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M u h i 
Gábor 
augusztus 
21-én fogta 
T i  s z a  d a -
dán ezt a 
do moly kót. 
A hal súlya 
2 kg 7 dkg 
volt.

Halfőző 
verseny
Idén a ráckevei 
Vadkacsa Sza bad
stran don már 45. 
alkalommal került 
sor az Országos 
Halfőző Versenyre, 
ahol a megyénket 
a Kraszna Horgász 
Egyesület képvi
selte, Virág Imre úr 
erősítésével. /11.

Telepítés. A Bujtos Sporthorgász Egyesület horogérett halakat 
telepített a bujtosi tóba.

Örülhetnek a horgászok. A megyében élő és az ide 
érkező horgászok nagy örömére Biri és Nagykálló között horgásztavat 
alakítanak ki. Fotó: Sipeki péter

Tanyi Ádám rekordpontya a tokaji Kovács-tóból.

Dankó Milán Tiszalökön fogta élete első csukáját, amit termé-
szetesen vissza engedett a vízbe.

Megyei siker. Eltelt három év és így újra Magyarország, pon-
tosabban a kocsordi Kraszna HE. rendezhette meg a XXIV. Nemzetközi 
Barátság Kupát, ahol az első helyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
csapata nyerte 7 ponttal. /10.

Horgász ötpróba. 
A Kraszna Sporthorgász Egyesület 
volt a házigazdája az Horgász Ötpró-
ba Versenyek 5. megyei döntőjének a 
Kocsordi Kirva laposon. Az általános 
iskolák közötti vetélkedőre 10 gyerek-
csapat jelentkezett és vívott kiélezett 
küzdelmet a győzelemért, a vándorser-
legért. A csapatok öt versenyszámok-
ban mérték össze a horgászattal kap-
csolatos tudásukat: tesztlap kitöltése, 
halfelismerés, célba dobó gyakorlat, 
szerelési feladat és horgászat. /7.

2019. szeptember 13-án tartotta 
soron következő ülését a megyei 
szövetség elnöksége Tiszadobon. 
A helyszín adta, hogy fő témája 
az értekezésnek a tiszadobi holtág 
lehetséges jövője volt. A vízután
pótlás megoldásán együtt dolgo
zik a tiszadobi önkormányzat, a 
tiszadobi Tiszavirág Horgász Egye
sület, a Sz.-Sz.-B. Megyei Horgász 
Szövetség, a Tiszatáj Környezet-és 
Természetvédelmi Közalapítvány, 
a Királyér Társulat, és a Hortobá
gyi Nemzeti Park. 

Bizakodóan zárult ez a nagyon 
fontos téma, Bán György polgár
mester úr szerint az egyik lehetsé
ges megoldás a Hortobágyi Nem
zeti Park kezében lehet, míg egy 
másik lehetőség szerint az ún. Life-
projekt lehet a megoldás, amihez 
viszont 20% önerő is szükséges. 
Ennek egy részét a Megyei Hor
gász Szövetség megfinanszírozná. 
A vízpótlás fizikai kivitelezéséhez 
már konkrét tervek is készültek, a 
szükséges munkák felmérése meg
történt. /3., 4.

Bár az elmúlt hónapokban a 
magyar állam személyében volt 
tulajdonosa a rakamazi Nagy-
Morotvának, azonban nem volt 
gazdája, aki törődött volna vele, 
ugyanis az elmúlt év végén lejárt 
a rakamazi Cormoran Sporthor
gász és Természetvédő Egyesület 
halgazdálkodási joga. Augusz
tus 21-én végre felszállt a füst, 
Budapesten aláírta a szerződést a 
Magyar Országos Horgász Szövet
séggel a Cormoran egyesület nevé
ben Borbély Mihály elnök, s most 
már megkezdődhet a tó gondozá
sa, a halak telepítése, s szervez
hetnek környezetvédelmi napokat 

is. A rakamazi és a tiszanagyfalui 
önkormányzat mindenben segíti 
az egyesület munkáját, hiszen a 
két településnek is érdeke a hor
gászturizmus fejlődése. A szoros 
együttműködést jelzi az is, hogy 
a rakamazi önkormányzat vállalta 
magára a budapesti utazás költsé
geit, s Bodnár László polgármester 
személyesen is részt vett a szerző
dést aláíró eseményen a főváros
ban. Az országos szövetséggel alá
írt szerződés azért is nagy jelentő
ségű, mert 2030. december 31-éig 
adta meg a halgazdálkodási jogot a 
Cormoran Sporthorgász és Termé
szetvédő Egyesületnek.  MML

Bizakodóan zárult

A Cormoran kapta meg 
a halgazdálkodási jogot

Árvízvédelmi beruházások a Felső-Tiszán
Csaknem 23 kilométeren fejlesztet

ték és erősítették meg a Tisza töltése
it a Tivadar feletti folyószakaszokon. 
Az uniós támogatású árvízvédelmi 
beruházás projektátadó ünnepségén 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kisarban Láng István, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) veze
tője elmondta, a beruházások foly

tatódnak a Felső-Tiszán a Tisza-Túr 
víztározó megépítésével, de tervezik 
a Túr töltéseinek megerősítését és az 
árvízvédelmi szempontból kritikus 
pontnak számító tivadari híd átépí
tését, továbbá a Tivadar alatti szaka
szok fejlesztését is.

A főigazgató szerint a Felső-Ti
sza hazai szakaszán a teljes árvízi 

biztonsághoz három fontos fejlesz
tésre lenne szükség Kárpátalján, 
a tiszaújlaki és a mezővári tározó 
megépítése mellett a Tisza ukrán 
jobb parti árvízvédelmi töltéseit is 
meg kellene erősíteni. Ehhez nagyon 
erős vízdiplomáciára lesz szükség 
a következő időszakban – jegyezte 
meg. /5.

Gávavencsellő: 
kacsatavi halparádé 
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1.  compó, kősüllő
2.  igaz, mert nincs már a harcsára ebben az időszakban tilalom
3.  kizárólag a Kárpát-medencében alakult ki és terjedt el
4.  3000 forint
5.  1. a halgazdálkodási hatóságnak engedélyeznie kell a fogását 

az adott vízterületen. 2. március 1-től május 31-ig tilos a 
fogása. 3. a legkisebb kifogható mérete 50 centiméter. 4. 
maximum 3 darab vihető el naponta

6.  menyhal. Indoklás: a menyhalnak nincs tilalmi ideje a 
felsoroltak közül

7.  mert könnyen összekeverhető a védett széles durbinccsal
8.  1. huszárkeszeg: szélhajtó küsz. 2. évahal: szilvaorrú keszeg. 3. 

persli: sügér. 4. bandár: kősüllő. 5. tathal: compó
9.  1. a MOHOSZ haszonbérletében lévő vizeken a MOHOSZ 

jóváhagyása. 2. a három felszerelésen egyenként három 
darab egyágú horog lehet. 3. a megfogott őshonos halfajokat 
vissza kell helyezni a vízbe

10.  tüskés pikó
11.  sügér
12.  higany
13.  menyhal
14.  balin, márna, csuka
15.  1. menyhal, 2. homoki küllő, 3. sőregtok, 4. szürke harcsa, 5. 

afrikai harcsa, 6. réti csík
16.  a csónakba vagy vízijárműbe befolyt víz kimerésére
17.  sügér, domolykó, menyhal
18.  1. catch register: fogási napló, 2. ID card: személyi igazolvány, 

3. annual territorial ticket: éves területi jegy
19.  a beírt óra, perctől számított 24 óráig
20.  amur, pisztrángsügér, tüskés pikó
21.  adóigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány
22.  állami horgászjegy értékesítésében résztvevő szervezeteknél
23.  az adott évben a 15. életévüket betöltő vagy már betöltött 

személyeknek
24.  a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatához
25.  horgászigazolvány
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Megjelent a Magyar Horgász októberi száma benne: 
Fesztóry Sándor – Sokadszor a kormoránokról 

(90. oldal) cikke

Remek eredmények születtek a 
magyar távdobó országos bajnok
ságon! Október 13-án a Budake
szi mellett található Farkashegyi 
Repülőtér adott otthont a II. 
Magyar Távdobó Országos Baj
nokságának, amely két – pontyozó 
és feeder – kategóriában szervezte 
meg a Magyar Országos Horgász 
Szövetség.

A feeder bottal történő táv
dobás hivatalos versenyét most 
előszörrendezték meg Magyaror
szágon. E kategóriába a maximum 
400, illetve 430 cm hosszú bottí
pus tartozik, mellyel a verseny
zőknek a külön meghatározott, 
130, illetve 100 grammnál nem 

nehezebb végszerelékkel, (a kiírás 
szerint 0,25-, illetve 0,18 mm-nél 
vastagabb) zsinór kellett teljesíte
ni. A bajnokságon a három érté
kelhető dobásból a laser távmérő 
technológia segítségével bemért 
legjobb két eredményes dobás 
átlaga határozta meg a hivatalos 
eredményt. Ennek alapján a népe
sebb pontyfogó kategória új orszá
gos bajnoka Fiola György 197,68 
m-es átlageredménnyel, a feeder 
kategória aranyérmét pedig Jurkó 
Attila szerezte meg 190,24 m-es 
dobási átlagával. A legnagyobb, 
a 200 m-es álomhatárt meghaladó 
dobás (208,22 méter).

MOHOSZ Elnöksége

Feeder világcsúcs és 
álomdobás kettőszáz felett

2019-2020 évi jegyárak

2019. július 4-én üzemterv szerinti 
előnevelt ponty telepítésére került 
sor a megyei horgász szövetség 

kezelésében lévő Alsó-Tisza és víz
rendszerébe, tiszalöki kihelyezés
sel, továbbá a tiszadobi holtágba, 

összesen kb. 150 ezer db.
6 6 6

Július 5-én előnevelt fogas süllőt 
telepítünk az Alsó- Felső Tiszá

ba, Tiszalök, Tiszabercel, Tuzsér, 
Dombrád, valamint Aranyosapáti, 

Vásárosnamény és Tivadar helyszí
neken. Továbbá a Kraszna folyóba 

Kocsordnál, a Szamos folyóba 
Tunyogmatolcsnál és Túr folyókba 

Sonkádnál. Összesen: 196 ezer 
db-t. Előnevelt süllő került még a 
Császárszállási víztározóba is 23 
ezer db, a tiszadobi holtágba 10 
ezer db és a Keleti-főcsatornába 

1.500 db.
6 6 6

Július 11-én, további üzemterv 
szerinti előnevelt pontyot telepí

tettek, a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Alsó-, Felső-Ti
szába és vízrendszerébe, Záhony 
és vásárosnaményi kihelyezéssel, 
összesen 109 ezer db. Továbbá 
a Kraszna folyóba Kocsordnál, 

3.500 db, a Szamos folyóba 
Tunyogmatolcsnál 28.500 db és a 
Túr folyókba Sonkádnál 9.000 db 
előnevelt ponty kerül kihelyezésre.

6 6 6
Július 12-én 49.500 db előnevelt 
harcsát helyeztünk ki az Alsó-Ti
szába és vízrendszerébe, Tiszalök 
és Balsa helyszíneken. Továbbá 
500 db előnevelt harcsa került a 

Keleti-főcsatornába (Tiszalöknél).
A Megyei Horgász Szövetség július 
23-án, háromnyaras ponty-telepítést 
végezett a kezelésében lévő alábbi 

vízterületekbe: Császárszállás-
Oláhréti víztározóba, 1.000 kg-ot, 

tiszadobi holtágba, 500 kg-ot, 
Keleti-övcsatornába (Vájás) 150 

kgot.
6 6 6

A megyei horgász szövetség 
augusztus 16-án, 500 kg üzemterv 
szerinti háromnyaras pontyot tele
pített a kezelésében lévő Császár
szállási-víztározóba. Szeptember 

23-án 1.000 kg (üzemterv szerinti) 
háromnyaras pontyot helyezett a 
kezelésében lévő Császárszállás-

Oláhréti víztározóba.
Megyei horgász szövetség 

elnöksége

Telepítések az elmúlt hónapokban

Hozzávalók
A halhoz: 
• 4 szelet ponty 
• 4 gerezd fokhagyma 
•  4 szeletke laktózmentes 

vaj 
•  fél csokor pet re zse lyem

zöld 
•  ízlés szerint só és frissen 

őrölt fehér bors 

A káposztához: 
• 1 közepes fej vöröshagyma 
• 40 dkg savanyú káposzta 
• fél csokor friss kapor 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 1 ek őrölt fűszerpaprika 
• 3 dl víz 
• só 
• őrölt kömény 

Elkészítés
A halszeleteket megmosom, 
sózom, borsozom, egy jénai 
tálba teszem, hozzáadom a 
szeletekre vágott fokhagy
mát, a vajat, az aprított 
petrezselyemzöldet, és alufóli
ával lefedve, 200 fokra előme
legített légkeveréses sütőben 
25 perc alatt puhára párolom, 
majd az alufóliát levéve, grill 
fokozatra kapcsolva 68 perc 
alatt pirosra pirítom.
Míg a hal készül, a vöröshagy
mát megtisztítom, és vékony 
karikára vágom, némi zsiradé
kon üvegesre párolom, majd 
hozzá adom a fokhagymát, 
a fűszerpaprikát, alaposan 
elkeverem, és végül jöhet bele 
a savanyú káposzta (ha túl 
savanyú, akkor felhasználás 
előtt néhány léről átmosom), 
az aprított kapor, só, kömény, 
felöntöm a vízzel és fedővel 
lefedve 15 perc alatt puhára 
párolom. Ha túl sok víz marad
na alatta, akkor azt fedő nél
kül, néhány perc alatt elfőzöm.
Ha a hal elkészült, forrón, a 
savanyú káposztával, ízlés sze
rint lm tejföllel kínálom.
Jó étvágyat!

Forrás: 
Internet-Mindmegette.hu

Megnevezés 2019. évi 
jegyár Ft

2020. évi 
jegyár Ft 

Császárszállás: felnőtt éves 33.000 Ft 35.000 Ft
 felnőtt éves éjjel- nappal 44.000 Ft 45.000 Ft
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel 27.000 Ft 25.000 Ft
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel (É-N) 35.000 Ft 35.000 Ft
 felnőtt napi 2.200 Ft 2.500 Ft
 felnőtt éjszakai 3.300 Ft 3.500 Ft
 felnőtt heti 10.000 Ft 10.000 Ft
 kedvezményes éves, 1 botos 17.000 Ft 18.000 Ft
 ifjúsági napi, 1 botos 1.200 Ft 1.500 Ft
 ifjúsági heti 6.000 Ft 6.000 Ft
Oláhréti-tápcsatorna: felnőtt éves 6.000 Ft 6.000 Ft
 felnőtt napi 600 Ft 600 Ft
Halásztanyai-csatorna: felnőtt éves 5.000 Ft 6.000 Ft
 felnőtt napi 600 Ft 600 Ft
Megyei Gyerekjegy éves 3.500 Ft 3.500 Ft
Megyei Gyerek napijegy: 400 Ft 400 Ft
Tiszai Felnőtt éves 21.000 Ft 22.000 Ft
 kedvezményes éves  
 (65 év f. ifi, női, fogy. élő) 17.000 Ft 18.000 Ft
 felnőtt napi 1.200 Ft 1.200 Ft
 felnőtt heti 5.000 Ft 5.000 Ft
 kedvezményes felnőtt heti 4.000 Ft 4.000 Ft
Rekreációs halász területi éves jegy 
(3 db szélvarsa+emelőháló) 60.000 Ft 60.000 Ft
(16 m2-nél nem nagyobb emelő hálós) 30.000 Ft 30.000 Ft
Tiszadobi holtág felnőtt éves 23.000 Ft 23.000 Ft
kedvezményes éves (65 év f.,ifi, nő, fogy. élő) 18.000 Ft 18.000 Ft
 felnőtt napi 1.200 Ft 1.200 Ft
 felnőtt heti 6.000 Ft 6.000 Ft
Keleti-övcsatorna (Vájás) felnőtt éves 3.000 Ft 3.000 Ft
Mátyusi Rózsás-holtág: felnőtt éves 7.000 Ft 7.000 Ft

XLV. Országos Halfőző Verseny 
Az idén a ráckevei Vadkacsa Szabad 

strandon már 45. alkalommal került 
sor az Országos Halfőző Versenyre, mely-
nek fő célja a halételek, illetve a halgaz-
dálkodás népszerűsítése volt. 

A látogatók ingyenesen meg is kóstolhatták a 
versenyzők által készített ételeket, így a több, mint 
700 kg halból mintegy 2.000 adag ízletes halétel 
került kiosztásra. Idén 60 csapat nevezett több 
kategóriában közel 80 féle halétellel, közöttük 
haltermelők, horgászok, szakácsok, helybeliek. 
Megyénket a Kraszna Horgász Egyesület képvi
selte, Virág Imre úr erősítésével. Forrás: MA-HAL

Ráckeve, 2019. augusztus 31.

Vajban sült fokhagymás 
pontyszeletek

Tivadari töltésmagasítás. Tivadar határában a Tisza 
töltését betonelemekkel erősítik meg, illetve magasítják, ezzel védve az 
esetleges áradástól Kisart és a szomszéd települést.  Fotó: puSztai Sándor

Fűkaszálás a Bujtosi-tó körül.Fűkaszálás a Bujtosi-tó körül.
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Szűcs Éva a mezőny legjobbja volt

Megyei siker a Nemzetközi Barátság Kupán Kint rekedt őshonos halivadékok visszahelyezése

Bizonyítottak az 
elnökségi tagok

A megyei válogatottunk 
az idén is részt vett az 

országos csapatbajnok-
ságon, mely Szegeden, a 
Maty-éri evezős-pályán lett 
megrendezve. A négynapos, 
embert próbáló verseny sok 
előkészülettel járt, mind a 
szervezők, mind a résztve-
vők részéről. 

Az idén is új szabályok léptek 
életbe! A nyolcfős csapatot kilenc 
főre bővítették egy felnőtt verseny
zővel, ami sok csapatnak prob
lémát okozott. A bevihető limit 
is korlátozásra került, 20l helyett 
csak 10l lehetett, az élő anyag 2,5 l 
helyett 1,5 l-re csökkent.

A pálya hal összetétele is gyöke
resen megváltozott, hiszen a tavaly 
leengedésre került víz újra lett tele
pítve. Az évek alatt megszokott 
taktikák már nem működtek.

Csapatunk a két edzésnapon a 

már megszokott rutinnak megfele
lően végezte feladatait. Etetőanya
gokat és különböző csalizási és 
szerelék összeállítási technikákat 
teszteltek. Este közösen megbeszél
ték tapasztalataikat és az esetleges 
változtatásokat. Az edzésnapokon 
versenyzőink fogásai igazolták 
taktikáink eredményességét és ez 

bizalommal töltött el minket, így jó 
esélyekkel vághattunk neki a ver
senynapoknak. Már az első napon 
nehezen találtuk a halakat, különö
sen a pontyokat. Több szektorban 
is a 4-5 méteres spiccbotos mód
szert választottuk, ami nem tűnt 
rossz döntésnek, mert Luzsinszky 
Tamás a 19 fős szektorban a 4. 
helyre horgászta be magát.

A hölgy versenyzőnk, Szűcs Éva 
rakós botos horgászatával nemcsak 
a női, de az egész mezőny legjobb 
fogásával, 24055 grammal kima
gasló szektor egyest horgászott.

Az első nap csapatunk a tízedik 
helyen fordult. 

A második napon a csapatunk 
újult erővel és bizakodva vágott 
neki az új fordulónak. A női ver
senyzőnk újra szektor egyest hor
gászott 23115 grammal. Az U-25-
ös versenyzőnk, Varga Albert is 
megnyerte szektorát. A többi ver
senyző is legjobb tudása szerint 

horgászott, így a második napon a 
negyedik helyre sikerült felhozni a 
csapatott.

Az összesített eredmények alap
ján a csapatunk a kilencedik helyen 
végzett. A tizenkilenc csapatból 
álló mezőnyből több nevesebb 
csapatot is magunk mögé utasí
tottunk.

Csapatunk minden tagját dicséret 
illeti a kitartó munkájáért. Köszön
jük horgásztársaink szurkolását és 
támogatását!

Külön köszönjük a támogatást 
a Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom 
termékek forgalmazójának), és a 
Timár Mix etetőanyag gyártójá
nak. 

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

Szilágyi Imre

Az ülés további részében 
az ügyvezető az elmúlt 

ülés óta eltelt időszakban 
elvégzett munkáról számolt 
be. 

Címszavakban összefoglalva a 
szakmai munkák közül kiemel
te: elsősorban a szövetségi vizek 
telepítését az előírásoknak megfe
lelően, a nagy kárókatona gyérí
tését, az ökológiai célú busa gyé
rítésre tett erőfeszítéseket a Tisza 
folyón és a törpeharcsa gyérítést 
Császárszárszálláson. Eddig kb. 40 

mázsa törpétől sikerült megszaba
dítani a víztározót. 

Beszámolt róla, hogy időközben 
a minisztériumtól engedélyt kapott 
a szövetség célzott ivadékmentés
re is. Anyahal, konkrétan ponty, 
paduc és jászkeszeg befogására is 
tett kísérletet a szövetség. Sajnos, 
a jászkeszeg és paduc esetében 
elkéstünk ezzel, mert mire a szük
séges engedélyt sikerült beszerez
ni, a halak leívtak. Jelenleg azon is 
kísérletezünk, hogy a Tisza folyó 
árterében, a vízzel borított, nem 
halgazdálkodási vízterületeken 
esetlegesen kint rekedt természetes 
ívásból származó őshonos haliva
dék milyen módon fogható meg 
hatékonyan, hogy visszahelyezésre 
kerülhessen a főmederbe – mondta 
el az ügyvezető.

Adminisztrációs munkák közül 
kiemelte: a horgászok regisztrá

ciója folyamatosan zajlott és zaj
lik. Jelenleg több mint 563 ezer 
regisztrált horgász van. Pályázat
írás eszközbeszerzésre, halasításra, 
és nem utolsó sorban az egyesüle
tek ellátása állami horgász és terü
leti jegyekkel, szakmai tanácsok
kal, érdekeiknek képviselete, stb. 

Beszámolója végén az ügyveze
tő ismertette a szövetség gazdasá
gi helyzetét is, melyből kiderült, 
hogy a szövetség „hozni fogja a 
költségvetésében tervezetteket” és 
remélhetőleg pozitív eredménnyel 
fogja zárni ezt az évet.

Fesztóry Sándor

A tiszadobi elnökségi ülés zárá
saként az elnökség tagjai barátsá
gos horgászversenyen mérték össze 
erejüket, tudásukat a tiszadobi 
holtágon. 

A nagy küzdelem végén a győ

zelmet dr. Isaák László szerezte 
meg, a második helyezett: Szűcs 
Sándor, míg a harmadik helye
zett: Dankó Mihály lett. Különdíjat 
kapott a remek házigazdai szerepé
ért Oláh Károly.

Eltelt három év és így újra 
Magyarország, ponto-

sabban a kocsordi Kraszna 
HE. rendezhette meg a XXIV. 
Nemzetközi Barátság kupát. 

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Pescar 
Club és APS Dés (Dej) csapa
ta. Pénteken délután találkoztak a 
csapatok a kocsordi Kirva Lapos 
horgásztónál egy kis edzésre, a 
fogható halak és a mederviszonyok 
megismerése céljából. A csapatok 
keresték a lehetőségeket, mely 
halakra és milyen technikával lesz 
érdemes a következő napon hor
gászni. Az utazástól és a rögtönzött 
horgászattól megfáradt részvevők 
az est közeledtével gyorsan össze

pakoltak. A szervezők a tóparton 
üdvözölték és egy ünnepi vacso
rával fogadták a Barátság Kupá
ra érkező vendégeiket. A vacsora 
elfogyasztása közben jó hangulat 
alakult ki, a csapatok visszaemlé
keztek az előző évi történésekre, 
majd átbeszélték a másnapi teen
dőiket. Az est zárásaként kihúzásra 
kerültek a másnapi szektorok. A 
versenyzők hamar nyugovóra tér
tek, hisz előttünk volt a másnap 
reggeli korai ébresztő, az etető 
anyagok megkeverése az napi hor
gászat megbeszélése.

 Másnap a szervezők bőséges 
reggelivel kedveskedtek, volt ott 
mindenféle finomság. Mindenki 
megtalálhatta a számára legízlete
sebb falatokat, aki itt éhen maradt, 
az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfoglalása 
következett. A verseny alatt szinte 
minden csapat más-más technikát 
alkalmazott. Volt olyan hely, ahol a 

matchbottal fogott halak hozták 
a jó eredményt, de volt olyan is, 
ahol a rövid és hosszú spiccbottal 
fogott apró halakkal sem marad
tak szégyenben és persze néhol a 
rakós botokon is szépen húzták a 
halakat. A kellemes napsütésben 
hamar elrepült az idő, megszólalt 
a verseny végét jelző duda, majd 
következett a mérlegelés.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 
a házigazdák helyi specialitással, 
töltött káposztával kedveskedtek a 
vendégeknek.

A Maxliner kupa zárásaként a 
helyi polgármester és a rendezvény 
szervezői átadták a díjakat.

Eredmények: 1. Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye csapata 7 pont, 2. 
Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata 12 
pont, 3. Kocsordi Kraszna H.E. csapata 
17 pont, 4 Pescar Club Dés csapata 19 
pont, 5. APS Dés csapata 20 pont.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Megyei csapatunk két kettessel 
és három egyessel stabilan horgá
szott és így büszkén állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára. Remélem, 
a jövőben is számíthatunk ezekre 
a barátságos horgászcsapatokra és 
még sok közös programot fogunk 
együtt szervezni. A következő 
(XXV.) Barátság kupát a romániai 
Dés rendezheti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa
tát a következő versenyzők alkot
ták: Bajkó Tamásné, Bajkó Tamás, 
Béres Miklós, Magos Tibor, Sebők 
Zsolt. Csapatvezető Szilágyi Imre.

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

Szilágyi Imre
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Negyedszer is sikerült

Baráti peca Timáron

A dr.Maleczky Imre Emlék-
verseny az apagyi kender-

áztató horgásztavon került 
megrendezésre az elhunyt 
megyei elnökünk tiszteletére. 
A fogyatékkal élők megyei 
versenyét – a szokáshoz 
híven – az emlékversennyel 
egyszerre rendeztük meg.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék
versenyre, összesen 34-en, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe vet
tük. A pályának az első két helyére 
a fogyatékkal élők kerültek, a többi 
részt pedig az esélyek kiegyenlíté
sére három szektorra osztottuk fel. 
A halak finoman kaptak, szektoron
ként eltérők voltak a fogható mére

tek. Az elsőben inkább az apróbb 
tenyeres dévérkeszegek, kárászok 
voltak a jellemzőek. 

A középső szektor már a hala
sabb arcát mutatta a tónak, itt már a 
pontyok is megjelentek, a lefinomí
tott előkékről hamar el is köszöntek 
horgászaink bánatára, de azért párat 
sikerült megszákolni. A harmadik 
szektorban már vegyesebb volt a 
kép, de itt is a bónusz pontyok 
döntötték el a sorrendet. Az időjá
rás ideális lehetőséget biztosított 
a résztvevőknek, hogy a rendelke
zésükre álló négy óra alatt minél 
több halat terelhessenek be a hal
tartóikba. A fogyatékkal élők bár 
halfogásban nem bővelkedtek, de 
nagyon örültek, hogy részt vehet
tek ezen nemes versenyen. Az idő 

hamar eltelt, és a mérlegelésnél 
kiderült, kinek mennyire volt ered
ményes a horgászata. 

Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették az 
eredményeket. Az eredményhirde
tésen Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke pár mondatban 
megemlékezett Imre bácsi önzetlen 
munkájáról a horgászatban, illetve 
a versenyhorgászatban. Azután a 
Maleczky család részéről Maleczki  
Imre megköszönte minden verseny
zőnek és segítőnek a részvételt, 
majd a legsikeresebb versenyzők
nek átadták az általuk felajánlott 
díjakat. A vándorserleget és a 
fogyatékkal élők kupáit Virág Imre, 
a megyei horgász szövetség elnöke 
adta át.

Az emlékverseny díjazottjai: 1. 
Sebők Zsolt 7 090 g, 2. Juhász Ist
ván 5 410 g, 3. Nyitrai Csaba 3 450 
g, 4. Tokaji Imre 2 945 g, 5. Vadon 
Roland 2 345 g

Fogyatékkal élők: 1. Gincsai Pál, 
2. Kekecs Miklós

Az eredményhirdetés után min
den résztvevő egy finom ebédet 
fogyaszthatott el. Köszönet a 
Maleczky családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásá
ért. Köszönet a tó gazdáinak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották e 
csodálatos tavukat. Remélem, min
denki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt a 
versenyt ugyanilyen családias han
gulatban megrendezni. Gratulálunk 
a nyerteseknek a sikeres szerep
lésükhöz, külön Sebők Zsoltnak, 
aki már negyedszer nyerte meg e 
nemes viadalt!

Szilágyi Imre

A timári Tisza-part évek 
óta kiváló helyszín a 

megye horgászainak, hogy 
folyó vízen is összemérjék 
tudásukat. Ezen a versenyen 
szinte mindig ugyanazok a 
horgászok vesznek részt, így 
ez inkább egy baráti találko-
zó, sem mint egy vérre menő 
viadal.

A rajthelyek kijelölése nem volt 
egyszerű feladat, az évek alatt fel
nőtt növényzet és a meredek part 
sem biztosított kényelmes horgász
helyet. Az első kötelező feladat 
leküzdése – a zsíros deszka és a 
lilahagyma ízlés szerinti elfogyasz
tása – után a szokásos feladatok 
következtek: sorsolás, bepakolás a 

rajthelyekre, a vízmélység mérése, 
az etetőanyag előkészítése és kez
dődhetett a verseny. A tízperces 
nehéz etetőanyag bombázás után 
szinte az első leúsztatásokra jelent
keztek a kapások. 

A versenyzők minden technikát 
bevetettek a halak kapó kedvé
nek fenntartása érdekében és ezt 
a négy óra alatt a fogások tükré
ben sikeresen meg is oldották. A 
zsákmány összetétele igen vegye
sen alakult: bodorka, sneci, sügér, 
gébek, és még egy pár kilón felüli 
nagy dévér is tiszteletét tette, de 
zömét a karika keszeg adta. Az 
7-8 méteres vízen 11,5 méter hosz
szú rakós botokkal horgásztunk 
2-6 grammos úszókkal. A csalik 
mozgatása, illetve úsztatása így 

komoly fizikai munkát rótt a hor
gászokra. Nem beszélve a nehezen 
fogható kőhalakról, és az akadók
ról, amik igen sok bosszúságot és 
még több horogvesztést okozott. A 
mérlegelésnél már látszott, megér
te a kitartó küzdelem. 

Ezt követően mindenki nyugod
tan, a nap történéseit megbeszélve, 
kellemesen ebédelhetett. A menü 
debreceni páros, mustár és kenyér 
volt. 

Az első három helyezett és a 
legnagyobb halat fogó versenyző 
egy-egy kupát vihetett haza.

Eredmények: 1. Kovács József 
9 365 g, 2. Krausz Zoltán 7 135 g, 
3. Luzsinszky Tamás 8 575 g. 

Legnagyobb halat fogó: Vadon 
Roland 2030 g .

A nehézségek ellenére nagyon jó 
hangulatú verseny volt, remélem, 
mindenki jól érezte magát. Jövőre 
is szeretnénk megszervezni ezt a 
versenyt és lehetőségeinkhez mér
ten szeretnénk a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 
kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza-parton.

Szilágyi Imre

Megkondult a vészharang a holtágért
Ha nem sikerül orvosolni a 

holtágak vízutánpótlását, 
akkor 5-10 éven belül akár ki 
is apadhatnak azok.

Valószínű minden sporthorgász 
érzékelte, hogy a holtágakban 
drasztikusan lecsökkent a vízszint. 

– Én még nem emlékszem ilyen 
alacsony vízállásra pedig már közel 
63 éve itt élek kezdte Oláh Károly, a 
helyi Tiszavirág Horgász Egyesület 
elnöke. – Sajnos, amióta a Felső-Ti
szán megépítették a vízgyűjtő terü
leteket, nem igazán számíthatunk 
rendszeresen olyan árvizekre, mint 
a múltban. Bár a javítása megtörtént 
az elmúlt évben, hosszú távon nem 
biztosított a Darab-Tisza gátján lévő 
szivornyákon a megfelelő vízután
pótlás. 

– Úgy gondolom, a holtágak apa
dó vízszintje nem csak a horgász
társadalom, hanem az egész telepü
lésünk problémája. Az ügy nagyon 
összetett. A holtágakban és a vele 
szomszédos nagyrészt természetvé
delmi oltalom alatt álló területeken 
(Natura2000 terület is van) felbe
csülhetetlen értékű védett növény és 
állatvilág található, melyek súlyosan 
károsodhatnak a vízszint csökkené
se miatt. Hosszabb távon vizsgálva 
a témát, biztosak lehetünk benne, a 
vízszint csökkenése felgyorsítja a 
holtágak amúgy is elég gyors elöre
gedési folyamatát, az eliszaposo
dást, feltöltődést. Ez a folyamat egy 
bizonyos fázisában gázosodással is 
fog járni, és ellehetetleníti a kör

nyéken, a településünkön az életet. 
Ami eddig értékünk volt, a sok víz 
az most megkeserítheti az itteni 
lakosság életét. Amilyen mértékű a 
vízszint csökkenés már most meg
jósolható, ha nem sikerül orvosolni, 
akkor 510 éven belül akár ki is 
apadhat, és „gyönyörködhetünk” a 
kiszáradt meder aljában.

De horgászati szempontból tekint
ve is nagy szükség van a vízi élettér 
kiszélesítésére a természetes ívóhely 
visszaállítása érdekében is. Emlí
tésre méltó szempont az is, hogy 
telítettebb mederviszonyok mellett 
a bedőlt fák ismét víz alá kerülnek 
ezzel megnehezítve a csökkenő ten
denciát mutató, de mindig is jelen 
lévő orvhorgászatot is.

– Milyen alternatívák állnak, áll
hatnak rendelkezésre a probléma 
orvoslására? a) Vízutánpótlás meg
oldása a már hagyományos módon. 
b) Szivattyú igénybe vételével. 
(nincs eszköz, nagyon drága), c) 
A hiányzó vízmennyiség pótlása a 
Nyugati - főcsatornából. 

– Másik megoldás lehetne a víz
utánpótlás megoldása a már hagyo
mányos módon. De tapasztaltuk, 
az áradások még a DarabTisza 
vízszintjét sem emelték, így nem 
tudtunk mit kezdeni vele. Ha lenne 
akkora áradás, hogy beindíthatnánk 
a szivornyákat, akkor ígéretet kap
tunk arra, hogy kiemelt figyelem
mel kísérve azonnal indítják őket. 
De erre hiába várunk! Ezért nekem 
meggyőződésem, hogy hosszú 
távon, megnyugtatóan a Nyugati – 
főcsatornából való vízpótlás lehet 
elfogadható. Ennek érdekében már 
több lépést is tettünk.

Az elmúlt időszakban nem 
múlik, nem múlt el olyan képvi
selőtestületi ülés, hogy ne lenne 
téma a vízutánpótlás szükséges
sége. Folyamatosan tartom a kap
csolatot azokkal a szervezetekkel, 
intézményekkel, alapítványokkal, 
egyesületekkel, akiknek ugyancsak 
érdeke lehet a vízutánpótlás. Ezek 
a következők: a Tiszadobi Önkor
mányzat, a Sporthorgász Egyesüle

tek Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasznú 
Szövetsége, a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága, a Tiszatáj Ala
pítvány, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület és a 
Tiszavirág Horgász Természet és 
Környezetvédő Egyesület. Ennek 
érdekében Bán György polgármes
ter úr, valamint jómagam meghív
tuk a hivatalba a Hortobágyi Nem
zeti Park vezetőit egy tárgyalásra. 
Megkerestem dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő urat kérve, 
hogy támogassa ügyünk megoldá
sát. A megyei szövetség Tiszadobra 
kihelyezett elnökségi ülésén az 
egyik napirendi pont a holtágak 
vízutánpótlása. Jártunk Debrecen
ben a HNP igazgatóságán, ahol 
kértünk szakvéleményt, mely 2018. 
február elején végre meg is lett. 
Így 2018 a várakozás, reménykedés 
éve volt, de minden hiába…

– 2019. év elején már számol
gatunk, mi mérjük a vízszintet. 
Szomorúan vesszük tudomásul, 
hogy több mint 2 méter hiányzik 
a normális szintből. A nap végzi a 
dolgát, a párolgási veszteség egyre 
nagyobb, a vízszint egyre kisebb. 
Augusztus közepére már több mint 
3 méter hiányzik a holtágból. A 
természeti kár már most óriási. 
Jó lenne, ha a felelősök nagyobb 
odafigyeléssel a „Jó gazda gondos
ságával” kezelnék ezt a csodálatos 
természeti adottságokkal megál
dott vidéket. Sajnos Tiszadobnak 
„csak” érdeke – fejezte be Oláh 
Károly. 

Utánpótlás a főcsatornából
„A természetért aggódók 
szerint a Nyugati-főcsator-
nából lehetne feltölteni a 
Tiszadob melletti medreket.

 
A globális felmelegedés, az évek 

óta tartó szárazság nagy pusztítást 
végez a természetben, hiszen nagy

mértékben lecsökkent a tavak, a 
holtágak vize.

A természetvédők aggódnak a 
Vajai-tó és a tiszadobi holt ágak 
jövője miatt is. A Vajai-tó helyze
téről napokon belül megjelenik a 
cikkünk, most pedig a tiszadobi 
holtágak helyzetét járjuk körbe 
Oláh Károllyal, a helyi Tiszavirág 
Horgász, Természet- és Környezet
védő Egyesület elnökével.

– Az elmúlt tíz évben nem volt 
olyan magas és hosszan tartó áradás, 
hogy természetes úton a megáradt 
Tisza vizével feltölthessük a 86 
hektár területű holtágrendszert. A 
párolgási veszteség egyre nagyobb, 
ezért egy új módszert kellett keres
ni. Mint önkormányzati képviselő-
testületi tag már két éve meghúz
tam a vészharangot, de akkor sokan 
csak mosolyogtak rám, most már 

belátják, hogy igen nagy a veszély. 
Az a megoldás látszik a legjobbnak, 
hogy a Nyugati-főcsatornából már 
egy kiépített csatornarendszeren jut 
el a víz a holtágakhoz a Csikóri 
elnevezésű nádason keresztül. A 
holtág rend szer állami tulajdonban 
van, a kezelője a Hortobágyi Nem
zeti Park igazgatósága. Érdekelt 
még a halgazdálkodási joggal ren
delkező Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége, míg egy 
kis szakasz a Tiszatájé. E három 
szervezetnek kötelessége a víz 
utánpótlása, felvettük velük a kap
csolatot.

Nincsen már sok idő
– A holtág jövője úgy 

Tiszadobnak, mint az Andrássy-

kastélynak is fontos. Írtunk a Bel
ügyminisztériumba is egy segély
kérő levelet, onnan elég gyorsan 
választ kaptunk. A második körben 
az Agrárminisztériumot kerestük 
meg, mivel a Hortobágyi Nemzeti 
Park oda tartozik. A minisztéri
umtól is biztató választ kaptunk. 
Megneveztek egy pályázatot is, 
ahonnan gyakorlatilag lehetőség 
lenne a beruházáshoz szükséges 
60-80 millió forintot elnyerni. A 
Hortobágyi Nemzeti Park igazga
tó asszonyának az önkormányzat 
írt egy levelet, s kérte, hogy ezt 
a pályázati lehetőséget használják 
ki. Nagyon fontos, hogy rövid időn 
belül dűlőre tudjuk vinni a dolgot. 
Nincsenek már éveink, ha nem tud
juk megoldani egy-két éven belül a 
víz utánpótlást, öt év múlva csak a 
meder alját nézhetjük.” MML

A témával kapcsolatban a Kelet-Magyarországban az alábbi cikket olvashattuk
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Árvízvédelmi fejlesztések

Szinte mindenki nyert

Szoros küzdelemmel zárult
Csaknem 23 kilométeren 

fejlesztették és erősítették 
meg a Tisza töltéseit a Tiva-
dar feletti folyószakaszokon.

Az uniós támogatású árvízvédel
mi beruházás projektátadó ünnep
ségén a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Kisarban Láng István, az 
Országos Vízügyi Főigazgató
ság (OVF) vezetője elmondta, a 
beruházások folytatódnak a Fel
ső-Tiszán a Tisza-Túr víztározó 
megépítésével, de tervezik a Túr 
töltéseinek megerősítését és az 
árvízvédelmi szempontból kriti
kus pontnak számító tivadari híd 
átépítését, továbbá a Tivadar alatti 
szakaszok fejlesztését is.

A főigazgató szerint a Felső-Ti
sza hazai szakaszán a teljes árvízi 
biztonsághoz három fontos fejlesz
tésre lenne szükség Kárpátalján, 
a tiszaújlaki és a mezővári tározó 
megépítése mellett a Tisza ukrán 
jobb parti árvízvédelmi töltéseit 
is meg kellene erősíteni. Ehhez 
nagyon erős vízdiplomáciára lesz 
szükség a következő időszakban – 
jegyezte meg.

Megerősítették a töltést
Láng István az új beruházások 

mellett fontosnak nevezte, hogy 
a megépült árvízvédelmi gáta
kat megfelelően karbantartsák és 
„figyeljenek” a hullámterekre, 
illetve a nagyvízi mederre. Bodnár 

Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Víz
ügyi Igazgatóság vezetője arról 
beszélt, a beruházás keretében 
olyan szakaszokon erősítették meg 
a töltéseket, ahol a Tisza belép 
Ukrajnából Magyarországra, árvíz 
érkezésekor ugyanis ezen a folyó
szakaszon lenne a legkevesebb idő 
ideiglenes védművek építésére és a 
töltések magasítására.

Az igazgató emlékeztetett, az 
ideiglenes töltésmagasításoknak 
kockázataik is vannak: a 2001
es beregi árvíz és gátszakadás jól 
mutatta, hogy a töltések szerke
zetének is bírniuk kell a terhelést. 

Bodnár Gáspár megjegyezte,  a 
Tisza jelenleg óriási vízhiánnyal 
küzd, így nehéz elképzelni azt, 
hogy ilyen alacsony vízszintről 
egy-két nap alatt 10-12 métert tud 
emelkedni a folyó. Ennek ellent
mond, hogy az elmúlt huszonöt 
évben tíz rendkívülinek mondható 
árhullám vonult le a Felső-Tisza 
vidékén, négy alkalommal pedig 
rendkívüli védekezést kellett elren
delni.

Megemelték a gátat
A vissza nem térítendő támoga

tásból – a Környezeti és Energiaha

tékonysági Operatív Program kere
tében megvalósult beruházás kere
tében – Tiszakóród és Magosliget 
között, mintegy 23 kilométer 
hosszban a Tisza bal parti és a 
Batár bal parti töltését fejlesztet
ték. A másfél méterrel megemelt 
gátak keresztmetszete huszonöt 
százalékkal nőtt, megújult öt zsilip, 
hét kilométeren pedig megépült 
egy folyószabályozási védmű. Fej
lesztették a tiszabecsi és az uszkai 
gátőrházat, Tiszabecsen pedig 
átépítették és felújították a védelmi 
központot és a vízrajzi állomást.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A megyei tisztségviselői 
horgászversenyen, a 

hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Kraszna HE. láthatta vendé-
gül a megye horgászegye-
sületeinek tisztségviselőit a 
Kirva Lapos horgásztavon. 

Egy szép nyárvégi napon, saj
nos, csak négy horgászegyesület 
jelentkezett, 3-3 fős csapattal. A 
rövid ismertetőt és a sorsolást 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 

szakbizottság elnöke tartotta meg. 
Elmondta, hogy a horgászmódszer 
nem kitétel, lehet úszózni és fene
kezni egyaránt, de csak egy bot és 
egy horog használata volt engedé
lyezve egyszerre. A botok verseny 
közbeni váltogatása is megenge
dett volt. A helyi egyesület megtett 
mindent a jobb fogások érdekében, 
mert a verseny előtt több mázsa 
pontyot telepítettek. Bár a fogá
sok nem voltak kirívóak, a nap 
mégis nagyon barátságos hangu
latban telt. A mérlegeléskor kide

rült, hogy senki nem maradt hal 
nélkül. Az eredmények összegzése 
után a díjátadás következett, az 
első három csapatot jutalmazták, 
kupákat és érmeket kaptak. A díja
kat Jakab János, a helyi egyesület 
vezetője adta át.

A díjak kiosztása után a házi
gazdák jóvoltából finom marha
pörköltet fogyaszthattunk egy kis 
frissítővel. Utólag is köszönjük, 
nagyon finom volt!

Bár halfogásban nem bővelke
dett ez a verseny, azért remélem, 

a hangulatát sokáig nem felejtik 
el a résztvevők! Jövőre a Nyírbá
tori Vasas HE. rendezheti meg a 
megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.
Eredmények: 1. Vasas H.E., Nyírbátor 
5 pont, 2. Kraszna H.E., Kocsord 7 pont, 
3. Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 
8 pont, 4. Felső Tiszai Vasutas H.E., 
Mándok 10 pont.

Szilágyi Imre

I. forduló: Apagy, Kenderáztató, 
2019. április 14. 

A háromfordulós feeder kupa 
első helyszíne az apagyi kender
áztató tó volt. Az előző évekhez 
hasonlóan most is bíztak a résztve
vők a kimagasló fogásokban, ezért 
37 fő adta le nevezését. Senkit sem 
ért csalódás, a tó most is bebizo
nyította halbőségét, kárászokból és 
keszegekből álló bőséges fogáso
kat mérlegelhettek a rendezők. Bár 
a verseny vége felé a halak kapó 
kedve kissé alább hagyott, nehezít
ve a versenyzők dolgát.

Sajnos, az idén a tíz kiló felet
ti fogások elmaradtak, de azért a 
győzteseknek legalább hét kilót 
kellett fogniuk. Azért a dobogóról 
lemaradtak sem panaszkodhattak, 
hisz átlagosan 3-4 kilós fogások 
születtek.
I. forduló eredményei: 1. Jakab László 
7 535 g, 2. Vadon Dániel 7 265 g, 3. 

Turóczy Gábor 6 210 g, 4. Mikita Zoltán 
3 925 g, 5. Sveda Tamás 6 520 g.

II. forduló: Kocsord Kirva lapos, 
2019. május 13. 

 A kocsordi Kirva-lapos hor
gásztó adott otthont a második 
fordulónak. A tó a nehezen kiis
merhető, becserkészhető halairól 
híres. A bőséges keszeg állomány, 
a bónuszként jelentkező pontyok 
és kárászok folyamatosan adtak 
feladatot a résztvevőknek. Az első 
három helyhez közel kilenc kiló 
körül, a következő három helyre 
hat-hét kilós fogások kellettek, de 
a dobogóról lemaradók is három-

négy kilókat fogtak. Dicséret illeti 
a tó kezelőit, hisz munkájuknak 
köszönhetően az évek alatt egyre 
jobb és színvonalasabb versenyeket 
rendezhetünk e csodálatos tavon.
II. forduló eredményei: 1. Gellér Győző 
8 970 g, 2. Károly Attila 8 115 g, 3. 
Vadon Dániel 8 005 g, 4. Sveda Tamás 
7 425 g, 5. Fodor Sándor 6 450 g, 6. 
Papp Dániel 6 245 g.

III. forduló: Vásárosnamény,  
Keskeny, 2019 június 14.

Az utolsó fordulóra, a sorozat kez
dete óta most is, a vásárosnaményi 
Keskeny-holtágon került sor. Saj
nos, a Tisza áradása miatt az eredeti 

időponttól eltérően később kellett 
megtartani. A versenyre érkezők 
többsége esélyeit latolgatva próbált 
minél több apróbb halat zsákmá
nyolni. A zömében törpeharcsákból 
álló fogások komoly munkát adtak 
a résztvevőknek. Ez a verseny a 
gyorsaságról szólt: ki milyen ügye
sen tudja megoldani a csalizást, a 
szerelék bejuttatását és a zsákmány 
levételét a horogról. Az idén egy pár 
termetes kárász tette változatossá 
a fogott halak faunáját. A tavalyi 
bőséges kárászfogás sajnos elma
radt. A dobogóhoz legalább hat és 
négy kiló közötti halat kellett kiszá
kolni. A mérlegelés után, kihirdetés
re került az első hat helyezett, és a 
három forduló eredményei alapján 
a 2019-es év legjobb hat megyei 
feeder horgásza. 
III. forduló eredményei: 1. Papp 
Dániel 6 170 g, 2. Károly Attila 5 650 
g, 3. Mile Pál 5 460 g, 4. Sveda Tamás 
5 425 g , 5. Juhász István 4 255 g , 6. 
Nagy András 3 670 g. 

Az összesített feeder ranglista:  
1. Vadon Dániel 2 pont 17 265 g, 2. 
Károly Attila 2 pont 13 765 g, 3. Papp 
Dániel 3 pont 12 415 g , 4. Sveda Tamás 
5 pont 13 945 g , 5. Mile Pál 5 pont 10 
075 g, 6. Mikita Zoltán 5 pont 6 210 g.

Szilágyi Imre

A szervezőknél maradt a díj
Ragyogó napsütésben 

rendezte meg a Nyír-
Márvány Kupát nemrégiben 
a gávavencsellői Kacsató 
gávai részén a Tiszaparti 
Horgászegyesület.

Negyvenhárom induló várta a 
parton a csukák rablásait. A 8.30 
órától 12.30-ig tartó verseny első 
felében mindösszesen egy kisebb 

– 800 gramm – körüli csuka akadt 
a horogra, 10 óra után aztán jöt
tek a nagyobbak is. A versenyzők 
partra hoztak többek között 3,70 
kilogrammos és 4,70 kilogrammos 
csukákat is, amik a mérlegelés után 
visszanyerték a szabadságukat. A 
szervezők zsebében maradt az 
ötvenezer forintos különdíj, ugyan
is senki sem fogott 10 kilogramm 
feletti kapitális csukát.

Bár egy nagyobb méretű csukát 
sikerült megakasztani, azonban a 
drótelőke elszakadt, így már nem 
sikerült a partra húzni a raga
dozót. A horgászok szerint ez a 
csuka 6-7 kilogrammos lehetett. 
A versenyt végül Balogh Tamás 
nyerte meg, ő vihette haza a Nyír-
Márvány vándorkupát. A második 
Bán Gyula, a harmadik Csatlós 
Antal lett. KM
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Az idén is jól dolgoztak a PET-kalózok

Horgász ötpróba gyerekeknek

A csapatok és a lelkes 
önkéntesek ezúttal 8-10 

tonna hulladéktól mentesítet-
ték a Tisza árterét.

A Tisza Tivadar és Záhony 
közötti szakaszán, csaknem 80 
folyamkilométeres távon 16 hajó 
és 320 fős legénység bevonásával 
rendezték meg a 7. Tiszai PET 
Kupát, amely a környezetvédelem 
és a környezettudatosságra neve
lés szempontjából rendkívül fontos 

szerepet tölt be – mondta el a 
Természetfilm.hu Egyesület, a ver
seny szervezője.

A környezetvédő akcióban a 
saját készítésű pillepalack-hajók
kal evező csapatok és a lelkes 
önkéntesek ezúttal 8-10 tonna hul
ladéktól mentesítették a folyót. 

A résztvevők és a szervezők 
büszkén tapasztalták, hogy a hete
dik éve megrendezett felső-tiszai 
hulladék-derbi kitartó munkája és 
a szaporodó kiegészítő-program 

meghozza gyümölcsét. Bár a tava
szi árhullámok jócskán szállítják 
a hulladék-utánpótlást, a korábbi 
évek szemétgyűjtéseinek köszön
hetően – az évek során kitisztított 
ártéri területeken – egyre kevesebb 
a szennyezés.

A családi, baráti és vállalati csa
patok két nap hajóépítés után áll
tak rajthoz Tivadarnál, hogy újra 
belevessék magukat a hulladék
gyűjtésbe a korábbról már ismert, 
Tiszamogyorósig tartó szaka
szon, és hogy az utolsó napon, 23 
folyamkilométeres távon a folyó 
egy újabb részét fedezzék fel.

Látszik az eredmény
A PET Kupa tevékenységeivel 

kapcsolatban sokszor felmerül a 
kérdés, hogy a Tiszán az áradások 
során – főleg Ukrajnából és Romá
niából – érkező hulladék-utánpót
lás miatt vajon szélmalomharc-e a 
palackok elleni küzdelem? Az idén 
bebizonyosodott, hogy azokon a 
folyószakaszokon, ahol a csapa
tok a korábbi évek során többször 
jártak és gyűjtötték az ártéri hul
ladékot, sokkal kevesebb a fel
halmozódott szemét. Egyértelmű, 

hogy korábban több év árhullámai
nak „PET-bányáit” számolták fel a 
kalózok és a vízügy munkatársai, 
így hiába jönnek az újabb áradá
sok, a megtisztított szakaszokon 
tisztább a folyó ártere.

A palackok új életre kelnek
Ahogy azt már a tiszai verse

nyeken megszokhattuk, az össze
gyűjtött hulladékmennyiség közel 
felét újrahasznosítják, azaz vissza
kerül a körforgásba. A PET Kupa 
nélkülözhetetlen önkéntes csapata 
zsákról zsákra átválogat mindent, 
a különböző anyagokat fajtánként 
és színenként szelektálja, külön 
gyűjti a kupakokat saját újrahasz
nosítási kísérletekre, majd tömö
ríti a palackokat. Az összeszedett 
hulladékok körforgásban tartását 
az esemény szakmai partnere, a 
Környezetvédelmi Szolgáltatók 
és Gyártók Szövetsége koordi
nálja. A hasznosítható anyagok a 
hulladékfeldolgozókhoz kerülnek. 
Az idén ismét a Felső-Tisza-vidé
ki Vízügyi Igazgatóság biztosított 
ipari bálázógépet és kitartó gépke
zelőket, ami gazdaságosabbá tette 
a hulladékszállítást.  KM

Három generáció a nagykállói tóparton
A Bartha-család tagjait 

egymástól messze vezé-
relte a sors, ám horgász-

szenvedélyük évente egy-két 
alkalommal összehozza őket 
egy-egy hosszú hétvégére.

Az idén ősszel szeptember 25–29-
re szólt az invitálás a nagykállói 
horgásztóhoz. Itt találkozott a három 
generáció: id. Bartha Dénes (a nyír
egyházi  107. sz. Ipari Szakmun
kásképző Intézet volt igazgatója, 
92 éves), ifj. Bartha Dénes (soproni 
egyetemi tanár, 63 éves), Bartha 
Tamás (végzős budapesti egyetemi 
hallgató, 25 éves). Ilyenkor a legfon
tosabb a bot görbülésének figyelése 
a rituális csendben, de időközben 
– természetesen – meg lehet beszéli 
az élet kisebb-nagyobb eseményeit 
is, ápolni a családi kapcsolatokat. 
Tavaly is jól sikerült a nagykállói 
horgásztúra, de az idei még job
ban: tizennyolc darab tíz kilogramm 
fölötti halat fogtak, amelynek felét 

a legidősebb Bartha segítette partra. 
MS

A Kraszna Sporthorgász 
Egyesület volt a házigaz-

dája az Horgász Ötpróba Ver-
senyek 5. megyei döntőjének 
a Kocsordi Kirva laposon. 
Az általános iskolák közötti 
vetélkedőre 10 gyerekcsapat 
jelentkezett és vívott kiéle-
zett küzdelmet a győzele-
mért, a vándorserlegért.

A csapatok az alábbi verseny
számokban mérték össze a hor
gászattal kapcsolatos tudásukat: 
tesztlap kitöltése, halfelismerés, 
célba dobó gyakorlat, szerelési 
feladat és horgászat. A csapatok 
először közösen töltöttek ki egy 
tesztlapot, hogy eldöntsék ki jára
tosabb a horgászat szabályainak 
ismeretéből. Azok jártak el jól, 
akik alaposan elolvasták a kérdé
seket és a válaszokat is alaposan 
átgondolták. A Nyíregyházi Bem 
József Általános Iskola csapata 
szinte hibátlanul töltötte ki a nem 
könnyű tesztlapot.

A horgászbottal való célba 
dobásban, és a halak felismeré

sében viszont a Kocsordi Jókai 
Mór Általános Iskola csapata nem 
talált legyőzőre. A helyi csapat 
az előre kiadott versenyszabályzat 
segítségével alaposan felkészült 
a feladatokra. A legösszetettebb 
feladat a szerelés volt, ahol a csa
patok egy rajz alapján, egy spicc
botos készséget állítottak össze. 

A Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola csapata összeszo
kott csapatmunkával négy percen 
belüli időt ért el, amely új rekordot 
jelent az ötpróbáink történetében. 
Halfogásban viszont a Leveleki 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
lelkes csapata volt a legeredmé

nyesebb, hiszen több mint kétszer 
annyi halat fogtak, mint a második 
helyezett nyírmadai csapat.

Összességében mégis azok a 
csapatok kerültek dobogóra, amik 
minden versenyszámban kiemel
kedően teljesítettek: 1. helyezett: 
Rakamazi Erzsébet Királyné Álta
lános Iskola csapata (felkészítő: 
Molnár István, Cormorán STE. 
alelnöke), 2. helyezett: Nyíregyhá
zi Apáczai Csere János Általános 
Iskola csapata (felkészítő: Pásztor 
László, a Császárszállás HE. szak
körvezetője), 3. helyezett: Kocsordi 
Jókai Mór Általános Iskola csapata 
(felkészítő: Jakab János, a Kraszna 
Sporthorgász Egyesület elnöke).

A díjakat Földi István, Kocsord 
polgármestere, és Jakab János 
házigazda adta át a helyezetteknek, 
de a megyei szövetségnek köszön
hetően valamennyi versenyző 
kapott valamilyen apró ajándékot. 
A helyi egyesület végig nagyon 
jó házigazdának bizonyult, amit 
csak megkoronázott a rendezvény 
végén kapott finom ebéd.

2020-ban újra találkozunk a 
Rakamazi Nagy-Morotván.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Áder János Vásá ros na-
mény ban kijelentette: 

nem akarjuk mások után 
eltakarítani a szemetet.

– Bustyaházáról indultunk, s elké
pedve láttuk, mennyi PET-palack és 
egyéb kommunális hulladék úszik 
a vízen és található az ártérben. 
Esti szállásadóinknak ezt elmesél
tük, mire ők csak annyit mondtak: 
ennél csak rosszabb szokott lenni 
a helyzet... – idézte fel emléke
it Áder János köztársasági elnök 
Vásárosnaményban, az 1,3 milliárd 
forint összértékű hulladékmentesí
tési rendszer keddi átadóján.

– Később elkerültem Brüsszel
be, érdemben nem tudtam a prob
lémával foglalkozni, de egy négy 
évvel ezelőtti gödöllői filmfeszti
válon Hankó Gergely, a PET Kupa 
főszervezője újra felhívta a figyel

memet a tiszai szennyezés mérté
kére, s akkorra vált világossá, hogy 
lépni kell, mégpedig kormányzati 
szinten, hiszen nem akarjuk mások 
után eltakarítani a szemetet – tette 
hozzá Áder János.

A költségvetési forrásból finan
szírozott fejlesztés részleteiről 
Láng István, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság főigazgatója beszélt, 
aki elmondta: a beruházás a hazai 
vízszennyezés elleni védekezés fel
tételeit javítja. Célja, hogy a vízügyi 
szolgálat már az árvizek elején be 
tudjon avatkozni, és a hulladékot 
koncentráltan el tudja távolítani a 
folyóról. Ehhez a folyó medrének 
egy szakaszát hajókkal zárták el, így 
az érkező hulladékot és az uszadé
kot a part felé lehet terelni, ahonnan 
a szemetet kiemelik a munkagépek, 
majd a parton meg is kezdődhet a 
szétválogatás és az elszállítás. 

A fejlesztés jelszava: tiszta Tisza!

Rakamaz Erzsébet királyné 
Általános Iskola– Cormoran 
STE. I helyezett

Kocsordi Jókai Mór Általános 
Iskola csapata – Kraszna Sport-
horgász Egyesület III. helyezett

Apáczai Csere János Általános Iskola – Császárszállás HE. II. helyezett

Egy nagy hal fárasztása közben. A képen: id. Bartha Dénes, Bartha 
Tamás FOTÓK: IFJ. BARTHA DÉNES

A zsákmány hajnalban: egy 19.5 
kg-os tőponty
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Az idén is jól dolgoztak a PET-kalózok

Horgász ötpróba gyerekeknek

A csapatok és a lelkes 
önkéntesek ezúttal 8-10 

tonna hulladéktól mentesítet-
ték a Tisza árterét.

A Tisza Tivadar és Záhony 
közötti szakaszán, csaknem 80 
folyamkilométeres távon 16 hajó 
és 320 fős legénység bevonásával 
rendezték meg a 7. Tiszai PET 
Kupát, amely a környezetvédelem 
és a környezettudatosságra neve
lés szempontjából rendkívül fontos 

szerepet tölt be – mondta el a 
Természetfilm.hu Egyesület, a ver
seny szervezője.

A környezetvédő akcióban a 
saját készítésű pillepalack-hajók
kal evező csapatok és a lelkes 
önkéntesek ezúttal 8-10 tonna hul
ladéktól mentesítették a folyót. 

A résztvevők és a szervezők 
büszkén tapasztalták, hogy a hete
dik éve megrendezett felső-tiszai 
hulladék-derbi kitartó munkája és 
a szaporodó kiegészítő-program 

meghozza gyümölcsét. Bár a tava
szi árhullámok jócskán szállítják 
a hulladék-utánpótlást, a korábbi 
évek szemétgyűjtéseinek köszön
hetően – az évek során kitisztított 
ártéri területeken – egyre kevesebb 
a szennyezés.

A családi, baráti és vállalati csa
patok két nap hajóépítés után áll
tak rajthoz Tivadarnál, hogy újra 
belevessék magukat a hulladék
gyűjtésbe a korábbról már ismert, 
Tiszamogyorósig tartó szaka
szon, és hogy az utolsó napon, 23 
folyamkilométeres távon a folyó 
egy újabb részét fedezzék fel.

Látszik az eredmény
A PET Kupa tevékenységeivel 

kapcsolatban sokszor felmerül a 
kérdés, hogy a Tiszán az áradások 
során – főleg Ukrajnából és Romá
niából – érkező hulladék-utánpót
lás miatt vajon szélmalomharc-e a 
palackok elleni küzdelem? Az idén 
bebizonyosodott, hogy azokon a 
folyószakaszokon, ahol a csapa
tok a korábbi évek során többször 
jártak és gyűjtötték az ártéri hul
ladékot, sokkal kevesebb a fel
halmozódott szemét. Egyértelmű, 

hogy korábban több év árhullámai
nak „PET-bányáit” számolták fel a 
kalózok és a vízügy munkatársai, 
így hiába jönnek az újabb áradá
sok, a megtisztított szakaszokon 
tisztább a folyó ártere.

A palackok új életre kelnek
Ahogy azt már a tiszai verse

nyeken megszokhattuk, az össze
gyűjtött hulladékmennyiség közel 
felét újrahasznosítják, azaz vissza
kerül a körforgásba. A PET Kupa 
nélkülözhetetlen önkéntes csapata 
zsákról zsákra átválogat mindent, 
a különböző anyagokat fajtánként 
és színenként szelektálja, külön 
gyűjti a kupakokat saját újrahasz
nosítási kísérletekre, majd tömö
ríti a palackokat. Az összeszedett 
hulladékok körforgásban tartását 
az esemény szakmai partnere, a 
Környezetvédelmi Szolgáltatók 
és Gyártók Szövetsége koordi
nálja. A hasznosítható anyagok a 
hulladékfeldolgozókhoz kerülnek. 
Az idén ismét a Felső-Tisza-vidé
ki Vízügyi Igazgatóság biztosított 
ipari bálázógépet és kitartó gépke
zelőket, ami gazdaságosabbá tette 
a hulladékszállítást.  KM

Három generáció a nagykállói tóparton
A Bartha-család tagjait 

egymástól messze vezé-
relte a sors, ám horgász-

szenvedélyük évente egy-két 
alkalommal összehozza őket 
egy-egy hosszú hétvégére.

Az idén ősszel szeptember 25–29-
re szólt az invitálás a nagykállói 
horgásztóhoz. Itt találkozott a három 
generáció: id. Bartha Dénes (a nyír
egyházi  107. sz. Ipari Szakmun
kásképző Intézet volt igazgatója, 
92 éves), ifj. Bartha Dénes (soproni 
egyetemi tanár, 63 éves), Bartha 
Tamás (végzős budapesti egyetemi 
hallgató, 25 éves). Ilyenkor a legfon
tosabb a bot görbülésének figyelése 
a rituális csendben, de időközben 
– természetesen – meg lehet beszéli 
az élet kisebb-nagyobb eseményeit 
is, ápolni a családi kapcsolatokat. 
Tavaly is jól sikerült a nagykállói 
horgásztúra, de az idei még job
ban: tizennyolc darab tíz kilogramm 
fölötti halat fogtak, amelynek felét 

a legidősebb Bartha segítette partra. 
MS

A Kraszna Sporthorgász 
Egyesület volt a házigaz-

dája az Horgász Ötpróba Ver-
senyek 5. megyei döntőjének 
a Kocsordi Kirva laposon. 
Az általános iskolák közötti 
vetélkedőre 10 gyerekcsapat 
jelentkezett és vívott kiéle-
zett küzdelmet a győzele-
mért, a vándorserlegért.

A csapatok az alábbi verseny
számokban mérték össze a hor
gászattal kapcsolatos tudásukat: 
tesztlap kitöltése, halfelismerés, 
célba dobó gyakorlat, szerelési 
feladat és horgászat. A csapatok 
először közösen töltöttek ki egy 
tesztlapot, hogy eldöntsék ki jára
tosabb a horgászat szabályainak 
ismeretéből. Azok jártak el jól, 
akik alaposan elolvasták a kérdé
seket és a válaszokat is alaposan 
átgondolták. A Nyíregyházi Bem 
József Általános Iskola csapata 
szinte hibátlanul töltötte ki a nem 
könnyű tesztlapot.

A horgászbottal való célba 
dobásban, és a halak felismeré

sében viszont a Kocsordi Jókai 
Mór Általános Iskola csapata nem 
talált legyőzőre. A helyi csapat 
az előre kiadott versenyszabályzat 
segítségével alaposan felkészült 
a feladatokra. A legösszetettebb 
feladat a szerelés volt, ahol a csa
patok egy rajz alapján, egy spicc
botos készséget állítottak össze. 

A Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola csapata összeszo
kott csapatmunkával négy percen 
belüli időt ért el, amely új rekordot 
jelent az ötpróbáink történetében. 
Halfogásban viszont a Leveleki 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
lelkes csapata volt a legeredmé

nyesebb, hiszen több mint kétszer 
annyi halat fogtak, mint a második 
helyezett nyírmadai csapat.

Összességében mégis azok a 
csapatok kerültek dobogóra, amik 
minden versenyszámban kiemel
kedően teljesítettek: 1. helyezett: 
Rakamazi Erzsébet Királyné Álta
lános Iskola csapata (felkészítő: 
Molnár István, Cormorán STE. 
alelnöke), 2. helyezett: Nyíregyhá
zi Apáczai Csere János Általános 
Iskola csapata (felkészítő: Pásztor 
László, a Császárszállás HE. szak
körvezetője), 3. helyezett: Kocsordi 
Jókai Mór Általános Iskola csapata 
(felkészítő: Jakab János, a Kraszna 
Sporthorgász Egyesület elnöke).

A díjakat Földi István, Kocsord 
polgármestere, és Jakab János 
házigazda adta át a helyezetteknek, 
de a megyei szövetségnek köszön
hetően valamennyi versenyző 
kapott valamilyen apró ajándékot. 
A helyi egyesület végig nagyon 
jó házigazdának bizonyult, amit 
csak megkoronázott a rendezvény 
végén kapott finom ebéd.

2020-ban újra találkozunk a 
Rakamazi Nagy-Morotván.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Áder János Vásá ros na-
mény ban kijelentette: 

nem akarjuk mások után 
eltakarítani a szemetet.

– Bustyaházáról indultunk, s elké
pedve láttuk, mennyi PET-palack és 
egyéb kommunális hulladék úszik 
a vízen és található az ártérben. 
Esti szállásadóinknak ezt elmesél
tük, mire ők csak annyit mondtak: 
ennél csak rosszabb szokott lenni 
a helyzet... – idézte fel emléke
it Áder János köztársasági elnök 
Vásárosnaményban, az 1,3 milliárd 
forint összértékű hulladékmentesí
tési rendszer keddi átadóján.

– Később elkerültem Brüsszel
be, érdemben nem tudtam a prob
lémával foglalkozni, de egy négy 
évvel ezelőtti gödöllői filmfeszti
válon Hankó Gergely, a PET Kupa 
főszervezője újra felhívta a figyel

memet a tiszai szennyezés mérté
kére, s akkorra vált világossá, hogy 
lépni kell, mégpedig kormányzati 
szinten, hiszen nem akarjuk mások 
után eltakarítani a szemetet – tette 
hozzá Áder János.

A költségvetési forrásból finan
szírozott fejlesztés részleteiről 
Láng István, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság főigazgatója beszélt, 
aki elmondta: a beruházás a hazai 
vízszennyezés elleni védekezés fel
tételeit javítja. Célja, hogy a vízügyi 
szolgálat már az árvizek elején be 
tudjon avatkozni, és a hulladékot 
koncentráltan el tudja távolítani a 
folyóról. Ehhez a folyó medrének 
egy szakaszát hajókkal zárták el, így 
az érkező hulladékot és az uszadé
kot a part felé lehet terelni, ahonnan 
a szemetet kiemelik a munkagépek, 
majd a parton meg is kezdődhet a 
szétválogatás és az elszállítás. 

A fejlesztés jelszava: tiszta Tisza!

Rakamaz Erzsébet királyné 
Általános Iskola– Cormoran 
STE. I helyezett

Kocsordi Jókai Mór Általános 
Iskola csapata – Kraszna Sport-
horgász Egyesület III. helyezett

Apáczai Csere János Általános Iskola – Császárszállás HE. II. helyezett

Egy nagy hal fárasztása közben. A képen: id. Bartha Dénes, Bartha 
Tamás FOTÓK: IFJ. BARTHA DÉNES

A zsákmány hajnalban: egy 19.5 
kg-os tőponty
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Árvízvédelmi fejlesztések

Szinte mindenki nyert

Szoros küzdelemmel zárult
Csaknem 23 kilométeren 

fejlesztették és erősítették 
meg a Tisza töltéseit a Tiva-
dar feletti folyószakaszokon.

Az uniós támogatású árvízvédel
mi beruházás projektátadó ünnep
ségén a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Kisarban Láng István, az 
Országos Vízügyi Főigazgató
ság (OVF) vezetője elmondta, a 
beruházások folytatódnak a Fel
ső-Tiszán a Tisza-Túr víztározó 
megépítésével, de tervezik a Túr 
töltéseinek megerősítését és az 
árvízvédelmi szempontból kriti
kus pontnak számító tivadari híd 
átépítését, továbbá a Tivadar alatti 
szakaszok fejlesztését is.

A főigazgató szerint a Felső-Ti
sza hazai szakaszán a teljes árvízi 
biztonsághoz három fontos fejlesz
tésre lenne szükség Kárpátalján, 
a tiszaújlaki és a mezővári tározó 
megépítése mellett a Tisza ukrán 
jobb parti árvízvédelmi töltéseit 
is meg kellene erősíteni. Ehhez 
nagyon erős vízdiplomáciára lesz 
szükség a következő időszakban – 
jegyezte meg.

Megerősítették a töltést
Láng István az új beruházások 

mellett fontosnak nevezte, hogy 
a megépült árvízvédelmi gáta
kat megfelelően karbantartsák és 
„figyeljenek” a hullámterekre, 
illetve a nagyvízi mederre. Bodnár 

Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Víz
ügyi Igazgatóság vezetője arról 
beszélt, a beruházás keretében 
olyan szakaszokon erősítették meg 
a töltéseket, ahol a Tisza belép 
Ukrajnából Magyarországra, árvíz 
érkezésekor ugyanis ezen a folyó
szakaszon lenne a legkevesebb idő 
ideiglenes védművek építésére és a 
töltések magasítására.

Az igazgató emlékeztetett, az 
ideiglenes töltésmagasításoknak 
kockázataik is vannak: a 2001
es beregi árvíz és gátszakadás jól 
mutatta, hogy a töltések szerke
zetének is bírniuk kell a terhelést. 

Bodnár Gáspár megjegyezte,  a 
Tisza jelenleg óriási vízhiánnyal 
küzd, így nehéz elképzelni azt, 
hogy ilyen alacsony vízszintről 
egy-két nap alatt 10-12 métert tud 
emelkedni a folyó. Ennek ellent
mond, hogy az elmúlt huszonöt 
évben tíz rendkívülinek mondható 
árhullám vonult le a Felső-Tisza 
vidékén, négy alkalommal pedig 
rendkívüli védekezést kellett elren
delni.

Megemelték a gátat
A vissza nem térítendő támoga

tásból – a Környezeti és Energiaha

tékonysági Operatív Program kere
tében megvalósult beruházás kere
tében – Tiszakóród és Magosliget 
között, mintegy 23 kilométer 
hosszban a Tisza bal parti és a 
Batár bal parti töltését fejlesztet
ték. A másfél méterrel megemelt 
gátak keresztmetszete huszonöt 
százalékkal nőtt, megújult öt zsilip, 
hét kilométeren pedig megépült 
egy folyószabályozási védmű. Fej
lesztették a tiszabecsi és az uszkai 
gátőrházat, Tiszabecsen pedig 
átépítették és felújították a védelmi 
központot és a vízrajzi állomást.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A megyei tisztségviselői 
horgászversenyen, a 

hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Kraszna HE. láthatta vendé-
gül a megye horgászegye-
sületeinek tisztségviselőit a 
Kirva Lapos horgásztavon. 

Egy szép nyárvégi napon, saj
nos, csak négy horgászegyesület 
jelentkezett, 3-3 fős csapattal. A 
rövid ismertetőt és a sorsolást 
Szilágyi Imre, a megyei verseny 

szakbizottság elnöke tartotta meg. 
Elmondta, hogy a horgászmódszer 
nem kitétel, lehet úszózni és fene
kezni egyaránt, de csak egy bot és 
egy horog használata volt engedé
lyezve egyszerre. A botok verseny 
közbeni váltogatása is megenge
dett volt. A helyi egyesület megtett 
mindent a jobb fogások érdekében, 
mert a verseny előtt több mázsa 
pontyot telepítettek. Bár a fogá
sok nem voltak kirívóak, a nap 
mégis nagyon barátságos hangu
latban telt. A mérlegeléskor kide

rült, hogy senki nem maradt hal 
nélkül. Az eredmények összegzése 
után a díjátadás következett, az 
első három csapatot jutalmazták, 
kupákat és érmeket kaptak. A díja
kat Jakab János, a helyi egyesület 
vezetője adta át.

A díjak kiosztása után a házi
gazdák jóvoltából finom marha
pörköltet fogyaszthattunk egy kis 
frissítővel. Utólag is köszönjük, 
nagyon finom volt!

Bár halfogásban nem bővelke
dett ez a verseny, azért remélem, 

a hangulatát sokáig nem felejtik 
el a résztvevők! Jövőre a Nyírbá
tori Vasas HE. rendezheti meg a 
megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.
Eredmények: 1. Vasas H.E., Nyírbátor 
5 pont, 2. Kraszna H.E., Kocsord 7 pont, 
3. Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 
8 pont, 4. Felső Tiszai Vasutas H.E., 
Mándok 10 pont.

Szilágyi Imre

I. forduló: Apagy, Kenderáztató, 
2019. április 14. 

A háromfordulós feeder kupa 
első helyszíne az apagyi kender
áztató tó volt. Az előző évekhez 
hasonlóan most is bíztak a résztve
vők a kimagasló fogásokban, ezért 
37 fő adta le nevezését. Senkit sem 
ért csalódás, a tó most is bebizo
nyította halbőségét, kárászokból és 
keszegekből álló bőséges fogáso
kat mérlegelhettek a rendezők. Bár 
a verseny vége felé a halak kapó 
kedve kissé alább hagyott, nehezít
ve a versenyzők dolgát.

Sajnos, az idén a tíz kiló felet
ti fogások elmaradtak, de azért a 
győzteseknek legalább hét kilót 
kellett fogniuk. Azért a dobogóról 
lemaradtak sem panaszkodhattak, 
hisz átlagosan 3-4 kilós fogások 
születtek.
I. forduló eredményei: 1. Jakab László 
7 535 g, 2. Vadon Dániel 7 265 g, 3. 

Turóczy Gábor 6 210 g, 4. Mikita Zoltán 
3 925 g, 5. Sveda Tamás 6 520 g.

II. forduló: Kocsord Kirva lapos, 
2019. május 13. 

 A kocsordi Kirva-lapos hor
gásztó adott otthont a második 
fordulónak. A tó a nehezen kiis
merhető, becserkészhető halairól 
híres. A bőséges keszeg állomány, 
a bónuszként jelentkező pontyok 
és kárászok folyamatosan adtak 
feladatot a résztvevőknek. Az első 
három helyhez közel kilenc kiló 
körül, a következő három helyre 
hat-hét kilós fogások kellettek, de 
a dobogóról lemaradók is három-

négy kilókat fogtak. Dicséret illeti 
a tó kezelőit, hisz munkájuknak 
köszönhetően az évek alatt egyre 
jobb és színvonalasabb versenyeket 
rendezhetünk e csodálatos tavon.
II. forduló eredményei: 1. Gellér Győző 
8 970 g, 2. Károly Attila 8 115 g, 3. 
Vadon Dániel 8 005 g, 4. Sveda Tamás 
7 425 g, 5. Fodor Sándor 6 450 g, 6. 
Papp Dániel 6 245 g.

III. forduló: Vásárosnamény,  
Keskeny, 2019 június 14.

Az utolsó fordulóra, a sorozat kez
dete óta most is, a vásárosnaményi 
Keskeny-holtágon került sor. Saj
nos, a Tisza áradása miatt az eredeti 

időponttól eltérően később kellett 
megtartani. A versenyre érkezők 
többsége esélyeit latolgatva próbált 
minél több apróbb halat zsákmá
nyolni. A zömében törpeharcsákból 
álló fogások komoly munkát adtak 
a résztvevőknek. Ez a verseny a 
gyorsaságról szólt: ki milyen ügye
sen tudja megoldani a csalizást, a 
szerelék bejuttatását és a zsákmány 
levételét a horogról. Az idén egy pár 
termetes kárász tette változatossá 
a fogott halak faunáját. A tavalyi 
bőséges kárászfogás sajnos elma
radt. A dobogóhoz legalább hat és 
négy kiló közötti halat kellett kiszá
kolni. A mérlegelés után, kihirdetés
re került az első hat helyezett, és a 
három forduló eredményei alapján 
a 2019-es év legjobb hat megyei 
feeder horgásza. 
III. forduló eredményei: 1. Papp 
Dániel 6 170 g, 2. Károly Attila 5 650 
g, 3. Mile Pál 5 460 g, 4. Sveda Tamás 
5 425 g , 5. Juhász István 4 255 g , 6. 
Nagy András 3 670 g. 

Az összesített feeder ranglista:  
1. Vadon Dániel 2 pont 17 265 g, 2. 
Károly Attila 2 pont 13 765 g, 3. Papp 
Dániel 3 pont 12 415 g , 4. Sveda Tamás 
5 pont 13 945 g , 5. Mile Pál 5 pont 10 
075 g, 6. Mikita Zoltán 5 pont 6 210 g.

Szilágyi Imre

A szervezőknél maradt a díj
Ragyogó napsütésben 

rendezte meg a Nyír-
Márvány Kupát nemrégiben 
a gávavencsellői Kacsató 
gávai részén a Tiszaparti 
Horgászegyesület.

Negyvenhárom induló várta a 
parton a csukák rablásait. A 8.30 
órától 12.30-ig tartó verseny első 
felében mindösszesen egy kisebb 

– 800 gramm – körüli csuka akadt 
a horogra, 10 óra után aztán jöt
tek a nagyobbak is. A versenyzők 
partra hoztak többek között 3,70 
kilogrammos és 4,70 kilogrammos 
csukákat is, amik a mérlegelés után 
visszanyerték a szabadságukat. A 
szervezők zsebében maradt az 
ötvenezer forintos különdíj, ugyan
is senki sem fogott 10 kilogramm 
feletti kapitális csukát.

Bár egy nagyobb méretű csukát 
sikerült megakasztani, azonban a 
drótelőke elszakadt, így már nem 
sikerült a partra húzni a raga
dozót. A horgászok szerint ez a 
csuka 6-7 kilogrammos lehetett. 
A versenyt végül Balogh Tamás 
nyerte meg, ő vihette haza a Nyír-
Márvány vándorkupát. A második 
Bán Gyula, a harmadik Csatlós 
Antal lett. KM
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Negyedszer is sikerült

Baráti peca Timáron

A dr.Maleczky Imre Emlék-
verseny az apagyi kender-

áztató horgásztavon került 
megrendezésre az elhunyt 
megyei elnökünk tiszteletére. 
A fogyatékkal élők megyei 
versenyét – a szokáshoz 
híven – az emlékversennyel 
egyszerre rendeztük meg.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék
versenyre, összesen 34-en, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe vet
tük. A pályának az első két helyére 
a fogyatékkal élők kerültek, a többi 
részt pedig az esélyek kiegyenlíté
sére három szektorra osztottuk fel. 
A halak finoman kaptak, szektoron
ként eltérők voltak a fogható mére

tek. Az elsőben inkább az apróbb 
tenyeres dévérkeszegek, kárászok 
voltak a jellemzőek. 

A középső szektor már a hala
sabb arcát mutatta a tónak, itt már a 
pontyok is megjelentek, a lefinomí
tott előkékről hamar el is köszöntek 
horgászaink bánatára, de azért párat 
sikerült megszákolni. A harmadik 
szektorban már vegyesebb volt a 
kép, de itt is a bónusz pontyok 
döntötték el a sorrendet. Az időjá
rás ideális lehetőséget biztosított 
a résztvevőknek, hogy a rendelke
zésükre álló négy óra alatt minél 
több halat terelhessenek be a hal
tartóikba. A fogyatékkal élők bár 
halfogásban nem bővelkedtek, de 
nagyon örültek, hogy részt vehet
tek ezen nemes versenyen. Az idő 

hamar eltelt, és a mérlegelésnél 
kiderült, kinek mennyire volt ered
ményes a horgászata. 

Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették az 
eredményeket. Az eredményhirde
tésen Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke pár mondatban 
megemlékezett Imre bácsi önzetlen 
munkájáról a horgászatban, illetve 
a versenyhorgászatban. Azután a 
Maleczky család részéről Maleczki  
Imre megköszönte minden verseny
zőnek és segítőnek a részvételt, 
majd a legsikeresebb versenyzők
nek átadták az általuk felajánlott 
díjakat. A vándorserleget és a 
fogyatékkal élők kupáit Virág Imre, 
a megyei horgász szövetség elnöke 
adta át.

Az emlékverseny díjazottjai: 1. 
Sebők Zsolt 7 090 g, 2. Juhász Ist
ván 5 410 g, 3. Nyitrai Csaba 3 450 
g, 4. Tokaji Imre 2 945 g, 5. Vadon 
Roland 2 345 g

Fogyatékkal élők: 1. Gincsai Pál, 
2. Kekecs Miklós

Az eredményhirdetés után min
den résztvevő egy finom ebédet 
fogyaszthatott el. Köszönet a 
Maleczky családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásá
ért. Köszönet a tó gazdáinak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották e 
csodálatos tavukat. Remélem, min
denki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt a 
versenyt ugyanilyen családias han
gulatban megrendezni. Gratulálunk 
a nyerteseknek a sikeres szerep
lésükhöz, külön Sebők Zsoltnak, 
aki már negyedszer nyerte meg e 
nemes viadalt!

Szilágyi Imre

A timári Tisza-part évek 
óta kiváló helyszín a 

megye horgászainak, hogy 
folyó vízen is összemérjék 
tudásukat. Ezen a versenyen 
szinte mindig ugyanazok a 
horgászok vesznek részt, így 
ez inkább egy baráti találko-
zó, sem mint egy vérre menő 
viadal.

A rajthelyek kijelölése nem volt 
egyszerű feladat, az évek alatt fel
nőtt növényzet és a meredek part 
sem biztosított kényelmes horgász
helyet. Az első kötelező feladat 
leküzdése – a zsíros deszka és a 
lilahagyma ízlés szerinti elfogyasz
tása – után a szokásos feladatok 
következtek: sorsolás, bepakolás a 

rajthelyekre, a vízmélység mérése, 
az etetőanyag előkészítése és kez
dődhetett a verseny. A tízperces 
nehéz etetőanyag bombázás után 
szinte az első leúsztatásokra jelent
keztek a kapások. 

A versenyzők minden technikát 
bevetettek a halak kapó kedvé
nek fenntartása érdekében és ezt 
a négy óra alatt a fogások tükré
ben sikeresen meg is oldották. A 
zsákmány összetétele igen vegye
sen alakult: bodorka, sneci, sügér, 
gébek, és még egy pár kilón felüli 
nagy dévér is tiszteletét tette, de 
zömét a karika keszeg adta. Az 
7-8 méteres vízen 11,5 méter hosz
szú rakós botokkal horgásztunk 
2-6 grammos úszókkal. A csalik 
mozgatása, illetve úsztatása így 

komoly fizikai munkát rótt a hor
gászokra. Nem beszélve a nehezen 
fogható kőhalakról, és az akadók
ról, amik igen sok bosszúságot és 
még több horogvesztést okozott. A 
mérlegelésnél már látszott, megér
te a kitartó küzdelem. 

Ezt követően mindenki nyugod
tan, a nap történéseit megbeszélve, 
kellemesen ebédelhetett. A menü 
debreceni páros, mustár és kenyér 
volt. 

Az első három helyezett és a 
legnagyobb halat fogó versenyző 
egy-egy kupát vihetett haza.

Eredmények: 1. Kovács József 
9 365 g, 2. Krausz Zoltán 7 135 g, 
3. Luzsinszky Tamás 8 575 g. 

Legnagyobb halat fogó: Vadon 
Roland 2030 g .

A nehézségek ellenére nagyon jó 
hangulatú verseny volt, remélem, 
mindenki jól érezte magát. Jövőre 
is szeretnénk megszervezni ezt a 
versenyt és lehetőségeinkhez mér
ten szeretnénk a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 
kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza-parton.

Szilágyi Imre

Megkondult a vészharang a holtágért
Ha nem sikerül orvosolni a 

holtágak vízutánpótlását, 
akkor 5-10 éven belül akár ki 
is apadhatnak azok.

Valószínű minden sporthorgász 
érzékelte, hogy a holtágakban 
drasztikusan lecsökkent a vízszint. 

– Én még nem emlékszem ilyen 
alacsony vízállásra pedig már közel 
63 éve itt élek kezdte Oláh Károly, a 
helyi Tiszavirág Horgász Egyesület 
elnöke. – Sajnos, amióta a Felső-Ti
szán megépítették a vízgyűjtő terü
leteket, nem igazán számíthatunk 
rendszeresen olyan árvizekre, mint 
a múltban. Bár a javítása megtörtént 
az elmúlt évben, hosszú távon nem 
biztosított a Darab-Tisza gátján lévő 
szivornyákon a megfelelő vízután
pótlás. 

– Úgy gondolom, a holtágak apa
dó vízszintje nem csak a horgász
társadalom, hanem az egész telepü
lésünk problémája. Az ügy nagyon 
összetett. A holtágakban és a vele 
szomszédos nagyrészt természetvé
delmi oltalom alatt álló területeken 
(Natura2000 terület is van) felbe
csülhetetlen értékű védett növény és 
állatvilág található, melyek súlyosan 
károsodhatnak a vízszint csökkené
se miatt. Hosszabb távon vizsgálva 
a témát, biztosak lehetünk benne, a 
vízszint csökkenése felgyorsítja a 
holtágak amúgy is elég gyors elöre
gedési folyamatát, az eliszaposo
dást, feltöltődést. Ez a folyamat egy 
bizonyos fázisában gázosodással is 
fog járni, és ellehetetleníti a kör

nyéken, a településünkön az életet. 
Ami eddig értékünk volt, a sok víz 
az most megkeserítheti az itteni 
lakosság életét. Amilyen mértékű a 
vízszint csökkenés már most meg
jósolható, ha nem sikerül orvosolni, 
akkor 510 éven belül akár ki is 
apadhat, és „gyönyörködhetünk” a 
kiszáradt meder aljában.

De horgászati szempontból tekint
ve is nagy szükség van a vízi élettér 
kiszélesítésére a természetes ívóhely 
visszaállítása érdekében is. Emlí
tésre méltó szempont az is, hogy 
telítettebb mederviszonyok mellett 
a bedőlt fák ismét víz alá kerülnek 
ezzel megnehezítve a csökkenő ten
denciát mutató, de mindig is jelen 
lévő orvhorgászatot is.

– Milyen alternatívák állnak, áll
hatnak rendelkezésre a probléma 
orvoslására? a) Vízutánpótlás meg
oldása a már hagyományos módon. 
b) Szivattyú igénybe vételével. 
(nincs eszköz, nagyon drága), c) 
A hiányzó vízmennyiség pótlása a 
Nyugati - főcsatornából. 

– Másik megoldás lehetne a víz
utánpótlás megoldása a már hagyo
mányos módon. De tapasztaltuk, 
az áradások még a DarabTisza 
vízszintjét sem emelték, így nem 
tudtunk mit kezdeni vele. Ha lenne 
akkora áradás, hogy beindíthatnánk 
a szivornyákat, akkor ígéretet kap
tunk arra, hogy kiemelt figyelem
mel kísérve azonnal indítják őket. 
De erre hiába várunk! Ezért nekem 
meggyőződésem, hogy hosszú 
távon, megnyugtatóan a Nyugati – 
főcsatornából való vízpótlás lehet 
elfogadható. Ennek érdekében már 
több lépést is tettünk.

Az elmúlt időszakban nem 
múlik, nem múlt el olyan képvi
selőtestületi ülés, hogy ne lenne 
téma a vízutánpótlás szükséges
sége. Folyamatosan tartom a kap
csolatot azokkal a szervezetekkel, 
intézményekkel, alapítványokkal, 
egyesületekkel, akiknek ugyancsak 
érdeke lehet a vízutánpótlás. Ezek 
a következők: a Tiszadobi Önkor
mányzat, a Sporthorgász Egyesüle

tek Sz.-Sz.-B. Megyei Közhasznú 
Szövetsége, a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága, a Tiszatáj Ala
pítvány, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület és a 
Tiszavirág Horgász Természet és 
Környezetvédő Egyesület. Ennek 
érdekében Bán György polgármes
ter úr, valamint jómagam meghív
tuk a hivatalba a Hortobágyi Nem
zeti Park vezetőit egy tárgyalásra. 
Megkerestem dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő urat kérve, 
hogy támogassa ügyünk megoldá
sát. A megyei szövetség Tiszadobra 
kihelyezett elnökségi ülésén az 
egyik napirendi pont a holtágak 
vízutánpótlása. Jártunk Debrecen
ben a HNP igazgatóságán, ahol 
kértünk szakvéleményt, mely 2018. 
február elején végre meg is lett. 
Így 2018 a várakozás, reménykedés 
éve volt, de minden hiába…

– 2019. év elején már számol
gatunk, mi mérjük a vízszintet. 
Szomorúan vesszük tudomásul, 
hogy több mint 2 méter hiányzik 
a normális szintből. A nap végzi a 
dolgát, a párolgási veszteség egyre 
nagyobb, a vízszint egyre kisebb. 
Augusztus közepére már több mint 
3 méter hiányzik a holtágból. A 
természeti kár már most óriási. 
Jó lenne, ha a felelősök nagyobb 
odafigyeléssel a „Jó gazda gondos
ságával” kezelnék ezt a csodálatos 
természeti adottságokkal megál
dott vidéket. Sajnos Tiszadobnak 
„csak” érdeke – fejezte be Oláh 
Károly. 

Utánpótlás a főcsatornából
„A természetért aggódók 
szerint a Nyugati-főcsator-
nából lehetne feltölteni a 
Tiszadob melletti medreket.

 
A globális felmelegedés, az évek 

óta tartó szárazság nagy pusztítást 
végez a természetben, hiszen nagy

mértékben lecsökkent a tavak, a 
holtágak vize.

A természetvédők aggódnak a 
Vajai-tó és a tiszadobi holt ágak 
jövője miatt is. A Vajai-tó helyze
téről napokon belül megjelenik a 
cikkünk, most pedig a tiszadobi 
holtágak helyzetét járjuk körbe 
Oláh Károllyal, a helyi Tiszavirág 
Horgász, Természet- és Környezet
védő Egyesület elnökével.

– Az elmúlt tíz évben nem volt 
olyan magas és hosszan tartó áradás, 
hogy természetes úton a megáradt 
Tisza vizével feltölthessük a 86 
hektár területű holtágrendszert. A 
párolgási veszteség egyre nagyobb, 
ezért egy új módszert kellett keres
ni. Mint önkormányzati képviselő-
testületi tag már két éve meghúz
tam a vészharangot, de akkor sokan 
csak mosolyogtak rám, most már 

belátják, hogy igen nagy a veszély. 
Az a megoldás látszik a legjobbnak, 
hogy a Nyugati-főcsatornából már 
egy kiépített csatornarendszeren jut 
el a víz a holtágakhoz a Csikóri 
elnevezésű nádason keresztül. A 
holtág rend szer állami tulajdonban 
van, a kezelője a Hortobágyi Nem
zeti Park igazgatósága. Érdekelt 
még a halgazdálkodási joggal ren
delkező Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége, míg egy 
kis szakasz a Tiszatájé. E három 
szervezetnek kötelessége a víz 
utánpótlása, felvettük velük a kap
csolatot.

Nincsen már sok idő
– A holtág jövője úgy 

Tiszadobnak, mint az Andrássy-

kastélynak is fontos. Írtunk a Bel
ügyminisztériumba is egy segély
kérő levelet, onnan elég gyorsan 
választ kaptunk. A második körben 
az Agrárminisztériumot kerestük 
meg, mivel a Hortobágyi Nemzeti 
Park oda tartozik. A minisztéri
umtól is biztató választ kaptunk. 
Megneveztek egy pályázatot is, 
ahonnan gyakorlatilag lehetőség 
lenne a beruházáshoz szükséges 
60-80 millió forintot elnyerni. A 
Hortobágyi Nemzeti Park igazga
tó asszonyának az önkormányzat 
írt egy levelet, s kérte, hogy ezt 
a pályázati lehetőséget használják 
ki. Nagyon fontos, hogy rövid időn 
belül dűlőre tudjuk vinni a dolgot. 
Nincsenek már éveink, ha nem tud
juk megoldani egy-két éven belül a 
víz utánpótlást, öt év múlva csak a 
meder alját nézhetjük.” MML

A témával kapcsolatban a Kelet-Magyarországban az alábbi cikket olvashattuk
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Szűcs Éva a mezőny legjobbja volt

Megyei siker a Nemzetközi Barátság Kupán Kint rekedt őshonos halivadékok visszahelyezése

Bizonyítottak az 
elnökségi tagok

A megyei válogatottunk 
az idén is részt vett az 

országos csapatbajnok-
ságon, mely Szegeden, a 
Maty-éri evezős-pályán lett 
megrendezve. A négynapos, 
embert próbáló verseny sok 
előkészülettel járt, mind a 
szervezők, mind a résztve-
vők részéről. 

Az idén is új szabályok léptek 
életbe! A nyolcfős csapatot kilenc 
főre bővítették egy felnőtt verseny
zővel, ami sok csapatnak prob
lémát okozott. A bevihető limit 
is korlátozásra került, 20l helyett 
csak 10l lehetett, az élő anyag 2,5 l 
helyett 1,5 l-re csökkent.

A pálya hal összetétele is gyöke
resen megváltozott, hiszen a tavaly 
leengedésre került víz újra lett tele
pítve. Az évek alatt megszokott 
taktikák már nem működtek.

Csapatunk a két edzésnapon a 

már megszokott rutinnak megfele
lően végezte feladatait. Etetőanya
gokat és különböző csalizási és 
szerelék összeállítási technikákat 
teszteltek. Este közösen megbeszél
ték tapasztalataikat és az esetleges 
változtatásokat. Az edzésnapokon 
versenyzőink fogásai igazolták 
taktikáink eredményességét és ez 

bizalommal töltött el minket, így jó 
esélyekkel vághattunk neki a ver
senynapoknak. Már az első napon 
nehezen találtuk a halakat, különö
sen a pontyokat. Több szektorban 
is a 4-5 méteres spiccbotos mód
szert választottuk, ami nem tűnt 
rossz döntésnek, mert Luzsinszky 
Tamás a 19 fős szektorban a 4. 
helyre horgászta be magát.

A hölgy versenyzőnk, Szűcs Éva 
rakós botos horgászatával nemcsak 
a női, de az egész mezőny legjobb 
fogásával, 24055 grammal kima
gasló szektor egyest horgászott.

Az első nap csapatunk a tízedik 
helyen fordult. 

A második napon a csapatunk 
újult erővel és bizakodva vágott 
neki az új fordulónak. A női ver
senyzőnk újra szektor egyest hor
gászott 23115 grammal. Az U-25-
ös versenyzőnk, Varga Albert is 
megnyerte szektorát. A többi ver
senyző is legjobb tudása szerint 

horgászott, így a második napon a 
negyedik helyre sikerült felhozni a 
csapatott.

Az összesített eredmények alap
ján a csapatunk a kilencedik helyen 
végzett. A tizenkilenc csapatból 
álló mezőnyből több nevesebb 
csapatot is magunk mögé utasí
tottunk.

Csapatunk minden tagját dicséret 
illeti a kitartó munkájáért. Köszön
jük horgásztársaink szurkolását és 
támogatását!

Külön köszönjük a támogatást 
a Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom 
termékek forgalmazójának), és a 
Timár Mix etetőanyag gyártójá
nak. 

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

Szilágyi Imre

Az ülés további részében 
az ügyvezető az elmúlt 

ülés óta eltelt időszakban 
elvégzett munkáról számolt 
be. 

Címszavakban összefoglalva a 
szakmai munkák közül kiemel
te: elsősorban a szövetségi vizek 
telepítését az előírásoknak megfe
lelően, a nagy kárókatona gyérí
tését, az ökológiai célú busa gyé
rítésre tett erőfeszítéseket a Tisza 
folyón és a törpeharcsa gyérítést 
Császárszárszálláson. Eddig kb. 40 

mázsa törpétől sikerült megszaba
dítani a víztározót. 

Beszámolt róla, hogy időközben 
a minisztériumtól engedélyt kapott 
a szövetség célzott ivadékmentés
re is. Anyahal, konkrétan ponty, 
paduc és jászkeszeg befogására is 
tett kísérletet a szövetség. Sajnos, 
a jászkeszeg és paduc esetében 
elkéstünk ezzel, mert mire a szük
séges engedélyt sikerült beszerez
ni, a halak leívtak. Jelenleg azon is 
kísérletezünk, hogy a Tisza folyó 
árterében, a vízzel borított, nem 
halgazdálkodási vízterületeken 
esetlegesen kint rekedt természetes 
ívásból származó őshonos haliva
dék milyen módon fogható meg 
hatékonyan, hogy visszahelyezésre 
kerülhessen a főmederbe – mondta 
el az ügyvezető.

Adminisztrációs munkák közül 
kiemelte: a horgászok regisztrá

ciója folyamatosan zajlott és zaj
lik. Jelenleg több mint 563 ezer 
regisztrált horgász van. Pályázat
írás eszközbeszerzésre, halasításra, 
és nem utolsó sorban az egyesüle
tek ellátása állami horgász és terü
leti jegyekkel, szakmai tanácsok
kal, érdekeiknek képviselete, stb. 

Beszámolója végén az ügyveze
tő ismertette a szövetség gazdasá
gi helyzetét is, melyből kiderült, 
hogy a szövetség „hozni fogja a 
költségvetésében tervezetteket” és 
remélhetőleg pozitív eredménnyel 
fogja zárni ezt az évet.

Fesztóry Sándor

A tiszadobi elnökségi ülés zárá
saként az elnökség tagjai barátsá
gos horgászversenyen mérték össze 
erejüket, tudásukat a tiszadobi 
holtágon. 

A nagy küzdelem végén a győ

zelmet dr. Isaák László szerezte 
meg, a második helyezett: Szűcs 
Sándor, míg a harmadik helye
zett: Dankó Mihály lett. Különdíjat 
kapott a remek házigazdai szerepé
ért Oláh Károly.

Eltelt három év és így újra 
Magyarország, ponto-

sabban a kocsordi Kraszna 
HE. rendezhette meg a XXIV. 
Nemzetközi Barátság kupát. 

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Pescar 
Club és APS Dés (Dej) csapa
ta. Pénteken délután találkoztak a 
csapatok a kocsordi Kirva Lapos 
horgásztónál egy kis edzésre, a 
fogható halak és a mederviszonyok 
megismerése céljából. A csapatok 
keresték a lehetőségeket, mely 
halakra és milyen technikával lesz 
érdemes a következő napon hor
gászni. Az utazástól és a rögtönzött 
horgászattól megfáradt részvevők 
az est közeledtével gyorsan össze

pakoltak. A szervezők a tóparton 
üdvözölték és egy ünnepi vacso
rával fogadták a Barátság Kupá
ra érkező vendégeiket. A vacsora 
elfogyasztása közben jó hangulat 
alakult ki, a csapatok visszaemlé
keztek az előző évi történésekre, 
majd átbeszélték a másnapi teen
dőiket. Az est zárásaként kihúzásra 
kerültek a másnapi szektorok. A 
versenyzők hamar nyugovóra tér
tek, hisz előttünk volt a másnap 
reggeli korai ébresztő, az etető 
anyagok megkeverése az napi hor
gászat megbeszélése.

 Másnap a szervezők bőséges 
reggelivel kedveskedtek, volt ott 
mindenféle finomság. Mindenki 
megtalálhatta a számára legízlete
sebb falatokat, aki itt éhen maradt, 
az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfoglalása 
következett. A verseny alatt szinte 
minden csapat más-más technikát 
alkalmazott. Volt olyan hely, ahol a 

matchbottal fogott halak hozták 
a jó eredményt, de volt olyan is, 
ahol a rövid és hosszú spiccbottal 
fogott apró halakkal sem marad
tak szégyenben és persze néhol a 
rakós botokon is szépen húzták a 
halakat. A kellemes napsütésben 
hamar elrepült az idő, megszólalt 
a verseny végét jelző duda, majd 
következett a mérlegelés.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 
a házigazdák helyi specialitással, 
töltött káposztával kedveskedtek a 
vendégeknek.

A Maxliner kupa zárásaként a 
helyi polgármester és a rendezvény 
szervezői átadták a díjakat.

Eredmények: 1. Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye csapata 7 pont, 2. 
Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata 12 
pont, 3. Kocsordi Kraszna H.E. csapata 
17 pont, 4 Pescar Club Dés csapata 19 
pont, 5. APS Dés csapata 20 pont.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz!

Megyei csapatunk két kettessel 
és három egyessel stabilan horgá
szott és így büszkén állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára. Remélem, 
a jövőben is számíthatunk ezekre 
a barátságos horgászcsapatokra és 
még sok közös programot fogunk 
együtt szervezni. A következő 
(XXV.) Barátság kupát a romániai 
Dés rendezheti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa
tát a következő versenyzők alkot
ták: Bajkó Tamásné, Bajkó Tamás, 
Béres Miklós, Magos Tibor, Sebők 
Zsolt. Csapatvezető Szilágyi Imre.

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

Szilágyi Imre
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1.  compó, kősüllő
2.  igaz, mert nincs már a harcsára ebben az időszakban tilalom
3.  kizárólag a Kárpát-medencében alakult ki és terjedt el
4.  3000 forint
5.  1. a halgazdálkodási hatóságnak engedélyeznie kell a fogását 

az adott vízterületen. 2. március 1-től május 31-ig tilos a 
fogása. 3. a legkisebb kifogható mérete 50 centiméter. 4. 
maximum 3 darab vihető el naponta

6.  menyhal. Indoklás: a menyhalnak nincs tilalmi ideje a 
felsoroltak közül

7.  mert könnyen összekeverhető a védett széles durbinccsal
8.  1. huszárkeszeg: szélhajtó küsz. 2. évahal: szilvaorrú keszeg. 3. 

persli: sügér. 4. bandár: kősüllő. 5. tathal: compó
9.  1. a MOHOSZ haszonbérletében lévő vizeken a MOHOSZ 

jóváhagyása. 2. a három felszerelésen egyenként három 
darab egyágú horog lehet. 3. a megfogott őshonos halfajokat 
vissza kell helyezni a vízbe

10.  tüskés pikó
11.  sügér
12.  higany
13.  menyhal
14.  balin, márna, csuka
15.  1. menyhal, 2. homoki küllő, 3. sőregtok, 4. szürke harcsa, 5. 

afrikai harcsa, 6. réti csík
16.  a csónakba vagy vízijárműbe befolyt víz kimerésére
17.  sügér, domolykó, menyhal
18.  1. catch register: fogási napló, 2. ID card: személyi igazolvány, 

3. annual territorial ticket: éves területi jegy
19.  a beírt óra, perctől számított 24 óráig
20.  amur, pisztrángsügér, tüskés pikó
21.  adóigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány
22.  állami horgászjegy értékesítésében résztvevő szervezeteknél
23.  az adott évben a 15. életévüket betöltő vagy már betöltött 

személyeknek
24.  a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatához
25.  horgászigazolvány

Megoldás:
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Megjelent a Magyar Horgász októberi száma benne: 
Fesztóry Sándor – Sokadszor a kormoránokról 

(90. oldal) cikke

Remek eredmények születtek a 
magyar távdobó országos bajnok
ságon! Október 13-án a Budake
szi mellett található Farkashegyi 
Repülőtér adott otthont a II. 
Magyar Távdobó Országos Baj
nokságának, amely két – pontyozó 
és feeder – kategóriában szervezte 
meg a Magyar Országos Horgász 
Szövetség.

A feeder bottal történő táv
dobás hivatalos versenyét most 
előszörrendezték meg Magyaror
szágon. E kategóriába a maximum 
400, illetve 430 cm hosszú bottí
pus tartozik, mellyel a verseny
zőknek a külön meghatározott, 
130, illetve 100 grammnál nem 

nehezebb végszerelékkel, (a kiírás 
szerint 0,25-, illetve 0,18 mm-nél 
vastagabb) zsinór kellett teljesíte
ni. A bajnokságon a három érté
kelhető dobásból a laser távmérő 
technológia segítségével bemért 
legjobb két eredményes dobás 
átlaga határozta meg a hivatalos 
eredményt. Ennek alapján a népe
sebb pontyfogó kategória új orszá
gos bajnoka Fiola György 197,68 
m-es átlageredménnyel, a feeder 
kategória aranyérmét pedig Jurkó 
Attila szerezte meg 190,24 m-es 
dobási átlagával. A legnagyobb, 
a 200 m-es álomhatárt meghaladó 
dobás (208,22 méter).

MOHOSZ Elnöksége

Feeder világcsúcs és 
álomdobás kettőszáz felett

2019-2020 évi jegyárak

2019. július 4-én üzemterv szerinti 
előnevelt ponty telepítésére került 
sor a megyei horgász szövetség 

kezelésében lévő Alsó-Tisza és víz
rendszerébe, tiszalöki kihelyezés
sel, továbbá a tiszadobi holtágba, 

összesen kb. 150 ezer db.
6 6 6

Július 5-én előnevelt fogas süllőt 
telepítünk az Alsó- Felső Tiszá

ba, Tiszalök, Tiszabercel, Tuzsér, 
Dombrád, valamint Aranyosapáti, 

Vásárosnamény és Tivadar helyszí
neken. Továbbá a Kraszna folyóba 

Kocsordnál, a Szamos folyóba 
Tunyogmatolcsnál és Túr folyókba 

Sonkádnál. Összesen: 196 ezer 
db-t. Előnevelt süllő került még a 
Császárszállási víztározóba is 23 
ezer db, a tiszadobi holtágba 10 
ezer db és a Keleti-főcsatornába 

1.500 db.
6 6 6

Július 11-én, további üzemterv 
szerinti előnevelt pontyot telepí

tettek, a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Alsó-, Felső-Ti
szába és vízrendszerébe, Záhony 
és vásárosnaményi kihelyezéssel, 
összesen 109 ezer db. Továbbá 
a Kraszna folyóba Kocsordnál, 

3.500 db, a Szamos folyóba 
Tunyogmatolcsnál 28.500 db és a 
Túr folyókba Sonkádnál 9.000 db 
előnevelt ponty kerül kihelyezésre.

6 6 6
Július 12-én 49.500 db előnevelt 
harcsát helyeztünk ki az Alsó-Ti
szába és vízrendszerébe, Tiszalök 
és Balsa helyszíneken. Továbbá 
500 db előnevelt harcsa került a 

Keleti-főcsatornába (Tiszalöknél).
A Megyei Horgász Szövetség július 
23-án, háromnyaras ponty-telepítést 
végezett a kezelésében lévő alábbi 

vízterületekbe: Császárszállás-
Oláhréti víztározóba, 1.000 kg-ot, 

tiszadobi holtágba, 500 kg-ot, 
Keleti-övcsatornába (Vájás) 150 

kgot.
6 6 6

A megyei horgász szövetség 
augusztus 16-án, 500 kg üzemterv 
szerinti háromnyaras pontyot tele
pített a kezelésében lévő Császár
szállási-víztározóba. Szeptember 

23-án 1.000 kg (üzemterv szerinti) 
háromnyaras pontyot helyezett a 
kezelésében lévő Császárszállás-

Oláhréti víztározóba.
Megyei horgász szövetség 

elnöksége

Telepítések az elmúlt hónapokban

Hozzávalók
A halhoz: 
• 4 szelet ponty 
• 4 gerezd fokhagyma 
•  4 szeletke laktózmentes 

vaj 
•  fél csokor pet re zse lyem

zöld 
•  ízlés szerint só és frissen 

őrölt fehér bors 

A káposztához: 
• 1 közepes fej vöröshagyma 
• 40 dkg savanyú káposzta 
• fél csokor friss kapor 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 1 ek őrölt fűszerpaprika 
• 3 dl víz 
• só 
• őrölt kömény 

Elkészítés
A halszeleteket megmosom, 
sózom, borsozom, egy jénai 
tálba teszem, hozzáadom a 
szeletekre vágott fokhagy
mát, a vajat, az aprított 
petrezselyemzöldet, és alufóli
ával lefedve, 200 fokra előme
legített légkeveréses sütőben 
25 perc alatt puhára párolom, 
majd az alufóliát levéve, grill 
fokozatra kapcsolva 68 perc 
alatt pirosra pirítom.
Míg a hal készül, a vöröshagy
mát megtisztítom, és vékony 
karikára vágom, némi zsiradé
kon üvegesre párolom, majd 
hozzá adom a fokhagymát, 
a fűszerpaprikát, alaposan 
elkeverem, és végül jöhet bele 
a savanyú káposzta (ha túl 
savanyú, akkor felhasználás 
előtt néhány léről átmosom), 
az aprított kapor, só, kömény, 
felöntöm a vízzel és fedővel 
lefedve 15 perc alatt puhára 
párolom. Ha túl sok víz marad
na alatta, akkor azt fedő nél
kül, néhány perc alatt elfőzöm.
Ha a hal elkészült, forrón, a 
savanyú káposztával, ízlés sze
rint lm tejföllel kínálom.
Jó étvágyat!

Forrás: 
Internet-Mindmegette.hu

Megnevezés 2019. évi 
jegyár Ft

2020. évi 
jegyár Ft 

Császárszállás: felnőtt éves 33.000 Ft 35.000 Ft
 felnőtt éves éjjel- nappal 44.000 Ft 45.000 Ft
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel 27.000 Ft 25.000 Ft
felnőtt éves 65 év felett, 
2 horgász-készséggel (É-N) 35.000 Ft 35.000 Ft
 felnőtt napi 2.200 Ft 2.500 Ft
 felnőtt éjszakai 3.300 Ft 3.500 Ft
 felnőtt heti 10.000 Ft 10.000 Ft
 kedvezményes éves, 1 botos 17.000 Ft 18.000 Ft
 ifjúsági napi, 1 botos 1.200 Ft 1.500 Ft
 ifjúsági heti 6.000 Ft 6.000 Ft
Oláhréti-tápcsatorna: felnőtt éves 6.000 Ft 6.000 Ft
 felnőtt napi 600 Ft 600 Ft
Halásztanyai-csatorna: felnőtt éves 5.000 Ft 6.000 Ft
 felnőtt napi 600 Ft 600 Ft
Megyei Gyerekjegy éves 3.500 Ft 3.500 Ft
Megyei Gyerek napijegy: 400 Ft 400 Ft
Tiszai Felnőtt éves 21.000 Ft 22.000 Ft
 kedvezményes éves  
 (65 év f. ifi, női, fogy. élő) 17.000 Ft 18.000 Ft
 felnőtt napi 1.200 Ft 1.200 Ft
 felnőtt heti 5.000 Ft 5.000 Ft
 kedvezményes felnőtt heti 4.000 Ft 4.000 Ft
Rekreációs halász területi éves jegy 
(3 db szélvarsa+emelőháló) 60.000 Ft 60.000 Ft
(16 m2-nél nem nagyobb emelő hálós) 30.000 Ft 30.000 Ft
Tiszadobi holtág felnőtt éves 23.000 Ft 23.000 Ft
kedvezményes éves (65 év f.,ifi, nő, fogy. élő) 18.000 Ft 18.000 Ft
 felnőtt napi 1.200 Ft 1.200 Ft
 felnőtt heti 6.000 Ft 6.000 Ft
Keleti-övcsatorna (Vájás) felnőtt éves 3.000 Ft 3.000 Ft
Mátyusi Rózsás-holtág: felnőtt éves 7.000 Ft 7.000 Ft

XLV. Országos Halfőző Verseny 
Az idén a ráckevei Vadkacsa Szabad 

strandon már 45. alkalommal került 
sor az Országos Halfőző Versenyre, mely-
nek fő célja a halételek, illetve a halgaz-
dálkodás népszerűsítése volt. 

A látogatók ingyenesen meg is kóstolhatták a 
versenyzők által készített ételeket, így a több, mint 
700 kg halból mintegy 2.000 adag ízletes halétel 
került kiosztásra. Idén 60 csapat nevezett több 
kategóriában közel 80 féle halétellel, közöttük 
haltermelők, horgászok, szakácsok, helybeliek. 
Megyénket a Kraszna Horgász Egyesület képvi
selte, Virág Imre úr erősítésével. Forrás: MA-HAL

Ráckeve, 2019. augusztus 31.

Vajban sült fokhagymás 
pontyszeletek

Tivadari töltésmagasítás. Tivadar határában a Tisza 
töltését betonelemekkel erősítik meg, illetve magasítják, ezzel védve az 
esetleges áradástól Kisart és a szomszéd települést.  Fotó: puSztai Sándor

Fűkaszálás a Bujtosi-tó körül.Fűkaszálás a Bujtosi-tó körül.
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Idén a ráckevei 
Vadkacsa Sza bad
stran don már 45. 
alkalommal került 
sor az Országos 
Halfőző Versenyre, 
ahol a megyénket 
a Kraszna Horgász 
Egyesület képvi
selte, Virág Imre úr 
erősítésével. /11.

Telepítés. A Bujtos Sporthorgász Egyesület horogérett halakat 
telepített a bujtosi tóba.

Örülhetnek a horgászok. A megyében élő és az ide 
érkező horgászok nagy örömére Biri és Nagykálló között horgásztavat 
alakítanak ki. Fotó: Sipeki péter

Tanyi Ádám rekordpontya a tokaji Kovács-tóból.

Dankó Milán Tiszalökön fogta élete első csukáját, amit termé-
szetesen vissza engedett a vízbe.

Megyei siker. Eltelt három év és így újra Magyarország, pon-
tosabban a kocsordi Kraszna HE. rendezhette meg a XXIV. Nemzetközi 
Barátság Kupát, ahol az első helyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
csapata nyerte 7 ponttal. /10.

Horgász ötpróba. 
A Kraszna Sporthorgász Egyesület 
volt a házigazdája az Horgász Ötpró-
ba Versenyek 5. megyei döntőjének a 
Kocsordi Kirva laposon. Az általános 
iskolák közötti vetélkedőre 10 gyerek-
csapat jelentkezett és vívott kiélezett 
küzdelmet a győzelemért, a vándorser-
legért. A csapatok öt versenyszámok-
ban mérték össze a horgászattal kap-
csolatos tudásukat: tesztlap kitöltése, 
halfelismerés, célba dobó gyakorlat, 
szerelési feladat és horgászat. /7.

2019. szeptember 13-án tartotta 
soron következő ülését a megyei 
szövetség elnöksége Tiszadobon. 
A helyszín adta, hogy fő témája 
az értekezésnek a tiszadobi holtág 
lehetséges jövője volt. A vízután
pótlás megoldásán együtt dolgo
zik a tiszadobi önkormányzat, a 
tiszadobi Tiszavirág Horgász Egye
sület, a Sz.-Sz.-B. Megyei Horgász 
Szövetség, a Tiszatáj Környezet-és 
Természetvédelmi Közalapítvány, 
a Királyér Társulat, és a Hortobá
gyi Nemzeti Park. 

Bizakodóan zárult ez a nagyon 
fontos téma, Bán György polgár
mester úr szerint az egyik lehetsé
ges megoldás a Hortobágyi Nem
zeti Park kezében lehet, míg egy 
másik lehetőség szerint az ún. Life-
projekt lehet a megoldás, amihez 
viszont 20% önerő is szükséges. 
Ennek egy részét a Megyei Hor
gász Szövetség megfinanszírozná. 
A vízpótlás fizikai kivitelezéséhez 
már konkrét tervek is készültek, a 
szükséges munkák felmérése meg
történt. /3., 4.

Bár az elmúlt hónapokban a 
magyar állam személyében volt 
tulajdonosa a rakamazi Nagy-
Morotvának, azonban nem volt 
gazdája, aki törődött volna vele, 
ugyanis az elmúlt év végén lejárt 
a rakamazi Cormoran Sporthor
gász és Természetvédő Egyesület 
halgazdálkodási joga. Augusz
tus 21-én végre felszállt a füst, 
Budapesten aláírta a szerződést a 
Magyar Országos Horgász Szövet
séggel a Cormoran egyesület nevé
ben Borbély Mihály elnök, s most 
már megkezdődhet a tó gondozá
sa, a halak telepítése, s szervez
hetnek környezetvédelmi napokat 

is. A rakamazi és a tiszanagyfalui 
önkormányzat mindenben segíti 
az egyesület munkáját, hiszen a 
két településnek is érdeke a hor
gászturizmus fejlődése. A szoros 
együttműködést jelzi az is, hogy 
a rakamazi önkormányzat vállalta 
magára a budapesti utazás költsé
geit, s Bodnár László polgármester 
személyesen is részt vett a szerző
dést aláíró eseményen a főváros
ban. Az országos szövetséggel alá
írt szerződés azért is nagy jelentő
ségű, mert 2030. december 31-éig 
adta meg a halgazdálkodási jogot a 
Cormoran Sporthorgász és Termé
szetvédő Egyesületnek.  MML

Bizakodóan zárult

A Cormoran kapta meg 
a halgazdálkodási jogot

Árvízvédelmi beruházások a Felső-Tiszán
Csaknem 23 kilométeren fejlesztet

ték és erősítették meg a Tisza töltése
it a Tivadar feletti folyószakaszokon. 
Az uniós támogatású árvízvédelmi 
beruházás projektátadó ünnepségén 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kisarban Láng István, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) veze
tője elmondta, a beruházások foly

tatódnak a Felső-Tiszán a Tisza-Túr 
víztározó megépítésével, de tervezik 
a Túr töltéseinek megerősítését és az 
árvízvédelmi szempontból kritikus 
pontnak számító tivadari híd átépí
tését, továbbá a Tivadar alatti szaka
szok fejlesztését is.

A főigazgató szerint a Felső-Ti
sza hazai szakaszán a teljes árvízi 

biztonsághoz három fontos fejlesz
tésre lenne szükség Kárpátalján, 
a tiszaújlaki és a mezővári tározó 
megépítése mellett a Tisza ukrán 
jobb parti árvízvédelmi töltéseit is 
meg kellene erősíteni. Ehhez nagyon 
erős vízdiplomáciára lesz szükség 
a következő időszakban – jegyezte 
meg. /5.

Gávavencsellő: 
kacsatavi halparádé 
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Általános halőri ismeretek tesztsor

8. Írja a felsorolt őshonos halfajaink népies elnevezése mellé a jelen-
legi nevüket! 
1. huszárkeszeg: 
2. évahal: 
3. persli: 
4. bandár: 
5. tathal:

9. Melyek a három bottal történő horgászat jogszabály által nevesí-
tett kritériumai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Melyik Magyarországon előforduló halfaj készít fészket vesevála-
déka segítségével a szaporodási időszakában? 

  botos kölönte
  tüskés pikó
  szürkeharcsa
  naphal

11. Április 13-án az alábbiak közül melyik halfaj nem fogható? 
  paduc
  sügér
  szilvaorrú keszeg
  compó

12. Mit tartalmaz a márna ikrája, amitől az emberi fogyasztásra nem 
alkalmas? 

  cink
  arzén
  higany
  ólom

13. Melyik halfajnak nincsen tilalmi ideje az alábbiak közül? 
  menyhal
  sügér
  garda
  szilvaorrú keszeg

14. Írja le, hogy a jogszabály szerint mely halfajoknak 40 centiméter 
a legkisebb kifogható mérete!

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bajuszszám szerint rakja növekvő sorrendbe az alábbi halfajo-
kat, kezdje a legkevesebbel! 
afrikai harcsa, homoki küllő, réti csík, sőregtok, menyhal, szürkeharcsa 

16. Mire jó a szapoly? 
  a csónak rögzítésére kikötés során
  csónakon vagy vízijárművön keletkezett lék eltömítésére
  speciális csavarként a csónakmotor rögzítésére 
  a csónakba vagy vízijárműbe befolyt víz kimerésére

17. Mely halfajoknak van 3 kg/nap mennyiségben meghatározva az 
elvihető mennyisége? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mit ad át Önnek a külföldi, horgász, ha az alábbiakat kéri ellen-
őrzésre? a válaszokat írja a pontozott vonalra! 

1. catch register: 
2. ID card: 
3. annual territorial ticket: 

19. Ha valaki 24 órás területi jegyet vásárol mettől-meddig horgász-
hat vele? 

  a kiváltás óra, percétől számított 24 óráig
  a következő nap éjfélig
  a beírt óra, perctől számított 24 óráig
  a kiváltás napjának 0:00 óráig 

20. Az alábbiak közül válassza ki azokat a fajokat melyek fogására 
nem vonatkozik semmilyen jogszabályi korlátozás? 

  amur
  dévérkeszeg
  sügér
  pisztrángsügér
  tüskés pikó
  szélhajtó küsz
  vörösszárnyú keszeg

21. Milyen okmányokra van szükség a horgász regisztráció, egyben a 
Magyar Horgászkártya igényléséhez? 

  személyi igazolvány, állami horgászjegy, lakcímkártya
  adóigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány
  lakcímkártya, adóigazolvány, állami horgászjegy
  állami horgászjegy, horgászigazolvány, adókártya

22. Hol végezhető el a regisztráció és igényelhető a Magyar Horgász-
kártya az alábbiak közül? 

  kormányablakban
  állami horgászjegy értékesítéseben résztvevő szervezeteknél
  kizárólag a horgászszövetségeknél
  halgazdálkodási hatóságnál

23. Az alábbiak közül kinek kötelező horgász regisztráción túl 
Magyar Horgászkártyát igényelni? 

  külföldi horgászoknak
  gyermek horgászoknak
  az adott évben a 15. életévüket betöltő vagy már betöltött személyek
nek

  aki horgászni szeretne Magyarországon, annak mindenkinek

24. Hova fordulhat információért, akinek a posta nem kézbesítette ki 
az elkészült horgászkártyáját, vagy azt nem vette át időben? 

  a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatához
  a halgazdálkodási hatósághoz
  a Magyar Postához
  a horgász horgászegyesületéhez

25. Melyik okmányt helyettesíti a Magyar Horgászkártya? 
  állami horgászjegy
  fogási napló
  horgászigazolvány
  személyi igazolvány

1. Az alábbiak közül válassza ki azokat a halfajokat, amelyek 
darabszámkorlátozással foghatók! 

 menyhal
 compó
 domolykó
 kősüllő
 sügér
 paduc
 szilvaorrú keszeg

2. Igaz-e, hogy a június 14-én szombaton fogott 87 centiméteres har-
csa megtartható? 

  nem igaz, mert akkor még a harcsára vonatkozó tilalmi idő érvényben 
van

  igaz, mert nincs már a harcsára ebben az időszakban tilalom
  nem igaz, mert tilalmi időben a harcsa kifogható mérete 100 centimé
ter

  igaz, mert a harcsa legkisebb kifogható mérete 70 centiméter

3. Mit jelent az, hogy valamely őshonos halfajunk endemikus? 
  csak Európában honos
  kizárólag a Kárpát-medencében alakult ki és terjedt el
  csak Magyarországon honos
  Közép-Európában szinte mindenhol előfordul

4. Mennyi a kősüllő Hhvtv. szerinti halgazdálkodási értéke forintban 
kifejezve? 
…………. forint

5. Írja le, hogy milyen feltételek együttes megvalósulása esetén tart-
ható meg a kecsege!

 

 

 

 

 

6. Melyik a kakukktojás az alábbi halfajok közül és miért? 
  kősüllő
  balin
  menyhal
  szürkeharcsa

indoklás:

 

 

 

 

 

7. Miért nem fogható halfaj a vágó durbincs?
  mert populációja drasztikusan lecsökkent
  már újra fogható, 2019. január 1-jétől visszaállították fogható státu
szát 

  mert a hím egyedeinek száma a klímaváltozás következtében jelentősen 
lecsökkent 

  mert könnyen összekeverhető a védett széles durbinccsal

Immáron harmadik alkalommal 
került megrendezésre – a tava
lyi évhez hasonlóan Szarvason, 
2019. szeptember 23–25. között 
– az „Országos Halőri Szakmai 
Verseny és Találkozó” elnevezésű 
rendezvény, melynek házigazdá
ja és egyben főszervezője ismét a 
Körösvidéki Horgász Egyesületek 
Szövetsége volt.  

A tavalyi rendezvény magas 
szakmai és tartalmi színvonala után 
senki sem gondolta volna, hogy 
ezen még lehet fokozni, de a szer
vezőknek idén mégis sikerült felül
múlnia azt.

A rendezvényre a MOHOSZ 
azon vízhasznosító tagszövetsé
gei, tagszövetségeinek egyesületei, 
valamint vízhasznosító speciális 
jogállású tagjai nevezhettek, akik 
legalább 3 fő hivatásos halőrt fog
lalkoztatnak főállásban. 

A szakmai versenyen összesen 
24 szervezet csapata nevezett és 
mérte össze szakmai elméleti és 
gyakorlati tudását, valamint ügyes
ségét és erőnlétét egymással, össze

sen 10 versenyszám keretében. A 
23 vízhasznosító szervezet csapata 
mellett a NÉBIH Állami Halőri 
Szolgálata is vállalta a megmérette
tést a többiekkel.

A résztvevők a háromnapos ren
dezvény első napján színvonalas 
előadásokon fejleszthették magu
kat tovább, majd ezt követően a 
késő délutáni órákban került sor a 
találkozó első versenyszámára, az 
elméleti tudáspróbára, amelyen a 
csapatok lexikális tudásukat mér
hették össze.

A következő két napon a gyakor
lati tudást, az erőnlétet és az ügyes
séget igénylő versenyszámok meg
rendezésére került sor. A verseny
számok között szerepeltek – többek 
között – a gyakorlati tudás össze
hasonlítására alkalmas ellenőrzési 
szituáció imitálása, az illegális esz
közök felkutatása, a szákban tartott 
kifogott halak méretének ránézésre 
történő megállapítása, az ügyességi 
képességeket felmérő autós és gépi 
és kézi hajtású vízijárművek irányí
tása, kontrollálása, vízimentési és 

pontossági gyakorlatok, végül, de 
nem utolsósorban a halőrök hor
gásztudását felmérő horgászver
seny.

A versenyszámok külön-külön és 
összesítve is értékelésre kerültek. 
Az egyes versenyszámokban gya
korlatilag minden egyes halőri csa
pat tudott kiemelkedő teljesítményt 
nyújtani.

A III. Országos Halőri Szakmai 
Verseny és Találkozón a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetség 
csapata a középmezőnyben végez
ve, 12. lett. A halőrcsapat tagjai: 
Mile Pál, Csatlós István, Muhi 
Gábor, vezetőjük pedig Fesztóry 
Sándor volt.

A részt vevő csapatoknak – 
helyezéstől függetlenül – szívből 
gratulálunk!

Forrás: Mohosz

A halőri verseny elméleti kérdé-
sei az alábbiak voltak. Ön tudná 
rá a választ? (Segítségképpen a 
válaszokat megtalálja az újság 11 
oldalán.) 

Országos halőri szakmai találkozó 
és verseny Szarvason
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8. Írja a felsorolt őshonos halfajaink népies elnevezése mellé a jelen-
legi nevüket! 
1. huszárkeszeg: 
2. évahal: 
3. persli: 
4. bandár: 
5. tathal:

9. Melyek a három bottal történő horgászat jogszabály által nevesí-
tett kritériumai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Melyik Magyarországon előforduló halfaj készít fészket vesevála-
déka segítségével a szaporodási időszakában? 

  botos kölönte
  tüskés pikó
  szürkeharcsa
  naphal

11. Április 13-án az alábbiak közül melyik halfaj nem fogható? 
  paduc
  sügér
  szilvaorrú keszeg
  compó

12. Mit tartalmaz a márna ikrája, amitől az emberi fogyasztásra nem 
alkalmas? 

  cink
  arzén
  higany
  ólom

13. Melyik halfajnak nincsen tilalmi ideje az alábbiak közül? 
  menyhal
  sügér
  garda
  szilvaorrú keszeg

14. Írja le, hogy a jogszabály szerint mely halfajoknak 40 centiméter 
a legkisebb kifogható mérete!

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bajuszszám szerint rakja növekvő sorrendbe az alábbi halfajo-
kat, kezdje a legkevesebbel! 
afrikai harcsa, homoki küllő, réti csík, sőregtok, menyhal, szürkeharcsa 

16. Mire jó a szapoly? 
  a csónak rögzítésére kikötés során
  csónakon vagy vízijárművön keletkezett lék eltömítésére
  speciális csavarként a csónakmotor rögzítésére 
  a csónakba vagy vízijárműbe befolyt víz kimerésére

17. Mely halfajoknak van 3 kg/nap mennyiségben meghatározva az 
elvihető mennyisége? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mit ad át Önnek a külföldi, horgász, ha az alábbiakat kéri ellen-
őrzésre? a válaszokat írja a pontozott vonalra! 

1. catch register: 
2. ID card: 
3. annual territorial ticket: 

19. Ha valaki 24 órás területi jegyet vásárol mettől-meddig horgász-
hat vele? 

  a kiváltás óra, percétől számított 24 óráig
  a következő nap éjfélig
  a beírt óra, perctől számított 24 óráig
  a kiváltás napjának 0:00 óráig 

20. Az alábbiak közül válassza ki azokat a fajokat melyek fogására 
nem vonatkozik semmilyen jogszabályi korlátozás? 

  amur
  dévérkeszeg
  sügér
  pisztrángsügér
  tüskés pikó
  szélhajtó küsz
  vörösszárnyú keszeg

21. Milyen okmányokra van szükség a horgász regisztráció, egyben a 
Magyar Horgászkártya igényléséhez? 

  személyi igazolvány, állami horgászjegy, lakcímkártya
  adóigazolvány, lakcímkártya, személyi igazolvány
  lakcímkártya, adóigazolvány, állami horgászjegy
  állami horgászjegy, horgászigazolvány, adókártya

22. Hol végezhető el a regisztráció és igényelhető a Magyar Horgász-
kártya az alábbiak közül? 

  kormányablakban
  állami horgászjegy értékesítéseben résztvevő szervezeteknél
  kizárólag a horgászszövetségeknél
  halgazdálkodási hatóságnál

23. Az alábbiak közül kinek kötelező horgász regisztráción túl 
Magyar Horgászkártyát igényelni? 

  külföldi horgászoknak
  gyermek horgászoknak
  az adott évben a 15. életévüket betöltő vagy már betöltött személyek
nek

  aki horgászni szeretne Magyarországon, annak mindenkinek

24. Hova fordulhat információért, akinek a posta nem kézbesítette ki 
az elkészült horgászkártyáját, vagy azt nem vette át időben? 

  a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatához
  a halgazdálkodási hatósághoz
  a Magyar Postához
  a horgász horgászegyesületéhez

25. Melyik okmányt helyettesíti a Magyar Horgászkártya? 
  állami horgászjegy
  fogási napló
  horgászigazolvány
  személyi igazolvány

1. Az alábbiak közül válassza ki azokat a halfajokat, amelyek 
darabszámkorlátozással foghatók! 

 menyhal
 compó
 domolykó
 kősüllő
 sügér
 paduc
 szilvaorrú keszeg

2. Igaz-e, hogy a június 14-én szombaton fogott 87 centiméteres har-
csa megtartható? 

  nem igaz, mert akkor még a harcsára vonatkozó tilalmi idő érvényben 
van

  igaz, mert nincs már a harcsára ebben az időszakban tilalom
  nem igaz, mert tilalmi időben a harcsa kifogható mérete 100 centimé
ter

  igaz, mert a harcsa legkisebb kifogható mérete 70 centiméter

3. Mit jelent az, hogy valamely őshonos halfajunk endemikus? 
  csak Európában honos
  kizárólag a Kárpát-medencében alakult ki és terjedt el
  csak Magyarországon honos
  Közép-Európában szinte mindenhol előfordul

4. Mennyi a kősüllő Hhvtv. szerinti halgazdálkodási értéke forintban 
kifejezve? 
…………. forint

5. Írja le, hogy milyen feltételek együttes megvalósulása esetén tart-
ható meg a kecsege!

 

 

 

 

 

6. Melyik a kakukktojás az alábbi halfajok közül és miért? 
  kősüllő
  balin
  menyhal
  szürkeharcsa

indoklás:

 

 

 

 

 

7. Miért nem fogható halfaj a vágó durbincs?
  mert populációja drasztikusan lecsökkent
  már újra fogható, 2019. január 1-jétől visszaállították fogható státu
szát 

  mert a hím egyedeinek száma a klímaváltozás következtében jelentősen 
lecsökkent 

  mert könnyen összekeverhető a védett széles durbinccsal

Immáron harmadik alkalommal 
került megrendezésre – a tava
lyi évhez hasonlóan Szarvason, 
2019. szeptember 23–25. között 
– az „Országos Halőri Szakmai 
Verseny és Találkozó” elnevezésű 
rendezvény, melynek házigazdá
ja és egyben főszervezője ismét a 
Körösvidéki Horgász Egyesületek 
Szövetsége volt.  

A tavalyi rendezvény magas 
szakmai és tartalmi színvonala után 
senki sem gondolta volna, hogy 
ezen még lehet fokozni, de a szer
vezőknek idén mégis sikerült felül
múlnia azt.

A rendezvényre a MOHOSZ 
azon vízhasznosító tagszövetsé
gei, tagszövetségeinek egyesületei, 
valamint vízhasznosító speciális 
jogállású tagjai nevezhettek, akik 
legalább 3 fő hivatásos halőrt fog
lalkoztatnak főállásban. 

A szakmai versenyen összesen 
24 szervezet csapata nevezett és 
mérte össze szakmai elméleti és 
gyakorlati tudását, valamint ügyes
ségét és erőnlétét egymással, össze

sen 10 versenyszám keretében. A 
23 vízhasznosító szervezet csapata 
mellett a NÉBIH Állami Halőri 
Szolgálata is vállalta a megmérette
tést a többiekkel.

A résztvevők a háromnapos ren
dezvény első napján színvonalas 
előadásokon fejleszthették magu
kat tovább, majd ezt követően a 
késő délutáni órákban került sor a 
találkozó első versenyszámára, az 
elméleti tudáspróbára, amelyen a 
csapatok lexikális tudásukat mér
hették össze.

A következő két napon a gyakor
lati tudást, az erőnlétet és az ügyes
séget igénylő versenyszámok meg
rendezésére került sor. A verseny
számok között szerepeltek – többek 
között – a gyakorlati tudás össze
hasonlítására alkalmas ellenőrzési 
szituáció imitálása, az illegális esz
közök felkutatása, a szákban tartott 
kifogott halak méretének ránézésre 
történő megállapítása, az ügyességi 
képességeket felmérő autós és gépi 
és kézi hajtású vízijárművek irányí
tása, kontrollálása, vízimentési és 

pontossági gyakorlatok, végül, de 
nem utolsósorban a halőrök hor
gásztudását felmérő horgászver
seny.

A versenyszámok külön-külön és 
összesítve is értékelésre kerültek. 
Az egyes versenyszámokban gya
korlatilag minden egyes halőri csa
pat tudott kiemelkedő teljesítményt 
nyújtani.

A III. Országos Halőri Szakmai 
Verseny és Találkozón a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetség 
csapata a középmezőnyben végez
ve, 12. lett. A halőrcsapat tagjai: 
Mile Pál, Csatlós István, Muhi 
Gábor, vezetőjük pedig Fesztóry 
Sándor volt.

A részt vevő csapatoknak – 
helyezéstől függetlenül – szívből 
gratulálunk!

Forrás: Mohosz

A halőri verseny elméleti kérdé-
sei az alábbiak voltak. Ön tudná 
rá a választ? (Segítségképpen a 
válaszokat megtalálja az újság 11 
oldalán.) 

Országos halőri szakmai találkozó 
és verseny Szarvason


