterrel odébb horgászott. Mind-
ketten az áhított óriásharcsa érke-
zését várták. 

Azonban egész éjszaka egy 
moccintásuk sem volt, semmilyen 
mozgást nem észleltek, de tudták, 
hogy a látszólagos felszíni mozdu-
latlanság ellenére rengeteg hal van 
előttük. 06.00. órakor Filep István 
két „piccentést” érzékelt az 5 mm-
es mézes pop up-pal felcsalizott 
szerelékén, amelyet nagy harcsa 
kifogására a legtöbb harcsahorgász 
által nemigen javasolt, e célból 
igencsak kicsinek számító 4-es szá-
mú, átlagos vastagságú horoggal 
tálalt fel. Persze Filep István sem 
erre a horogra várta a kapást, hanem 
a „méretes”, nadállyal és gilisztával 
felcsalizottakra. Talán unalmában, 
talán dévér kapást sejtve Filep Ist-
ván akasztott, de azonnal hatalmas 
ellenállást érzett. Ifj. Daniló László 
azonnal a segítségére sietett és csó-
nakból folytatták a fárasztást. 

Ez jó ötletnek bizonyult, mivel 

a hal a part felé rohant a számára 
biztos menedéket nyújtó vízbe dőlt 
fák, bokrok közé. Csakhogy a két 
horgász is kapaszkodott közben és 
lélekjelenlétüknek és persze erős 
szereléküknek köszönhetően sike-
rült a halóriást megfordítani. Ter-
mészetesen az óriásharcsa ekkor is 
érezte, merre 
van esélye 
menekülni : 
a közeli szi-
get felé vet-
te az irányt. 
Már csak 
centiméterek 
h iányoz tak 
a győzelmé-
hez, mikor 
ismét sikerült 
m e g f o r d í -
tani, bár az 
ott viszony-
lag sekély, 4 
m-es víz aljá-
ról ekkor még 
nem sikerült 
feljebb húzni. 
Csak a zsinór 
állásából és 
a hatalmas 
erőből lehe-
tett látni és 
érezni, hogy 
odalent egy 
torpedó dol-
gozik. Ismét 
a part felé vette az irányt, de erről 
a szándékáról némi viaskodás után 
sikerült lebeszélni. Ezután – a 
horgászoknak – jó irányba ment: 
nagyjából a tó közepén, Tiszabecs 
felé. Ekkor kevésbé szorította 
Filep István: le is vitt egy szuszra 
legalább 100 m zsinórt, és még 
mindig a mélyben, nem mutatva 
meg magát. Innen viszont néhány 
kirohanás után a csónak közelébe 
lehetett kényszeríteni, és jó félórás 
fárasztás után már lehetett látni az 
igazi, legalább 2 m-es csodát egy 
vaskos harcsa képben!

Gondolták a horgászok, hogy 
nagy halról van szó, de azt nem, 
hogy ekkoráról! Ilyenkor az egek-
ben van az adrenalin, mellé még 
ott volt a meglepetés is: a hal 
látványa! Szerencsére a horgászok 
hamarabb eszméltek, mint a hal, 
így ezt követően rövid tusa után 

már „csak” 
egy rutinos 
c s ó n a k b a 
emelés követ-
kezett 45 perc 
kemény csata 
után.

Jó pár 
évvel ezelőtt 
nekem is 
volt hasonló 
é l m é n y e m 
a Tiszán: az 
általam fel-
kínált hal-
szeletet a víz 
egy óriás-
harcsa szá-
jába sodorta, 
„aki” meg 
sem moc-
cant ezután, 
csak mikor ki 
akartam ven-
ni a szerelé-
semet, akkor 
é r e z t e m , 
hogy „gond 
van”. Másfél 

óráig küzdöttem a partról 0.30-as 
monofil zsinórral. Nézőkön kívül 
más segítségem nem volt. Csak 
azt akartam, hogy megpillantsam, 
„kivel” küzdök, de nekem ez akkor 
nem adatott meg: hiába pumpáltam 
felfelé, éreztem, ha tovább szorítom 
az elszálkásodott damilt – amely 
sok helyen úgy nézett ki, mint egy 
szöcske lába – azonnal elszakad. 
Mikor engedtem, a hal azonnal 
a mélység felé zuhant, mint egy 
lift, aminek elvágták a tartókö-
telét. Többszöri nekirugaszkodás 
után próbáltam a sodráson már 

harmadjára leengedni, de ekkor 
az - általam ugyan ismert – akadó 
felé vette az irányt, de megállítani, 
szándékától eltéríteni nem tudtam. 
Volt, aki mázsán felülinek tippelte. 
Mindenesetre pár nappal azelőtt 
egy 15 kg-os harcsát szinte pilla-
natok alatt kivettem, így az biztos, 
hogy ez attól sokkal nagyobb volt.

Filep Istvánnak most megada-
tott, hogy a hőn áhított harcsát 
kifogja. Mivel ismerem az érzést, 
tudom, mit jelent ez. 

A harcsa hossza 206 cm, súlya 
pontosan 50 kg volt. Ezúton is 
gratulálok a kifogásához! Utoljára 
2000-ben fogott ki nagytestű har-
csát Török Géza halőr, a Milotai 
Süllős Bányatavon, az is „csak” 
19,5 kg volt, de a tórekordunk is 
jelentősen megdőlt, amit eddig a 
2007-ben fogott 23 kg-os tükör-
pontyom jelentett. Igaz, fogtak a 
rá következő évben olyan – hiva-
talosan – 20 kg-os amurt, amely 
a szóbeszéd és fénykép alapján is 
megpucolva volt 25 kg.

Sokszor előfordult már, hogy a 
„gyanútlan” pergető horgász vil-
lantóját óriásharcsa kapta el, vagy 
éppen a stupekkal felkínált csalira 
kapott rá, jártak így a nadállyal hor-
gászók is, de az eredmény ugyanaz 
volt: hosszabb-rövidebb küzde-
lem után a harcsa nyert. Azért, 
hogy némi esélye a horgásznak is 
legyen, néhány éve a közgyűlés 
engedélyezte a csónak használatát 
harcsa horgászathoz. De a csónak 
és az erős felszerelés is eddig min-
dig kevésnek bizonyult.

Sokan kíváncsiak lennénk rá, 
hogy mekkorák lehetnek azok a 
6 kg-os harcsák, amelyeket tiszai 
horgászok 30 évvel ezelőtt tettek a 
Milotai Süllős Bányatóba. Többen 
megesküsznek rá, hogy többször 
láttak 3 db 80 kg körüli harcsát a 
víz felszínén. Lehet, hogy ők azok! 
Vagy csak az utódaik?

Wachteinheim József
elnök

2017. szeptember 22-én tartotta III. 
negyedéves ülését a megyei Hor-

gász szövetség elnöksége, melynek 
helyszínét a Tiszavirág HE. biztosítot-
ta, Tiszadobon a Réti Mátyás Faluház-
ban. 

Az ülésen meghívott vendégként részt vett a 
Hortobágyi Nemzeti Park igazgató-helyettese: 
Olajos Péter és természetvédelmi őre: Herczeg 
Ferenc, továbbá a Tiszadobi Önkormányzatot 
Áfra Miklós jegyző képviselte. 

A meghívást több témakör is indukálta, egy-
részt a helyszín, a tiszadobi holtág helyzete, a 
nagykárókatona gyérítési programja, továb-

bá a szövetség kecsegetelepítési kérelmének 
elutasítása, mellyel kapcsolatban a meghívott 
igazgató-helyettes úgy nyilatkozott, hogy a 
tudomására jutott tények birtokában felülvizs-
gálják korábbi álláspontjukat.

A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai a 
többi témakörhöz is pozitívan és együttmű-
ködésükről biztosítva álltak hozzá. Kérték, 
hogy írásban is erősítse meg ezen törekvéseit 
a szövetség. 

Az elnökségi ülésen napirend szerint elhang-
zott még az ügyvezető igazgató beszámolója 
az elmúlt időszakban végzett szövetségi mun-
káról, továbbá a Verseny Szakbizottság és az 
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság is beszámolt 

az évi munkájáról. A beszámolók és határo-
zatok után az elnökségi tagok egy jó hangu-
latú horgászversenyen mérték össze tudásukat 
a lenyűgöző szépségű tiszadobi falusi holt-
ágon, ahol az alábbi eredmények születtek. 
1. helyezett: Szűcs Sándor (Szatmárvidéki 
HE., Mátészalka), 2. Banu László (Dolgozók 
HE., Kisvárda), 3. Jakab János (Kraszna HE., 
Kocsord)

A verseny után a házigazdák jóvoltából egy 
ízletes vacsora is került az asztalra, melyet 
Oláhné Nagy Ágnes készített el. 

Ez úton is köszönjük a Tiszavirág Horgász 
Egyesületnek a szíves vendéglátást!

Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Vendégek az elnökségi ülésen

Tíz órán keresztül tartott az 
a pontyfogó verseny, amelyet a 
Máriapócsi Horgász Egyesület 
rendezett. Rekkenő hőségben mér-
ték össze tudásukat a helyi és a 
környékbeli horgászok. 

A végeredmény: 1. Okszi Atti-
la, 2. Gergely János, 3. Vereb 

László. A legnagyobb kifogott hal 
egy 3,36 kg-os ponty volt, ez Ger-
gely János nevéhez fűződik. 

A tízórás versenyt hamarosan 
24 órás megmérettetés követte, 
de az egyesület rendez még ebben 
az évben pergetőversenyt és őszi 
csukafogó versenyt is.

Tíz órán keresztül 
várták a halakat
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Ellenőrzés a Tisza mentén

Csökken a halhús áfájaTisza-Rétköz Horgász Egyesület 
vizsga helyszínei és időpontjai:

Ne vegyük félvállról az 
életet mentő mellényt!

Horgászok tragikus baleseteiről 
szólnak a hírek. Csónakkal a vadnai 
tóba borult két horgász a napokban, 
az egyikük elmerült a vízben. A 
rendőrségi tájékoztatás szerint a két 
férfi horgászás közben valamiért 
felállt a csónakban, amely ennek 
következtében megbillent és fel-
borult. A horgászok a vízbe estek, 
egyikük ki tudott úszni a partra, 
a társa azonban elmerült. A Bala-
tonon egy idős házaspárral borult 
fel a horgászcsónak. A feleséget 
ki tudták menteni a közelben lévő 
horgászok, a férfi azonban elmerült. 
A házaspár csónakjában ott volt a 
mentőmellény, de nem vették fel, 

ez okozta a tragédiát. Bár csak 
másodfokú viharjelzés idején köte-
lező a csónakban a mentőmellény 
viselete, de erősen ajánlott elsőfokú 
viharjelzés idején, illetve korláto-
zott látási viszonyok között, így 
ködben, este és éjszaka is.

Az őszi horgászszezon kezdetén 
ennek azért is nagy a jelentősége, 
mert egyre hűvösebb az idő, az 
emberek jobban felöltöznek, és egy 
csónakból vízbe kerülve sok ruhá-
ban nehezebb a felszínen maradni, 
miközben a víz is egyre hidegebb.

A mentőmellény csak akkor nyújt 
segítséget a horgásznak, ha azt fel is 
veszi.  KM

Az egyik nyári hétvégén 6 
megyében ellenőrizte a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) Állami Halőri Szolgálata 
a Tisza menti éttermekben, vendég-
látóhelyeken, büfékben forgalma-
zott hal és haltermékek származá-
sát. A 6 megyére kiterjedő ellenőr-
zés keretében felkeresett, összesen 
49 vendéglátó egység közül 9-ben 
találtak igazolatlan eredetű halat, 
illetve halterméket az ellenőrök. Az 
esetek nagy részében a fagyasztva 
tárolt halhúst nem címkézték, így 
a bemutatott számlák alapján nem 
lehetett azonosítani az ellenőrzött 
tételek származását.

A hatóság összesen 527 kg hal-
termék kereskedelmi forgalomba 
történő hozatalát függesztette fel, 
valamint további 84 kg haltermék 
esetében az azonnali megsemmisí-
tés mellett döntött. A forgalomból 
kivont haltermékek között a leg-
nagyobb mennyiségben ponty (211 
kg) szerepelt, továbbá – az egyéb 
kisebb tételek mellett – előfordult 
közel 100 kg keszegféle, mintegy 
50-50 kg szürkeharcsa filé és sül-

lő. A helyszínen megsemmisítésre 
került haltermékek túlnyomórészt 
keszegfélék (57 kg), ezen kívül tör-
peharcsa (9 kg), ezüstkárász (7 kg) 
és fogas filé (7 kg) voltak.

A NÉBIH Állami Halőri Szolgá-
lata a horgászok mellett folyamato-
san vizsgálja a halárusító helyeket 
és a halételeket kínáló vendéglátó 
egységeket is. Az ÁHSZ kiemelt 
feladata az orvhalászatból szárma-
zó, fogási tanúsítvánnyal nem ren-
delkező, ismeretlen eredetű halak 
és haltermékek felderítése, valamint 
azok értékesítőinek leleplezése.

A vonatkozó jogszabályi előírá-
sok szerint a halgazdálkodási ható-
ság halvédelmi bírságot szab ki az 
igazolatlan eredetű, nem nyomon 
követhető halat, halterméket for-
galmazó természetes vagy jogi sze-
mélyre. A jelenlegi ügyben érintett 
vendéglátó egységekkel szemben 
közigazgatási eljárás indul, mely-
nek során – az igazolatlan eredetű 
hal fajától, mennyiségétől függő-
en – a kiróható bírság 100.000-
500.000 forintig terjedhet.

OBJEKTÍV Hírügynökség

2018-tól újabb élelmiszerek adó-
jának mérséklésével segíti a kor-
mány a hazai családokat, így a 
sertés, a baromfi, a tej, a tojás után 
januártól a halhús áfája is radi-
kálisan, 27%-ról 5%-ra csökken. 
Ugyanilyen mértékben mérséklődik 
majd a sertés belsőség forgalmi 
adója is – közölte Czerván György 
agrárgazdaságért felelős államtitkár 
– tudatta az FM Sajtóiroda.

A hal esetében született kormány-
zati döntésnél fontos szempont volt, 
hogy egy rendkívül egészséges élel-
miszerről van szó, amelynek hazai 
fogyasztása (6,2 kg/fő/év) egyelőre 
messze elmarad az európai átlag-
tól (20-22 kg/fő/év). Az általános 
forgalmi adó mérséklésével remél-
hetőleg olcsóbb lesz majd a hal-
hús a hűtőpultokban is, így több 
kerülhet ebből a kedvező élettani 
hatású élelmiszerből a magyar csa-
ládok asztalára. Figyelembe véve 
a forgalmi adatokat, egy négytagú 
család éves szinten tízezer forintot 
takaríthat meg a hal áfájának mér-

séklésével. Ugyanez az érték a ser-
tés belsőség (és fogyasztásra alkal-
mas vágási melléktermék) esetében 
újabb 1100-1500 forintot jelent. 

A kormány, illetve a Földműve-
lésügyi Minisztérium elkötelezetett 
a legfontosabb élelmiszerek további 
körének áfa-csökkentésében. Ennek 
lehetőségeit a gazdaság teljesítmé-
nye, illetve a költségvetés helyzete 
határozza majd meg.

Hírforrás:  
OBJEKTÍV Hírügynökség

Helyszín: 
Tisza-Rétköz Horgászegyesület
Nyíregyháza, Csillag u. 16.
Időpont: 
Hétfő: 8.00-13.00 
Szerda: 8.00-15.00
Telefonszám: 42/410-038

Helyszín: 
Sneci Horgászbolt
Nyíregyháza, Árpád u. 1.  
Időpont: 
Kedd: 8.00-17.00 
Csütörtök: 8.00-17.00
Telefonszám: 42/313-042

Tíznapos hulladékgyűjtő 
akció indult Kárpátalján 

magyar kormánytámogatás-
sal. 

Az idén másodízben indult – 
ezúttal tíznapos, több mint har-
minc kárpátaljai településre kiter-
jedő – hulladékgyűjtő akció Tiszta 
Kárpátaljáért elnevezéssel Bereg-
szászon, a Miniszterelnökség kár-
pátaljai kormánybiztosságának 14 
millió forintnyi támogatásával.

Az egykori beregszászi bútor-
gyár stadionjában a hulladékgyűjtő 
akció indítása alkalmából mon-
dott beszédében Grezsa István, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja fejlesztési feladatai-
nak kormányzati koordinációjáért 
felelős kormánybiztosa jelképes-
nek nevezte, hogy a magyarországi 
TeSzedd! hulladékgyűjtési kezde-
ményezés indulásának napján indul 
Kárpátalján a hasonló mozgalom 
második fordulója. Biztatónak vél-
te, hogy Kárpátalján a szemlélet-

formáló akció első szakaszához 
csatlakozott mintegy ezer önkén-
tes a rossz idő ellenére 7,5 tonna 
hulladékot gyűjtött össze három 
nap alatt. Magyarország kormánya 
és a kárpátaljai kormánybiztosság 
ezért is támogatja az előremutató 
kezdeményezés folyatását, annál 
is inkább, mert a helyzetben még 
nem állt be lényeges javulás, 
hiszen Kárpátalja 13 ezer négyzet-
kilométernyi területét továbbra is 
hárommillió tonna szemét borítja, 
250 körüli az illegális hulladékle-
rakók száma, s ezek zöme a Tisza 
mentén található, így a nagy része 
áradáskor Magyarországon köt ki 
– tette hozzá.

Emlékeztetett: szívügyének 
tekinti, hogy a Tisza megszaba-
duljon a hulladéktól, s – mint 
fogalmazott – ez egyben nemzeti 
ügy is. Reményét fejezte ki, hogy 
a magyar kormánytámogatással 
folyó program szemléletváltást 
indít el a soknemzetiségű helyi 
lakosság körében.

Nincs olyan horgászél-
mény, mely megéri a 

kockázatot!

Az E.on Hungária csoport kéré-
sét szeretnénk tolmácsolni ezúton 
horgásztársaink felé: Hazánkban 
a nagyfeszültségű vezetékek 
előírás szerinti, a földfelszíntől 
számított biztonságos, általában 
legalább 6 méter magasságban 
létesülnek. Az MSZ 1585/2012 
számú magyar szabvány alap-
ján a szabadvezetékek veszélyes 
közelsége 1,5 méter. Bármely 
tárggyal való érintésük, illetve 
1,5 méteren belüli megközelíté-
sük közvetlen életveszéllyel jár! 

Az elektromos vezetékek meg-
közelítése minden tárggyal veszé-
lyes, a legnagyobb odafigyelést a 

karbonból készült horgászbotok 
használata igényli, melyek jó 
vezetőképességgel rendelkeznek. 
Erre az információra a boton sze-
replő kis piktogram is felhívja a 
felhasználó figyelmét. 

Kérjük a horgászni vágyó-
kat, hogy saját életük védelme 
érdekében minden esetben kel-
lő körültekintéssel járjanak el a 
horgászhely kiválasztásakor és 
ügyeljenek a horgászhely közelé-
ben lévő távvezetéktől való biz-
tonságos távolság megtartására. 

Kérjük továbbá, hogy tartsák 
be a figyelmeztetéseket és a kar-
bonból készült horgászbotokat 
viharos idő és villámlás esetén 
inkább tolják össze, hiszen nincs 
olyan horgászélmény, mely meg-
éri a kockázatot!
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Az Apáczai Csere János-, és 
a Bem József Általános Iskolák 
negyedikes kisdiákjai Nyíregy-
háza egyik legszebb részén, a 
Bujtosi tónál tartották első hor-
gász-szakköri foglalkozásukat. 
Felfedezték a vízpart, a tó növény 
és állatvilágát, találkoztak a sza-
badidejüket töltő emberekkel, és 
az aktív kikapcsolódást választó 
horgászokkal.  

A foglalkozáson volt etetést 
imitáló feladat, a pontos dobást 
segítő horgászbotos gyakorlat és 
természetesen horgászat. Megis-
merkedtek a spiccbotos horgász-
felszereléssel, az etetés fontossá-
gával és a csali anyagokkal.  Volt, 
aki először vett kézbe izgő-moz-
gó csontit, de mindenki kiállta a 
„bátorság-próbát”! 

A kisiskolások legjobban mégis 
a horgászatot várták, ahol ízelítőt 

kaptak a peca izgalmából, de a 
türelem és a kitartás fontosságáról 
is. A téli hónapokban megtanuljuk 
ezt az új mesterséget, de tavasz-
szal újra visszatérünk megmutat-
ni a halaknak, milyen egy nagy 
Ho-horgász!

Köszönet a Bujtos Sporthorgász 
és Tájvédelmi Egyesület vezetői-
nek, az iskolák tanárainak és Pász-
tor László horgásztársamnak ezért 
a felejthetetlen délutánért. 

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Augusztus 17-én 500 kg üzemterv szerinti, horogérett pon-
tyot telepített a megyei horgász szövetség a kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba, továbbá 100 kg-ot az Oláhréti 
tápcsatornába. 

Szeptember 14-én szintén 500 kg üzemterv szerinti, horogérett 
pontyot helyezett ki a megyei horgász szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba. 

Horgász-szakkörök a Bujtosi-tóparton

Pontytelepítések

Nemzeti ügy a Tisza-ártér

megtisztítása

Az I. Országos Halőri Szak-
mai Verseny és Találkozót 

2017. október 17-18. között 
rendezték meg a Szeged 
Maty-éri-víztározón.

A versenyt a MOHOSZ szerve-
zésében a Földművelésügyi Minisz-
térium támogatásával a Csongrád 
megyei Horgász Szövetség bonyolí-
totta le. Meghívó alapján 23 csapat 
vett részt a versenyen. Valamennyi 
MOHOSZ alhaszonbérlő halgaz-
dálkodási hasznosító tagszervezet, 
valamint egyesület, továbbá a Bala-
ton és a Tisza-tó halgazdálkodási 
hasznosító és meghívott vendégként 
az állami halőri szolgálat csapata. 
Nevezni lehetett 3 fős halőri csapat-
tal és 1 fő kísérővel.

Személyi feltételek: teljes mun-
kaidős alkalmazási jogviszony, 
rendészeti és halászati őri vizsga, 
érvényes regisztráció a MOHOSZ 
HOHA adatbázisában. Megyénket 
két csapat is képviselhette ezen 
a megmérettetésen. A Szabolcs 
megyei szövetség halőr csapatát 
Horváth József, Mile Pál Csaba és 

Tóth Sándor alkották. Kísérőjük 
Virág Imre elnök úr volt. A Tisza-
Rétköz Horgász Egyesület csapat-
tagjai: Csatlós István, Muhi Gábor, 
Cserépy Sándor halászati őrök. 
Kísérőjük Radóczi János elnök úr 
volt. Az ünnepélyes köszöntő után 
szellemi vetélkedőre (halászati 
őri, rendészeti általános horgászati 
ismeretek és halfelismerés 50 kép 

alapján) került sor. Ezt követően 
ügyességi vetélkedők voltak, szá-
razföldön és vízen (autó, motorcsó-
nakos, evezős, gumicszizma-dobó 
versenyszámok). Este szakmai esz-
mecserével zárult az első nap.

Második nap 9 órától 13 órá-
ig horgászversenyre került sor, a 
Maty-éri-víztározón. Végül a két 
nap értékelése az alábbiak szerint 

történt. Az egyes tusákban elért 
helyezések számának összessége 
adta a végső helyezési számot. A 
legkevesebb pontot gyűjtő csapat 
győzött. Pontazonosság esetén, az 
elméleti versenyen elért eredmény 
döntött. Összességében 46 pontot 
szereztünk, mellyel az előkelő 2. 
helyen végeztünk. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen megjelent dr. Dérer István, 
a MOHOSZ elnökhelyettese, aki 
köszöntötte a résztvevőket, tájé-
koztatást tartott a MOHOSZ halőri 
szolgálatának működésével kapcso-
latos szövetségi tervekről. Ezt köve-
tőn eredményhirdetésre és a díjak 
átadására került sor. 

A magas szintű tökéletesen meg-
rendezett versenyt megköszönte a 
rendező megyének és munkatársai-
nak, valamint a közreműködőknek. 

Virág Imre, elnök 

I. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó

A halőr találkozó első 3 helyezett csapata

Ssz. Csapat Szellemi Célbadobás Gumicsizma Csónak Autó Horgászat Össz. pont Helyezés

1 Tisza-tavi K. N Kft. 6 3 2 1 8 6 26 1

2 Szabolcs Sz. B. Megyei Szöv. 5 2 13 6 5 15 46 2

3 Fővárosi Szövetség 3 4 14 15 3 8 47 3
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FilEp iSTVÁN a kifogott 50 
kg-os harcsával./10.

Fokhagymás gumikukori-
ca volt a nyerő.

A nyíregyházi Erdélyi-major horgásztavában 
fogta ezt a 9,80 kg-os harcsát feederbottal a 
Kálmánházán élő Molnár András. Horgászás 
közben halas jellegű etetőanyaggal etetett, a 
csali pedig fokhagymás gumikukorica volt. A 
fárasztás közel 15 percig tartott. Fotó: MagánarchívuM

Ananászos bojlira  
éhezett a hajnali amur.

Egy termetes amur szerzett örömet a közel-
múltban a kisvárdai Bulitka Szabolcsnak. A 
kisvárdai Nagy-Lapos horgásztónál várta a 
halak kapását, amikor hajnali 5 órakor óvatos 
kapást észlelt a boton. Bevágott, s akkor még 
nem sejtette, hogy egy igazi torpedó akadt 
a horgára, hiszen közel húszperces fárasztás 
után a partra hozta a 18,30 kilogrammos 
amurt. Csalinak 20 milliméteres ananászos 
bojlit használt. A halat gyorsan lefotózta és 
fertőtlenítette Szabolcs, majd visszaengedte 
hazájába, bízva abban, hogy még sok más 
horgásznak is legalább akkora örömöt fog 
okozni, mint neki.  KM

Húsz felett.
A székelyi Őzetanyai víztározóban fogta közel-
múltban 23 órakor ezt 24,5 kilogrammos pon-
tyot a Nyírvasváriban élő Lencsés József. 
 Fotó: MagánarchívuM

Amur a horgon.
A fehérgyarmati Szenczi Tamás a város melletti 
Balla-tóban a napokban fogta ezt 17,30 kilo-
grammos amurt

Elnökségi. Szeptember 22-én tartotta III. negyedéves ülését a 
megyei horgász szövetség elnöksége,  melynek helyszínét a Tiszavirág HE. 
biztosította Tiszadobon a Réti Mátyás Faluházban./3.

Emlékeztek. A dr. Maleczky Imre emlékversenyt az Apagyi Kenderáztató horgásztavon rendeztük meg, az 
elhunyt megyei elnökünk tiszteletére, s vele egyszerre hirdettük meg a fogyatékkal élők megyei versenyét is immár 
harmadszor./7.

Barátság Kupa. Eltelt három év és így újra Dés rendezhette meg 
a XXII. Nemzetközi Barátság Kupát. Csapatunk négy kettessel és egy ötössel 
stabilan horgászott, csupán egy ponttal maradtunk le a dobogó legfelső 
fokáról./6.

Ezt ketten fogtuk ki!
Iglai János és unokája

SikErES pÁlyÁzAT.  Bizonyára 
már több horgásztársunk látta, hogy 
halőreink új ötszemélyes (pick-up) 
terepjáró gépjárművekkel teljesíte-
nek szolgálatot. Mindez a MOHOSZ 
és a Földművelésügyi Minisztérium 
között megkötött „halgazdálkodási 
vízterületek halászati őrzését segítő 
eszközbeszerzések támogatása” tár-
gyában lebonyolított közbeszerzési 
pályázatnak köszönhető. A gépjár-
műveken túl vízi járművek és egyéb 
eszközök is gazdára találtak. Megyei 
szövetségünk az említett pályázat-
ból, 2 db Toyota-Hilux gépjárművet, 
2 db vízi járművet, 4 db mobilte-
lefont, 2 db kereső távcsövet, 1 db 
éjjellátót, 1 db hőkamerát é 5 db 
vadkamerát nyert el./3.

Ötpróbában ismét Rakamaz volt a legjobb
A Rakamazi Erzsébet Király-

né Általános Iskola csapa-
ta szeptember 22-én harmadik 
alkalommal is megnyerte a 
Horgász Ötpróba horgászver-
seny megyei döntőjét. 

Versenyszámok voltak: 1. Teszt-
lap kitöltése; 2. Célba dobás; 3. 
Szerelés; 4. Evezés; 5. Halfogás.

Az égiek is támogatták a rendez-
vényt, hiszen a verseny kezdetére 
elállt az eső és később a nap is kisü-
tött. Óriási, kiélezett küzdelemben 
néhány pont döntött a helyezésekről. 
Jellemző a versenyre, hogy minden 

egyesület jól szerepelt valamilyen 
versenyszámban, de helyezett csak 
az lehetett, aki folyamatosan egyen-
letes jó teljesítményt nyújtott. Teszt-
lap kitöltésben Nyírtelek és Mándok 
csapata győzött, a célba dobásban 
Kocsord csapata volt a legjobb, de 
ez még kevés volt a dobogóhoz.
Az Ötpróba verseny végeredménye:
1. helyezett: Rakamazi Erzsébet Király-
né Általános Iskola 120 p., 
2. helyezett: Leveleki Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 118 p., 
3. helyezett: Tiszabezdédi Lónyay Álta-
lános Iskola 117 p.

A legtöbb halat fogó kategóriában 

csak egy rövid „horgász-párbaj”-
ban dőlt el a vetélkedés. Dankó 
Bence és Veress Gergő párharcát 
végül is a Kocsordi Jókai Mór Álta-
lános iskola tanulója, Gergő nyerte 
meg a 10. másodpercben  fogott 
kárászával és a versenyben fogott 
47 db halával . A versenyen jelesre 
vizsgázott házigazdaként a Bezdéd 
Horgász Egyesület, és a versenyt 
támogató Huncutcsali etetőanyag. 
A díjakat Daku Attila Tiszabezdéd 
polgármestere adta át, majd egy 
ízletes ebéd elfogyasztásával zártuk 
a rendezvényt. Biri Imre

Horgász-suli programvezető

A Jobbhorog „kiütötte” 
az őzetanyai halakat

A Teremen élő Kópis 
Gábor megosztotta 

élményeit olvasóinkkal.

– A napokban egy hetet 
tölthettem el a székelyi 
Őzetanyán. A rettenetes 
hőség ellenére is sikerült 
néhány csodálatos halat a 
horogra csalni. Mindegyiket 
az esti órákban akasztottam 
meg, amikor a víz – ha lehet 
ilyet mondani egyáltalán 
abban a nagy melegben – 
kicsit hűlni kezdett. A szép 
fogások mellett még azért 
is volt csodálatos ez a túra, 
mert kis csapatunk minden 
tagja részt tudott venni raj-
ta. Amikor két esztendővel 
ezelőtt egy horgászat után 
baleset ért – amiről tavaly be 
is számoltam a lapban –, nem 
gondoltam volna, hogy oda 
jutok, hogy csapattag lehetek. 
A sok horgászat és kitartás 
ugyanis meghozta a gyümöl-
csét: hárman megkerestek, 

hogy látják a sikereimet és 
szeretnének velem egy csa-
patban dolgozni. Elfogadtam 
a meghívást, a Jobbhorog 
Carp Team elnevezésű csapat 
tagja lettem – mesélte Kópis 
Gábor. – Az egy hét során 
olyan halakat fogtunk, ame-
lyek egyéni rekordokat jelen-
tettek, sőt a hét ott fogott leg-

nagyobb hala is mihozzánk 
fűződik. Lencsés József bará-
tom egy 24,5 kilogrammos 
tőpontyot fogott éjjel 23 óra-
kor, én pedig egy gyönyörű 
15,2 kilogrammos tőponty-
ra vagyok büszke. A csapat 
tagja még Görög József és 
Csohány Ferenc – tette hozzá 
Kópis Gábor.  KM
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