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Ponty a zsákmánya. 
A Nyíregyházán élő, 8 eszten-
dős Gál Kende Sólyom Biriben, a 
Kertalja-tónál fogta a közelmúlt-
ban ezt a közel 2,5 kilogrammos 
pontyot. Fotó: magánarchívum

Lakatos Balázs Tisza-
lö kön a Kenyérgyári-holtágnál 
fogta a napokban ezt a pontyot.

Rekordjavítás
Tanyi József és fia, valamint unokája társaságában „próbáltak” sze-
rencsét a Tokaji Kovácstavon. Negyvenkét óra alatt a három horgász 
61 kapásból 51 darab halat fogott 720,60 kg összsúlyban. Ebből 37 
db 10-15 kg, 13 db 15-18.90 kg. Az „idősebbkik” Tanyi papa számos 
bajuszos után egy 13,4 kg-os koi mellett, megjavítva egyéni rekordját, 
egy 22,4 kg-os pontyot csalt a partra.

A bajnok. A megyei felnőtt egyéni bajnokság győztese Luzsinszky 
Tamás./7.

A mándoki Ho-Ho Horgászegyesület gyereknapi verseny 
győztesei./9.

Hatvanöt horgászegye-
sületbe tömörülve, a 

megyei taglétszám 26.629 fő 
volt 2018-ban.

Május 25-én tartotta éves kül-
döttközgyűlését a megyei horgász 
szövetség 32 fő küldött és 2 fő 
vendég részvételével. 

Virág Imre elnök úr megnyitója 
után Fesztóry Sándor, a szövetség 
ügyvezető igazgatója számolt be 
a 2018. évi szövetségi munkáról, 
számokkal is alátámasztva mind-
azt. A beszámolóból kitűnt, hogy a 
szövetség eredményes évet zárt, a 
sok munka meghozta gyümölcsét.  

A megyei horgászlétszám is 
jelentős mértékben, 3.153 fő fel-
nőtt taggal, 554 fő kedvezményes 
(ifi, nő, fogyatékkal élő) és 638 fő 

gyerekkel, összesen: 4.345 fővel 
növekedett. Hatvanöt horgászegye-
sületbe tömörülve, a megyei taglét-
szám: 26.629 fő volt 2018-ban. 

Az ügyvezető beszámolójában 
kiemelte a MOHOSZ adta pályáza-
tokat, melyeknek köszönhetően a 
halgazdálkodást segítő eszközökre 
lehetett pályázniuk a vízhasznosító 
szervezeteknek, amivel a szövetség 
mellett több egyesület is élt. 

Ezt követően Biri Imre az 
Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 
elnöke is a MOHOSZ által kiírt 
gyermeknapi horgászversenyek és 
nyári táborok pályázatára hívta fel 
a küldöttek figyelmét. 

A hozzászólások, válaszadások 
után a közgyűlés végén a kitünte-
tések átadására került sor. /3.

Fesztóry Sándor

Ezt én 
fogtam

A sok munka meghozta gyümölcsét
Hét esztendő után kinyitott az „öreg” tó

NYÁRI
horgásztáborok

Horgászegyesület 
neve Tervezett helyszín Tervezett időpontok Érdeklődni

Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület

Tiszavasvári  
Kacsás horgásztó 2019. augusztus 02-04. 06-30/4132426

Bujtos Horgász Egyesület Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2019. június 28-29. 06-20/3748010

Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2019. július 17-19. 06-30/3676355

Császárszállás Horgász 
Egyesület

Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2019. június 24-25. 06-70/315-9646

Ho-Ho Horgász Egyesület Mándok  
Mezőladányi Pasku tó 2019. július 27-28 06-30/2503448

Kis-Tisza Horgász 
Egyesület

Kisar – Túr folyó, 
Nábrádi duzzasztó 2019. június 21-22. 06-20/9259235

Kraszna Horgász Egyesület Kocsord 
Kocsordi Kírva lapos 2019. július 12-14. 06-30/8414886

Máriapócsi Horgász 
Egyesület

Máriapócs 
Máriapócsi horgásztó 2019. július 17-19. 06-70/3872610

Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2019. július 17-19. 06-20/8243967

Tiszaparti Horgász 
Egyesület

Gávavencsellő 
Kacsató 2019. július 03-05. 06-70/5608061

Tiszavirág Horgász 
Egyesület

Tiszadobi holtágak – 
Keresztgát 2019. június 28-30. 06-20/2341806

Új Élet Horgász és 
Környezetvédelmi 
Egyesület

Tiszalök 
Kenyérgyári holtág 2019. július 19-21. 06-20/4548757

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Orosi I. sz. tó  
(Hódi-tó, 41. sz. főút, 
körforgalom előtt)

2019. július 08-12. 06-20/2160532

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége
www.villantomagazin.hu

SzékEly, ŐzEtAnyA. Egy kicsit 
megkésve, de eljött végre az idő, 
hogy hét esztendő után újra birtok-
ba vegyék a horgászok Őzetanyán 
a régi, de idő közben 23 hektárosra 
nőtt „öreg” tavat is. Így azok a 
pecások is ellátogathatnak a Szé-
kelyhez tartozó Őzetanyára, akik-
nek csak reggeltől estig van szabad 
idejük a horgászatra.

Híd vezet a szigetre
– Az első hetekben csak nappa-

li horgászatra lesz lehetőség, de a 
későbbiekben szeretnénk lehetősé-
get teremteni az éjszakai horgásza-
tokra is – tájékoztatta szerkesztősé-

günket Bukovinszki István tótulaj-
donos. – A huszonhárom hektáros 
tavon összesen 40 horgászhelyet 
jelöltünk ki. Kialakítottunk egy szi-
getet is, amire egy gyalogoshídon 
tudnak bejutni a vendégeink, és iga-
zi erdei környezetben horgászhat-
nak. A régebbi időkkel ellentétben 
csak sporthorgászatra van lehetőség, 
halat elvinni tilos. A napokban meg 
is nyitották a horgászok számára a 
napijegyes tavat. Az első  vendégek 
között volt Zsíros László, aki élmé-
nyekkel  gazdagon tért haza, ugyanis 
több halat is megfogott, a három 
legszebb példány súlya pedig 12,6 
kg, 9,05 kg és 8,25 kg volt. 

Villantó_2019_06.indd   1 2019. 07. 02.   17:34:07



11
 2019. július

Villantó2
2019. július

Villantó

MAGAZINVillantó IMPRESSzUM

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö vet sé gé nek 
megbízásából kiadja a Fego Plusz Bt. Szerkeszti: a szer kesz tő bi zottság.  

Felelős kiadó: Virág Imre és Fesztóry Sándor. Szerkesztőség címe:  
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. Telefon: (42)411-372.  

Információ: www.villantomagazin.com  
E-mail: villantomagazin@gmail.com 

Nyomás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN 1785-8607

Úgy döntött a Tiszadadai 
Sulyom Természet- és Környe-
zetvédő Horgászegyesület, hogy 
az idei falunaphoz és Anna-
napi búcsúhoz csatlakozva az 
első alkalommal megrendezi az 
elhunyt tiszadadai horgászok 
emlékversenyét, amelynek kere-
tében minden évben egy elhunyt 
horgásztárs emléke előtt tiszte-
legnek. Az idén július 20-án 6 
és 12 óra között rendezik meg a 
nevezési díjas versenyt a dadai 
szabadstrand területén, a részt-
vevők csónakból és partról hor-

gászhatnak. Az érdeklődők július 
6-áig jelentkezhetnek, további 
információt a 06-42/240-911-es 
számon kérhetnek.

A versenyre főleg olyan horgá-
szokat várnak, akiknek van érvé-
nyes engedélyük a folyó ezen 
szakaszára. Ha nem lenne tiszai 
engedély, a Mohosz képviselője a 
verseny napjára ad térítésmente-
sen napijegyet. A verseny 8 órától 
11 óráig tart, s az eredményhir-
detéskor, 12 órakor emlékeznek 
meg Lengyel András horgásztárs-
ról, korábbi versenyfelelősről.

Versennyel emlékeznek  
az elhunyt horgászokra

Megújult, 
megszé-

pült a 
Bujtosi 

Városliget

Az utóbbi időben megnőtt 
az orvhalászok száma. 

Többekre lesújt a törvény 
szigora, de sajnos sokan 
megússzák a büntetést.

A rendőrségre 2019. május 
31-én éjszaka egy férfi tett bejelen-
tés arról, hogy Szabolcs település 
egyik taván férfiak hálóval halász-
nak. A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Rakamazi Rendőrsének 
munkatársai a bejelentést követően 
Szabolcs belterületén ellenőriztek 
egy személykocsival közlekedő 46 
éves férfit, valamint a jármű két 
utasát. A rendőrök az ellenőrzés 
idején az autó csomagtartójában 
elhelyezett zsákban közel 40 kilo-
gramm halat találtak. A férfiak a 
rendőröknek elmondták, hogy a 
halakat az egyik helyi tóból egy 
halászháló segítségével fogták 
ki. Mivel engedély nélkül, tiltott 
eszközzel halásztak, ezért őket 
elfogták, a rendőrőrsre előállítot-
ták, gyanúsítottként kihallgatták. 
Valamennyien beismerték tettüket. 
A rendőrök a halakat lefoglalták, 
és átadták a halőröknek.

A Nyíregyházi Rendőrkapitány-
ság Rakamazi Rendőrse orvhalá-
szat vétség, valamint lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat nyomozást K. 

A. 46 éves, O. Cs. 43 éves és H. 
G. 39 éves tímári lakosok ellen. A 
gyanúsítottak az eljárás ideje alatt 
szabadlábon védekezhetnek.

A kár megtérült
Orvhalászat vétsége miatt 45 

nap elzárásra ítélte L. P.-t, míg K. 
Zs.-t 1 évre próbára bocsátotta a 
Nyíregyházi Járásbíróság. A vád-
lottak 2019. május 27-én délután 
érvényes halászjegy és területi jegy 
nélkül a Tiszához mentek halászni. 
A magukkal vitt emelőháló segítsé-
gével már 3 órája halásztak az árvíz 
során kialakult csatornánál, amikor 
a rendőrjárőr tetten érte őket. A 
lopással okozott 7000 forint kár 
a halak élőhelyére visszaengedés-
sel teljes egészében megtérült. Az 
ítélet K.Zs.-val szemben jogerős, 
L.P. és védője fellebbezést jelentett 
be – tájékoztatott dr. Resán Dalma, 
a Nyíregyházi Törvényszék sajtó-
szóvivője

Az elmúlt év végén lejárt a 
rakamazi Cormoran Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület halgaz-
dálkodási joga a Nagy-Morotvára 
vonatkozóan. Bár az egyesület már 
akkor tett lépéseket annak érde-
kében, hogy újra megkaphassa a 
halgazdálkodási jogot, ezt még a 
mai napig nem kapta meg. Nehe-
zítette az ügyintézést, hogy a ható-
ság egy víztérkódba vonta össze a 
Nagy-Morotvát, az Aranyosi-árkot 
és a vízi tanösvényt, s mivel egy 
víztérkódhoz egy egyesület tartozik, 
így a tiszanagyfalui horgászegyesü-
let úgy döntött, megszünteti műkö-
dését és beolvad a rakamazi szerve-
zetbe. További akadályt jelentett az 
is, hogy a víztérkód változásokról 
tájékoztatni kellett az érintett föld-
tulajdonosokat is, csakhogy a posta 
egy tarcali és három rakamazi tulaj-
donosnak nem tudta kézbesíteni a 
hivatalos értesítést, így tőlük nem 
érkezett be sem jóváhagyás, sem 
fellebbezés.

– Amíg nem kapjuk meg újra a 
halgazdálkodási jogot, addig sem-
mit sem tehetünk a morotvával. 
Nem telepíthetünk, a növényze-
tet nem gondozhatjuk, engedélyt 
nem adhatunk ki, mert mindennek 
büntetés lenne a vége – mondta el 
érdeklődésünkre Borbély Mihály, a 
rakamazi egyesület elnöke. – Álla-
mi jeggyel lehet horgászni, de csak 
négy halfaj vihető el: az ezüstká-
rász, a törpeharcsa, a naphal és a 
busa. A kérdés csak az, ki meny-
nyire tartja be ezt az előírást, mert 
jelenleg ellenőrzésre sincs jogunk. 
Azt az ígéretet kaptuk, hogy hama-
rosan rendeződik a halgazdálko-
dási jog kérdése, kérték, legyünk 
addig türelemmel, csakhogy a tó 
addig is ki van szolgáltatva úgy 
az engedéllyel rendelkező horgász-
nak, mint a rapsicnak.  MML
(Sajnos, a mai napig nem oldódott 
meg a víz sorsa. Sőt, mint lapunk 
4. oldalán olvashatják újabb tra-
gédia érte a holtágat.) 

Elzárásra ítélte 
a bíróság az orvhalászt

Gazda nélkül a 
rakamazi Nagy-Morotva

Ez nem csak a 
kirándulóknak és a 
sportolni vágyóknak 
jó hír, de kultúráltabb 
körülményt teremt a 
horgászok számára is.

2019. június 12-én üzemterv sze-
rinti előnevelt csapósügér telepíté-
sére került sor a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő Alsó 
–Tisza és vízrendszerébe: Tuzsér, 
Dombrád, Balsa és Tiszalök hely-
színeken. A vízbe összesen 35 ezer 
darab előnevelt csapósügér lett 
behelyezve.

***
2019. június 6-án, üzemterv 

szerinti, horogérett ponty telepítés 
volt a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-

Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került 500 kg háromnyaras ponty.

***
2019. május 6-án üzemterv sze-

rinti előnevelt menyhalat telepí-
tett a megyei horgász szövetség, a 
kezelésében lévő Alsó–Felső Tisza 
és vízrendszerébe: Vásárosnamény, 
Záhony, Tiszalök helyszíneken. 
Kihelyezésre kerül összesen: 10 
ezer darab előnevelt menyhal.

Jó pihenést, jó fogást kívánunk 
minden horgásztársunknak!

Csapósügér telepítése a Tiszába

Élményhorgászat. A 
tiszalöki Kenyérgyári-holtágnál 
horgászott Szabolcsi László is, aki 
sok élménnyel lett gazdagabb.

Sikerélmény. A Nyírkércsen 
élő Paczári Zsolt a nyírjá kói 1-es 
tóban fenekezős szereléssel, cse-
megekukorica-csalit használva fog-
ta a napokban ezt a halat.  
 Fotó: magánarchívum

A Tisza vízgyűjtő területén jelen-
tős mennyiségű csapadék hullott az 
elmúlt hetekben. A folyó megyénk-
ben húzódó részén több helyen, 
Tivadar, Vásárosnamény, Záhony 
térségében átlépte a vízszint az 
első fokú készültség határértékét, 
amit a másodfokú készültség köve-
tett. A túr magyarországi szakaszán 
másodfokú készültségi fokozat volt 
érvényben. A kompok egy része 
nem üzemelt, mivel a beton rám-
pák már nem voltak használhatók, 
víz alá kerültek. Szintén problémát 
okoztak a kompoknak és hajók-

nak az uszadékok, melyek gyakran 
hatalmasra duzzadnak, egész fák 
úsztak lefelé a sodrással, maguk-
hoz gyűjtve a hulladékot, így való-
di úszó szigeteket alkotva. A partnerek azt szeretnék, 

ha a duzzasztómű továb-
bi 100 évig szolgálná a víz-
gazdálkodás érdekeit.

Az 1954-ben épült tiszalöki duz-
zasztómű és a hajózsilip a térség 
vízgazdálkodásának fontos szerep-
lője, hiszen a Keleti- és Nyugati-
főcsatorna, valamint a hozzájuk 
csatlakozó öntözőfürtök vízkiadá-
sát is ellátja. Az erőmű nélkül nem 
csak Debrecennek nem lenne tarta-
lék vízellátása, nem lehetne mivel 
öntözni a Hortobágy mintegy 200 
ezer hektáros területét sem, és a 
Körös-völgy vízpótlása ugyancsak 
megoldatlan maradna.

 
kezdődhet a „ráncfelvarrás”

Jelentőségével természetesen 
a szakemberek is tisztában van-
nak, ezért is lépett időben az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
(OVF), valamint az Észak-ma-
gyarországi Vízügyi Igazgató-
ság (ÉMVIZIG). A konzorciumi 
partnereknek köszönhetően 2020 
végére KEHOP-os forrásból meg-
történik a kiemelt jelentőségű víz-
létesítmény ráncfelvarrása, a 3,6 
milliárdos beruházásra a szolno-
ki székhelyű Közép-Tisza Vidéki 

Vízépítő és Telekommunikációs 
(KÖTIVIÉP’B) Kft.-vel kötöttek 
szerződést.

S hogy mi is vár valójában a 
kivitelezőre, arról Bárány László 
projektvezetőt kérdeztük, aki meg-
erősítette: a 3 egymás mellé épített 
létesítményből álló vízlépcsőből 
egyedül az erőművet nem érinti a 
rekonstrukció.

– Három év áll a rendelkezé-
sünkre ahhoz, hogy megfiatalodjon 
a vízlépcső hajózsilipe és három 
nyílásköze, amelyekből évente csak 
egyet lehet felújítani, illetve lezárni. 
Minden egyes nyílásköz rekonst-
rukciójára egyenként 4-5 hónapos 
munkavégzést terveztünk az árvíz-
veszély miatt, ezért is 3 éves a pro-
jekt. Az ütemezés kicsit ellentmond 
a hétköznapi logikának, ugyanis az 
egyes számú nyílásköz még az idén 
elkészül, jövőre a hármassal és a 
hajózsilip rekonstrukciójával foly-
tatjuk a munkát, az utolsó évben 
kerítünk sort a középső, vagyis a 
kettes számú nyílásköz felújítására.

A munkavégzés az idén még 
nem fogja akadályozni a hajózást, 
de jövőre már számítani kell a 
zsilip teljes zárására, azt ugyanis 
szárazzá kell tenni a felújításhoz.

Matyasovszki József

Áradt a Tisza

Lépéselőnyben a vízlépcső
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A küldött közgyűlés 
határozatai

Horgászengedély vizsga nélkül?
Megszerezhető a horgászen-

gedély vizsga nélkül? Régebben 
ennek nagy divatja volt, könnyen 
kiválthatta bárki a horgászenge-
délyt vizsga nélkül. A horgászat 
népszerűbbé válásával ez a lehe-
tőség a legtöbb helyen megszűnt. 
Előre lejelentett, ezáltal ellenőriz-
hetőbb horgászvizsgák vannak 
manapság. Így nagyobb rizikót 
vállal egy egyesület, amely vizsga 
nélkül állítana ki engedélyt.

A horgászengedély kiváltása 
jelenleg kötelező mindenkinek, 
aki a horgászat világában szeret-
ne elmélyedni. A legtöbb esetben 
a horgászengedély vizsga nélkül 
nem váltható ki. 

kinek nem kell vizsgát tenni?
A jelenleg (2018-ban) hatályos 

jogszabályok alapján a horgászen-
gedély vizsga nélkül váltható ki a 
gyermek horgászoknak. A gyermek 
horgásznak abban az évben kell 
először vizsgát tennie, amelyben a 
14-ik életévét betölti.

A horgászengedélyt vizsga nél-
kül kiválthatja továbbá azon értelmi 
fogyatékos személy törvényes kép-
viselője, aki a fogyatékosságot iga-
zoló okmányokat benyújtja. A hor-
gászvizsga letétele alól mentesített, 
halfogásra jogosító okmányokkal 
rendelkező értelmi fogyatékos sze-
mély kizárólag 18. életévét betöl-
tött, állami horgászvizsgával ren-

delkező személy folyamatos jelen-
létében horgászhat. Horgászvizsga 
nélkül válthatnak engedélyt továbbá 
a mozgásszervi, hallási fogyatékkal 
élők, a vakok, vagy gyengén látók 
egyaránt.
Engedély feketén

Bizonyára van olyan egyesület, 
ahol ez még megoldható. Mi ebben 
egészen biztosan nem tudunk, és 
nem is akarunk segíteni. A hor-
gászengedély vizsga nélkül olyan, 
mint a jogosítvány vezetési tudás 
nélkül. Egy horgászvizsgát leten-
ni egyáltalán nem nehéz. Alapvető 
dolgokat kell tudni, amelyet egy 
kis tanulással gond nélkül el lehet 
sajátítani. Fontos is ezeket tudni, 

hiszen ha a horgászengedélyt vizs-
ga nélkül váltjuk ki, és fogalmunk 
sincs a halakról, vagy a tilalmi idők-
ről, könnyen meg is büntethetnek. 
Amely lehet akár pénzbüntetés, 
vagy horgászattól való eltiltás. Sze-
rintem neked sem hiányzik egyik 
sem. Ha horgászni szeretnél, tisz-
teld annyira a halakat, a becsületes 
horgászokat, és magadat, hogy nem 
akarod a horgászengedélyt vizsga 
nélkül kiváltani! A horgászengedély 
megléte mára kötelező minden hor-
gászvízre, nincsenek már engedély 
nélküli horgásztavak! E nélkül neki 
se kezdj a horgászatnak, ez az alap-
ja. A horgászengedély kiváltásáról 
bővebben itt olvashatsz. MOHOSZ

Támogatott 
horgásztáborok

Nyári horgásztábo-
rok támogatására a 

megyei szövetség Ifjú-
sági és Oktatási Szak-
bizottsága, a megyei 
szövetség jóváhagyá-
sával 1.500 Ft/nap/fő 
összeget, azaz 1.500 Ft. 
x 3 x 15 = 67.500 Ft-ot 
állapított meg.

Elszámolása utólag, a leadott 
Beszámoló, a Regisztrációs 
lap és a számlákkal alátá-
masztott Pénzügyi beszá-
moló alapján történik, A 
támogatás felhasználását 
igazoló számlákat a megyei 
szövetség nevére kell kérni: 
Megyei Közhasznú Horgász 
Szövetség 4400 Nyíregyhá-
za, Dózsa György u. 23, asz: 
19207119-1-15.
Kisebb résztvevő létszám 
esetén az arányosan kisebb 
összeg használható fel. 
Nagyobb résztvevő létszám 
esetén, a kapott  keret túllé-
pése csak a megyei szövetség 
írásos engedélyével lehetsé-
ges. Szép nyarat és hangula-
tos horgásztábort kívánok!

Biri Imre

Immár tizedik alkalommal ren-
dezték meg a napokban a gáva ven-
csel lői Kacsatavon a Váradi Berta-
lan törpeharcsafogó emlékversenyt, 
amelyet három éve kiegészítenek 
egy gyermeknapi horgászverseny-
nyel is. A fiataloknál minden hal, 
a felnőtteknél csak a törpeharcsa 
számított a végeredménybe. A szer-
vezők édességgel és gyümölcslével 
kedveskedtek a fiataloknak, majd 
babgulyással vendégeltek meg 
mindenkit. Gyermekek: 1. Lakatos 
Csaba, 2. Sárosi Eszter, 3. Bodnár 
Áron, 4. Haga Bence, 5. Kelemen 
Nikolett, 6. Veres Attila. A Váradi 
Bertalan törpeharcsafogó emlék-
versenyt Pásztor Zsolt nyerte. Fotó: 
magánarchívum

Horgászverseny a Kacsatónál

Gellér Győző, a kocsordi Réti Csík Horgász Egye-
sület tagja. A versenysport területén a horgászat 
népszerűsítése érdekében évek óta végzett oda-
adó munkájáért. 

Tisza Sándor, a mátészalkai Szatmárvidéki HE. 
tagja, Vaja város polgármestere, az egyesületben 
végzett kiemelkedő munkájáért, valamint a Vajai-
őstó vízutánpótlása érdekében tett áldozatos 
munkájáért.

„Horgászsportért” emlékplakettet kapott: 

Recept: mindenkinek megvan 
az adott helyre az ideális recept-
je. Hiába használ valaki bármit 
is, nem biztos, hogy más vízen 
az jó is lehet. Mindig az adott 
körülményektől függ. Lehet, ami-
vel „agyon” fogják magukat egyik 
helyen, azzal más vízen 100 méte-
res körzetben sem fognak halat, 
mert elriasztja.

Szerintem mindig az egyszerű 
etetőanyagon érdemes gondolkoz-
ni és nem az aromákon. Nekem 
például bevált folyóvízen, így évek 
óta ezt készítem magamnak.

Ami kell hozzá: 2x2 cm-esre 
feldarabolt főtt krumpli, kukorica-
dara, búzadara és egy vaníliacukor. 
Hozzáadok még konzerves kuko-
ricát, de úgy hogy szétnyomom a 
szemeket. Ha keszegezni is akarok, 
teszek bele áztatott kenyeret is.

Etetés: sokan, ahogy látom, 
lemennek, beszórnak egy vödör 
kaját 10 négyzetméteres területre és 
nem fognak semmit. Egy a lényeg: 
maximum egy négyzetméter legyen 
az etetett hely. De ha kevesebb még 
jobb, nekem kb. fél négyzetméter a 
cél. Mivel úsztatok, nem kell sokat 
beszórni. 3-4 gombóc, és ha nem 
jött meg rá a hal, akkor kb. 2 óra 
múlva még 2 gombóc be. és ha arra 
sem jön, akkor felesleges többet 
elfecsérelni. Ha viszont van kapás, 
akkor óránként egy kisgombóc be. 
Ez kb. maximum 2 kilógramm ete-
tőből kijön.

Csali: én csak gilisztát, csontit, 
sima konzerv-kukoricát használok. 
Ennyi a palettám. És ha egy héten 
többször lemegyek, mindig azt a 
helyet keresem fel, főleg ha fogtam 
is rajta.

Ha kárászra mégy: Szedd ki a 
kenyér belsejét, rakj rá piros papri-
kát. Keverd jól össze, tedd bele egy 
zacskóba és kösd össze. Helyezd 
el hűtőben a horgászat idő pont-
jáig l! A kárászok jól mennek rá! 
De kárászra édesapám aludttejjel és 
tejföllel kezelt kukoricáját tudom 
ajánlani. Csemegekukorica tejföl-
ben beáztatva az alapja a csalinak. 

A paprikás kenyér tuti... A 
kezeddel morzsolj le belőle és sima 
kenyérgyurmából is csinálj mellé 
ugyan ilyen morzsákat. Egy papíron 
szárítsd, s ezt használd etetéshez. 
Aztán a horogra mehet a paprikás 
gyurma. Meglátod az eredményt. 
Egy zacskó mazsola és egy doboz 
kukorica nád mellé egy jó tenyérnyi 
kupacba bedobálva, az az igazi. A 
két úszós szereléket használva az 
egyik horgon legyen egy kukorica, 
a másikon egy mazsola. Meglátod 
,úgy jön rá a ponty, mint a legme-
nőbb csodacsalira.

Sikergaluska: Van még egy cso-
dareceptem: reszelj le krumplit egy 
tálba, szórj rá lisztet, fahéjat és vaní-
lia cukrot! Adj hozzá annyi vizet, 
hogy az állaga kicsit keményebb 
legyen a galuska (nokedli) tésztájá-
nál, miután jól összekeverted tedd 
forró-lobogó vízbe és főzd meg! 
Én akkor kezdem csinálni a tésztát, 
amikor elkezd forrni a víz, mert a 
galuskát is így kell! Más fűszerek-
kel is érdemes lehet próbálkozni, 
csak arra kell figyelni, hogy ha éde-
set akarunk, akkor csak édes legyen, 
ha sóssal, akkor semmi édeset ne 
tegyünk bele! Próbálkoztam a pap-
rikással, az is bevált! Érdemes meg-
kóstolni is, mert ami neked finom, 
az általában a halaknak is

Nem telik „furfangos etető-
anyagra”, elkészítheted te is!

Sokan kapcsolták össze 
a majális ünnepét pihe-

nésként egy kis horgászat-
tal. Így tette Molnár András 
és Szalanics Alexandra 
is. Az élményekről Molnár 
András tájékoztatta szer-
kesztőségünket:

– Mint minden alkalommal, 
most is a kísérletezésnek szen-
teltem az időmet. Helyszínként 
az Erdélyi-major horgásztavá-
ra esett a választás. Szerettük 
volna kipróbálni a saját, házilag 
készített, fűszeres 4X magmix 
alapozó etetőanyagot. A magok 
nagy részét takarmánykukorica 
alkotta, amelyet 5 napos áztatás 
után közel másfél órán át főztem. 
A búzát és a repcét 1 napig áztat-
tam, majd leforráztam őket. A 
tigrismogyorót már kész állapot-
ban, horgászboltban vásároltam. 
Figyeltem arra, hogy a magok 
tiszták legyenek. Miután a mag-
vakat hagytam egy kicsit hűlni, 
különböző étvágyfokozókat és 
kukoricacsíra-likőrt készítettem 

elő. A szobahőmérsék letűre lehűlt 
magmixre ráöntöttem az adalék-
anyagokat, majd összekevertem 
őket. Fénytől védett helyen, leve-
gőtől  elzárt állapotban tároltam 
még 2 napig a horgászat előtt. 
Nem hiszek a véletlenekben, 
biztos vagyok benne, hogy más 
vízterületeken is hatékony lesz, 
ki fogjuk próbálni ezt a keveré-
ket. A legutóbbi délelőtti rapid 
horgászat alatt fogtunk kisebb és 
nagyobb pontyokat is. Alexandra 
meg akasztott többek között egy 
9,5 kg-os pontyot, míg én egy 
12 kg feletti tőpontyot is fogtam. 
 KM

Praktikák
Kukorica, búza, repce is került a magkeverékbe ➜➜
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Elpusztult halak a János-tóban
A helyszíni szemle során 

több ponton is méréseket 
végeztek a szakemberek.

Elpusztult halakról készült fotók 
borzolják a kedélyeket az egyik 
népszerű közösségi oldalon. A 
fényképek a Balsa melletti János-
tónál készültek, s a természetet 
szerető és védő emberek számá-
ra igencsak döbbenetes látványt 
nyújtanak.

Mentik, ami menthető
– Csónakázni járok a Tiszára, 

a pünkösdi ünnepet kihasználva 
vasárnap és hétfőn is voltam a 
folyónál. A kikötő a János-tónál 
van, így engem is megdöbben-
tett a látvány. Fekete színű víz 
folyt a Lónyay-csatornán keresz-
tül a János-tóba is, a Tiszába is, 
ráadásul iszonyúan büdös is volt 
ez a víz. A fekete víz miatt való-
színűleg nincs oxigén a vízben, 
ezért pusztulhattak el a halak úgy a 
Lónyay-csatornában, mint a tóban. 
Talán mondanom sem kell, igen 
elszomorított a sok döglött hal lát-
ványa – mondta el lapunknak egy 
nyírteleki csónaktulajdonos.

Zlehovszky Pál, a János-tó tulaj-
donosa igyekszik menteni a ment-
hetőt, egy jet-ski járta kedden is 

a tavat, hogy a víz felkavarásával 
minél több oxigén legyen a vízben, 
és szivattyú is segíti a levegőz-
tetést.

– Igazából nem tudjuk a hal-
pusztulás okát, a szakemberek a 
hirtelen jött meleg miatt oxigénhi-
ánnyal magyarázzák a másfél ton-
na hal pusztulását. A furcsa csak 
az, hogy az elmúlt 13 évben nem 
volt soha ilyen problémánk.

A Lónyay-csatorna halgazdálko-
dási jogával a Tisza-Rétköz Hor-
gászegyesület rendelkezik.

– Többféle verzió is született, 
hogy mi állhat a történtek hát-
terében, szerintem a természetes 
okokat kizárhatjuk – mondta el 
érdeklődésünkre Radóczi János, a 
horgászegyesület elnöke. – Úgy 
gondolom, hogy valamilyen idegen 
anyag kerülhetett a vízbe. Hogy 
honnan, s hogy milyen anyag volt, 
azt nem tudom. Az oxigénhiányt 
azért zárnám ki, mert éppen az 
elmúlt napokban nagyon bőséges 
volt a csapadék, szinte mindennap 
frissültek a vizek. Az oxigénhiány 
általában a nyár második felében 
szokott kialakulni, amikor már 
hosszabb ideje szárazság van, s 
a vízben lévő különböző szerves 
anyagok elszívják a halak elől az 
oxigént – tette hozzá a szakember.

Tetemek a Nagy-Morotvában
Elpusztult halak tetemei-

re találtak a horgászok 
az június 20-a környékén a 
Tiszanagyfalu melletti Nagy-
Morotva vizében. Valószí-
nűleg oxigén hiány okozta a 
halak pusztulását, az oxigén-
hiányt pedig az idézte elő, 
hogy a morotva vizének leen-
gedése után a környező föl-
dekről belefolyt a holtágba a 
posványvíz. A zsilipet felnyi-
tók csak segíteni akartak... 

Rudolf János Ferencné, Ti sza-
nagy falu polgármestere érdeklődé-
sünkre a következőket mondta el a 
halpusztulással kapcsolatban:

– Az összeszedett tetemeket 
beszállítottuk Nyíregyházára, az 
állati hulladékot megsemmisítő 
telepre. Most itt, a partról úgy tíz 
darab elhullott halat látok, de az 
önkormányzat kezeli a helyzetet 
a horgászokkal és az Öntözőfürt 
Szövetkezettel együtt. Rendszere-
sen figyeljük a partot, összeszed-
jük a még felbukkanó, elpusztult 
állatokat. Túlzó számok röpködnek 

az elpusztult állatok mennyiségé-
vel kapcsolatban, egyesek tonnányi 
pusztulást is emlegetnek, de sze-
rencsére nincs olyan nagyságren-
dű veszteség, mi 152 kilogramm 
állati tetemet vittünk be Nyíregy-
házára. Sajnos, az is probléma, 
hogy jelenleg az állam rendelkezik 
a holtág halgazdálkodási jogával, 
így nincs senki sem helyben, aki 
felelősen rendezhetné az ügyeket. 
Mi összefogtunk, hogy megold-
juk ezt a helyzetet. Úgy tudom, 
hogy az Öntözőfürt jó szándékkal 
nyitotta meg a zsilipet, hogy segít-
sen elvezetni a földeket elárasztó 
vizet, hiszen több száz szarvas-
marha takarmányozásáról van szó, 
de arra senki sem gondolt, hogy az 
a posványvíz károkat is okozhat. 
Talán túl hirtelen történt az egész, 
s a morotva nem tudta feldolgozni, 
felhígítani ezt a posványvizet – 
magyarázta Tiszanagyfalu vezető-
je, aki péntek este kapta a hírt a 
halpusztulásról, s azóta mindennap 
többször is megfordult a tó partján, 
irányítja és összefogja a környezet-
védelmi munkát.

– Mikor értesültem az esetről, 
még pénteken vissza kértem az 
Öntözőfürt Szövetkezettől a zsilip 
kulcsát. A zsilipet most már csak az 
önkormányzat fogja kezelni. Mivel 
a halpusztulás több nappal ezelőtt 
kezdődött, az elpusztult halak már 
a felszínre kerültek. Bízom abban, 
hogy újabb tetemmel már nem 
találkozunk. Remélem, az összefo-
gásnak köszönhetően ismét tiszta 
lesz a víz, visszatér az élet a nor-
mális kerékvágásba, és ismét jön-
nek hozzánk a horgászok, hiszen 
nagyon szép ez a környezet.

nem volt tömeges
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatalhoz, ahon-
nan a következő választ adta a 
felvetésre:

„Nagy-Morotva tiszai holtág 
tiszanagyfalui részén történt hal-
pusztulásról a Kormányhivatal 
munkatársa 2019. június 21-én, 
pénteken kapott értesítést. A beje-
lentést követően helyszíni szem-
lét tartott, valamint értesítette a 
természetvédelmi őrt, az illetékes 

környezetvédelmi és természetvé-
delmi szakembereket. A vizsgált 
terület, vagyis a Nagy-Morotva 
teljes vízfelülete közel 100 hektár. 
A halpusztulás akkor tekinthető 
tömegesnek, ha egy adott vízterü-
leten 7 napon belül több mint 50 
kg/ha mennyiségű hal pusztul el. 
Tehát a halpusztulás szakmai érte-
lemben nem volt tömeges mére-
tű, így a szemle lefolytatásán túl 
további halászati hatósági intézke-
désre nem került sor. A halpusztu-
lást kiváltó körülmények vizsgála-
ta, az esetleges károkozó kilétének 
felderítése folyamatban van. Az 
esetet megelőző hétvégén leesett, 
rendkívüli, több mint 140 mm csa-
padék fokozhatta az oxigénhiányt, 
ezzel korlátozva a halak életterét, 
valamint a nagymértékű esőzés 
káros bemosódásokat, esetleg a 
lágyiszapban felhalmozódott káros 
gázok felszabadulását is eredmé-
nyezhette. Ez okozhatta a víz elszí-
neződését is. A károk enyhítésére, 
megtérítésére, halak visszatelepíté-
sére jogszabályban rögzített támo-
gatás vehető igénybe.”

Vízkezelő Horgász Egyesületek 
részére!

Iszapbontó, valamint kémiai 
és biológiai egyensúlyfenntar-
tó, illetve újraindító baktérium 
törzsek elérhetőek Nyíregyházán 
a forgalmazónál. Amennyiben 
iszapos, algásodásra és „gazoso-
dásra” hajlamos a vizük, ezzel a 
készítménnyel megelőzhetjük és 
kezelhetjük a problémákat. Akár 
10-15 cm szerves iszap lebon-
tásának lehetősége egy szezon 
alatt!

Nálunk nincs kivonulási költ-
ség, nincs felmérési költség! 
Egyszeri vízvizsgálat történik! 
A készítménnyel történő mun-
ka annyira egyszerű, hogy bár-
ki elvégezheti a kezeléseket. 
A megfelelő baktérium törzset 
csak össze kell keverni vízzel, 
majd akár egy vödörrel, vagy egy 
locsolóval be kell juttatni a tóba. 
Ennyire egyszerű!

Kezdő dózis horgásztavak ese-
tén: tó adottságaitól, halállomá-
nyától és mennyiségétől függően 
2-10 kg/ha. Második dózis hor-
gásztavak esetén: (az első dózis 
után 3 héttel): általában a kezdő 
dózis fele. További kezelések 
(fenntartó dózis), illetve a nyá-
ri hónapok során (20º C feletti 
vízhőmérséklet) heti 0,5-1 kg/ha 
készítmény kijuttatása javasolt.

A készítményt kizárólag 18º 
C fölötti vízhőmérséklet esetén 
javasolt kijuttatni!
Garantált hatás:
–  Iszapréteg csökkentése, lágy-

iszap megszüntetése, káros 
gázok kialakulásának megelő-
zése

–  Szerves anyagok lebontása, túl-
zott mennyiségének szabályo-
zása, megszüntetése

–  A tó biológiai, lebontó folyama-
tainak helyreállítása

Szekeres Sándor

Nyíregyházán is forgalmazzák

Kétféle módon horgászha-
tunk az Adrián: a vízpart-

ról és csónakból. A csónak-
ból, hajóról való horgászat és 
a partról történő horgászat is 
engedélyköteles lett.

Válasszunk olyan felszerelést, 
amit nem sajnálunk! Ez fontos 
szempont, hiszen a sós víz bizony 
kikezd minden olyan felszerelést, ami 
nem a tengerparti sós vízre és légkörre 
készült.

Hagyjunk otthon minden szuper 
csalit és etetőanyagot! A tengeri halak 
rá se hederítenek az itthonról vitt szu-
per etetőanyagainkra, nem csoda, kis-
sé más közegben élnek. Nyugodtam 
lemehetünk a partra mindenféle csali 
nélkül, fogunk ott találni bőven olyat, 
amit imádni fognak az áldozataink.

Vigyünk magunkkal jó kést és 
keressünk 1 jó követ... Ne cso-
dálkozzatok, kagylót kell gyűjteni 
a horgászat előtt. Kétféle kagylót 
ajánlok. Az első a fekete kagyló, 
amit nagyon szeretnek a halak, csak 
könnyen lecuppantják a horogról, ezt 
könnyedén begyűjthetjük, telepekbe 
szerveződve élnek. Késsel tudjuk a 
legkönnyebben felszedni ezeket, de 
kézzel is begyűjthetők. Ja, és a kő? 
Hát azzal törjük fel őket. A másik a 
kövekre tapadó kagyló, amit viszont 
csakis késsel tudunk felfeszíteni. Ez 
nem olyan zamatos, viszont jóval 
keményebb a húsa, így nem tudják 
olyan könnyen lecuppantani a halak. 
Max. 5 bedobásra használjuk, utána 
elveszíti zamatát és nem fognak rá 
harapni.

A kifogott halakból remek halász-
lét vagy sült halat készíthetünk

kell-e a tengerre 
horgászengedély?

Több internetes fórumon is meg-
jelentek olyan információk, misze-
rint, ha Horvátországba megyünk 
nyaralni, a tengerre nem kell hor-
gászengedélyt váltanunk. 

Nos, a hír nem igaz. Bár a horvát 
szállásadók – tudatlanságból vagy 
azért, hogy magukhoz csábítsák a 
turistákat – szeretik azt mondani, 
hogy nem kell a tengerre engedélyt 
váltani, ez a valóságban nem így 
van. Akár partról, akár csónakból, 
akár csak egy kis spiccbottal horgá-
szunk a horvát Adrián, a engedély 
kiváltása kötelező. Az ellenőrzés 
nem túl sűrű, de ha belefutunk egy-
be, bizony borsos árat fizethetünk a 
tengeri engedély hiánya miatt.

A Horvát Földművelésügyi 
Minisztérium honlapján horvát és 
angol nyelven is elérhető az az 
oldal, ahol online meg lehet vásárol-
ni az engedélyt 1,3,7 vagy 30 napra. 
A rendszer teljesen turistabarát, nem 
szükséges a vásárláshoz regisztrá-
ció, horgászvizsga stb. és a leggyak-
rabban felmerülő kérdéseket, illetve 
válaszokat is összeszedték ezen az 
oldalon. Természetesen nem csak 
interneten, hanem hagyományos 
módon, a horvátországi tengerpar-
ti kikötőkben is megvásárolható a 
területi engedély az Adriára.

Ha tonhalazó túrára megyünk, a 
horgászatot szervező cég általában 
intézi az engedélyt is.

Horgásszunk az Adrián

A mándoki a Ho-Ho Horgász 
Egyesület gyereknapi horgászver-

senyén is kitettek magukért a részt-
vevők.

Kitettek magukért

A gyermeknapon gyönyörű 
napfényes időben gyülekeztünk 
a Tiszadobi-holtág megjelölt sza-
kaszán. Az elnök köszöntötte a 
megjelenteket, külön a gyerme-
keket gyermeknap alkalmából.

A verseny megkezdése előtt 
minden versenyző kapott az 
egyesülettől egy 4 m-es spicc-
botot a hozzá járó felszereléssel. 
Etetőanyag és csali (csonti), vala-
mint frissítő is kiosztására került. 
A verseny kezdetét kürtszó jelez-
te. A megmérettetés 2 órás volt, 
ez alatt minden versenyző 1 db. 
úszós szerelékkel tehette próbára 
a szerencséjét. A kifogott hal-
fajok zömében keszegfélék vol-
tak (sneci, vörösszárnyú keszeg, 
bodorka, dévérkeszeg, pár db. 
naphal, compó, csapósügér).

A felsős kategóriában az első 

helyen 1290 ponttal, 52 db. hallal 
Szabó Zalán végzett. A második 
helyezett 1130 ponttal Tóth Attila 
lett míg a harmadik Tóth Adrián 
875 ponttal.

Az alsós évfolyamnál az első 
helyezett Korotki Csaba 830 pon-
tot gyűjtött 37 db. hallal, a máso-
dik Korotki Mirella 660 pontot 
32. db hallal, míg a harmadik 
Balogh Viktor 560 pontot gyűj-
tött 26. db hallal.

Az eredményhirdetésre felso-
rakozott gyerekek nagy örömmel 
vették át a pályázat révén kapott 
díjakat és oklevelet. A verseny 
végén a dobogós helyezettek 
mellett minden versenyzőt meg-
ajándékoztunk apró a horgászat-
hoz szükséges horgászeszközök-
kel (zsinór, úszó stb.).

Oláh Károly elnök

Horgászfelszerelés ajándékba

Villantó_2019_06.indd   4 2019. 07. 02.   17:34:13



8
2019. július

Villantó 5
 2019. július

Villantó

Szép fogási eredmények is születtek
2018. június 8-án, szombaton tartotta 

szokásos házi horgászversenyét 
a Császárszállás Horgász Egyesület. 
A verseny helyszínéül a nyíregyházi 
Bujtosi-tó szolgált. 

A tó és környéke nagy volumenű rekonstruk-
ción esett át, mely éppen a napokban fejeződött 
be. Így nagyon szép, kulturált környezetben 
tölthettek el egy napot a versenyen indulók. 

A reggel 7 órai regisztráció után 31 fel-
nőtt, 3 női, és 4 gyerek horgász foglalta el az 
előzőleg kisorsolt helyeket. A versenyzőket a 
Bujtosi Sporthorgász Egyesület házigazdája-
ként Fekésházy Gábor köszöntötte, aki elmond-
ta a tóra jellemző fogási lehetőségeket, alkal-
mazható módszereket. 

A három órás versenyben szép fogási ered-
mények is születtek, a nagy kánikula ellenére. 
A gyerekek is derekasan helyt álltak, sőt több 
felnőtt versenyzőt maguk mögött hagyva, ered-
ményesen horgásztak. 

A verseny végén illetve közben, (mert a 
nagyobb halat azonnal mérlegelés után visz-
szaengedték a vízbe) a mérlegelőknek is akadt 
feladatuk, mert sok versenyzőnek nem maradt 
üres a haltartója. Összesen: több mint 12 kg 
halat fogtak. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. helyezett Orgován 

Márton Róbert 4 700 gr, II. Papp István 1 060 
gr, III. Kelemen Tibor 940 gr, IV. Oravecz 
Tibor Róbert 820 gr, V. Gelegonya András 560 
gr, VI. Nyalka Miklós 230 gr, VII. Szigetvári 
Péter 7 gr.
Női kategóriában: I. Bajkó Tamásné 1 796 
gr, II. Bajkó Judit 520 gr, III. Oravecz Tibor 
Gáborné 340 gr.
Gyermek kategóriában: I. Orgován Róbert 
920 gr, II. Nagy Nimród 540 gr.

A felsorolt helyezettek értékes horgászfelsze-
reléseket nyertek. A verseny végén az egyesület 
még mindenkit vendégül látott egy babgulyás-
sal, amit a Nyíri Fészek Étterem kiszállított a 
helyszínre. 

Reméljük jövőre is találkozunk!

A Császárszállás Horgász Egyesület 
Vezetősége nevében:

Fesztóry Sándor elnök 

A Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület is meg-
rendezte a szokásos gyermeknapi 
horgászversenyét 26 gyerek rész-
vételével. 19 felső tagozatos és 7 
alsó tagozatos versenyző küzdött 
a díjakért, bár a kisebbek voltak 
kevesebben, ők fogtak több halat. 
Papp Szabolcs (7 éves) 66 db, 
Marcsek Emma (8 éves) 40 db, 
Villás Levente 7 db halat fogott. 
A felsősöknél Molnár Kinga 32 
db hallal szerezte meg az első 
helyet, Mocsár Dániel egy jó haj-
rának köszönhetően 19 darabbal 
lett második, Budalik Levente 
jött be a harmadik helyre. A ked-
vező időjárás is hozzájárult a jó 

hangulatú versenyhez, szép dél-
előttöt tölthettünk együtt a gye-
rekekkel.

Marcsek Balázs

Május 26-án megtartotta 
hagyományos gyermeknapi hor-
gászversenyét a Rakamazi Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület, melyen 18 fiatal horgász 
két kategóriában mérte össze a 
tudását.

A „kicsik” versenyének ered-
ményei: 1. helyezett: Lipták 
Levente 14 hal, 2. Petrikovits 
Áron 9 hal, 3. Bancsók Botond 
8 hal. A „nagyok” versenyének 
eredményei: 1. Borbély Márk 25 
hal, 2. Balogh Zsófia 17 hal, 3. 
Orosz Bence 11 hal.

A vízpart közelében megjelenő 
naphalak, vörösszárnyú keszegek 

és a bodorkák tették még szebbé 
az eső utáni csillogóan fényes 
napot. A pályázaton nyert értékes 
ajándékokat boldogan vették át 
a győztesek, de a gyermeknapra 
való tekintettel, minden verseny-
ző kapott emléktárgyat, oklevelet.

Biri Imre

A fehérgyarmati Téglagyár 
Üzemi Horgászegyesület 25 
résztvevővel rendezte meg gyer-
meknapi versenyét.

Kellemes, napsütéses időben 
reggel 07.00-kor regisztráció-
val kezdődött a rendezvény. A 
versenyre egységesen az egye-
sületünk saját költségén bizto-
sított horgászfelszerelést (botot, 
zsinórt, úszót, horgot), valamint 
csalit és etetőanyagot. A verseny-
ző gyerekek többnyire a fehér-
gyarmati iskolákból kerültek 
ki, de például Szatmárcsekéből 
4 fő hátrányos helyzetű álla-

mi gondozott gyermek is 
részt vett. Voltak Kömörőből, 
Hermánszegről, Nyírkátáról, 
Nábrádról, Tunyogmatolcsról is 
gyerekek, tehát térségi rendez-
vényről beszélhetünk. A verseny 
végén minden gyerek megkapta 
azt a botot emlékbe, amelyikkel 
horgászott, valamint emléklapot 
állítottunk ki minden résztvevő 
számára. A sikeren és a résztve-
vők boldogságán felbuzdulva a 
vezetőségünk úgy döntött, hogy 
minden évben megrendezi a gye-
reknapi horgászversenyt!

Hopka András

A tiszavasvári Alkaloida Lom-
bik Horgászegyesület idén is – a 
nehézségek ellenére is – megtar-
totta a gyermeknapi horgászverse-
nyét. Mivel nem tudtuk a Kacsá-
son megrendezni, a tiszalöki Új 
Élet Horgász Egyesület felaján-
lotta a Kenyérgyári-holtágat.

Az előzetesen bejelentkezett 23 
gyermekből csak 10-en jöttek el 
végül. Néhány gyermeknek nem 
volt megfelelő felszerelése, azok-
nak az egyesület biztosított min-
den kelléket. Kiosztásra kerültek 
az előre elkészített etetőanyagok 
és a csalizó csontkukacok is. 

Mindenki szépen fogta a hala-
kat. Összesen 205 db halat, közel 
13 kg súlyban sikerült fogniuk! 

A verseny végén, a helyszínen 
főzött babgulyással vendégeltük 
meg a gyermekeket és a hozzá-
tartozókat is.

A kicsik fogtak több halat

Naphalak és vörösszárnyú 
keszegek

Jövőre is megrendezzük

Kölcsön vízen versenyeztünk

Gyermeknapi horgászversenyek
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Két-ponton múlt a megyei csapatbajnokság

Újra Leveleken horgászhattunk

A hosszú tél után és az 
előző héten megrendezett 

Tavasz Kupa fogásai után 
sokan vágyódtak már egy kis 
versenyre. 

Kiváló lehetőséget adott erre az 
áprilisban megrendezésre kerülő 
megyei évadnyitó horgászverseny 
a Kocsordi Kirva-lapos horgász-
tavon. A korábbi évekhez képest 
népes mezőny vágott neki e nemes 
viadalnak. A régen látott ismerő-
sök üdvözlése, a megnyitó és a 
sorsolás után mindenki elfoglalta 
a rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
két szektorra lett osztva a pálya 
az esélyek kiegyenlítése érdeké-
ben. Az áprilisra jellemző napfé-
nyes, kissé hűvös idő és a frissen 
betelepített keszegek igen csak 
felborították a kocsordi pályán 

megszokott taktikákat. Akik már 
kifejezetten készültek, vagy idő-
ben felismerték a bandákban járó 
keszegek horogra csalásának tit-
kát, azok szép eredményeket értek 
el szektorukban. Az idén a beug-
ró pontyok nem igazán tudták 
befolyásolni a végeredményt. A 
nagyobb kárászokból viszont szép 
fogásokat lehetet elérni. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
keszeg –kárász megfogásáért. A 
mérlegelés előtt a napi fogásokat 
nézve nehéz lett volna megtippelni 
a végeredményt. A szektorlapok 
összesítése után az eredményhir-
detésre került sor, ahol a díjakat 
Virág Imre a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
Elnöke és Jakab János a Kraszna 
H.E. Elnöke adta át.

U-15: 1. Biró Attila 5990 g, 2. Jakab 
Dávid 2965 g, 3. Sajtos Vencel 1965 
g. Női: 1. Alvári Krisztina 1250 g, 
2. Biró Beáta 1055 g, 3. Horváth 
Istvánné 170 g. Felnőtt: 1. Vadon 
Roland 9170 g, 2. Bartha András 
6340 g, 3. Sebők Zsolt 8555 g, 4. 
Sándor Zoltán 5190 g, 5. Vadon 
Dániel 7635 g. Fenekezős: 1. Sveda 
Tamás 4700 g, 2. Simon Dániel 
3275 g, 3. Katona Sándor 1790 g

Természetesen a horgászverse-
nyek elengedhetetlen kelléke, a 
babgulyás most sem maradhatott el. 
A bátrabbak és az éhesebbek még 
repetát is kérhettek belőle.

A Kocsordi-tó most meglepte a 
horgászokat bőséges halállományá-
val, így mindenki jól érezte magát 
és szép fogásokat értek el az év első 
megyei versenyén.  

Szilágyi Imre

Júniusban rendhagyó 
módon az idén is a kis-

vár dai Bágeri-tavak adtak 
otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak. Sajnos csak öt 
csapat adta le nevezését, így 
nem volt nehéz a kategóriák 
szétosztása. 

Az első tóra az U-15-ös, U-20-as 
és az U 25 szektort, a másodikra 
a nőket és a négy felnőtt szektort 
helyeztük el. A pálya így több 
különálló részre lett felbontva. A 

reggeli megnyitó és a csapatveze-
tők rövid tájékoztatása után követ-
kezett a sorsolás, a sok szélső hely 
miatt, a már jó bevált rajtráccsal 
történt, ami igen csak leegyszerű-
sítette a sorsolást és a csapatve-
zetők munkáját. A csapatok nagy 
része a tavalyi versenyen tapasztalt 
bőséges pontyfogásokra alapozta 
taktikáját. Természetesen az apró 
halazás (snecizés), mint menekü-
lő útvonal, egy-két versenyzőnek 
most is jó szolgálatot tett. Akik 
viszont kiülték a nagyobb hala-

kat, azok is értékes pontokat sze-
rezhettek csapatuknak. Az idén 
többségében a kárászok megfo-
gásával lehetett stabil eredményt 
elérni. Három óra elteltével az 
U-15, U-20 szektorok mérlegelése 
következett. Aztán egy óra múlva 
következett a felnőtt szektoroké. 
A csapatvezetők már mérlegelés 
közben számolgatták saját és a 
rivális csapatok pontjait, latolgatva 
nyerési esélyüket. Az idén nagyon 
szorosra sikerült a végeredmény, 
csak két pontok voltak a csapatok 

közt. Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke és Timku Tamás a Dolgo-
zók HE. versenyfelelőse adta át. 
A nyertesek csapatonként egy-egy 
kupát kaptak, valamint a csapatta-
gok egy-egy érmet. 
1. Vasutas HE. 20 pont
2. Apagy HE. 22 pont  
3. Új Élet HE. Tiszalök  24 pont 
4. Kraszna HE. Kocsord 26 pont 
5. Nagykálló SHE. 28 pont 

Szilágyi Imre

Értékes ajándékot vehettek át
Május 26-án, vasárnap Nyíregy-

házán, a szépséges Bujtosi-tavon 
megtartottuk az Ifjúsági Horgász-
viadal 3. megyei döntőjét. Hat fel-
készült középiskolás horgász, négy 
versenyszámban mérte össze tudá-
sát. A tesztlap kitöltése általában 
nem okozott problémát, de a kér-
dések felületes átolvasása, többször 
hibához vezetett. A szereléses fel-
adatnál a páternoszter csomó elké-
szítése okozott némi gondot két 
versenyzőnél. A célba dobás álta-

lában jól ment a gyakorlásnál, de a 
felmérésnél, versenyláz megviccelt 
néhány fiút. Végül a döntés a halfo-
gásra maradt. Az időjárás csodálatos 
volt, de a halak kapókedve lehetett 
volna jobb is. Azért, ha lassan is, 
de jöttek a kárászok, dévérek és 
néhány apró ponty is.

A szoros versenyt újra Heinrich 
István, a Bujtos Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagja 
nyerte, immár harmadik alkalom-
mal. Második helyezett lett Polyák 
Andor, az Alkaloida Lombik Hor-
gászegyesület horgásza, szoros 
küzdelemben Dankó Robival, a 
Rakamazi Cormorán Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület ruti-
nos versenyzőjével. Az első három 
helyezett értékes ajándékot vehe-
tett át, de a gyermeknapra való 
tekintettel minden versenyző kapott 

ajándékot. A díja-
kat Virág Imre, a 
megyei szövetség 
elnöke adta át, de 
a versenyzők és a 
szervezők közösen 
elfogyasztott menüje 
a McDolnald’s-ban 
is nagy sikert ara-
tott. Az első három 
helyezett részt vehet 
a Mohosz Országos 
Ifjúsági Horgászvia-
dalán a Tisza-tónál.

Biri Imre

Megyei egyéni 
bajnokság

Sok év után sok horgász örö-
mére, újra a Leveleki-víztározó 
keresztgátján került megrendezésre 
az egyéni bajnokság, bár a nevezők 
létszáma ezt nem tükrözte, sokan 
nem éltek a lehetőséggel. Reg-
gel a megszokottól eltérően nem a 
pályán, hanem a Sirály étteremben 
került sor a megnyitóra. Rövid név-

sor egyez-
tetés után 
a megyei 
v e r s e n y 
szakbizott-
ság elnöke 
S z i l á g y i 
Imre szólt 
néhány szót 
a megje-
l e n t e k h e z 
és ismertet-

te a napirendet. A megnyitó és a 
sorsolás után a versenyzők elfog-
lalták helyeiket és következett a 
kétfordulós verseny első három 
órája. Hamar rá kellett jönniük a 
horgászoknak, hogy az edzéseken 

tapasztalt lehetőségek, módsze-
rek és természetesen a bőséges 
keszeg fogások messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Sajnos a halak 
kapókedve nem igazán tükrözte a 
tó fehér halállományának bőségét. 
Hamar eltelt az első három óra 
és a mérlegelés alapján, akik a 
snecik és a törpeharcsák megfogást 
választották, azok szép fogással 
zárhatták az első fordulót. 

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek. A második for-
dulót - a kiírástól eltérően - egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni. 
Az előző forduló hibáiból tanulva, 

többen új taktikát dolgoztak ki. 
Mérlegeléskor már látszott a ver-
senyzők jól átgondolt taktikájának 
eredménye. Az első fordulóban 
mért fogások megduplázódtak, sőt 
még hét kilogramm feletti számo-
kat is mutatott a mérleg számlapja, 
amit az első fordulóhoz hasonlóan 
a snecik és a törpeharcsák adták.

A fordulók gyors összesítése 
után következett az eredményhir-
detés. A kupákat Szűcs Sándor, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Horgász Szövetség Elnökségének 
tagja adta át. Ezúton is gratulálunk 
Luzsinszky Tamásnak a megye-
bajnoki címéhez, a díjazottaknak 
a sikeres szereplésükhöz, és a ver-
senyzőknek a kitartásukhoz, hogy 

ebben a kánikulában is végigülték, 
végig küzdötték a két fordulót.

U-15: 
1. Csonka László Levente 3 pont 4935 g 
2. Bíró Attila 3 pont 4400 g 
3. Juhász Viktória 6 pont   660 g

női:
1. Szűcs Éva  2 pont  10635 g 
2. Bíró Beáta 4 pont  5785 g

U-25:
1. Mikita Ádám 2 pont  9160 g 
2. Tóth Imre 4 pont 7395 g 

Felnőtt: 
1. Luzsinszky Tamás 2 pont 10375 g 
2. Sebők Zsolt 4 pont 10080 g 
3. Vadon Dániel 4pont 9930 g 
4. Varga Albert 6 pont 8955 g 
5. Kovács György 6 pont 8870 g

Szilágyi Imre

Hosszú tél után megyei évadnyitó 
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Két-ponton múlt a megyei csapatbajnokság

Újra Leveleken horgászhattunk

A hosszú tél után és az 
előző héten megrendezett 

Tavasz Kupa fogásai után 
sokan vágyódtak már egy kis 
versenyre. 

Kiváló lehetőséget adott erre az 
áprilisban megrendezésre kerülő 
megyei évadnyitó horgászverseny 
a Kocsordi Kirva-lapos horgász-
tavon. A korábbi évekhez képest 
népes mezőny vágott neki e nemes 
viadalnak. A régen látott ismerő-
sök üdvözlése, a megnyitó és a 
sorsolás után mindenki elfoglalta 
a rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
két szektorra lett osztva a pálya 
az esélyek kiegyenlítése érdeké-
ben. Az áprilisra jellemző napfé-
nyes, kissé hűvös idő és a frissen 
betelepített keszegek igen csak 
felborították a kocsordi pályán 

megszokott taktikákat. Akik már 
kifejezetten készültek, vagy idő-
ben felismerték a bandákban járó 
keszegek horogra csalásának tit-
kát, azok szép eredményeket értek 
el szektorukban. Az idén a beug-
ró pontyok nem igazán tudták 
befolyásolni a végeredményt. A 
nagyobb kárászokból viszont szép 
fogásokat lehetet elérni. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
keszeg –kárász megfogásáért. A 
mérlegelés előtt a napi fogásokat 
nézve nehéz lett volna megtippelni 
a végeredményt. A szektorlapok 
összesítése után az eredményhir-
detésre került sor, ahol a díjakat 
Virág Imre a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
Elnöke és Jakab János a Kraszna 
H.E. Elnöke adta át.

U-15: 1. Biró Attila 5990 g, 2. Jakab 
Dávid 2965 g, 3. Sajtos Vencel 1965 
g. Női: 1. Alvári Krisztina 1250 g, 
2. Biró Beáta 1055 g, 3. Horváth 
Istvánné 170 g. Felnőtt: 1. Vadon 
Roland 9170 g, 2. Bartha András 
6340 g, 3. Sebők Zsolt 8555 g, 4. 
Sándor Zoltán 5190 g, 5. Vadon 
Dániel 7635 g. Fenekezős: 1. Sveda 
Tamás 4700 g, 2. Simon Dániel 
3275 g, 3. Katona Sándor 1790 g

Természetesen a horgászverse-
nyek elengedhetetlen kelléke, a 
babgulyás most sem maradhatott el. 
A bátrabbak és az éhesebbek még 
repetát is kérhettek belőle.

A Kocsordi-tó most meglepte a 
horgászokat bőséges halállományá-
val, így mindenki jól érezte magát 
és szép fogásokat értek el az év első 
megyei versenyén.  

Szilágyi Imre

Júniusban rendhagyó 
módon az idén is a kis-

vár dai Bágeri-tavak adtak 
otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak. Sajnos csak öt 
csapat adta le nevezését, így 
nem volt nehéz a kategóriák 
szétosztása. 

Az első tóra az U-15-ös, U-20-as 
és az U 25 szektort, a másodikra 
a nőket és a négy felnőtt szektort 
helyeztük el. A pálya így több 
különálló részre lett felbontva. A 

reggeli megnyitó és a csapatveze-
tők rövid tájékoztatása után követ-
kezett a sorsolás, a sok szélső hely 
miatt, a már jó bevált rajtráccsal 
történt, ami igen csak leegyszerű-
sítette a sorsolást és a csapatve-
zetők munkáját. A csapatok nagy 
része a tavalyi versenyen tapasztalt 
bőséges pontyfogásokra alapozta 
taktikáját. Természetesen az apró 
halazás (snecizés), mint menekü-
lő útvonal, egy-két versenyzőnek 
most is jó szolgálatot tett. Akik 
viszont kiülték a nagyobb hala-

kat, azok is értékes pontokat sze-
rezhettek csapatuknak. Az idén 
többségében a kárászok megfo-
gásával lehetett stabil eredményt 
elérni. Három óra elteltével az 
U-15, U-20 szektorok mérlegelése 
következett. Aztán egy óra múlva 
következett a felnőtt szektoroké. 
A csapatvezetők már mérlegelés 
közben számolgatták saját és a 
rivális csapatok pontjait, latolgatva 
nyerési esélyüket. Az idén nagyon 
szorosra sikerült a végeredmény, 
csak két pontok voltak a csapatok 

közt. Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke és Timku Tamás a Dolgo-
zók HE. versenyfelelőse adta át. 
A nyertesek csapatonként egy-egy 
kupát kaptak, valamint a csapatta-
gok egy-egy érmet. 
1. Vasutas HE. 20 pont
2. Apagy HE. 22 pont  
3. Új Élet HE. Tiszalök  24 pont 
4. Kraszna HE. Kocsord 26 pont 
5. Nagykálló SHE. 28 pont 

Szilágyi Imre

Értékes ajándékot vehettek át
Május 26-án, vasárnap Nyíregy-

házán, a szépséges Bujtosi-tavon 
megtartottuk az Ifjúsági Horgász-
viadal 3. megyei döntőjét. Hat fel-
készült középiskolás horgász, négy 
versenyszámban mérte össze tudá-
sát. A tesztlap kitöltése általában 
nem okozott problémát, de a kér-
dések felületes átolvasása, többször 
hibához vezetett. A szereléses fel-
adatnál a páternoszter csomó elké-
szítése okozott némi gondot két 
versenyzőnél. A célba dobás álta-

lában jól ment a gyakorlásnál, de a 
felmérésnél, versenyláz megviccelt 
néhány fiút. Végül a döntés a halfo-
gásra maradt. Az időjárás csodálatos 
volt, de a halak kapókedve lehetett 
volna jobb is. Azért, ha lassan is, 
de jöttek a kárászok, dévérek és 
néhány apró ponty is.

A szoros versenyt újra Heinrich 
István, a Bujtos Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagja 
nyerte, immár harmadik alkalom-
mal. Második helyezett lett Polyák 
Andor, az Alkaloida Lombik Hor-
gászegyesület horgásza, szoros 
küzdelemben Dankó Robival, a 
Rakamazi Cormorán Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület ruti-
nos versenyzőjével. Az első három 
helyezett értékes ajándékot vehe-
tett át, de a gyermeknapra való 
tekintettel minden versenyző kapott 

ajándékot. A díja-
kat Virág Imre, a 
megyei szövetség 
elnöke adta át, de 
a versenyzők és a 
szervezők közösen 
elfogyasztott menüje 
a McDolnald’s-ban 
is nagy sikert ara-
tott. Az első három 
helyezett részt vehet 
a Mohosz Országos 
Ifjúsági Horgászvia-
dalán a Tisza-tónál.

Biri Imre

Megyei egyéni 
bajnokság

Sok év után sok horgász örö-
mére, újra a Leveleki-víztározó 
keresztgátján került megrendezésre 
az egyéni bajnokság, bár a nevezők 
létszáma ezt nem tükrözte, sokan 
nem éltek a lehetőséggel. Reg-
gel a megszokottól eltérően nem a 
pályán, hanem a Sirály étteremben 
került sor a megnyitóra. Rövid név-

sor egyez-
tetés után 
a megyei 
v e r s e n y 
szakbizott-
ság elnöke 
S z i l á g y i 
Imre szólt 
néhány szót 
a megje-
l e n t e k h e z 
és ismertet-

te a napirendet. A megnyitó és a 
sorsolás után a versenyzők elfog-
lalták helyeiket és következett a 
kétfordulós verseny első három 
órája. Hamar rá kellett jönniük a 
horgászoknak, hogy az edzéseken 

tapasztalt lehetőségek, módsze-
rek és természetesen a bőséges 
keszeg fogások messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Sajnos a halak 
kapókedve nem igazán tükrözte a 
tó fehér halállományának bőségét. 
Hamar eltelt az első három óra 
és a mérlegelés alapján, akik a 
snecik és a törpeharcsák megfogást 
választották, azok szép fogással 
zárhatták az első fordulót. 

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek. A második for-
dulót - a kiírástól eltérően - egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni. 
Az előző forduló hibáiból tanulva, 

többen új taktikát dolgoztak ki. 
Mérlegeléskor már látszott a ver-
senyzők jól átgondolt taktikájának 
eredménye. Az első fordulóban 
mért fogások megduplázódtak, sőt 
még hét kilogramm feletti számo-
kat is mutatott a mérleg számlapja, 
amit az első fordulóhoz hasonlóan 
a snecik és a törpeharcsák adták.

A fordulók gyors összesítése 
után következett az eredményhir-
detés. A kupákat Szűcs Sándor, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Horgász Szövetség Elnökségének 
tagja adta át. Ezúton is gratulálunk 
Luzsinszky Tamásnak a megye-
bajnoki címéhez, a díjazottaknak 
a sikeres szereplésükhöz, és a ver-
senyzőknek a kitartásukhoz, hogy 

ebben a kánikulában is végigülték, 
végig küzdötték a két fordulót.

U-15: 
1. Csonka László Levente 3 pont 4935 g 
2. Bíró Attila 3 pont 4400 g 
3. Juhász Viktória 6 pont   660 g

női:
1. Szűcs Éva  2 pont  10635 g 
2. Bíró Beáta 4 pont  5785 g

U-25:
1. Mikita Ádám 2 pont  9160 g 
2. Tóth Imre 4 pont 7395 g 

Felnőtt: 
1. Luzsinszky Tamás 2 pont 10375 g 
2. Sebők Zsolt 4 pont 10080 g 
3. Vadon Dániel 4pont 9930 g 
4. Varga Albert 6 pont 8955 g 
5. Kovács György 6 pont 8870 g

Szilágyi Imre

Hosszú tél után megyei évadnyitó 
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Szép fogási eredmények is születtek
2018. június 8-án, szombaton tartotta 

szokásos házi horgászversenyét 
a Császárszállás Horgász Egyesület. 
A verseny helyszínéül a nyíregyházi 
Bujtosi-tó szolgált. 

A tó és környéke nagy volumenű rekonstruk-
ción esett át, mely éppen a napokban fejeződött 
be. Így nagyon szép, kulturált környezetben 
tölthettek el egy napot a versenyen indulók. 

A reggel 7 órai regisztráció után 31 fel-
nőtt, 3 női, és 4 gyerek horgász foglalta el az 
előzőleg kisorsolt helyeket. A versenyzőket a 
Bujtosi Sporthorgász Egyesület házigazdája-
ként Fekésházy Gábor köszöntötte, aki elmond-
ta a tóra jellemző fogási lehetőségeket, alkal-
mazható módszereket. 

A három órás versenyben szép fogási ered-
mények is születtek, a nagy kánikula ellenére. 
A gyerekek is derekasan helyt álltak, sőt több 
felnőtt versenyzőt maguk mögött hagyva, ered-
ményesen horgásztak. 

A verseny végén illetve közben, (mert a 
nagyobb halat azonnal mérlegelés után visz-
szaengedték a vízbe) a mérlegelőknek is akadt 
feladatuk, mert sok versenyzőnek nem maradt 
üres a haltartója. Összesen: több mint 12 kg 
halat fogtak. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. helyezett Orgován 

Márton Róbert 4 700 gr, II. Papp István 1 060 
gr, III. Kelemen Tibor 940 gr, IV. Oravecz 
Tibor Róbert 820 gr, V. Gelegonya András 560 
gr, VI. Nyalka Miklós 230 gr, VII. Szigetvári 
Péter 7 gr.
Női kategóriában: I. Bajkó Tamásné 1 796 
gr, II. Bajkó Judit 520 gr, III. Oravecz Tibor 
Gáborné 340 gr.
Gyermek kategóriában: I. Orgován Róbert 
920 gr, II. Nagy Nimród 540 gr.

A felsorolt helyezettek értékes horgászfelsze-
reléseket nyertek. A verseny végén az egyesület 
még mindenkit vendégül látott egy babgulyás-
sal, amit a Nyíri Fészek Étterem kiszállított a 
helyszínre. 

Reméljük jövőre is találkozunk!

A Császárszállás Horgász Egyesület 
Vezetősége nevében:

Fesztóry Sándor elnök 

A Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület is meg-
rendezte a szokásos gyermeknapi 
horgászversenyét 26 gyerek rész-
vételével. 19 felső tagozatos és 7 
alsó tagozatos versenyző küzdött 
a díjakért, bár a kisebbek voltak 
kevesebben, ők fogtak több halat. 
Papp Szabolcs (7 éves) 66 db, 
Marcsek Emma (8 éves) 40 db, 
Villás Levente 7 db halat fogott. 
A felsősöknél Molnár Kinga 32 
db hallal szerezte meg az első 
helyet, Mocsár Dániel egy jó haj-
rának köszönhetően 19 darabbal 
lett második, Budalik Levente 
jött be a harmadik helyre. A ked-
vező időjárás is hozzájárult a jó 

hangulatú versenyhez, szép dél-
előttöt tölthettünk együtt a gye-
rekekkel.

Marcsek Balázs

Május 26-án megtartotta 
hagyományos gyermeknapi hor-
gászversenyét a Rakamazi Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület, melyen 18 fiatal horgász 
két kategóriában mérte össze a 
tudását.

A „kicsik” versenyének ered-
ményei: 1. helyezett: Lipták 
Levente 14 hal, 2. Petrikovits 
Áron 9 hal, 3. Bancsók Botond 
8 hal. A „nagyok” versenyének 
eredményei: 1. Borbély Márk 25 
hal, 2. Balogh Zsófia 17 hal, 3. 
Orosz Bence 11 hal.

A vízpart közelében megjelenő 
naphalak, vörösszárnyú keszegek 

és a bodorkák tették még szebbé 
az eső utáni csillogóan fényes 
napot. A pályázaton nyert értékes 
ajándékokat boldogan vették át 
a győztesek, de a gyermeknapra 
való tekintettel, minden verseny-
ző kapott emléktárgyat, oklevelet.

Biri Imre

A fehérgyarmati Téglagyár 
Üzemi Horgászegyesület 25 
résztvevővel rendezte meg gyer-
meknapi versenyét.

Kellemes, napsütéses időben 
reggel 07.00-kor regisztráció-
val kezdődött a rendezvény. A 
versenyre egységesen az egye-
sületünk saját költségén bizto-
sított horgászfelszerelést (botot, 
zsinórt, úszót, horgot), valamint 
csalit és etetőanyagot. A verseny-
ző gyerekek többnyire a fehér-
gyarmati iskolákból kerültek 
ki, de például Szatmárcsekéből 
4 fő hátrányos helyzetű álla-

mi gondozott gyermek is 
részt vett. Voltak Kömörőből, 
Hermánszegről, Nyírkátáról, 
Nábrádról, Tunyogmatolcsról is 
gyerekek, tehát térségi rendez-
vényről beszélhetünk. A verseny 
végén minden gyerek megkapta 
azt a botot emlékbe, amelyikkel 
horgászott, valamint emléklapot 
állítottunk ki minden résztvevő 
számára. A sikeren és a résztve-
vők boldogságán felbuzdulva a 
vezetőségünk úgy döntött, hogy 
minden évben megrendezi a gye-
reknapi horgászversenyt!

Hopka András

A tiszavasvári Alkaloida Lom-
bik Horgászegyesület idén is – a 
nehézségek ellenére is – megtar-
totta a gyermeknapi horgászverse-
nyét. Mivel nem tudtuk a Kacsá-
son megrendezni, a tiszalöki Új 
Élet Horgász Egyesület felaján-
lotta a Kenyérgyári-holtágat.

Az előzetesen bejelentkezett 23 
gyermekből csak 10-en jöttek el 
végül. Néhány gyermeknek nem 
volt megfelelő felszerelése, azok-
nak az egyesület biztosított min-
den kelléket. Kiosztásra kerültek 
az előre elkészített etetőanyagok 
és a csalizó csontkukacok is. 

Mindenki szépen fogta a hala-
kat. Összesen 205 db halat, közel 
13 kg súlyban sikerült fogniuk! 

A verseny végén, a helyszínen 
főzött babgulyással vendégeltük 
meg a gyermekeket és a hozzá-
tartozókat is.

A kicsik fogtak több halat

Naphalak és vörösszárnyú 
keszegek

Jövőre is megrendezzük

Kölcsön vízen versenyeztünk

Gyermeknapi horgászversenyek
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Elpusztult halak a János-tóban
A helyszíni szemle során 

több ponton is méréseket 
végeztek a szakemberek.

Elpusztult halakról készült fotók 
borzolják a kedélyeket az egyik 
népszerű közösségi oldalon. A 
fényképek a Balsa melletti János-
tónál készültek, s a természetet 
szerető és védő emberek számá-
ra igencsak döbbenetes látványt 
nyújtanak.

Mentik, ami menthető
– Csónakázni járok a Tiszára, 

a pünkösdi ünnepet kihasználva 
vasárnap és hétfőn is voltam a 
folyónál. A kikötő a János-tónál 
van, így engem is megdöbben-
tett a látvány. Fekete színű víz 
folyt a Lónyay-csatornán keresz-
tül a János-tóba is, a Tiszába is, 
ráadásul iszonyúan büdös is volt 
ez a víz. A fekete víz miatt való-
színűleg nincs oxigén a vízben, 
ezért pusztulhattak el a halak úgy a 
Lónyay-csatornában, mint a tóban. 
Talán mondanom sem kell, igen 
elszomorított a sok döglött hal lát-
ványa – mondta el lapunknak egy 
nyírteleki csónaktulajdonos.

Zlehovszky Pál, a János-tó tulaj-
donosa igyekszik menteni a ment-
hetőt, egy jet-ski járta kedden is 

a tavat, hogy a víz felkavarásával 
minél több oxigén legyen a vízben, 
és szivattyú is segíti a levegőz-
tetést.

– Igazából nem tudjuk a hal-
pusztulás okát, a szakemberek a 
hirtelen jött meleg miatt oxigénhi-
ánnyal magyarázzák a másfél ton-
na hal pusztulását. A furcsa csak 
az, hogy az elmúlt 13 évben nem 
volt soha ilyen problémánk.

A Lónyay-csatorna halgazdálko-
dási jogával a Tisza-Rétköz Hor-
gászegyesület rendelkezik.

– Többféle verzió is született, 
hogy mi állhat a történtek hát-
terében, szerintem a természetes 
okokat kizárhatjuk – mondta el 
érdeklődésünkre Radóczi János, a 
horgászegyesület elnöke. – Úgy 
gondolom, hogy valamilyen idegen 
anyag kerülhetett a vízbe. Hogy 
honnan, s hogy milyen anyag volt, 
azt nem tudom. Az oxigénhiányt 
azért zárnám ki, mert éppen az 
elmúlt napokban nagyon bőséges 
volt a csapadék, szinte mindennap 
frissültek a vizek. Az oxigénhiány 
általában a nyár második felében 
szokott kialakulni, amikor már 
hosszabb ideje szárazság van, s 
a vízben lévő különböző szerves 
anyagok elszívják a halak elől az 
oxigént – tette hozzá a szakember.

Tetemek a Nagy-Morotvában
Elpusztult halak tetemei-

re találtak a horgászok 
az június 20-a környékén a 
Tiszanagyfalu melletti Nagy-
Morotva vizében. Valószí-
nűleg oxigén hiány okozta a 
halak pusztulását, az oxigén-
hiányt pedig az idézte elő, 
hogy a morotva vizének leen-
gedése után a környező föl-
dekről belefolyt a holtágba a 
posványvíz. A zsilipet felnyi-
tók csak segíteni akartak... 

Rudolf János Ferencné, Ti sza-
nagy falu polgármestere érdeklődé-
sünkre a következőket mondta el a 
halpusztulással kapcsolatban:

– Az összeszedett tetemeket 
beszállítottuk Nyíregyházára, az 
állati hulladékot megsemmisítő 
telepre. Most itt, a partról úgy tíz 
darab elhullott halat látok, de az 
önkormányzat kezeli a helyzetet 
a horgászokkal és az Öntözőfürt 
Szövetkezettel együtt. Rendszere-
sen figyeljük a partot, összeszed-
jük a még felbukkanó, elpusztult 
állatokat. Túlzó számok röpködnek 

az elpusztult állatok mennyiségé-
vel kapcsolatban, egyesek tonnányi 
pusztulást is emlegetnek, de sze-
rencsére nincs olyan nagyságren-
dű veszteség, mi 152 kilogramm 
állati tetemet vittünk be Nyíregy-
házára. Sajnos, az is probléma, 
hogy jelenleg az állam rendelkezik 
a holtág halgazdálkodási jogával, 
így nincs senki sem helyben, aki 
felelősen rendezhetné az ügyeket. 
Mi összefogtunk, hogy megold-
juk ezt a helyzetet. Úgy tudom, 
hogy az Öntözőfürt jó szándékkal 
nyitotta meg a zsilipet, hogy segít-
sen elvezetni a földeket elárasztó 
vizet, hiszen több száz szarvas-
marha takarmányozásáról van szó, 
de arra senki sem gondolt, hogy az 
a posványvíz károkat is okozhat. 
Talán túl hirtelen történt az egész, 
s a morotva nem tudta feldolgozni, 
felhígítani ezt a posványvizet – 
magyarázta Tiszanagyfalu vezető-
je, aki péntek este kapta a hírt a 
halpusztulásról, s azóta mindennap 
többször is megfordult a tó partján, 
irányítja és összefogja a környezet-
védelmi munkát.

– Mikor értesültem az esetről, 
még pénteken vissza kértem az 
Öntözőfürt Szövetkezettől a zsilip 
kulcsát. A zsilipet most már csak az 
önkormányzat fogja kezelni. Mivel 
a halpusztulás több nappal ezelőtt 
kezdődött, az elpusztult halak már 
a felszínre kerültek. Bízom abban, 
hogy újabb tetemmel már nem 
találkozunk. Remélem, az összefo-
gásnak köszönhetően ismét tiszta 
lesz a víz, visszatér az élet a nor-
mális kerékvágásba, és ismét jön-
nek hozzánk a horgászok, hiszen 
nagyon szép ez a környezet.

nem volt tömeges
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatalhoz, ahon-
nan a következő választ adta a 
felvetésre:

„Nagy-Morotva tiszai holtág 
tiszanagyfalui részén történt hal-
pusztulásról a Kormányhivatal 
munkatársa 2019. június 21-én, 
pénteken kapott értesítést. A beje-
lentést követően helyszíni szem-
lét tartott, valamint értesítette a 
természetvédelmi őrt, az illetékes 

környezetvédelmi és természetvé-
delmi szakembereket. A vizsgált 
terület, vagyis a Nagy-Morotva 
teljes vízfelülete közel 100 hektár. 
A halpusztulás akkor tekinthető 
tömegesnek, ha egy adott vízterü-
leten 7 napon belül több mint 50 
kg/ha mennyiségű hal pusztul el. 
Tehát a halpusztulás szakmai érte-
lemben nem volt tömeges mére-
tű, így a szemle lefolytatásán túl 
további halászati hatósági intézke-
désre nem került sor. A halpusztu-
lást kiváltó körülmények vizsgála-
ta, az esetleges károkozó kilétének 
felderítése folyamatban van. Az 
esetet megelőző hétvégén leesett, 
rendkívüli, több mint 140 mm csa-
padék fokozhatta az oxigénhiányt, 
ezzel korlátozva a halak életterét, 
valamint a nagymértékű esőzés 
káros bemosódásokat, esetleg a 
lágyiszapban felhalmozódott káros 
gázok felszabadulását is eredmé-
nyezhette. Ez okozhatta a víz elszí-
neződését is. A károk enyhítésére, 
megtérítésére, halak visszatelepíté-
sére jogszabályban rögzített támo-
gatás vehető igénybe.”

Vízkezelő Horgász Egyesületek 
részére!

Iszapbontó, valamint kémiai 
és biológiai egyensúlyfenntar-
tó, illetve újraindító baktérium 
törzsek elérhetőek Nyíregyházán 
a forgalmazónál. Amennyiben 
iszapos, algásodásra és „gazoso-
dásra” hajlamos a vizük, ezzel a 
készítménnyel megelőzhetjük és 
kezelhetjük a problémákat. Akár 
10-15 cm szerves iszap lebon-
tásának lehetősége egy szezon 
alatt!

Nálunk nincs kivonulási költ-
ség, nincs felmérési költség! 
Egyszeri vízvizsgálat történik! 
A készítménnyel történő mun-
ka annyira egyszerű, hogy bár-
ki elvégezheti a kezeléseket. 
A megfelelő baktérium törzset 
csak össze kell keverni vízzel, 
majd akár egy vödörrel, vagy egy 
locsolóval be kell juttatni a tóba. 
Ennyire egyszerű!

Kezdő dózis horgásztavak ese-
tén: tó adottságaitól, halállomá-
nyától és mennyiségétől függően 
2-10 kg/ha. Második dózis hor-
gásztavak esetén: (az első dózis 
után 3 héttel): általában a kezdő 
dózis fele. További kezelések 
(fenntartó dózis), illetve a nyá-
ri hónapok során (20º C feletti 
vízhőmérséklet) heti 0,5-1 kg/ha 
készítmény kijuttatása javasolt.

A készítményt kizárólag 18º 
C fölötti vízhőmérséklet esetén 
javasolt kijuttatni!
Garantált hatás:
–  Iszapréteg csökkentése, lágy-

iszap megszüntetése, káros 
gázok kialakulásának megelő-
zése

–  Szerves anyagok lebontása, túl-
zott mennyiségének szabályo-
zása, megszüntetése

–  A tó biológiai, lebontó folyama-
tainak helyreállítása

Szekeres Sándor

Nyíregyházán is forgalmazzák

Kétféle módon horgászha-
tunk az Adrián: a vízpart-

ról és csónakból. A csónak-
ból, hajóról való horgászat és 
a partról történő horgászat is 
engedélyköteles lett.

Válasszunk olyan felszerelést, 
amit nem sajnálunk! Ez fontos 
szempont, hiszen a sós víz bizony 
kikezd minden olyan felszerelést, ami 
nem a tengerparti sós vízre és légkörre 
készült.

Hagyjunk otthon minden szuper 
csalit és etetőanyagot! A tengeri halak 
rá se hederítenek az itthonról vitt szu-
per etetőanyagainkra, nem csoda, kis-
sé más közegben élnek. Nyugodtam 
lemehetünk a partra mindenféle csali 
nélkül, fogunk ott találni bőven olyat, 
amit imádni fognak az áldozataink.

Vigyünk magunkkal jó kést és 
keressünk 1 jó követ... Ne cso-
dálkozzatok, kagylót kell gyűjteni 
a horgászat előtt. Kétféle kagylót 
ajánlok. Az első a fekete kagyló, 
amit nagyon szeretnek a halak, csak 
könnyen lecuppantják a horogról, ezt 
könnyedén begyűjthetjük, telepekbe 
szerveződve élnek. Késsel tudjuk a 
legkönnyebben felszedni ezeket, de 
kézzel is begyűjthetők. Ja, és a kő? 
Hát azzal törjük fel őket. A másik a 
kövekre tapadó kagyló, amit viszont 
csakis késsel tudunk felfeszíteni. Ez 
nem olyan zamatos, viszont jóval 
keményebb a húsa, így nem tudják 
olyan könnyen lecuppantani a halak. 
Max. 5 bedobásra használjuk, utána 
elveszíti zamatát és nem fognak rá 
harapni.

A kifogott halakból remek halász-
lét vagy sült halat készíthetünk

kell-e a tengerre 
horgászengedély?

Több internetes fórumon is meg-
jelentek olyan információk, misze-
rint, ha Horvátországba megyünk 
nyaralni, a tengerre nem kell hor-
gászengedélyt váltanunk. 

Nos, a hír nem igaz. Bár a horvát 
szállásadók – tudatlanságból vagy 
azért, hogy magukhoz csábítsák a 
turistákat – szeretik azt mondani, 
hogy nem kell a tengerre engedélyt 
váltani, ez a valóságban nem így 
van. Akár partról, akár csónakból, 
akár csak egy kis spiccbottal horgá-
szunk a horvát Adrián, a engedély 
kiváltása kötelező. Az ellenőrzés 
nem túl sűrű, de ha belefutunk egy-
be, bizony borsos árat fizethetünk a 
tengeri engedély hiánya miatt.

A Horvát Földművelésügyi 
Minisztérium honlapján horvát és 
angol nyelven is elérhető az az 
oldal, ahol online meg lehet vásárol-
ni az engedélyt 1,3,7 vagy 30 napra. 
A rendszer teljesen turistabarát, nem 
szükséges a vásárláshoz regisztrá-
ció, horgászvizsga stb. és a leggyak-
rabban felmerülő kérdéseket, illetve 
válaszokat is összeszedték ezen az 
oldalon. Természetesen nem csak 
interneten, hanem hagyományos 
módon, a horvátországi tengerpar-
ti kikötőkben is megvásárolható a 
területi engedély az Adriára.

Ha tonhalazó túrára megyünk, a 
horgászatot szervező cég általában 
intézi az engedélyt is.

Horgásszunk az Adrián

A mándoki a Ho-Ho Horgász 
Egyesület gyereknapi horgászver-

senyén is kitettek magukért a részt-
vevők.

Kitettek magukért

A gyermeknapon gyönyörű 
napfényes időben gyülekeztünk 
a Tiszadobi-holtág megjelölt sza-
kaszán. Az elnök köszöntötte a 
megjelenteket, külön a gyerme-
keket gyermeknap alkalmából.

A verseny megkezdése előtt 
minden versenyző kapott az 
egyesülettől egy 4 m-es spicc-
botot a hozzá járó felszereléssel. 
Etetőanyag és csali (csonti), vala-
mint frissítő is kiosztására került. 
A verseny kezdetét kürtszó jelez-
te. A megmérettetés 2 órás volt, 
ez alatt minden versenyző 1 db. 
úszós szerelékkel tehette próbára 
a szerencséjét. A kifogott hal-
fajok zömében keszegfélék vol-
tak (sneci, vörösszárnyú keszeg, 
bodorka, dévérkeszeg, pár db. 
naphal, compó, csapósügér).

A felsős kategóriában az első 

helyen 1290 ponttal, 52 db. hallal 
Szabó Zalán végzett. A második 
helyezett 1130 ponttal Tóth Attila 
lett míg a harmadik Tóth Adrián 
875 ponttal.

Az alsós évfolyamnál az első 
helyezett Korotki Csaba 830 pon-
tot gyűjtött 37 db. hallal, a máso-
dik Korotki Mirella 660 pontot 
32. db hallal, míg a harmadik 
Balogh Viktor 560 pontot gyűj-
tött 26. db hallal.

Az eredményhirdetésre felso-
rakozott gyerekek nagy örömmel 
vették át a pályázat révén kapott 
díjakat és oklevelet. A verseny 
végén a dobogós helyezettek 
mellett minden versenyzőt meg-
ajándékoztunk apró a horgászat-
hoz szükséges horgászeszközök-
kel (zsinór, úszó stb.).

Oláh Károly elnök

Horgászfelszerelés ajándékba
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A küldött közgyűlés 
határozatai

Horgászengedély vizsga nélkül?
Megszerezhető a horgászen-

gedély vizsga nélkül? Régebben 
ennek nagy divatja volt, könnyen 
kiválthatta bárki a horgászenge-
délyt vizsga nélkül. A horgászat 
népszerűbbé válásával ez a lehe-
tőség a legtöbb helyen megszűnt. 
Előre lejelentett, ezáltal ellenőriz-
hetőbb horgászvizsgák vannak 
manapság. Így nagyobb rizikót 
vállal egy egyesület, amely vizsga 
nélkül állítana ki engedélyt.

A horgászengedély kiváltása 
jelenleg kötelező mindenkinek, 
aki a horgászat világában szeret-
ne elmélyedni. A legtöbb esetben 
a horgászengedély vizsga nélkül 
nem váltható ki. 

kinek nem kell vizsgát tenni?
A jelenleg (2018-ban) hatályos 

jogszabályok alapján a horgászen-
gedély vizsga nélkül váltható ki a 
gyermek horgászoknak. A gyermek 
horgásznak abban az évben kell 
először vizsgát tennie, amelyben a 
14-ik életévét betölti.

A horgászengedélyt vizsga nél-
kül kiválthatja továbbá azon értelmi 
fogyatékos személy törvényes kép-
viselője, aki a fogyatékosságot iga-
zoló okmányokat benyújtja. A hor-
gászvizsga letétele alól mentesített, 
halfogásra jogosító okmányokkal 
rendelkező értelmi fogyatékos sze-
mély kizárólag 18. életévét betöl-
tött, állami horgászvizsgával ren-

delkező személy folyamatos jelen-
létében horgászhat. Horgászvizsga 
nélkül válthatnak engedélyt továbbá 
a mozgásszervi, hallási fogyatékkal 
élők, a vakok, vagy gyengén látók 
egyaránt.
Engedély feketén

Bizonyára van olyan egyesület, 
ahol ez még megoldható. Mi ebben 
egészen biztosan nem tudunk, és 
nem is akarunk segíteni. A hor-
gászengedély vizsga nélkül olyan, 
mint a jogosítvány vezetési tudás 
nélkül. Egy horgászvizsgát leten-
ni egyáltalán nem nehéz. Alapvető 
dolgokat kell tudni, amelyet egy 
kis tanulással gond nélkül el lehet 
sajátítani. Fontos is ezeket tudni, 

hiszen ha a horgászengedélyt vizs-
ga nélkül váltjuk ki, és fogalmunk 
sincs a halakról, vagy a tilalmi idők-
ről, könnyen meg is büntethetnek. 
Amely lehet akár pénzbüntetés, 
vagy horgászattól való eltiltás. Sze-
rintem neked sem hiányzik egyik 
sem. Ha horgászni szeretnél, tisz-
teld annyira a halakat, a becsületes 
horgászokat, és magadat, hogy nem 
akarod a horgászengedélyt vizsga 
nélkül kiváltani! A horgászengedély 
megléte mára kötelező minden hor-
gászvízre, nincsenek már engedély 
nélküli horgásztavak! E nélkül neki 
se kezdj a horgászatnak, ez az alap-
ja. A horgászengedély kiváltásáról 
bővebben itt olvashatsz. MOHOSZ

Támogatott 
horgásztáborok

Nyári horgásztábo-
rok támogatására a 

megyei szövetség Ifjú-
sági és Oktatási Szak-
bizottsága, a megyei 
szövetség jóváhagyá-
sával 1.500 Ft/nap/fő 
összeget, azaz 1.500 Ft. 
x 3 x 15 = 67.500 Ft-ot 
állapított meg.

Elszámolása utólag, a leadott 
Beszámoló, a Regisztrációs 
lap és a számlákkal alátá-
masztott Pénzügyi beszá-
moló alapján történik, A 
támogatás felhasználását 
igazoló számlákat a megyei 
szövetség nevére kell kérni: 
Megyei Közhasznú Horgász 
Szövetség 4400 Nyíregyhá-
za, Dózsa György u. 23, asz: 
19207119-1-15.
Kisebb résztvevő létszám 
esetén az arányosan kisebb 
összeg használható fel. 
Nagyobb résztvevő létszám 
esetén, a kapott  keret túllé-
pése csak a megyei szövetség 
írásos engedélyével lehetsé-
ges. Szép nyarat és hangula-
tos horgásztábort kívánok!

Biri Imre

Immár tizedik alkalommal ren-
dezték meg a napokban a gáva ven-
csel lői Kacsatavon a Váradi Berta-
lan törpeharcsafogó emlékversenyt, 
amelyet három éve kiegészítenek 
egy gyermeknapi horgászverseny-
nyel is. A fiataloknál minden hal, 
a felnőtteknél csak a törpeharcsa 
számított a végeredménybe. A szer-
vezők édességgel és gyümölcslével 
kedveskedtek a fiataloknak, majd 
babgulyással vendégeltek meg 
mindenkit. Gyermekek: 1. Lakatos 
Csaba, 2. Sárosi Eszter, 3. Bodnár 
Áron, 4. Haga Bence, 5. Kelemen 
Nikolett, 6. Veres Attila. A Váradi 
Bertalan törpeharcsafogó emlék-
versenyt Pásztor Zsolt nyerte. Fotó: 
magánarchívum

Horgászverseny a Kacsatónál

Gellér Győző, a kocsordi Réti Csík Horgász Egye-
sület tagja. A versenysport területén a horgászat 
népszerűsítése érdekében évek óta végzett oda-
adó munkájáért. 

Tisza Sándor, a mátészalkai Szatmárvidéki HE. 
tagja, Vaja város polgármestere, az egyesületben 
végzett kiemelkedő munkájáért, valamint a Vajai-
őstó vízutánpótlása érdekében tett áldozatos 
munkájáért.

„Horgászsportért” emlékplakettet kapott: 

Recept: mindenkinek megvan 
az adott helyre az ideális recept-
je. Hiába használ valaki bármit 
is, nem biztos, hogy más vízen 
az jó is lehet. Mindig az adott 
körülményektől függ. Lehet, ami-
vel „agyon” fogják magukat egyik 
helyen, azzal más vízen 100 méte-
res körzetben sem fognak halat, 
mert elriasztja.

Szerintem mindig az egyszerű 
etetőanyagon érdemes gondolkoz-
ni és nem az aromákon. Nekem 
például bevált folyóvízen, így évek 
óta ezt készítem magamnak.

Ami kell hozzá: 2x2 cm-esre 
feldarabolt főtt krumpli, kukorica-
dara, búzadara és egy vaníliacukor. 
Hozzáadok még konzerves kuko-
ricát, de úgy hogy szétnyomom a 
szemeket. Ha keszegezni is akarok, 
teszek bele áztatott kenyeret is.

Etetés: sokan, ahogy látom, 
lemennek, beszórnak egy vödör 
kaját 10 négyzetméteres területre és 
nem fognak semmit. Egy a lényeg: 
maximum egy négyzetméter legyen 
az etetett hely. De ha kevesebb még 
jobb, nekem kb. fél négyzetméter a 
cél. Mivel úsztatok, nem kell sokat 
beszórni. 3-4 gombóc, és ha nem 
jött meg rá a hal, akkor kb. 2 óra 
múlva még 2 gombóc be. és ha arra 
sem jön, akkor felesleges többet 
elfecsérelni. Ha viszont van kapás, 
akkor óránként egy kisgombóc be. 
Ez kb. maximum 2 kilógramm ete-
tőből kijön.

Csali: én csak gilisztát, csontit, 
sima konzerv-kukoricát használok. 
Ennyi a palettám. És ha egy héten 
többször lemegyek, mindig azt a 
helyet keresem fel, főleg ha fogtam 
is rajta.

Ha kárászra mégy: Szedd ki a 
kenyér belsejét, rakj rá piros papri-
kát. Keverd jól össze, tedd bele egy 
zacskóba és kösd össze. Helyezd 
el hűtőben a horgászat idő pont-
jáig l! A kárászok jól mennek rá! 
De kárászra édesapám aludttejjel és 
tejföllel kezelt kukoricáját tudom 
ajánlani. Csemegekukorica tejföl-
ben beáztatva az alapja a csalinak. 

A paprikás kenyér tuti... A 
kezeddel morzsolj le belőle és sima 
kenyérgyurmából is csinálj mellé 
ugyan ilyen morzsákat. Egy papíron 
szárítsd, s ezt használd etetéshez. 
Aztán a horogra mehet a paprikás 
gyurma. Meglátod az eredményt. 
Egy zacskó mazsola és egy doboz 
kukorica nád mellé egy jó tenyérnyi 
kupacba bedobálva, az az igazi. A 
két úszós szereléket használva az 
egyik horgon legyen egy kukorica, 
a másikon egy mazsola. Meglátod 
,úgy jön rá a ponty, mint a legme-
nőbb csodacsalira.

Sikergaluska: Van még egy cso-
dareceptem: reszelj le krumplit egy 
tálba, szórj rá lisztet, fahéjat és vaní-
lia cukrot! Adj hozzá annyi vizet, 
hogy az állaga kicsit keményebb 
legyen a galuska (nokedli) tésztájá-
nál, miután jól összekeverted tedd 
forró-lobogó vízbe és főzd meg! 
Én akkor kezdem csinálni a tésztát, 
amikor elkezd forrni a víz, mert a 
galuskát is így kell! Más fűszerek-
kel is érdemes lehet próbálkozni, 
csak arra kell figyelni, hogy ha éde-
set akarunk, akkor csak édes legyen, 
ha sóssal, akkor semmi édeset ne 
tegyünk bele! Próbálkoztam a pap-
rikással, az is bevált! Érdemes meg-
kóstolni is, mert ami neked finom, 
az általában a halaknak is

Nem telik „furfangos etető-
anyagra”, elkészítheted te is!

Sokan kapcsolták össze 
a majális ünnepét pihe-

nésként egy kis horgászat-
tal. Így tette Molnár András 
és Szalanics Alexandra 
is. Az élményekről Molnár 
András tájékoztatta szer-
kesztőségünket:

– Mint minden alkalommal, 
most is a kísérletezésnek szen-
teltem az időmet. Helyszínként 
az Erdélyi-major horgásztavá-
ra esett a választás. Szerettük 
volna kipróbálni a saját, házilag 
készített, fűszeres 4X magmix 
alapozó etetőanyagot. A magok 
nagy részét takarmánykukorica 
alkotta, amelyet 5 napos áztatás 
után közel másfél órán át főztem. 
A búzát és a repcét 1 napig áztat-
tam, majd leforráztam őket. A 
tigrismogyorót már kész állapot-
ban, horgászboltban vásároltam. 
Figyeltem arra, hogy a magok 
tiszták legyenek. Miután a mag-
vakat hagytam egy kicsit hűlni, 
különböző étvágyfokozókat és 
kukoricacsíra-likőrt készítettem 

elő. A szobahőmérsék letűre lehűlt 
magmixre ráöntöttem az adalék-
anyagokat, majd összekevertem 
őket. Fénytől védett helyen, leve-
gőtől  elzárt állapotban tároltam 
még 2 napig a horgászat előtt. 
Nem hiszek a véletlenekben, 
biztos vagyok benne, hogy más 
vízterületeken is hatékony lesz, 
ki fogjuk próbálni ezt a keveré-
ket. A legutóbbi délelőtti rapid 
horgászat alatt fogtunk kisebb és 
nagyobb pontyokat is. Alexandra 
meg akasztott többek között egy 
9,5 kg-os pontyot, míg én egy 
12 kg feletti tőpontyot is fogtam. 
 KM

Praktikák
Kukorica, búza, repce is került a magkeverékbe ➜➜
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Úgy döntött a Tiszadadai 
Sulyom Természet- és Környe-
zetvédő Horgászegyesület, hogy 
az idei falunaphoz és Anna-
napi búcsúhoz csatlakozva az 
első alkalommal megrendezi az 
elhunyt tiszadadai horgászok 
emlékversenyét, amelynek kere-
tében minden évben egy elhunyt 
horgásztárs emléke előtt tiszte-
legnek. Az idén július 20-án 6 
és 12 óra között rendezik meg a 
nevezési díjas versenyt a dadai 
szabadstrand területén, a részt-
vevők csónakból és partról hor-

gászhatnak. Az érdeklődők július 
6-áig jelentkezhetnek, további 
információt a 06-42/240-911-es 
számon kérhetnek.

A versenyre főleg olyan horgá-
szokat várnak, akiknek van érvé-
nyes engedélyük a folyó ezen 
szakaszára. Ha nem lenne tiszai 
engedély, a Mohosz képviselője a 
verseny napjára ad térítésmente-
sen napijegyet. A verseny 8 órától 
11 óráig tart, s az eredményhir-
detéskor, 12 órakor emlékeznek 
meg Lengyel András horgásztárs-
ról, korábbi versenyfelelősről.

Versennyel emlékeznek  
az elhunyt horgászokra

Megújult, 
megszé-

pült a 
Bujtosi 

Városliget

Az utóbbi időben megnőtt 
az orvhalászok száma. 

Többekre lesújt a törvény 
szigora, de sajnos sokan 
megússzák a büntetést.

A rendőrségre 2019. május 
31-én éjszaka egy férfi tett bejelen-
tés arról, hogy Szabolcs település 
egyik taván férfiak hálóval halász-
nak. A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Rakamazi Rendőrsének 
munkatársai a bejelentést követően 
Szabolcs belterületén ellenőriztek 
egy személykocsival közlekedő 46 
éves férfit, valamint a jármű két 
utasát. A rendőrök az ellenőrzés 
idején az autó csomagtartójában 
elhelyezett zsákban közel 40 kilo-
gramm halat találtak. A férfiak a 
rendőröknek elmondták, hogy a 
halakat az egyik helyi tóból egy 
halászháló segítségével fogták 
ki. Mivel engedély nélkül, tiltott 
eszközzel halásztak, ezért őket 
elfogták, a rendőrőrsre előállítot-
ták, gyanúsítottként kihallgatták. 
Valamennyien beismerték tettüket. 
A rendőrök a halakat lefoglalták, 
és átadták a halőröknek.

A Nyíregyházi Rendőrkapitány-
ság Rakamazi Rendőrse orvhalá-
szat vétség, valamint lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat nyomozást K. 

A. 46 éves, O. Cs. 43 éves és H. 
G. 39 éves tímári lakosok ellen. A 
gyanúsítottak az eljárás ideje alatt 
szabadlábon védekezhetnek.

A kár megtérült
Orvhalászat vétsége miatt 45 

nap elzárásra ítélte L. P.-t, míg K. 
Zs.-t 1 évre próbára bocsátotta a 
Nyíregyházi Járásbíróság. A vád-
lottak 2019. május 27-én délután 
érvényes halászjegy és területi jegy 
nélkül a Tiszához mentek halászni. 
A magukkal vitt emelőháló segítsé-
gével már 3 órája halásztak az árvíz 
során kialakult csatornánál, amikor 
a rendőrjárőr tetten érte őket. A 
lopással okozott 7000 forint kár 
a halak élőhelyére visszaengedés-
sel teljes egészében megtérült. Az 
ítélet K.Zs.-val szemben jogerős, 
L.P. és védője fellebbezést jelentett 
be – tájékoztatott dr. Resán Dalma, 
a Nyíregyházi Törvényszék sajtó-
szóvivője

Az elmúlt év végén lejárt a 
rakamazi Cormoran Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület halgaz-
dálkodási joga a Nagy-Morotvára 
vonatkozóan. Bár az egyesület már 
akkor tett lépéseket annak érde-
kében, hogy újra megkaphassa a 
halgazdálkodási jogot, ezt még a 
mai napig nem kapta meg. Nehe-
zítette az ügyintézést, hogy a ható-
ság egy víztérkódba vonta össze a 
Nagy-Morotvát, az Aranyosi-árkot 
és a vízi tanösvényt, s mivel egy 
víztérkódhoz egy egyesület tartozik, 
így a tiszanagyfalui horgászegyesü-
let úgy döntött, megszünteti műkö-
dését és beolvad a rakamazi szerve-
zetbe. További akadályt jelentett az 
is, hogy a víztérkód változásokról 
tájékoztatni kellett az érintett föld-
tulajdonosokat is, csakhogy a posta 
egy tarcali és három rakamazi tulaj-
donosnak nem tudta kézbesíteni a 
hivatalos értesítést, így tőlük nem 
érkezett be sem jóváhagyás, sem 
fellebbezés.

– Amíg nem kapjuk meg újra a 
halgazdálkodási jogot, addig sem-
mit sem tehetünk a morotvával. 
Nem telepíthetünk, a növényze-
tet nem gondozhatjuk, engedélyt 
nem adhatunk ki, mert mindennek 
büntetés lenne a vége – mondta el 
érdeklődésünkre Borbély Mihály, a 
rakamazi egyesület elnöke. – Álla-
mi jeggyel lehet horgászni, de csak 
négy halfaj vihető el: az ezüstká-
rász, a törpeharcsa, a naphal és a 
busa. A kérdés csak az, ki meny-
nyire tartja be ezt az előírást, mert 
jelenleg ellenőrzésre sincs jogunk. 
Azt az ígéretet kaptuk, hogy hama-
rosan rendeződik a halgazdálko-
dási jog kérdése, kérték, legyünk 
addig türelemmel, csakhogy a tó 
addig is ki van szolgáltatva úgy 
az engedéllyel rendelkező horgász-
nak, mint a rapsicnak.  MML
(Sajnos, a mai napig nem oldódott 
meg a víz sorsa. Sőt, mint lapunk 
4. oldalán olvashatják újabb tra-
gédia érte a holtágat.) 

Elzárásra ítélte 
a bíróság az orvhalászt

Gazda nélkül a 
rakamazi Nagy-Morotva

Ez nem csak a 
kirándulóknak és a 
sportolni vágyóknak 
jó hír, de kultúráltabb 
körülményt teremt a 
horgászok számára is.

2019. június 12-én üzemterv sze-
rinti előnevelt csapósügér telepíté-
sére került sor a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő Alsó 
–Tisza és vízrendszerébe: Tuzsér, 
Dombrád, Balsa és Tiszalök hely-
színeken. A vízbe összesen 35 ezer 
darab előnevelt csapósügér lett 
behelyezve.

***
2019. június 6-án, üzemterv 

szerinti, horogérett ponty telepítés 
volt a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-

Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került 500 kg háromnyaras ponty.

***
2019. május 6-án üzemterv sze-

rinti előnevelt menyhalat telepí-
tett a megyei horgász szövetség, a 
kezelésében lévő Alsó–Felső Tisza 
és vízrendszerébe: Vásárosnamény, 
Záhony, Tiszalök helyszíneken. 
Kihelyezésre kerül összesen: 10 
ezer darab előnevelt menyhal.

Jó pihenést, jó fogást kívánunk 
minden horgásztársunknak!

Csapósügér telepítése a Tiszába

Élményhorgászat. A 
tiszalöki Kenyérgyári-holtágnál 
horgászott Szabolcsi László is, aki 
sok élménnyel lett gazdagabb.

Sikerélmény. A Nyírkércsen 
élő Paczári Zsolt a nyírjá kói 1-es 
tóban fenekezős szereléssel, cse-
megekukorica-csalit használva fog-
ta a napokban ezt a halat.  
 Fotó: magánarchívum

A Tisza vízgyűjtő területén jelen-
tős mennyiségű csapadék hullott az 
elmúlt hetekben. A folyó megyénk-
ben húzódó részén több helyen, 
Tivadar, Vásárosnamény, Záhony 
térségében átlépte a vízszint az 
első fokú készültség határértékét, 
amit a másodfokú készültség köve-
tett. A túr magyarországi szakaszán 
másodfokú készültségi fokozat volt 
érvényben. A kompok egy része 
nem üzemelt, mivel a beton rám-
pák már nem voltak használhatók, 
víz alá kerültek. Szintén problémát 
okoztak a kompoknak és hajók-

nak az uszadékok, melyek gyakran 
hatalmasra duzzadnak, egész fák 
úsztak lefelé a sodrással, maguk-
hoz gyűjtve a hulladékot, így való-
di úszó szigeteket alkotva. A partnerek azt szeretnék, 

ha a duzzasztómű továb-
bi 100 évig szolgálná a víz-
gazdálkodás érdekeit.

Az 1954-ben épült tiszalöki duz-
zasztómű és a hajózsilip a térség 
vízgazdálkodásának fontos szerep-
lője, hiszen a Keleti- és Nyugati-
főcsatorna, valamint a hozzájuk 
csatlakozó öntözőfürtök vízkiadá-
sát is ellátja. Az erőmű nélkül nem 
csak Debrecennek nem lenne tarta-
lék vízellátása, nem lehetne mivel 
öntözni a Hortobágy mintegy 200 
ezer hektáros területét sem, és a 
Körös-völgy vízpótlása ugyancsak 
megoldatlan maradna.

 
kezdődhet a „ráncfelvarrás”

Jelentőségével természetesen 
a szakemberek is tisztában van-
nak, ezért is lépett időben az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
(OVF), valamint az Észak-ma-
gyarországi Vízügyi Igazgató-
ság (ÉMVIZIG). A konzorciumi 
partnereknek köszönhetően 2020 
végére KEHOP-os forrásból meg-
történik a kiemelt jelentőségű víz-
létesítmény ráncfelvarrása, a 3,6 
milliárdos beruházásra a szolno-
ki székhelyű Közép-Tisza Vidéki 

Vízépítő és Telekommunikációs 
(KÖTIVIÉP’B) Kft.-vel kötöttek 
szerződést.

S hogy mi is vár valójában a 
kivitelezőre, arról Bárány László 
projektvezetőt kérdeztük, aki meg-
erősítette: a 3 egymás mellé épített 
létesítményből álló vízlépcsőből 
egyedül az erőművet nem érinti a 
rekonstrukció.

– Három év áll a rendelkezé-
sünkre ahhoz, hogy megfiatalodjon 
a vízlépcső hajózsilipe és három 
nyílásköze, amelyekből évente csak 
egyet lehet felújítani, illetve lezárni. 
Minden egyes nyílásköz rekonst-
rukciójára egyenként 4-5 hónapos 
munkavégzést terveztünk az árvíz-
veszély miatt, ezért is 3 éves a pro-
jekt. Az ütemezés kicsit ellentmond 
a hétköznapi logikának, ugyanis az 
egyes számú nyílásköz még az idén 
elkészül, jövőre a hármassal és a 
hajózsilip rekonstrukciójával foly-
tatjuk a munkát, az utolsó évben 
kerítünk sort a középső, vagyis a 
kettes számú nyílásköz felújítására.

A munkavégzés az idén még 
nem fogja akadályozni a hajózást, 
de jövőre már számítani kell a 
zsilip teljes zárására, azt ugyanis 
szárazzá kell tenni a felújításhoz.

Matyasovszki József

Áradt a Tisza

Lépéselőnyben a vízlépcső
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Ponty a zsákmánya. 
A Nyíregyházán élő, 8 eszten-
dős Gál Kende Sólyom Biriben, a 
Kertalja-tónál fogta a közelmúlt-
ban ezt a közel 2,5 kilogrammos 
pontyot. Fotó: magánarchívum

Lakatos Balázs Tisza-
lö kön a Kenyérgyári-holtágnál 
fogta a napokban ezt a pontyot.

Rekordjavítás
Tanyi József és fia, valamint unokája társaságában „próbáltak” sze-
rencsét a Tokaji Kovácstavon. Negyvenkét óra alatt a három horgász 
61 kapásból 51 darab halat fogott 720,60 kg összsúlyban. Ebből 37 
db 10-15 kg, 13 db 15-18.90 kg. Az „idősebbkik” Tanyi papa számos 
bajuszos után egy 13,4 kg-os koi mellett, megjavítva egyéni rekordját, 
egy 22,4 kg-os pontyot csalt a partra.

A bajnok. A megyei felnőtt egyéni bajnokság győztese Luzsinszky 
Tamás./7.

A mándoki Ho-Ho Horgászegyesület gyereknapi verseny 
győztesei./9.

Hatvanöt horgászegye-
sületbe tömörülve, a 

megyei taglétszám 26.629 fő 
volt 2018-ban.

Május 25-én tartotta éves kül-
döttközgyűlését a megyei horgász 
szövetség 32 fő küldött és 2 fő 
vendég részvételével. 

Virág Imre elnök úr megnyitója 
után Fesztóry Sándor, a szövetség 
ügyvezető igazgatója számolt be 
a 2018. évi szövetségi munkáról, 
számokkal is alátámasztva mind-
azt. A beszámolóból kitűnt, hogy a 
szövetség eredményes évet zárt, a 
sok munka meghozta gyümölcsét.  

A megyei horgászlétszám is 
jelentős mértékben, 3.153 fő fel-
nőtt taggal, 554 fő kedvezményes 
(ifi, nő, fogyatékkal élő) és 638 fő 

gyerekkel, összesen: 4.345 fővel 
növekedett. Hatvanöt horgászegye-
sületbe tömörülve, a megyei taglét-
szám: 26.629 fő volt 2018-ban. 

Az ügyvezető beszámolójában 
kiemelte a MOHOSZ adta pályáza-
tokat, melyeknek köszönhetően a 
halgazdálkodást segítő eszközökre 
lehetett pályázniuk a vízhasznosító 
szervezeteknek, amivel a szövetség 
mellett több egyesület is élt. 

Ezt követően Biri Imre az 
Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 
elnöke is a MOHOSZ által kiírt 
gyermeknapi horgászversenyek és 
nyári táborok pályázatára hívta fel 
a küldöttek figyelmét. 

A hozzászólások, válaszadások 
után a közgyűlés végén a kitünte-
tések átadására került sor. /3.

Fesztóry Sándor

Ezt én 
fogtam

A sok munka meghozta gyümölcsét
Hét esztendő után kinyitott az „öreg” tó

NYÁRI
horgásztáborok

Horgászegyesület 
neve Tervezett helyszín Tervezett időpontok Érdeklődni

Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület

Tiszavasvári  
Kacsás horgásztó 2019. augusztus 02-04. 06-30/4132426

Bujtos Horgász Egyesület Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2019. június 28-29. 06-20/3748010

Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2019. július 17-19. 06-30/3676355

Császárszállás Horgász 
Egyesület

Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2019. június 24-25. 06-70/315-9646

Ho-Ho Horgász Egyesület Mándok  
Mezőladányi Pasku tó 2019. július 27-28 06-30/2503448

Kis-Tisza Horgász 
Egyesület

Kisar – Túr folyó, 
Nábrádi duzzasztó 2019. június 21-22. 06-20/9259235

Kraszna Horgász Egyesület Kocsord 
Kocsordi Kírva lapos 2019. július 12-14. 06-30/8414886

Máriapócsi Horgász 
Egyesület

Máriapócs 
Máriapócsi horgásztó 2019. július 17-19. 06-70/3872610

Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2019. július 17-19. 06-20/8243967

Tiszaparti Horgász 
Egyesület

Gávavencsellő 
Kacsató 2019. július 03-05. 06-70/5608061

Tiszavirág Horgász 
Egyesület

Tiszadobi holtágak – 
Keresztgát 2019. június 28-30. 06-20/2341806

Új Élet Horgász és 
Környezetvédelmi 
Egyesület

Tiszalök 
Kenyérgyári holtág 2019. július 19-21. 06-20/4548757

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Orosi I. sz. tó  
(Hódi-tó, 41. sz. főút, 
körforgalom előtt)

2019. július 08-12. 06-20/2160532

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége
www.villantomagazin.hu

SzékEly, ŐzEtAnyA. Egy kicsit 
megkésve, de eljött végre az idő, 
hogy hét esztendő után újra birtok-
ba vegyék a horgászok Őzetanyán 
a régi, de idő közben 23 hektárosra 
nőtt „öreg” tavat is. Így azok a 
pecások is ellátogathatnak a Szé-
kelyhez tartozó Őzetanyára, akik-
nek csak reggeltől estig van szabad 
idejük a horgászatra.

Híd vezet a szigetre
– Az első hetekben csak nappa-

li horgászatra lesz lehetőség, de a 
későbbiekben szeretnénk lehetősé-
get teremteni az éjszakai horgásza-
tokra is – tájékoztatta szerkesztősé-

günket Bukovinszki István tótulaj-
donos. – A huszonhárom hektáros 
tavon összesen 40 horgászhelyet 
jelöltünk ki. Kialakítottunk egy szi-
getet is, amire egy gyalogoshídon 
tudnak bejutni a vendégeink, és iga-
zi erdei környezetben horgászhat-
nak. A régebbi időkkel ellentétben 
csak sporthorgászatra van lehetőség, 
halat elvinni tilos. A napokban meg 
is nyitották a horgászok számára a 
napijegyes tavat. Az első  vendégek 
között volt Zsíros László, aki élmé-
nyekkel  gazdagon tért haza, ugyanis 
több halat is megfogott, a három 
legszebb példány súlya pedig 12,6 
kg, 9,05 kg és 8,25 kg volt. 
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