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Menyhal. A tavaszi meny-
hal-telepítést követően, október 
24-én ismét üzemterv szerinti 
ötezer darab egynyaras meny-
hal-telepítést végzett a Megyei 
Horgász Szövetség kezelésében 
lévő Alsó-Felső Tiszába és víz-
rendszerébe.

Tiszateleken élő Juhász 
Levente 42 kg-os harcsája a 
Tiszából.

Változó díjak
Az Agrárminisztérium részére benyújtott jogszabály-módosítási 

javaslatnak megfelelően – 2019. december 31-i hatályba lépéssel ter-
vezetten – az állami horgászjegy és az állami halászjegy ára a 2020. 
évtől kezdődően 3000 Ft-ra, a fogási napló díja 300 Ft-ra emelkedik. 
Az egységes szövetségi hozzájárulás nem változik, 2 ezer forint. Így a 
teljes árú felnőtt állami horgászokmány: 5.300 Ft-ba kerül majd, 2020-
tól. A gyerekek és a 70 éven felüliek számára pedig 300 Ft-ba. Turista 
állami horgászjegy díja 2000 Ft maradna.

Drótár László Tiszalökön a Tiszából fogta ezt a gyönyörű 9.54 
kg-os csukát, október 26-án, 11 óra környékén, csónakból, villantóval.

Horváth József 4,1 kg-os „kisebb” csukája a Rakamazi Nagy-
Morotvából.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk!
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Horváth István Császárszálláson akasztotta meg ezt a 2,8 
kg-os pontyot.

Horgászokmány otthonról. Tovább folytatódik a 
horgászokmányok digitalizálása, 2020-tól bevezető jelleggel a területi 
jegyeket is a HORINFO program segítségével lehet majd váltani, de 
2021-től minden vízkezelőnek ily módon kellesz az engedélyeit for-
galmazni. 2020-ban oktatásokat szervez majd e tárgyban a MOHOSZ, 
hasonlóan a tavalyi évhez, a horgászkártya regisztráció elsajátításához. 
Cél, hogy 2021-től minden horgász akár otthonról, online formában is 
kiválthassa a horgászatához szükséges összes horgászokmányát.

Ivadékmentés. A szövetség dolgozói több alkalommal 
végeztek ivadékmentő halászatot az erre alkalmas helyszíneken.

Tisza Balázs téli 
fogása. /16.

Tisztelt Horgásztársak!

Szeretettel köszöntök 
mindenkit a Sporthor-

gász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Köz-
hasznú Szövetsége Elnöksé-
ge nevében!

Nagyon mozgalmas évet tudha-
tunk magunk mögött, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az a több 
mint 570 ezer regisztráció országos 
viszonylatban, melyből a megye 
horgászai is méltóképpen kivet-
ték a részüket. Növekszik tehát a 
horgásztársadalom, ami örvendetes 
tény, mert néhány évvel ezelőtt 
az akkori mintegy 350 ezer fős 
nyilvántartott létszám mellett senki 
nem gondolta volna, hogy ilyen 
tartalékok vannak ezen a területen. 
Úgy érzem, hogy a javuló feltéte-
lek, fogási lehetőségek okán egyre 
többen keresnek kikapcsolódást 
a vízpartok mellett. A megyénk 
egyik legnagyobb potenciálja a ter-
mészetes vizek, melyek jelentős 

részén a megyei szövetség gaz-
dálkodhat. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ezt a nemes 
és szép feladatot minél hatéko-
nyabban végezhessük. Nemcsak 
őrizzük, védjük, telepítjük, minden 
más módon próbáljuk fejleszteni 
a halállományt, legyen az ivadék-
mentés, kárókatona vagy invazív 
halfajok gyérítése. 

Próbálunk erre a területre minél 
több forrást összpontosítani és fej-
leszteni mind az eszköz, mind a 
személyi állományunkat. Tudom, 

hogy semmilyen áremelés nem 
lehet népszerű, de sajnos az idén 
egy kicsit mélyebben kell belenyúl-
ni a pénztárcába a horgászoknak is. 
Gondolok itt az Állami horgász-
jegy (egységes Állami Horgász-
okmány) árának 1 ezer forinttal 
történő drágulására, ami némileg 
időszerű volt már, hiszen közel 
10 éve nem emelkedett az ára, 
viszont napjainkra már önmagá-
ban is horgászatra jogosít. Az igaz, 
hogy csak olyan vízterületen lehet 
vele horgászni, ami nem minő-
sül nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületnek, és az is igaz, hogy 
őshonos halat nem lehet elvinni, de 
az invazív halakra bátran horgász-
hatunk birtokában. 

Az ára is jó helyre kerül véle-
ményem szerint, hiszen az árbe-
vételével a MOHOSZ rendelkezik 
majd, és elkülönített pénzalapként 
az alábbi célokat szolgálja majd: 

– Horgászutánpótlás nevelés 
(horgásztáborok, iskolai és egyesü-
leti szakkörök, horgászversenyek).

– Horgászsport támogatás és fej-

lesztési program (normatív sporttá-
mogatás, rendezvény támogatások, 
magyar csapat támogatási rend-
szere)

– Halőri eszközbeszerzés 
(egyenruha, informatikai eszkö-
zök, szolgálati járművek, technikai 
eszközök)

– Halgazdálkodást és eszköz-
beszerzést támogató alap (ősho-
nos halfajok telepítése természetes 
vizeken bekövetkezett halpusztu-
lások által okozott károk mérséklé-
se), és még sok más egyéb hasznos 
dolog és cél, amit helyszűke miatt 
nem tudok felsorolni. 

Azt gondolom, hogy az egyesü-
letekre is kiterjesztett támogatási 
rendszer eddig soha nem látott fej-
lesztési lehetőségeket hoz majd, 
melyből a megyében is szeretnénk 
kivenni a részünket.

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nok sikeres pályázati munkát a 
tagegyesületeinknek, Boldog Új 
Esztendőt, Minden Kedves Hor-
gásztársunknak!

Virág Imre

Méltóképpen kivették a részüket

Ami a 2019-es év fotói küzül kimaradt
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Egyre többször fordul elő, hogy 
a nagyobb méretű halakat ellop-
ják a természetes vizekből – per-
sze nem azért, hogy eladják és 
feldolgozzák, hanem azért, hogy 
növeljék a halastavak reklámérté-
két. Egy-egy méretes hal értéke, 
akár közel egymillió forintra is 
rúghat, a hatóság szerint azonban 
nagyon kevés eset derül ki - írja a 
HelloVidék.hu. 

Az elmúlt időszakban több 
illegális haláttelepítést leplezett 
le a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Állami Halőri 
Szolgálata (ÁHSZ). Legutóbb a 
Duna Adonyi-mellékágából egy 
20 kilogrammnál nagyobb töme-
gű ponty került az egyik Fejér 
megyei horgásztóba, tavaly pedig 
a Tisza-tóból került egy méretes 
hal egy Pest megyei horgásztóba. 
Egy másik esetben a Közép-Ti-
száról egy abádszalóki kerti tóba 
illegálisan áttelepített nagytestű 

pontyot szállíttatott vissza eredeti 
élőhelyére a Nébih Állami Halőri 
Szolgálata - olvasható a portálon.

A természetes vizeinkben élő 
ponty jogszabályban meghatározott 
halgazdálkodási értéke 100 gramm 
egyedsúly felett alapesetben 1000 
forint/kilogramm. Azonban, ha a 
halat a napi kifogható darabszámot 
meghaladó mértékben, vagy fajla-
gos tilalmi időben jogosulatlanul 
fogták ki, vagy a helyi horgász-
rendben felső méretkorlátozással 
védik, akkor a halgazdálkodási 
érték példányonként 15 ezer forint/
kilogramm. Ez alapján például, 
ha egy halgazdálkodásra jogosult 
a helyi horgászrendjében előírja, 
hogy 15 kilogramm feletti ponty 
nem vihető el, akkor egy 20 kilo-
grammos egyed halgazdálkodási 
értéke 300 ezer forint.

A feketepiacon egy 20-30 kilo-
gramm súlyú ponty 700-800 ezer 
forint körül cserél gazdát. Ennek 

az az oka, hogy egy egyed 15-20 
év alatt érheti el ezt a méretet. 
Ugyanakkor a horgászok szívesen 
mennek azokra a vízterületekre, 
ahol kapitális méretű halak fogha-
tóak. A horgásztavak kezelői leg-
többször a vízterület gyors „fel-
futtatása” érdekében vásárolnak 
fel nagytestű pontyokat a horgá-
szoktól. Pontos információ nincs 
arról, hogy milyen mértékeket ölt 
ez a jelenség.

Az állami halőrök figyelik a 
különböző nyilvános online felü-
leteken megjelenő hasonló tar-
talmú posztokat, az első esetre 
is például egy közösségi oldalon 
figyeltek fel. Amikor az ÁHSZ 
az első nagytestű pontyot visz-
szaszállíttatta eredeti élőhelyére, 
több ezer horgász osztotta meg 
az erről szóló cikket. Ennek a 
sikeres akciónak is köszönhető, 
hogy megnőtt a horgászok bizal-
ma a Nébih iránt, s azóta folya-

matosan érkeznek bejelentések az 
allamihalor@nebih.gov.hu e-mail 
címre.

Ez idáig 7 hasonló bejelentést 
kaptak, három esetben már visz-
szakerült eredeti élőhelyére az 
érintett egyed, két ügy még folya-
matban van, két esetben pedig 
nem áll rendelkezésre olyan fény-
kép, amely alapján a hal azo-
nosítása megtörténhetne. A fenti 
okból azt javasolják a horgászok-
nak, hogy a nagytestű pontyokat a 
kifogást követően mindkét oldal-
ról fényképezzék le, szükség ese-
tén ezzel is segítve a könnyebb és 
egyértelmű azonosítást. Az esetek 
nagy részében a halat értékesítő 
horgász kilétét nem sikerül feltár-
ni. A horgásztó kezelője részére 
a legnagyobb szankció az, hogy 
az érintett egyedet a hatóság zár 
alá veszi, és annak kiadásáig a 
vízterületen a pontyhorgászatot 
megtiltja.

Egyre többen riasztják a hatóságot
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PONTY: november 12-én, üzemter-
ven felüli kétnyaras ponty telepítésé-
re került sor a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Tiszába és víz-
rendszerébe, tiszalöki és tiszaberceli 
kihelyezéssel, összesen 980 kg 
mennyiségben. Szintén kétnyaras 
ponty került a Keleti-főcsatornába, 
Tiszalöknél és a Királyér, Selypes ér 
vízterületekbe Tiszadobnál, összesen 
220 kg. November 12-én a Tisza folyó-
ba, Tiszalöknél még 200 kg egynyaras 
fogassüllőt is kihelyeztek.
December 9-én, üzemterven felüli 
kétnyaras ponty telepítését végezték 
el a Megyei Horgász Szövetség keze-
lésében lévő Tisza és vízrendszerébe, 
Tiszabercel, Dombrád és Záhony hely-
színeken, összesen 4.600 kg meny-
nyiségben.

* * *
CSUKA: november 11-én, üzemterven 
felüli egynyaras csuka-telepítés volt a 
Megyei Horgász Szövetség kezelésé-
ben lévő Tiszába és vízrendszerébe, 
Dombrádi kihelyezéssel, 200 kg meny-
nyiségben. E mellett 100 kg egynyaras 
csuka a Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba, és szintén 100 kg a Tiszadobi 

holtágba kerül kihelyezésre.
PONTY: a Megyei Horgász Szövetség 
november 8-án, a kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
625 kg üzemterven felüli háromnya-
ras pontyot helyezett ki.

* * *
MENYHAL: A tavaszi menyhal-te-
lepítést követően, október 24-én 
ismét üzemterv szerinti egynyaras 
menyhal-telepítést végzett a Megyei 
Horgász Szövetség kezelésében lévő 
Alsó-Felső Tiszába és vízrendszerébe, 
Vásárosnaményi kihelyezéssel, össze-
sen 5 ezer darabot.

Szövetségi telepítések Át nem vett horgászkártyák

Behódolt a Tisza a fanyűvőknekVeszélyes hal 
jelent meg 

Magyarországon

Értesítjük Önöket, hogy a 
MOHOSZ-hoz visszaküldött, 
át nem vett horgászkártyákat, a 
MOHOSZ lakóhely szerint leválo-
gatta és eljuttatta a Megyei Szövet-
ségekhez. Így Szövetségi Irodánk-
ban több mint 100 Magyar Hor-
gászkártya átvételre vár. Kérjük, 
aki nem kapta még kézhez kártyá-
ját, jelezze felénk, mert lehetséges, 
hogy már itt van az irodában. Tele-
fonszámunk: 42/411-372.

Emlékeztetőül jelezzük, hogy a 
Horgászkártya egy biztosítást is 
tartalmaz, az alábbiak szerint:

A még nyugodtabb horgászat 
biztosítása érdekében, minden hor-
gászkártyával rendelkező horgász 
a Magyar Horgászkártya kiváltá-
sával az UNION Vienna Insurance 
Group Biztosító Zrt. Horgász Bal-
esetbiztosításának biztosítottjává 
válik. A balesetbiztosítás bizonyos 
feltételek megléte esetén a nap 
24 órájában nyújt fedezetet a hor-
gászat közben bekövetkezett bal-
esetekre. Ezt a biztosítást ki lehet 
bővíteni családtagokra, kombinálni 
egyéb baleseti, életbiztosításokra. 
Csatoljuk a baleseti kárbejelentő 
lapot is, bár kívánjuk, hogy ne 
legyen rá szükség.

Továbbá kedvezményes 

T-Systems Díjcsomagot biztosít a 
horgászoknak: 2018. szeptember 
1-je óta minden horgászkártyával 
rendelkező horgász számára elér-
hető a T-Systems speciális Horgász 
Díjcsomagja, mely kedvezményes 
díjszabású hang- és mobilinternet 
előfizetést tesz lehetővé a horgá-
szok számára. A kedvezményes 
díjcsomagok bármely Telekom 
üzletben aktiválhatók a Magyar 
Horgászkártya bemutatásával.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
megnyílt a Horgászkártya újragyár-
tásának lehetősége, azon horgászok 
részére, akik elvesztették, megron-
gálódott, adathibás, esetleg névvál-
tozás történt, stb. Az újra igénylés 
módja: a csatolt nyomtatványt kell 
kitöltenünk, a horgásszal aláíratni 
és beszkennelés után e-mail-ben 
megküldeni az ugyfelszolgalat@
horgaszjegy.hu címre. Ezt köve-
tőn nekünk már semmi teendőnk 
nincs, az ügyfélszolgálat felveszi a 
horgásszal a kapcsolatot. Az újra-
gyártásért legtöbb esetben fizet-
ni kell, 2.200 Ft-ot, melyet csak 
bankkártyás fizetéssel oldhat meg 
a horgász, a saját profiljába belép-
ve online. De erről a horgászt az 
ügyfélszolgálat majd értesíti. 

Szövetségi Iroda Szenvedélyes rágcsálók telepedtek 
meg a folyó szatmár-beregi szaka-

szának partján.

Egykor Magyarországon is őshonos volt, de 
élt itt természetes ellensége is, mint például a 
szürke farkas. Ám a

hódokat kipusztítottuk a Kárpát-medencében 
is bőrükért, bundájukért, hogy aztán évekkel 
ezelőtt mesterségesen visszatelepítsük.

– No és mit csinált a hód jó dolgában? Hát 
elszaporodott – válaszolja meg a saját költői 
kérdését a túrakajakjából a

Tiszát Tarpától Tivadarig lelkesen szemmel 
tartó Kelemen Béla. A magát a „természet kéz-
művese”-ként aposztrofáló, ma Kisarban lakó 
tarpai férfiú nemrég észlelte az állat hódítását: 
– Napjaink jelensége, hogy a Kárpátok – a 
klímaváltozás miatt – épp száradó-félben lévő, 
vizes élőhelyeiről leköltözik hozzánk, és csupa 
életösztönből öles fákat döntöget a Tiszába vagy 
a töltés felé, mert ugye ennie, rágnia kell.

Okosan tesszük hát, ha újra kezdünk megis-
merkedni régi-új barátunkkal:

– Az európai hód nem épít hódvárakat, és 

gátakat is csak ritkán emel, vackát inkább a 
partfalban ássa ki. Az akár tizenegy méteres 
hosszúságot is elérő folyosórendszer bejárata a 
vízből nyílik. A lakóüreg átmérője 50–80 centi-
méteres, itt 5–8

állat (egy szülőpár, a tavalyi és az idei alom) 
él. A család kisebb állandó territóriumot tart 
fenn a vízpart mentén, melynek határait szagjel-
zésekkel jelölik ki. Vándorlásra táplálékszűke 
esetén szánja rá magát. A faj kizárólag növényi 
eredetű táplálékot (lágyszárúakat, fakérget és 
leveleket) fogyaszt, rágásnyomai árulkodnak 
jelenlétéről. Rágásra metszőfogai folyamatos 
növekedése miatt is szükség van. Ha védendő 
fáink vannak a hód élőhelyén, télen etessük őket 
faforgáccsal.

A hódok kiválóan úsznak. Bundájukat a vég-
bélnyílás körül elhelyezkedő két szagmirigy 
váladékával teszik vízállóvá, farkukkal kormá-
nyoznak, úszóhártyás lábaikkal pedig előrelökik 
magukat a vízben. Hátsó lábaik második karma

speciális bundatisztító karommá módosult. 
Egymással füttyögéssel, szagjelzésekkel és 
farokcsapkodással kommunikálnak, ez utóbbi-
val a veszélyre hívják fel a figyelmet.  GB

Újabb jövevény-
fajt azonosítot-

tak a horgászok a 
magyar vizekben.

Újabb nem őshonos 
halat fogtak a magyar-
országi vizekben: ketten 
is kifogtak egy furcsa, 
sárgás-olajzöldes színű 
halat az Ipolyból még 
májusban. A haltani 
szakértők most azono-
sították a jövevény fajt, 
a délkelet-ázsiai sárga 
tüskésharcsát – vette 
észre a 444 a Magyar 
Haltani Társaság hírét. 

A kifogott példányok 
nem megunt akváriumi 
halak lehetnek, ugyanis 
Európa több pontján is 
megtelepedtek már. A 
Duna németországi sza-

kaszán 2018 óta bizto-
san jelen van a faj egész 
komoly állománnyal, 
Bajorországban pedig 
már nem is számít ritká-
nak. Bár az akvaristák 
16-25 fokos vizet java-
solnak a tartására, kide-
rült, hogy jóval alacso-
nyabb hőmérsékleten is 
képes túlélni, sőt szapo-
rodni és terjedni is.

A sárga tüskésharcsa 
alakja és mérete hason-
ló a törpeharcsáéhoz, 
de farokúszója mélyen 
bemetszett. Eredeti-
leg Délkelet-Ázsiá-
ban honos, Vietnamtól 
kezdve Laoszon, Kínán 
és Koreán át az Amur 
vízrendszeréig, álló- és 
folyóvizekben egyaránt 
előfordul.

Ébredés tavasszal. Köd a Harangodi-tó üres, kiszáradt 
medret, végtelennek tűnő földöntúli tájat találhat az erre vetődő. Ébre-
dés tavasszal.

Vandálok a Bujtosi tónál. Miért csinálják? Senki sem 
tudja megállítani a Bujtos városligeti szándékos rongálókat? Felhábo-
rító!

Rendőrségi Ügyelet:  107, 112, +36/56-501-600
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj:  +36/47-352-677
 +36/30-663-9576
Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény:  +45/470-422
 +30/663-9572
Tiszaújváros körzeti megbízott:  +36/30-663-9578
Tiszalök körzeti megbízott:  +36/30-782-7857
Vásárosnamény körzeti megbízott:  +36/30-782-7907
Záhony körzeti megbízott:  +36/30-663-9575
Dombrád körzeti megbízott:  +36/30-782-7935

Amennyiben balesetet szenved, vagy segítéségre van szüksége, 
továbbá ha bűncselekményt illetve szabálysértést észlel, hívja a fel-
tüntetett telefonszámok egyikét.

Lehetőségekhez képest az alábbi adatokat szükséges megadni:
– okozó jármű típusa, színe, nyilvántartási száma
– a vezető személyről leírás
– pontos helyszín
– jogsértés esetén esetlegesen fénykép, vagy videó felvétel

Elérhetőségek:

Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
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Vajai-tó: megfeneklettek az úszólápok

Óév, Újév a horgász szövetségnél
Sok újat hozott ez a 2019-

es esztendő is, de büsz-
kén mondhatom, hogy a mi 
megyénk derekasan helyt 
állt. 

Az egyesületeink először kissé 
félve, de elsajátították mindazt a 
tudást, ami a gördülékeny mun-
kához kellett. Ebben nagy szerepe 
volt szövetségünknek, mind az iro-
dai dolgozóknak, mind az elnök-
ségnek. Kolleganőim telefonon, 
e-mailben, igény szerint szemé-
lyes tanácsadással, fáradhatatlanul 
adták át az új dolgokat. Az Elnök-
ségi tagok pedig az egyesületi köz-
gyűléseken válaszoltak a felmerült 
kérdésekre, hiszen a 2019-es évtől 
több mint 100 ponton változott a 
halgazdálkodási törvény is, mint 
tudjuk. 

Egész évben folyt a munka mind 
a vízpartokon, mind az adminiszt-
rációs területeken, továbbá a szak-
bizottságok is minden évben sokat 
hozzá tesznek a szövetség jó hírne-
véhez, megítéléséhez, ezáltal ered-
ményeink alakulásához. Ezúton 
szeretném is mindenkinek meg-
köszönni a 2019-es évi munkát. 
Köszönjük továbbá az egyesületi 
vezetőknek az együttműködést és 
a forgalmazási pontokon dolgo-
zóknak is, akikre az idén a hor-
gászkártya regisztráció során több 
munka hárult. 

Eredményes évet zárhatunk
A sok munka viszont úgy gon-

dolom, hogy meghozta gyümöl-
csét. Büszkén mondhatom, hogy 

sikerült, eredményes évet zárha-
tunk a jelenlegi számok alapján. 
2019-ben több sikeres pályázatot 
is tudhatunk magunk mögött, ami 
a MOHOSZ támogatásával való-
sult meg. Ilyenek voltak a hal-
őrzést és halgazdálkodást segítő 
eszközpályázatok és a nemrégiben 
megvalósult halasítási pályázat is. 
A technikai eszközök közül két-
ségkívül a leglátványosabbak az 
egységes megjelenésű, speciális 
felszereltségű és korszerű szolgá-
lati terepjárók és motorcsónakok 
voltak, amelyek, immár két-három 
éve segítik a halőr kollegák mun-
káját. 

Néhány szót ejtenék még a 
jövő évről is: 
Változást tervez a MOHOSZ a 
horgászvizsgáztatásban is. 

A vizsgáztatás jelenleg meg-
szokott formája várhatóan 2020 
második negyedévétől kezdődő-
en megváltozik. A változással a 

megszokott papír, illetve szóbeli 
alapokra épülő vizsgáztatási rend-
szert a KRESZ vizsgákon alkal-
mazotthoz hasonló, elektronikus 
vizsgáztatási rendszer váltja fel, 
amely továbbra is vizsgabizottság 
által felügyelt, jelentkezéshez és 
személyes megjelenéshez kötött 
lesz, de a vizsgahelyszínen bizto-
sítani szükséges az internetelérést 
és a technikai hátteret a vizsgázók 
számára, azonban a vizsgázó akár 
saját eszköze használatával is részt 
vehet a vizsgán. A vizsgamodul a 
HORINFO-rendszer részeként fog 
működni, a vizsgázó saját profiljá-
ba belépve indíthatja el az elektro-
nikus vizsgát a vizsgahelyszínen. 
A sikeres vizsga esetén kiállításra 
kerülő állami horgászvizsga bizo-
nyítvány automatikusan, elektro-
nikus úton kerül kiállításra és a 
horgász profiljához történő hoz-
záadásra. Emellett az elszámolási 
kötelezettséggel kapcsolatos teen-
dők jelentős része is automatizálttá 
válik. Az állami horgászvizsga a 
vizsgázók számára továbbra is díj-
mentes marad, míg a vizsgáztatás-
ra feljogosított horgászszervezetet 
továbbra is megilleti a sikeres hor-
gászvizsgák után járó 1.500 Ft-os 
összeg.

Országos szinten egyébként 
2019. évben eddig, összesen 
20.606 fő tett sikeres állami hor-
gászvizsgát, ennek több mint a 
10%-át a mi megyénkben. 

Az országos jegyek vonatkozá-
sában nem lesz áremelés. A fel-
nőtt országos jegy 74 ezer forint-
ba kerül. Ezen a MOHOSZ és 

valamennyi szövetség kezelésében 
lévő jelentős vizek és a Balaton, 
Tisza tó és a Velencei tó is szere-
pel. Ugyanezen jegy kedvezmé-
nyes változata pedig 54 ezer forint. 
A teljes magyarországi tiszai jegy 
ugyanennyibe, tehát 54 ezer forint-
ba kerül. A versenyzők pedig jövő-
re is olcsóbban juthatnak az orszá-
gos jegyhez, a felnőtt teljesárú: 25 
ezer, míg a kedvezményes jegy 
mindössze 9 ezer forintba kerül. 

Nőtt a taglétszám
2019-ben országos szinten 

tovább nőtt a horgászok száma, 
több mint 570 ezer regisztrált hor-
gászt tart nyilván a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség. 

A megyei taglétszám 21.155 
fő, felnőtt (teljesárú), míg 2018-
ban a felnőtt létszámunk 21 ezer 
fő volt, de ezen túlmenően volt 
még több mint 2 ezer fő ún. 
kedvezményestag, úgy, mint ifi, 
70 éves) Tehát ebben az évben 
sajnos csökkent a megyei létszám. 
A gyerek létszám is csökkent 758 
fővel, (reméljük ők már a felnőtt 
létszámban szerepelnek), összesen 
2.564 gyerek tagot regisztráltunk 
2019-ben. 
Zárásul valamennyi Horgász-
társunknak Boldog Új Eszten-
dőt kívánunk.

Találkozzunk a vízpartokon, 
2020-ban is. 

A Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége és munkatársai nevé-
ben.

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Többen is aggódva jelez-
ték, hogy egyre kevesebb 

víz van a Vajai-tóban, attól 
tartanak, hogy hamarosan 
teljesen kiszárad. Úgy érzik, 
hogy senki sem tesz semmit 
a megmentése érdekében, 
holott több évtizede termé-
szetvédelmi terület.

Pusztulnak az értékek
Félti a tavat a Vaján élő 39 éves 

Kovács Zsolt is, aki gyermekkora 
óta ide járt horgászni.

– Nem értem, miért nem lép fel 
erélyesebben és hatékonyabban a 
megmentése érdekében az állam és 
a Hortobágyi Nemzeti Park igaz-
gatósága, hiszen egy védett terü-
let megy tönkre, ritka és értékes 
növények pusztulnak el. Tavaly 
horgásztam itt utoljára, hiszen a 
partról horgászni már nem lehet, 
csónakkal is csak küszködve lehet 
bejutni a tó közepébe.

Talán mondanom sem kell, hogy 
mind a horgászok, mind a telek-
tulajdonosok fel vannak háborod-
va, hiszen tragikus a látvány, ami 
itt fogadja őket. A kántorjánosi 

oldalon már kiszáradt a tó, pedig 
ott egykoron legalább 1,20 méter 
magas volt a víz.

A víztározó kiszáradásával kap-
csolatban először (Farkas Sándort 
váltó) Imecs Lászlót, a tó hal-
gazdálkodási jogával rendelkező 
Szatmárvidéki Horgászegyesület 
elnökét kerestük meg.

– Sajnos, az nem helyi jelenség, 
hanem országos probléma, hogy a 
globális felmelegedés miatt kiszá-
radnak a csatornák, a tavak. Ez a 
gond jelentkezik a Vajai-víztáro-
zónál is immár évek óta. A nagy 
párolgás miatt továbbcsökkent a 
vízszint magassága, pedig egy kút-
ból próbáljuk pótolni az elpárolgott 
vizet. Sajnos, a vajai főfolyás is 
szinte folyamatosan száraz, onnan 
sem jön utánpótlás.

A tó feneke már látható
A mélyebb részek, a vajai és az 

őri oldal még víz alatt van, máshol 
azonban a tó feneke már látható. 
Ez a tó egykoron az úszólápokról 
volt ismert, de már azok is meg-
feneklettek az alacsony vízben. 
A vízszint magassága az egyhar-
madára csökkent, s a korábban 
75-77 hektár vízfelületet elérő tó 
jelenleg 20-25 hektár lehet, pedig 
van most egy önkormányzati fúrott 
kút, ahonnan utánpótlást kap a tó 
– magyarázta az egyesület elnöke, 
aki augusztus 10. óta tölti be ezt a 
tisztséget.

– Szerencsére a vízszintcsökke-
néssel nem járt együtt a halpusz-
tulás. A Magyar Országos Horgász 
Szövetségnél pályáztunk egy nagy 

teljesítményű vízforgatóra, ami 
oxigénnel dúsítja majd a vizet. 
A kút 16 fokos vize egyébként 
nyáron hűti, télen pedig melegí-
ti a víztározó vizét. A csöveket 
úgy alakítottuk ki, hogy a víz egy 
része a partnál folyik a tóba, a 
másik részét pedig 90 méter hosz-
szan bevezettük a tó közepébe. A 
keringetésnek köszönhetően a tó 
nem fagy be télen, oxigéndús lesz 
a víz a halak számára.

Megkérdeztük Tisza Sándort, 
Vaja polgármesterét, tud-e még 
valamit tenni az önkormányzat a 
tó megmentése érdekében. – Az 
önkormányzat már eddig is megtett 
mindent a tóért, hiszen amikor a 
Hortobágyi Nemzeti Park szivaty-
tyúja végképp felmondta a szolgá-
latot, több millió forintért fúrattunk 
új kutat, illetve az igazgatóság-
gal együtt mi is hozzájárulunk a 
működtetés költségeihez.

Vízi tanösvényt terveztek…
– A várost és az önkormányza-

tot különösen kedvezőtlenül érin-
ti a vízszint csökkenése, hiszen 
folyamatban van egy nagyszabású 
turisztikai pályázat, s az egésznek 
semmi értelme, ha üres gödör mel-
lé épül egy kilátó vagy egy turisz-
tikai központ. A tervezett vízi tan-
ösvény pedig meg sem valósítható 
ilyen kevés víz esetén – mondta a 
város vezetője. – Most azért tár-
gyalok, egyeztetek a nemzeti park 
igazgatóságával, hogy a jelenlegi 
1600 l/perc kapacitású szivattyút 
cseréljük ki 2500 l/perc kapacitású 
szivattyúra. MML

Szabálysértés, de akár bűncselek-
mény is lehet, ha valaki részegen 
vízi járművet vezet. 

Az emberek többsége tisztában 
van vele, hogy gépkocsit ittasan 
vezetni nem szabad, mert bünte-
tés jár érte, és természetesen rend-
kívül balesetveszélyes. – Azt már 
kevesebben tudják, hogy ez a tiltás 
nemcsak a gépkocsikra, hanem a 
vízi járművekre is vonatkozik. Aki 
ugyanis gépi meghajtású (motoros) 
vízi járművet – például motorcsóna-

kot, kishajót, jet skit – vezet ittasan 
úgy, hogy a vérében öt ezreléknél 
nagyobb az alkohol koncentráci-
ója, az bűncselekményt követ el, 
ha ennél kevesebb alkohol van a 
vérében, akkor pedig szabálysér-
tést – mondta dr. Szilágyi László, a 
megyei főügyészség sajtószóvivője. 
– Fontos azt is tudni, hogy aki nem 
motoros vízi járművet vezet ittasan, 
az is szabálysértést követ el, azaz 
csónakázni, vízibiciklizni sem lehet 
ittasan.

Motorcsónakot sem lehet 
ittasan vezetni

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség elbírálta a horgász-
szakkörök témában benyújtott 
pályázatot és elfogadta azt. A 
foglalkozáshoz szüksé-
ges eszközöket, anya-
gokat és segédlete-
ket várhatóan csak 
december hónapban 
fogja kiküldeni. A 
pályázatban már 
november hónapban 
beterveztük az első 
foglakozást. Ehhez küld-
tem egy kis segédanyagot, amely 
segíthet a gyerekekkel való talál-
kozást izgalmassá tenni – ha 
szükséges, használjátok. Amit 
kérek, hogy ne az információ 

tömkelegét zúdítsátok a leendő 
kis horgászokra, hanem legyen 
az egy jó hangulatú foglalkozás, 
ahová szívesen visszajönnek. A 

csatolt anyag ezt lehetővé 
teszi, meséljetek nekik 

a horgászat élményé-
ről és hallgassátok 
meg Őket is. A jövő-
ben igyekszem min-
den foglalkozás előtt 
küldeni valamilyen 

kis segítséget! Jó mun-
kát és sok sikert kívánok 

mindenkinek!
Biri Imre

Horgász-suli programvezető
e-mai: biri.imre@freemail.hu

tel.: 06 30 367 6355

Kedves Egyesületi 
Vezető, Szakkörvezető! A párolgás miatt annyira lecsökkent a Vajai-tó vize, hogy több helyen már száraz a meder

2019. december 28-án tartotta a Máriapócsi 
Horgász Egyesület az évzáró pergető ver-
senyét, és az elhunyt horgásztársakról való 
megemlékezést. 

A Panachidával emlékeztünk meg (itt 

is szeretnénk köszönetet mondani Orosz 
István kegyhely igazgatónak), ezt követő-
en elhelyeztük az emlékezés mécseseit és 
virágait.

A versenyen a zord időjárás ellenére is több 

mint egy tucat résztevő mellett a legeredmé-
nyesebb Tisza Balázs lett. Ezúton is szeret-
nénk valamennyi Horgásztársnak, barátnak, és 
ismerősnek Boldog Új Esztendőt Kívánni!

Máriapócsi HE vezetése

Megemlékezés és évzáró pergető verseny
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Márnára várt, de harcsa kapta be a csalit

okozott. A bevihető limit is korlá-
tozásra került, 20 liter helyett csak 
10 liter lett, az élő anyag 2,5 liter 
helyett 1,5 literre csökkent. A pálya 
halösszetétele is gyökeresen meg-
változott, hiszen a tavaly leenge-
désre került víz újra lett telepítve. 
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. Fogásaink mennyi-
sége taktikáink eredményességét 
igazolták, mely bizalommal töltött 
el minket, így jó esélyekkel vághat-
tunk neki a versenynapoknak.

Már az első napon nehezen 
találtuk a halakat, különösen a 
pontyokat. Több szektorban is a 
4-5 méteres spicc botos módszert 
választottuk, ami nem tűnt rossz 
döntésnek, mert Luzsinszky Tamás 
a 19 fős szektorban a 4. helyre 
horgászta be magát. A hölgyver-
senyzőnk Szűcs Éva rakós botos 
horgászatával nemcsak a női, de az 
egész mezőny legjobb fogásával, 
24.055 grammal kimagasló szektor 

egyest horgászott. Az első nap csa-
patunk a tízedik helyen fordult.

A második napon újult erővel 
és bizakodva vágtunk neki az új 
fordulónak. A női versenyzőnk újra 
szektor egyest horgászott 23.115 
grammal. Az U-25-ös horgászunk 
Varga Albert is megnyerte szekto-
rát. A többiek is legjobb tudásuk 
szerint horgásztak, így a második 
napon a negyedik helyre sikerült 
felhozni a csapatot.

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 is! Külön köszönjük 
a támogatást a Fisch Kft.-nek (a 
Carp Zoom termékek forgalmazó-
jának), és a Tímár Mix etetőanyag 
gyártójának. 

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Varga Albert Sán-
dor, Szűcs Éva, Luzsinszky Tamás, 
Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, Vass 
Sándor és Sebők Zsolt volt.

A timári Tisza part évek óta 
kiváló helyszín a megye horgásza-
inak, hogy folyóvízen is összemér-
jék tudásukat. Ezen a versenyen 
szinte mindig ugyanozok a horgá-
szok vesznek részt, így ez inkább 
egy baráti találkozó, sem mint egy 
vérre menő viadal. Versenyeink 
előtt igyekszünk a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 

kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza parton.

Ködös késő őszi reggel 17 csa-
pat ténykedésétől volt hangos az 
Apagyi kenderáztató horgásztó. 
A megyei csónakos páros perge-
tő versenyre érkezők próbálták 
csónakjaikat minél előbb vízre 
tenni. Nyolc órakor kezdődött a 
hat órás viadal. A pergetés sza-
bályainak megfelelően mindenki 
próbálgatta a különböző techniká-
kat, kanál és körforgó villantókat, 
twistert és gumihalat, és voltak 
akik wobblerekkel próbáltak minél 
több ragadózó halat fogni. Bár a 
fogások nem voltak kimagaslóak, 
a nap mégis nagyon barátságos 
hangulatú volt.

Remélem az elkövetkező évek-
ben is színvonalas és népszerű 
marad a versenyhorgászat és sok 
örömet szerez majd a résztvevők-
nek. Az említett támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozok minden 
olyan egyesületnek, akik rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nél-
kül helyszínt biztosítottak. 

A jövőben is eredményes ver-
senyzést kívánunk!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Egy kiszáradó holtág medrében ásta 
az iszapgilisztákat a Tiszateleken élő 

Juhász Levente, hiszen arra a csalira 
minden hal szívesen kap. 

Márnát szeretett volna fogni november 3-án 
a Tiszán finomszerelékkel, ezért a feederbotján 
csak 0,22-es monofil zsinór volt. Az idő 13 óra 
körül lehetett. 

– Amint bedobtam a készséget, valami azon-
nal rárabolt. Először még azt hittem, hogy a 
horog megakadt valamiben, de amint megmoz-
dult, éreztem, nagy hal van a horgon – elevení-
tette fel a fogás körülményeit Juhász Levente. – 
Tiszatelek térségében van egy állandó helyem, 
a csónakot le szoktam rögzíteni. 

Szerencsére éppen a közelben pergetett egy 
barátom szintén csónakból, átszálltam hozzá, 
s megkezdtem a hal fárasztását, ami aztán leg-
alább másfél óráig tartott. Mikor beemeltük a 
csónakba, akkor láttam csak, hogy milyen nagy 

harcsáról van szó, a súlya 42 kilogramm, a hosz-
sza 175 centiméter volt. 

A csalit úgy beszippantotta, hogy a horog a 
torkában akadt meg, a zsinórt el kellett vágnom. 
A kapitális mérete ellenére nem ez a rekord-
harcsám, tavaly egy 60 kilogrammosat fogtam. 
Igaz, akkor tudatosan mentem harcsára a meg-
szokott helyemen, a felszerelésem is kemény 
harcsázó szerelék volt.

A harcsából kaptak a rokonok és a barátok 

is, s minden bizonnyal karácsonykor a családi 
menü étlapján is szerepel majd halétel.

– Sokat horgászom, amikor csak tehetem, 
megyek a Tiszára. Ha csak fél órát vagyok lent, 
s nem fogok semmit sem, az is nagy öröm, a 
Tisza nekem olyan, mint egy terápia: megnyug-
tat, feltölt, új élményekkel leszek gazdagabb, 
hiszen mindig más-más arcát mutatja – tette 
hozzá Juhász Levente. MML

A Magyar Országos Horgász Szövetség operatív irányításának szervezeti felépítése

Egységes horgász-nyilvántartás, 
Magyar Horgászkártya: kulcs a jövőhöz
Az érdekképviseleti-érdek-

védelmi munka mellett 
közfeladatokat és sportági 
szakszövetségi feladatokat is 
ellátó Magyar Országos Hor-
gász Szövetség a 2019. évi 
CIV. törvény felhatalmazása 
alapján 2020. január 1-től 
új keretek között folytatja 
tovább a horgász regisztráci-
ót, kapcsoltan a hiteles hor-
gász nyilvántartás kiépítését. 
A kiépített központi rendszer 
egyre több elektronizált szol-
gáltatást nyújt a jövőben, 
lépésről-lépésre megkönnyít-
ve a horgászok ügyintézését 
és információszerzését egy-
aránt.

A 2018 őszétől a horgász 
regisztráció keretében igényelhető, 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ) által kiadott 
Magyar Horgászkártya (MHK) 
a hatályos jogszabályok alapján 
a nagykorú magyar állampolgár-
ok számára a jogszerű horgászat 
kötelező, másoknak kedvezménye-
ket biztosító opcionális kelléke. 
A kártya egy személyazonosításra 
alkalmas, arcképes igazolvánnyal 
együttesen teszi lehetővé a hor-
gász azonosítását és jogosultságai 
igazolását a horgászati okmányok 
vásárlása és a vízparti ellenőrzések 
során a MOHOSZ által bevezetett, 
a horgászszövetségi közfeladat-el-
látást is támogató Egységes Hor-
gász és Horgászszervezeti Infor-
matikai Szolgáltató és Támogató 
Program (HORINFO) segítségé-
vel. Az MHK bevezetésével rögtön 
kiváltotta a papíralapú horgásziga-
zolványt és a jövőben a HORINFO 
az MHK, mint kulcskártya segít-
ségével lehetőséget ad arra, hogy 

fokozatosan valamennyi horgász-
okmány (állami jegy, területi jegy, 
fogási napló) és egyéb kötelező 
befizetés (ESZH, tagdíj) elektroni-
zálható legyen.

A horgászkártya öt éves érvé-
nyességi időre számított, 2020-
ban is változatlanul 2.200 forintos 

költsége tartalmazza a HORINFO 
rendszerüzemeltetés, az ügyfélszol-
gálati ellenőrzés, a kártyagyártás és 
a posta kézbesítés költségeit, vala-
mint a 27%-os ÁFAt is. Ezen felül 
minden MHK birtokos számára – a 
kártya érvényességi időszakára – 
balesetbiztosítás is rendelkezésre 
áll a horgászat közben, vízparton 
előforduló személyi sérülésekre. 
További szolgáltatásként a kár-
tya felmutatásával kedvezményes 
mobiltelefon és mobilinternet elő-
fizetési csomag érhető el a Magyar 
Telekom kínálatából, illetve a 
kártyabirtokos számára az Union 
számos személyi biztosítási díj-
kedvezményt is felkínál. 

A MOHOSZ a későbbiekben 

tovább kívánja szélesíteni a kár-
tyához kötött kedvezmények körét, 
illetve a tervek szerint egyéb 
módon is ösztönzi majd a hor-
gászokkal történő sikeres együtt-
működést. A HORINFO elektro-
nikus adatbázisa már jelenleg is 
tartalmazza a regisztrált horgászok 

egyes személyi adatait, megadott 
elérhetőségüket, egyesületi tagsági 
viszonyaikat, horgászvizsga-előz-
ményeiket; kezeli a horgásznak 
kiadott állami horgászjegyeket, sőt 
már itt történik a 2019. évi fogási 
napló adatainak rögzítése is. Az 
adóazonosító jel száma (és az adó-
igazolvány képe), mint egyedi adat 
nagymértékben támogatta a hiteles 
adatbázis kialakítását, s a korábbi, 
a NAIH felé tett horgászszövetségi 
vállalásnak megfelelően ezen sze-
mélyes adat a HORINFO rendszer-
ben rögzített adatok köréből az év 
végével törlésre is kerül. 

2020. január 1-től – a törvényi 
adatkezelési felhatalmazás alapján 
- pedig elindul az új eljárás szerinti 

regisztráció, de ez a feladat csak 
a rendszerbe eddig még be nem 
jelentkezett horgászokat érinti. A 
jövő év folyamán szintén lehetővé 
válik az elektronikus támogatású 
– 2019-től ingyenessé vált – álla-
mi horgászvizsgáztatás, valamint 
a horgászszervezetek segítségé-
vel a területi jegyek egyre szé-
lesebb körének online és offline 
értékesítése is. A halállomány és 
a jogkövető horgászok védelme 
érdekében a hivatásos halőrök szá-
mára biztosított mobilapplikáció 
segítségével a horgász személyi 
profiljában tárolt valamennyi adat 
és jogosultság hamarosan könnyen 
ellenőrizhetővé válik, így mindez 
megkönnyíti az ellenőrzést és az 
eltiltások kezelését is az elkövet-
kező években. 2021-től már az 
állami horgászjegyek is elektroni-
kusan kerülnek értékesítésre és a 
tervek szerint működni fognak a 
HORINFO közösségi felületei is.

A MOHOSZ és a kizárólagos 
tulajdonát képező, közfeladat-ellá-
tási közreműködő Horgászjegy Kft. 
kötelessége és felelőssége, hogy az 
átvett állami feladatok elvégzése a 
horgászok és a horgászszervezetek 
érdekeit együttesen, hatékonyan 
szolgálja. Ha mindezt a kor köve-
telményeinek megfelelő informati-
kai és technológiai megoldásokkal, 
a szolgáltató és non profit jelle-
get erősítve sikerül megvalósítani, 
akkor a gyakorlatban is egyszerűb-
bé válhatnak a horgászok egyesü-
letekkel, vízterületekkel kapcsola-
tos további döntései, s még több 
idő maradhat a horgászatra.

Köszönjük, hogy már több, mint 
557.000 horgász rendelkezik érvé-
nyes regisztrációval Magyarorszá-
gon!

MOHOSZ Elnöksége

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében! 

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Még több egységes megjelenésű 
halőri gépjármű szolgál a mai 
naptól a magyar vízpartokon

Jó Tudni! Fogási napló leadási határideje 2020. 02. 28.
Fel szeretnénk hívni a figyel-

meteket arra, hogy közeledik 
a Fogási napló leadási határideje 
(2020. február 28.) és már jó néhá-
nyan le is adtátok részünkre, de 
egyet-kettőt hibásan. 

Viszont ebben az esetben is jár a 3.000 
Ft-os bírság, úgymint a február 28. után 
leadott fogási naplók esetében is.

Ennek értelmében, ha nincsen összesítve a horgászattal eltöltött naptá-

ri napok száma illetve, ha a kifogott halak 
mennyisége nincs vízterületenként össze-
sítve a 38. oldalon, ezekben az esetekben

EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL 
KIBOCSÁTANUNK!

 Ez vonatkozik a díjmentesek esetében 
is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogya-
tékkal élők 3.300 Ft-ért kaphatják meg az 
állami jegyet! (133/2013. (XII.29.) VM 
rendelet, 35.§. (4a)).

Egyesületi vezető
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Halat a halnál olcsóbban 
nem tud előállítani senki

Százas csapatok
tizedelik az állományt

Sokan nem éltek a lehetőséggel
A halgazdálkodásra jogosult 

feladata az ún. állománymenté-
sek elvégzése. Ez alatt az ártér-
ben rekedt egyébként az egész évi 
vízszint csökkenés következtében 
kiszáradásra vagy a téli fagyok 
miatt történő lefagyásra ítélt hal-
ivadék mentését kell érteni. Embe-
ri beavatkozás hiányában az utóbbi 
évek szélsőséges időjárási viszo-
nyainak kitett ívóhelyeken rekedt 
halállományok megsemmisülnek, 
esélyük sincs az áttelelésre, vagy 
az anyamederbe történő visszaju-
tásra. Örök érvényű mondás, hogy 

a halat a halnál olcsóbban nem tud 
előállítani senki!

Egyébként is különösen értéke-
sek ezek a halállományok, hiszen 
a természetes szaporulatnak felbe-

csülhetetlen értéke van. Mindent 
meg kell tenni ezért, annak érdeké-
ben, hogy a helyi adaptációval ren-
delkező genetikai hátterű ivadék 
minél nagyobb számban vissza-
juthasson természetes közegébe. 
Ennek érdekében a Szövetség dol-
gozói több alkalommal végeztek 
ivadékmentő halászatot az erre 
alkalmas helyszíneken. 

Mint az a képek alapján is lát-
ható, többször is sikerült érdemi 
mennyiségű őshonos halat fogni 
a tiszai ártereken és visszajuttatni 
a főmederbe. Volt olyan alkalom, 

hogy több mint 500 kg különböző 
fajtájú halat sikerült megmenteni a 
biztos pusztulástól, ezzel is gyara-
pítva a Tisza egyre jobban fejlődő 
halállományát. 

Fesztóry Sándor

Tovább folyik a nagy kárókato-
nák gyérítése a Tiszán. Sajnos idén 
is nagyon sok, zömében vonuló 
madár látogatja a megyei vizeket, 
akár százas csapatokban is tizedel-
ve a halállományt. Sajnos a vadász-
társadalom nem motivált a nagy 
kárókatona gyérítésében, így ezt 
a feladatot is a Szövetségnek kell 
végeznie. Nem egyszerű a dolog, 

mert a kormorán nagyon óvatos és 
tanulékony madár, a motorcsónak 
elől, akár 3-400 méterről is mene-
kül. Mint a mellékelt képek mutat-
ják, kis szerencsével azért lehet 
eredményt elérni. Sok kicsi sokra 
megy alapon – a napi 450-500 gr-
os halfogyasztás mellett – minden 
elejtett példánynak örülni kell. 

Fesztóry Sándor

Az év első megyei verse-
nyének, az évadnyitó-

nak a Kocsordi Kirva-lapos 
horgásztó adott otthont. 
A korábbi évekhez képest 
népes mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak. 

Ezen a versenyen az úszós és 
fenekező horgászok indulhattak, 
igaz külön-külön kategóriában. Az 
idén a beugró pontyok nem iga-
zán tudták befolyásolni a végered-
ményt. Azok a versenyzők, akik 
időben felismerték a bandákban 
járó keszegek horogra csalásának 
titkát, azok szép eredményeket 
értek el szektorukban. A Kocsordi 
tó most meglepte a horgászokat 
bőséges halállományával.

Sok év után sok horgász örö-
mére, újra a Leveleki víztározó 
keresztgátján került megrendezésre 
az egyéni bajnokság, bár a nevezők 
létszáma ezt nem tükrözte, sokan 
nem éltek a lehetőséggel. Az első 
fordulót azok zárhatták szép fogás-
sal, akik a snecik és a törpeharcsák 
fogást választották. Ebből tanulva 
a második fordulóban többen új 
taktikát dolgoztak ki, a fogások 
megduplázódtak, sőt még hét kilo-
gramm feletti számokat is mutatott 
a mérleg számlapja, amit az első 
fordulóhoz hasonlóan a snecik és a 
törpeharcsák adták. Ezúton is gra-
tulálunk Luzsinszky Tamásnak a 
megyebajnoki címéhez, a díjazot-
taknak a sikeres szereplésükhöz, 
és a versenyzőknek a kitartásuk-
hoz, hogy ebben a kánikulában is 
végigülték, végig küzdötték a két 
fordulót.

Továbbra is töretlen a feeder 
sorozat népszerűsége, évről évre 
növekszik a versenyen résztvevők 
száma. A háromfordulós feeder 
kupa, első helyszíne az Apagyi 

kenderáztató tó volt. Senkit sem 
ért csalódás, a tó most is bebizo-
nyította halbőségét, kárászokból és 
keszegekből álló bőséges fogáso-
kat mérlegelhetek a rendezők.

A második fordulónak a 
Kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont. A bőséges keszeg 
állomány, a bónuszként jelentkező 
pontyok és kárászok folyamatosan 
adtak feladatot a résztvevőknek. 
Dicséret illeti a tó kezelőit, hisz 
munkájuknak köszönhetően az 
évek alatt egyre jobb és színvona-
lasabb versenyeket rendezhetünk e 
csodálatos tavon.

Az utolsó fordulóra, mint mindig, 
most is a Vásárosnaményi Keskeny 
holtágon került sor. A zömében tör-
peharcsákból álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt: ki 
milyen ügyesen tudja megoldani 
a csalizást, a szerelék bejuttatását 
és a zsákmány levételét a horog-
ról. Az összesítés után kihirdetésre 
került a 2019-es év legjobb hat 
megyei feeder horgásza: 1. Vadon 
Dániel, 2. Károly Attila, 3. Papp 
Dániel, 4. Sveda Tamás, 5. Mile 
Pál, 6. Mikita Zoltán.

Az idén rendhagyó módon júni-

usban került sor a Megyei Csapat-
bajnokságra, melynek most is a 
kisvárdai Bágeri tavak adtak ott-
hont. Sajnos csak öt csapat adta 
le nevezését, így nem volt nehéz 
a kategóriák szétosztása. A csapa-
tok nagy része a tavalyi versenyen 
tapasztalt bőséges pontyfogásokra 
alapozta taktikáját. Természetesen 
az apró halazás (snecizés), mint 
menekülő útvonal, egy-két ver-
senyzőnek most is jó szolgálatot 
tett.

Nagyon szorosra sikerült a vég-
eredmény, csak két pontok voltak 
a csapatok közt.  Végeredmény: 
1. Vasutas H.E. 20 pont, 2. Apagy 
H.E. 22 pont, 3. Új Élet H. E. 
Tiszalök 24 pont, 4. Kraszna H.E. 
Kocsord 26 pont, 5. Nagykálló 
SHE 28 pont.

Eltelt három év és így újra 
Magyarország, pontosabban a 
Kocsordi Kraszna HE. rendezhette 
meg a XXIV. Nemzetközi Barát-
ság kupát. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését: Szlovákiából Rozsnyó 
és Bodrogszerdahely közös csa-
pata, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a Kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Pescar 
Club és a APS Dés csapata. 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 spicc bottal fogott apró 
halakkal sem maradtak szégyenben 
és persze néhol a rakós botokon is 
szépen húzták a halakat. 

Eredmények: 1. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye csapa-
ta 7 pont, 2. Bodrogszerdahely-
Rozsnyó csapata 12 pont, 3. 
Kocsordi Kraszna H.E. csapata17 
pont, 4. Pescar Club Dés csapata 
19 pont, 5. APS Dés csapata 20 
pont.

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 és 
Sebők Zsolt.

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

A megyei tisztségviselői 
horgászversenyen,a hagyomá-
nyoknak megfelelően a tavalyi 
győztes, a Kraszna HE. láthatta 
vendégül a megye horgászegye-
sületeinek tisztségviselőit a Kirva-
lapos horgásztavon. Sajnos csak 
négy horgászegyesület jelentkezett, 
3-3 fős csapattal. Bár a fogások 
nem voltak kirívóak, a nap még-
is nagyon barátságos hangulatban 
telt. A mérlegeléskor az is kiderült, 
hogy senki nem maradt hal nélkül. 
Jövőre az idei győztes, a Nyírbá-
tori Vasas HE. rendezheti meg a 
megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.

A Dr. Maleczky Imre emlék-
verseny az Apagyi kenderáztató 
horgásztavon került megrendezés-
re, az elhunyt megyei elnökünk 
tiszteletére. Mint minden évben, 
az idén is szép számban nevez-
tek az emlékversenyre, összesen 
34-en, így az egész napijegyes 
oldalt igénybe vettük. Köszönet a 
Maleczky családnak és a Megyei 
Horgász Szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatá-
sáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat.

A fogyatékkal élők megyei ver-
senyét - a szokáshoz híven - az 
emlékversennyel egyszerre ren-
deztük meg. Az időjárás ideális 
lehetőséget biztosított a résztve-
vőknek, hogy a rendelkezésükre 
álló négy óra alatt minél több halat 
terelhessenek be a haltartóikba. A 
fogyatékkal élők bár halfogásban 
nem bővelkedtek, de nagyon örül-
tek hogy részt vehettek ezen nemes 
versenyen. 

A megyei válogatottunk az idén 
is részt vett az országos csapat-
bajnokságon, mely Szegeden, a 
Maty-éri evezős-pályán lett meg-
rendezve. A négy napos embert 
próbáló verseny sok előkészülettel 
járt, mind a szervezők, mind a 
résztvevők részéről.

Az idén is új szabályok léptek 
életbe! A nyolcfős csapatot kilenc 
főre bővítették egy felnőtt verseny-
zővel, ami sok csapatnak problémát 

A Versenyszakbizottság évértékelője 
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A halfogyasztás megduplá-
zását tervezi az agrártárca

Keressük az új lehetőségeket
Nőtt a magyarországi halfo-

gyasztás az utóbbi tíz évben, de 
még mindig messze az európai 
uniós átlag alatt van; az agrártárca 
azon dolgozik, hogy az egy főre 
jutó éves 5,7 kilogrammos átlag 
megduplázódjon Magyarországon 
- mondta Farkas Sándor, az Agrár-
minisztérium parlamenti államtit-
kára Budapesten, a halfogyasztást 
népszerűsítő sajtótájékoztatón.

A jó minőségű hazai halak 
fogyasztásának növelése piacot 
biztosít a magyar termelőknek. A 
halgazdálkodás nemzetgazdasági 
jelentőségű, hozzájárul a vidéki 
régiók stabilitásához és a fenntart-

ható fejlődéshez - mutatott rá az 
államtitkár.

A halfogyasztást ösztönző, már 
megtett intézkedések közül Farkas 
Sándor kiemelte a halhús általános 
forgalmi adójának 27 százalékról 
5 százalékra csökkentését, illetve 
a Minőségi Magyar Hal védjegy 
bevezetését a magyar termelésű 
minőségi halak és haltermékek 
megkülönböztetésére, az irántuk 
megnyilvánuló vásárlói bizalom és 
igény erősítésére. A magyar halak 
finomak, fogyasztásuk rendkí-
vül egészséges - hangsúlyozta az 
államtitkár.

Farkas Sándor felidézte, hogy a 

2014-2020-as Magyar Halgazdál-
kodási Operatív Program megvaló-
sításához az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapból Magyarország-
nak megállapított tagállami keret-
tel és a nemzeti önrésszel együtt 
mintegy 15,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre.

Németh István, a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet (MA-HAL) elnö-
ke a sajtótájékoztatón elmondta: 
eredményes volt az év, az időjárás 
is kedvezett a hazai termelésnek, 
nagy mennyiségű és kitűnő minő-
ségű halat kínálnak a vevőknek. 
Hangsúlyozta, hogy az árak nem 

emelkedtek, a tavalyival azonos 
áron tudnak vásárolni a fogyasztók. 
A halfogyasztás ösztönzése érdeké-
ben 50 település 80 árusítóhelyén a 
vásárlók közvetlenül a termelőktől 
is beszerezhetnek halat. 

Ondré Péter, az Agrármarke-
ting Centrum (AMC) ügyvezető-
je elmondta: Magyarországon az 
elmúlt egy évben több mint 10 
százalékkal nőtt a halfogyasztás. 
A fogyasztás bővülése stabil alapot 
ad a hazai halágazatnak a további 
fejlődéshez.  MTI

(S nem mellékesen a halfogyasz-
tás növekedésében a horgászok is 
jelentős szerepet vállalhatnak!)

Felkészülten várják az árhullámokat
Egy nagyon komoly, több 

hónapon át tartó munká-
nak a végére érkezett a víz-
ügyi igazgatóság. 

Az árvízvédelmi műtárgyakat 
folyamatosan ellenőrizni kell, 
hiszen bármikor jöhet a folyóinkon 
egy rendkívüli árhullám. A koráb-
bi évek gyakorlatának megfelelő-
en a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (FETIVIZIG) őszi 
védmű-felülvizsgálatot követően 
záróértekezletet tartott Nyíregyhá-
zán.

Az árvízvédelmi létesítmények 
ellenőrzése egyébként a jogsza-

bályok szerint a vízügyi igazgató-
ságok alapfeladata, s a felülvizsgá-
latot minden évben ősszel végzik 
el. Ennek keretében a bizottsági 
tagok kiemelt figyelmet fordítottak 
az ár- és belvízvédelmi, valamint 
vízszolgáltatási művek, műtárgyak 
és létesítmények állapotára, az 
elektromos és gépészeti berende-
zések üzemképességére, a humán 
erőforrásokra, a védelmi anyagok-
ra és eszközökre, az informatikai 
és hírközlési rendszerekre, sőt az 
erdészeti tevékenységre is. 

Megnyitóbeszédében Bodnár 
Gáspár igazgató többek között 
elmondta, hogy egy nagyon 

komoly, több hónapon át tartó 
munkának a végére érkeztek. A 
következő feladat, hogy a tapasz-
talatokat kiértékeljék, és megha-
tározzák a következő időszak ten-
nivalóit.

Kiemelte, ez a folyamat arról 
is szólt, hogy közösen feltárják és 
megbeszéljék a további feladatokat 
a gátőrökkel, a csatornaőrökkel és 
a gépészekkel. A tennivalókat írás-
ba foglalják, és a megvalósításához 
az igazgatóság feltételeket biztosít 
majd.

Új gépek, eszközök
A beszámolókat követően Kató 

Sándor főmérnök összegző érté-
kelést tartott az elmúlt időszakról, 
valamint a jövőre vonatkozó fel-
adatokat is meghatározta.

Elmondta többek között, hogy a 
védelmi képesség megfelelő szin-
ten van, a fejlesztések folyama-
tosak. Utalt arra is, hogy a szak-
mai tevékenység során növekszik 
a géppel végzett munkák aránya. 
Ebben nagy szerepet játszanak az 
újonnan beszerzett gépek és eszkö-
zök, valamint modernizálták a már 
meglévő kis- és nagygépeket is. A 
gépek megfelelő működtetéséhez 
azonban további gépkezelőket kell 
felvenni.

Hagyományainknak megfelelő-
en újra meghirdettük megyénkben 
a Gyermeknapi horgászversenye-
ket. Ehhez jó alapot biztosított 
a MOHOSZ által meghirdetett 
pályázat, amelyen 26 egyesületünk 
indult el. A pályázat segítségével 
több, mint 2.000.000 Ft. értékű 
ajándéktárgy került megyénk gye-
rekeihez. A horgászegyesületeknek 
köszönhetően minden horgászver-
senyen, minden gyermek kapott 
valamilyen apró ajándéktárgyat. 

Horgásztáborok
A horgásztáborokra kiírt orszá-

gos pályázat nem kedvezett a 
megyei horgásztáborok megszer-
vezésénél, hiszen a táborok mini-
mális napjainak számát 5 napban 
határozták meg. Ez megyénkben 
a kis egyesületeknél nem való-
sítható meg, elsősorban a tábort 
vezetők létszámának hiánya miatt. 
A Vasutas STE. a MOHOSZ 
pályázatának segítségével, további 
tizenegy egyesület pedig megyei 
támogatással tartott színvonalas és 
tartalmas, 2-3 napos napközis jel-
legű horgásztábort. Így összesen: 
34 napon, 228 fő gyerek táboro-
zását oldottuk meg, remélhetőleg 
hozzájárulva környezettudatosabb 
nevelésükhöz, a természethez való 
viszonyuk kialakításához. 

Horgászviadal
Május 26-án, Nyíregyházán 

a Bujtosi tavon megtartottuk az 
Ifjúsági Horgászviadal 3. megyei 
döntőjét. Hat felkészült középis-
kolás horgász, négy versenyszám-
ban mérte össze tudását: tesztlap 
kitöltése, szerelése, célba dobás, 
halfogása. 

A szoros versenyt újra Heinrich 
István a Bujtos Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tag-
ja nyerte, immár harmadik alka-

lommal. A díjakat Virág Imre, a 
megyei szövetség elnöke adta át. A 
legjobbak elindulhattak az Orszá-
gos Horgászviadalon.

Horgász ötpróba 
A Kraszna Sporthorgász Egye-

sület volt a házigazdája az Horgász 
ötpróba versenyek 5. megyei dön-

tőjének a Kocsordi Kírva laposon. 
Az általános iskolák közötti vetél-
kedőre 10 gyerekcsapatot nevez-
tek be a horgászegyesületek és a 
megyei szövetség:

A csapatok négy versenyszám-
ban mérték össze a horgászattal 
kapcsolatos tudásukat: elméleti 
ismeretek (tesztlap), célba dobás, 
szerelés, halfogás.

 
Horgászszakkörök

6 éve folyamatosan tartunk szak-
köri foglalkozásokat a megye álta-
lános iskoláiban. 

A szakkörök az iskolai tanévhez 
kapcsolódnak és a legtöbb helyen 
a negyedikes – ötödikes tanuló-
kat érinti. Általában havonta egy 
alkalommal tartunk foglalkozást 2 
tanórában. Az elmúlt években, a 
megyében évente 10-15 szakkört 
indítottunk, amely a 2019-2020-
as tanévben 20 szakkörre bővült. 
A foglalkozásokon várhatóan több 
mint 350 kisiskolás vesz részt. Új 
elemként a megyei szövetség 4 
iskolában önállóan indított szak-
kört.

A szakkört tartó egyesületek 
mindegyike indult a MOHOSZ 
által kiírt pályázaton, így várható-
an több mint 2.000.000 Ft. értékű 
horgászeszköz és segédanyag kerül 
a megyébe. 

Hétvégi horgász-suli
A szakkör tagjainak és a felsős 

gyerekeknek szerveztünk a Hét-
végi horgász-suli rendezvénye-
ket a Rakamazi Nagy-Morotván 
április-május hónapokban. Reggel 
09.00-12.00 óráig adtunk a gye-
rekeknek lehetőséget a horgászat 
gyakorlására. Minden foglalkozás 
elején egy-egy horgászattal kap-
csolatos témát dolgozunk fel és a 
foglalkozás második felében egy 

mini horgászversenyt szervezünk. 
Szeretnénk, ha a jövőben egyre 
több helyszínen valósulna meg ez 
a hasznos kezdeményezés. 

Horgásznap az Erzsébet-
táborban

Felejthetetlen napot töltöttek a 
Rakamazi Erzsébet-tábor résztve-
vői július 5-én a Nagy- Morotva 
vízpartján. A Cormoran STE. által 
szervezett „Horgásznap” a termé-
szetről, a játékról, és persze a hor-
gászatról szólt. A 101 fős gyerek-
csapat foglalkoztatása igen csak 
próbára tette önkénteseiket. A jövő 
nagy horgászai kiscsoportokban 
ismerkedtek hazánk halaival, és a 
különböző horgászmódszerekkel. 
A tanulás mellett volt játékos célba 
dobás és halas memóriajáték. A 
legnagyobb várakozás a spiccbo-
tos horgászatot előzte meg, és a 
halak nem is okoztak csalódást – 
kapást, kapás követett. Szeretnénk, 
ha a jövőben egyre több helyszínen 
valósulna meg ez a hasznos kezde-
ményezés is. 

A továbbiakban is keressük az új 
lehetőségeket a horgászat népszerű-
sítésére és a megyei horgász után-
pótlás biztosítására. Ott vagyunk 
az iskolákban a Víz Világnapján, a 
Halak Napján, a Fenntarthatósági 
Témahét –, és a TeSzedd mozga-
lom programjain.

Biri Imre 
Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 

elnöke

Vásárosnaményban a Tisza partján állnak kikötve azok 
a hajók, amikről a Tisza megtisztítását végzik az úszó 
hulladéktól a szakemberek.

Tisza tisztítás Az elmúlt hetekben a Kárpátok bérce-
ire hullott hó a megenyhült időben olva-
dozni kezdett, és friss, üde zöld, kris-
tálytiszta víz formájában 
töltötte fel a Tisza medrét. 
A kajakom is vidámabban 
ficánkolt árral szemben a 
lágy tarajokon. Az eufóri-
át azonban hamar szétzúz-
ta egy, a hódok által vízbe 
döntött hatalmas fűzfa 
ágain fennakadt ormótlan, 
ezerliteres nejlonzsák. A 
kajaklapáttal megütögetve 
zörgő-nyiszogó hangok 
rögtön elárulták, hogy a 
nagy zsák(mány) tele van 
flakonokkal, mindenféle kommunális 
szeméttel. Visszaevezve a kikötőbe, 
fűrész és rögzítőkötél került a hajóba. 
Irány vissza a nagy zsákmányhoz, aztán 
elkezdődött a szeméthalmaz kimentése 
a bedőlt fa ágbogai közül a fűrésszel, 

majd kötelek köttettem a nagy zsák 
repedező oldalaira, hogy mentés köz-
ben ne kerüljön szemét a hajó alatt 

örvénylő, 4-5 méter mély 
vízbe.

Ezt követően indulás, 
árral lefelé a nyáron meg-
épített tivadari szemétki-
nyerő műtárgy irányába! 
A partra kivonszolt för-
medvény kibontása után 
sorra bugygyantak ki a 
zsákból a kólásflakonok, 
energiaitalos-dobozok, 
m o t o r o l a j o s - k a n n á k , 
joghurtospoharak. A fel-
iratuk nem magyar nyelvű 

volt, valahonnan a felső (ukrajnai – a 
szerk.) szakaszról érkeztek.

A kimentett szeméthalmazt a tivadari 
önkormányzat szállította el a folyópart-
ról, köszönet érte. 

Dr. Kelemen Béla (Megjelent K-M)

A nagy tiszai műanyag zsák(mány)

Ifjúság- Oktatás Szakbizottság évértékelője 
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Ellenőrzés, a telepítés és egyéb 
halgazdálkodási munkák

Megújul tavaszra az őzetanyai bojlis tó

Víz-Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbi-

zottság éves beszámolója

A természetes vizek haszon-
bérleti szerződésének lejárta után, 
2016-ban Magyarország gyakor-
latilag összes jelentős természetes 
vize horgászkezelésbe került. A 
kereskedelmi halászat megszünte-
tésének köszönhetően a ki nem 
fogott több ezer tonna halnak, a 
sikeres ívásoknak és a fokozódó 
telepítéseknek együttesen köszön-
hető, hogy ma már érezhetően több 
a hal a magyar vizekben. A magyar 
hal egészséges, könnyű fehérje for-
rás, amelynek a fogyasztása hozzá-
tartozik az egészséges életmódhoz. 
Magyarországon a 6 kilogrammos 
fejenkénti, éves halfogyasztás még 
mindig jelentősen elmarad a 20 
kilogramm körüli európai átlagtól.

Megyénk is sok szép természetes 
vízzel rendelkezik, szövetségünk 
ebből több mint 5 ezer hektárnak a 
halgazdálkodási hasznosítója, ami 
rengeteg munkával jár, melyben 
a szövetség Víz-Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbizottsága 
ebben az évben is igyekezett maxi-
málisan részt venni. Elsősorban 
az ellenőrzés, a telepítés, és egyéb 
halgazdálkodási munkák (ökológi-
ai lehalászás, ivadékmentés, télen 
lékelés, stb.) elvégzésével segítet-
tük a szövetség munkáját. 

Több alkalommal végeztünk 
ún. „összevont ellenőrzést”, előre 
egyeztetve a halőrkollegákkal és 
az Érkerti Rendőrőrs, valamint a 
Tiszai Vízirendészet munkatársai-
val. A rend őrei szívesen vesznek 
részt ezeken a közös munkákon. 

Sőt az ellenőrzéseken túlmenően 
az idei év elején a sok törvényi 
változás ismertetését, publikálását 
a Tiszai Vízrendészeti Rendőrka-
pitányság is nagyon fontosnak tar-
totta, ezért a Tisza-menti Szövetsé-
gekhez megyeszerte ellátogattak, 
és előadásokat tartottak a halá-
szati őröknek. A megyében ennek 
szervezését Szövetségünk végezte, 
41 fő halőr vett részt a szakmai 
konzultáción, a Nyíregyházi Esély 
Centrumban. A Vízirendészet fel-
ajánlotta, hogy taktikai előadáso-
kat is szívesen tartanak a jövőben.

A Halászati Hatóság által is 
megtörtént a halőrök törvény által 
kétévente tartandó előírt tovább-
képzése, ami már régen esedékes 
volt. A Szövetség halőrei is részt 
vettek ezen és sikeres vizsgát is 
tettek. 

Az elméleti képzés után, immá-
ron harmadik alkalommal részt 
vettek Szarvason, 2019. szeptem-
ber 23–25. között – az „Országos 

Halőri Szakmai Verseny és Talál-
kozó” elnevezésű rendezvényen is, 
melynek házigazdája és egyben 
főszervezője ismét a Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsége 
volt.  

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

A halőrcsapat tagjai: Mile Pál, 
Csatlós István, Muhi Gábor, veze-
tőjük pedig Fesztóry Sándor volt.

A szakmai versenyen össze-
sen 24 szervezet csapata nevezett 
és mérte össze szakmai elméle-
ti és gyakorlati tudását, valamint 
ügyességét és erőnlétét egymással, 
összesen 10 versenyszámban. A 
23 vízhasznosító szervezet csapata 
mellett a NÉBIH Állami Halőri 
Szolgálata is vállalta a megméret-
tetést 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. A következő 
két napon a gyakorlati tudást, az 
erőnlétet és az ügyességet igény-
lő versenyszámok megrendezésére 
került sor. A versenyszámok között 
szerepeltek: ellenőrzési szituációk 
imitálása, az illegális eszközök fel-
kutatása, a szákban tartott kifogott 
halak méretének ránézésre történő 
megállapítása, gépi és kézi hajtású 
vízijárművek irányítása, kontrol-
lálása, vízimentési és pontossági 
gyakorlatok, végül, de nem utol-
sósorban a halőrök horgásztudását 
felmérő horgászverseny.

A versenyszámok külön-külön és 
összesítve is értékelésre kerültek. 

A III. Országos Halőri szakmai 
Verseny és Találkozón a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetség 
csapata a középmezőnyben végez-
ve, 12. lett.

Az ellenőrzések során sokféle 
emberrel találkozunk, ezért is jók 
ezek a konzultációk, terepgyakor-
latok. Sok atrocitás éri a halőröket, 
azokat a helyén kell kezelni.

A 2019-ben sajnos folytatódott a 
több éve tartó aszályos időjárás. A 
holtágaink és tavaink nem tudtak 
feltöltődni. Tiszadobon már kriti-
kus a helyzet, 100-150 cm vízcsök-
kenés tapasztalható. A Halászta-
nyai csatorna pedig szinte teljesen 
kiszáradt. A víz csökkenése magá-
val hozta a vízminőség romlását is 
A Szamos folyón többször érkezett 
szennyeződés Románia felől és a 
Tiszán is többször tapasztaltunk 
kagylópusztulást. Ezeket természe-
tesen jeleztük a Környezetvédelmi 
Felügyelőség felé. Kisebb meny-
nyiségű halpusztulás az Oláhréti 
tápcsatornán volt. 

Császárszálláson 2019-ben is 
folytattuk a törpeharcsa gyérítését, 
a kihelyezett varsákkal. A varsákat 
2017-ben vásároltuk, lassan idő-
szerű lesz néhány darab cseréje, 
mert elhasználódtak.

Ezen a vízen két darab stéget a 
halőr kollegának besegítve felújí-
tottunk, a napijegyes horgászok 
részére. 

A szakbizottság munkáját a 
telepítések ellenőrzése, kísérése is 
képezi. Számos esetben a szövet-
ségi telepítéseken részt vettünk. 
A halasításokat több alkalommal 
ellenőrizte a halászati felügyelő 
úr is. 

Ebben az évben is folytatódott 
a MOHOSZ pályázata „a halőr-
zést segítő és támogató eszközök” 
címmel, halőreink immár korszerű 
terepjárókkal technikai eszközök-
kel lehetnek felszereltek. 2020-tól 
pedig a vízparti környezet rende-
zése, széppé tétele, a vízminőség 
megóvása érdekében újabb nagy 
értékű eszközök pályáztatását ter-
vezi a MOHOSZ. 

További szakbizottsági feladat 
volt még 2019-ben egy közös 
decemberi (ünnep előtti) Tisza 
és vízrendszerén való ellenőrzés 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály elnök

Páros csukafogó horgászverseny
Csodálatos időben zajlott le a 

Cormoran Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület szokásos évi 
rablóhalas horgászversenye. Előtte 
egész nap szakadt az eső, de reggel-
re már egy hűvös, párás és ködös-, 
azaz igazi csukás időre ébredtünk. 
Tizenkét csapat nevezett a vízparti, 
és tíz csapat csónakos horgászver-
senyre. Döntött a tudás és talán egy 
kicsit a szerencse.
Elért eredmények:
Csónakos horgászat: 1. helyezett: 
Török Lajos / Kecskés József 138 cm, 
2. Halász Gábor / Kecskés László 114 
cm, 3. Kincses Lajos / Trohán Attila 52 
cm és szintén 3. Kovács Zsolt / Csécsi 
László 52 cm.
Vízparti horgászat: 1. helyezett: 
Lakatos Ferenc / Drahos Sándor 102 
cm, 2. Turkó József / Kecskés László 
50 cm.
Legnagyobb halakat fogók: Lakatos 
Ferenc és Török Lajos 54 / 54 cm.

A hasznos és értékes díjakat 
Borbély Mihály, az egyesület elnö-
ke adta át. A finom ebéd és a szik-
rázó napsütés most még a kevésbé 
szerencséseket is kárpótolta.

Biri Imre

Elöregedett a tó, a meder 
utolsó kotrása tizennégy 

esztendővel ezelőtt volt.

Akik rendszeresen járnak hor-
gászni az őzetanyai bojlis tóhoz, 
most nem ismernének rá megszo-
kott kedvenc helyükre, hiszen a 
mederben se hal, se víz.

– Elöregedett a tó, hiszen a 
legutolsó kotrás még 2005-ben, 
vagyis immár tizennégy esztendeje 
volt – mondta el érdeklődésünk-
re Bukovinszki István tógazda. – 
Lehalásztuk és szelektáltuk a hala-
kat, leengedtük a vizet, hogy kita-
karíthassuk az iszapot, valamint 
hogy új halágyakat készíthessünk. 
A halágyak 15 méter szélesek, és 
a tó fenekétől 50–80 centiméter 
mélyen vannak, ott szoktak telelni 
a halak. A nem tóba való halakat – 
gondolok a kárászra, a keszegre, a 
kisebb pontyra – értékesítettük. A 

8 kilogramm feletti pontyok egy 
tárolóba kerültek, s majd a felújí-
tás után helyezzük vissza azokat a 
bojlis tóba. Az 5–8 kilogrammos 
pontyok pedig a napijegyes hor-
gásztóban találnak majd új ott-
honra.

Azt a rengeteg vizet hová lehe-
tett leengedni? – vetődött fel a 
kérdés.

– Mivel takarékoskodni kell a 
vízzel, nem engedtük le sehova 
sem, hanem átszivattyúztuk a többi 
tóba. Az összes vizet át kellett töl-
teni az iszap feltakarítása érdeké-
ben, mondhatnám, hogy száraznak 
kell lennie a tó medrének, azonban 
a téli időjárás miatt teljesen száraz 
most úgysem lesz. A felújítás után 
aztán azokból a tavakból vissza-
töltjük a vizet a bojlis tóba.

A lehalászás során hatalmas 
amurok és harcsák is kerültek a 
hálóba. Ezeknek a halaknak mi 

lesz a sorsuk?
– A harcsákat szintén értéke-

sítettük, az amurok pedig majd 
visszakerülnek a vízbe. A harcsák 
még egynyaras korukban kerültek 
a vízbe, azonban a bojlis tavon 
nem lehet ragadozóra horgászni, 
csak pontyra, így aztán a harcsák 
az évek során szépen megnőttek. 
Ha véletlenül kifogtak egyet-egyet, 
mert a harcsának megtetszett a 
bojli, azokat a harcsákat már nem 
engedtük vissza. Előfordult, hogy 
egy-egy horgász nem értette, miért 
nem fog pontyokat, amikor meg 
mások kapkodják ki a halakat, 
az lehetett a magyarázat, hogy a 
közelben fészkelt a harcsa, s azt a 
helyet elkerülték a pontyok. Min-
denféle ragadozó kerül majd visz-
sza a vízbe korlátozott számban, 
gondolok a harcsára, süllőre, csu-
kára, s majd a természet megoldja 
a számuk alakulását, hiszen ha 

nagyon elszaporodnak, nem lesz 
táplálékuk.

– Most száraz a tó, s majd jön-
nek a munkagépek, amik kiszedik 
az iszapot, kijavítjuk a leszakadt 
töltéseket, megcsináljuk az új hal-
ágyakat. Március elején szeretnénk 
feltölteni a tavat, mert április else-
jével kezdődne a horgászszezon – 
tette hozzá Bukovinszki István.

MML
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IROdAI NYITVATARTáS
A Megyei Közhasznú Horgász 
Szövetség 2020. évben is sze-
retettel áll egyesületeik és a 
horgásztársak rendelkezésére 
Nyíregyházán, a Galéria Üzlet-
ház földszintjén.

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök:  7.30–16.00
Szerda:  7.30–18.00
Péntek:  7.30–13.30
Szombat:  7.30–12.00

A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa MAGAZIN
Villantó KöSZöNET A SZEMéLYI 

jöVEdELEMAdó 1%-áéRT 
Köszönjük azoknak, akik adójuk 
1%-át a egyesületünk számára  

ajánlották fel. 
Továbbra is várjuk a felajánlásokat. 

Adószámunk: 19207119-1-15

Halfaj	 Fajlagos	tilami	időszak	 Méret	korlát
 Csuka 02. 01.–03. 31. 40 cm (3 db)
 Balin 03. 01.–04. 30. 40 cm (3 db)
 Sügér 03. 01.–04. 30. 15 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)
 Fogas süllő 03. 01.–04. 30. 30 cm (3 db)
 Kősüllő 03. 01.–06. 30. 25 cm (3 db)
 Garda 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Domolykó 04. 15.–05. 31. 25 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)
 Jászkeszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Szilvaorrú keszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Paduc 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Márna 04. 15.–05. 31. 40 cm (3 db)
 Ponty 05. 02.–05. 31. 30 cm (3 db)
 Compó 05. 02.–06. 15. 25 cm (3 db)
 Harcsa 05. 02.–06. 15. 60 cm (3 db)

  fajlagos tilalmi időszakban 100 cm
 Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. 22 cm (3 db)
 Menyhal  25 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)

TILALMAK, MéRETKORLáTOZáSOK:

Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Egyesületünk számára ajánlották fel. 
Továbbra is várjuk a felajánlásokat. Adószámunk: 19207119-1-15A képen a MOHOSZ 2020-2024. közötti ciklusra megvá-

lasztott elnöksége (balról): Szári Zsolt, Fesztóry Sándor, 
Bokor Károly, dr. Szűcs Lajos, dr. Dérer István, Láda Gáspár, 
valamint Puskás Norbert.

Gyermeknapi horgászverseny

Tisztújítás az ország legnagyobb 
hálózatos civil szervezetében 

VILLANTó MAGAZIN FALINAPTáR

Gyenge fogás Jó fogás Nagyon jó fogás Első negyed Utolsó negyedTeli hold Újhold

Hónapok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Január
Február  

Március
Április
Május
Június
Július
augusztus
Szeptember
október
november
December

2020. évi fogási esélyek Szolunáris naptár

December
 1 K Elza, Natália 
 2 Sze Melinda, Vivien 
 3 Cs Ferenc, Olívia 
 4 P Borbála, Barbara 
	 5	 Szo	 Vilma,	Sebő 
 6 V Miklós, Csinszka 
 7 H Ambrus, Ambrózia 
	 8	 K	 Mária,	Emőke 
 9 Sze Natália, Valéria 
 10 Cs Judit, Lívia 
 11 P Árpád 
 12 Szo Gabriella, Franciska 
 13 V Luca, Otília 
 14 H Szilárda 
 15 K Valér, Detre 
 16 Sze Etelka, Aletta 
 17 Cs Lázár, Olimpia 
 18 P Auguszta, Töhötöm 
 19 Szo Viola, Anasztáz 
 20 V	 Teofil 
 21 H Tamás 
 22 K Zénó, Flórián 
 23 Sze Viktória 
 24 Cs Ádám, Éva 
 25 P Karácsony, Eugénia 
 26 Szo Karácsony, István 
 27 V János, Teodor 
 28 H Kamilla 
 29 K Tamás, Tamara 
 30 Sze Dávid, Hunor 
 31 Cs Szilveszter, Donáta 

November
 1 V Mindenszentek, Marianna 
 2 H Achilles, Tóbiás 
	 3	 K	 Győző,	Bálint 
 4 Sze Károly, Lotti 
 5 Cs Imre, Avarka 
 6 P Lénárd 
	 7	 Szo	 Rezső,	Csenger 
 8 V Zsombor, Gotfrid 
 9 H Tivadar, Boldizsár 
 10 K Réka, Virgínia 
 11 Sze Márton, Nimród 
 12 Cs Jónás, Renátó 
 13 P Szilvia, Szaniszló 
 14 Szo Aliz, Szidónia 
 15 V Albert, Lipót 
 16 H Ödön, Edmond 
	17	 K	 Hortenzia,	Gergő 
	18	 Sze	 Jenő 
 19 Cs Erzsébet, Zsóka 
 20 P Jolán, Bódog 
 21 Szo Olivér 
 22 V Cecília, Filemon 
 23 H Kelemen, Klementina 
 24 K Emma, Virág 
 25 Sze Katalin, Liza 
 26 Cs Virág, Lénárd 
 27 P Virgil, Virgínia 
 28 Szo Stefánia 
 29 V Taksony, Ilma 
 30 H András, Andor 

Október
 1 Cs Malvin 
 2 P Petra 
 3 Szo Helga 
 4 V Ferenc 
 5 H Aurél 
 6 K Brúnó, Renáta 
 7 Sze Am 
 16 P Gál, Aurélia 
 17 Szo Hedvig, Rudolf 
 18 V Lukács, Ambrus 
 19 H Nándor, Ferdinánd 
 20 K Vendel, Bendegúz 
 21 Sze Orsolya, Klementina 
	22	 Cs	 Előd,	Korina 
 23 P Nemzeti ünnep, Gyöngyi 
 24 Szo Salamon, Herold 
 25 V Blanka, Bianka 
 26 H Dömötör, Albin, Medox 
 27 K Szabina, Antonietta 
 28 Sze Simon, Szimonetta 
 29 Cs Nárcisz 
 30 P Alfonz, Stefánia 
 31 Szo Farkas, Cseke 

Szeptember
 1 K Egyed, Egon
 2 Sze Rebeka, Dorina
 3 Cs Hilda
 4 P Rozália, Ida
	 5	 Szo	 Viktor,	Lőrinc
 6 V Zakariás
 7 H Regina
 8 K Mária, Adrienn
 9 Sze Ádám
 10 Cs Nikolett, Hunor
 11 P Teodóra, Igor
 12 Szo Mária
 13 V Kornél, Ludovika
 14 H Szeréna, Roxána
	15	 K	 Enikő,	Melitta
 16 Sze Edit
	17	 Cs	 Zsófia
 18 P Diána
 19 Szo Vilhelmina, Vilma
 20 V Friderika
 21 H Máté, Mirella
 22 K Móric
 23 Sze Tekla
 24 Cs Gellért, Mercédesz
 25 P Eufrozina, Kende
 26 Szo Jusztina
 27 V Adalbert
 28 H Vencel
 29 K Mihály
 30 Sze Jeromos

Augusztus
 1 Szo Boglárka, Alfonz
 2 V Lehel, Özséb
 3 H Hermina, Lídia, Tea
 4 K Domonkos, Dominika
 5 Sze Krisztina
 6 Cs Berta, Bettina
 7 P Ibolya
 8 Szo László, Eszmeralda
 9 V	 Emőd
	10	 H	 Lőrinc,	Csilla
 11 K Zsuzsanna, Tiborc
 12 Sze Klára, Diána
 13 Cs Ipoly, Vitália
 14 P Marcell
 15 Szo Mária
 16 V Ábrahám, Rókus
 17 H Jácint, Réka
 18 K Ilona
 19 Sze Huba, Emília
 20 Cs Az államal. ü., István, Vajk
 21 P Sámuel, Hajna
 22 Szo Menyhért, Mirjam
 23 V Bence, Fülöp 
 24 H Bertalan, Alíz
 25 K Lajos, Patrícia
 26 Sze Izsó, Natália
 27 Cs Gáspár, Cézár
 28 P Ágoston, Mózes
 29 Szo Beatrix, Erna
 30 V Rózsa, Félix
 31 H Erika, Bella

Július
 1 Sze Annamária, Tihamér
 2 Cs Ottó
 3 P Kornél, Soma
 4 Szo Ulrik
 5 V Emese, Sarolta
 6 H Csaba
 7 K Apollónia, Cirill
 8 Sze Ellák
 9 Cs Lukrécia
 10 P Amália
 11 Szo Nóra, Lili
 12 V Izabella, Dalma
	13	 H	 Jenő
 14 K Örs, Stella
 15 Sze Henrik, Roland
 16 Cs Valter
 17 P Endre, Elek
 18 Szo Frigyes
 19 V Emília
 20 H Illés, Elánia
 21 K Daniella, Dániel
 22 Sze Magdolna
 23 Cs Lenke, Brigitta
	24	 P	 Kinga,	Kincső
 25 Szo Kristóf, Jakab
 26 V Anna, Anikó
 27 H Olga, Liliána
 28 K Szabolcs, Ince, Adina
 29 Sze Márta, Flóra
 30 Cs Judit, Xénia
 31 P Oszkár, Ignác

Április
 1 Sze Hugó 
 2 Cs Áron, Ferenc 
 3 P Buda, Richárd 
 4 Szo Izidor 
 5 V Vince 
 6 H Vilmos, Bíborka 
 7 K Herman 
 8 Sze Dénes 
 9 Cs Erhard  
 10 P Nagypéntek, Zsolt 
 11 Szo Leó, Szaniszló 
 12 V Húsvét, Gyula 
 13 H Húsvét, Ida 
 14 K Tibor 
 15 Sze Anasztázia, Tas 
 16 Cs Csongor 
 17 P Rudolf 
 18 Szo Andrea, Ilma 
19 V Emma 
 20 H Tivadar 
 21 K Konrád 
 22 Sze Csilla, Noémi 
 23 Cs Béla 
 24 P György 
 25 Szo Márk, Ányos 
 26 V Ervin, Aida 
 27 H Zita, Mariann 
 28 K Valéria 
 29 Sze Péter 
 30 Cs Katalin, Kitti 

Május
 1 P A munka ü., Fülöp 
 2 Szo Zsigmond, Atanáz 
 3 V Tímea, Irma 
 4 H Mónika, Flórián 
 5  K Györgyi, Gothárd 
 6 Sze Ivett, Frida 
 7 Cs Gizella, Gusztáv 
	 8	 P	 Mihály,	Győző 
 9 Szo Gergely, Alberta 
 10 V Ármin, Pálma 
 11 H Ferenc, Fábiusz 
 12 K Pongrác 
 13 Sze Szervác, Imola 
 14 Cs Bonifác, Gyöngyi 
	15	 P	 Zsófia,	Szonja 
 16 Szo Mózes, Botond 
 17 V Paszkál, Ditmár 
 18 H Erik, Alexandra 
 19 K Ivó, Milán 
 20 Sze Bernát, Felícia 
 21 Cs Konstantin 
 22 P Júlia, Rita 
	23	 Szo	 Dezső,	Renáta 
 24 V Eszter, Eliza 
 25 H Orbán 
 26 K Fülöp, Evelin 
 27 Sze Hella, Pelbárt 
 28 Cs Emil, Csanád 
 29 P Magdolna, Ervin 
 30 Szo Janka, Zsanett 
 31 V Pünkösd, Angéla 

Június
 1 H Pünkösd, Tünde 
 2 K Kármen, Anita 
 3 Sze Klotild 
 4 Cs Bulcsú, Kerény 
 5 P Fatime, Reginald 
 6 Szo Norbert, Cintia 
 7 V Róbert 
 8 H Medárd, Helga 
 9 K Félix, Annamária 
 10 Sze Margit, Gréta 
 11 Cs Barnabás, Barna 
	12	 P	 Villő,	Orfeusz	
 13 Szo Antal, Anett 
 14 V Vazul 
 15 H Jolán, Vid 
 16 K Jusztin 
 17 Sze Laura, Alida 
 18 Cs Arnold, Levente 
 19 P Gyárfás 
 20 Szo Rafael, Paula 
 21 V Alajos, Leila 
 22 H Paulina 
 23 K Zoltán, Szidónia 
 24 Sze Iván 
 25 Cs Vilmos, Viola 
 26 P János, Pál 
 27 Szo László 
 28 V Levente, Irén 
 29 H Péter, Pál 
 30 K Pál 

Február
 1 Szo Ignác 
 2 V Karolina, Aida 
 3 H Balázs, Oszkár 
 4 K Ráhel, Csenge 
 5 Sze Ágota, Ingrid 
 6 Cs Dóra, Dorottya 
 7 P Rómeó, Tódor 
 8 Szo Aranka, Jeromos 
 9 V Abigél, Alex 
 10 H Elvira 
 11 K Bertold, Marietta 
 12 Sze Lívia, Lídia 
 13 Cs Ella, Linda 
 14 P Bálint, Valentin 
 15 Szo Kolos, Georgina 
 16 V Julianna, Lilla 
 17 H Donát 
 18 K Bernadett, Konrád 
 19 Sze Zsuzsanna, Eliza 
 20 Cs Aladár, Álmos 
 21 P Eleonóra 
 22 Szo Gerzson 
 23 V Alfréd 
	24	 H	 Szökőnap	
 25 K Mátyás, Jázmin 
 26 Sze Géza, Cézár 
 27 Cs Edina 
 28 P Ákos, Bátor 
 29 Szo Elemér 

Március
 1 V Albin, Lea 
 2 H Lujza, Henriett 
 3 K Kornélia, Frigyes 
 4 Sze Kázmér, Lúciusz 
 5 Cs Adorján, Adrián 
 6 P Leonóra, Inez 
 7 Szo Tamás 
 8 V Zoltán 
 9 H Franciska, Fanni 
 10 K Ildikó, Emil 
 11 Sze Szilárd, Kadocsa 
 12 Cs Gergely, Maximilián 
 13 P Krisztián, Ajtony 
 14 Szo Matild, Paulina 
 15 V Nemzeti ü., Kristóf 
 16 H Henrietta, Herbert 
 17 K Gertrúd, Patrik 
 18 Sze Sándor, Ede 
 19 Cs József, Bánk 
 20 P Klaudia, Hubert 
 21 Szo Benedek, Bence 
 22 V Beáta, Izolda 
	23	 H	 Emőke	
 24 K Gábor, Karina 
 25 Sze Irén, Írisz 
 26 Cs Emánuel 
 27 P Hajnalka, Lídia 
 28 Szo Gedeon, Johanna 
 29 V Auguszta 
 30 H Zalán 
 31 K Árpád 

Január
 1 Sze Újév, Fruzsina 
 2 Cs Ábel, Gergely 
 3 P Benjamin 
 4 Szo Leona, Titusz 
 5 V Simon, Cézár  
 6 H Boldizsár, Menyhért 
 7 K Attila, Ramóna 
 8 Sze Gyöngyvér 
 9 Cs Marcell 
 10 P Melánia 
 11 Szo Ágota, Baltazár 
 12 V	 Ernő	
 13 H Veronika 
 14 K Bódog, Félix 
 15 Sze Lóránt, Loránd 
 16 Cs Gusztáv 
 17 P Antal, Antónia 
 18 Szo Piroska 
 19 V Sára, Márió 
 20 H Fábián, Sebestyén 
 21 K Ágnes 
 22 Sze Vince, Artúr 
 23 Cs Zelma, Rajmund 
 24 P Timót, Xénia 
 25 Szo Pál 
 26 V Vanda, Paula 
 27 H Angelika, Angéla 
 28 K Károly, Karola 
 29 Sze Adél 
 30 Cs Gerda, Martina 
 31 P Marcella 

Üzemterven felüli kétnyaras 
pontyot telepített a Megyei 

Horgász Szövetség kezelésében 
lévő Tiszába és vízrendszerébe.

Gyönyörű egynyaras menyhalak 
érkeztek a Tiszába és a 

Szamosba

Március 20. a Halak Napja!
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Ellenőrzés, a telepítés és egyéb 
halgazdálkodási munkák

Megújul tavaszra az őzetanyai bojlis tó

Víz-Környezetvédelmi és 
Halgazdálkodási Szakbi-

zottság éves beszámolója

A természetes vizek haszon-
bérleti szerződésének lejárta után, 
2016-ban Magyarország gyakor-
latilag összes jelentős természetes 
vize horgászkezelésbe került. A 
kereskedelmi halászat megszünte-
tésének köszönhetően a ki nem 
fogott több ezer tonna halnak, a 
sikeres ívásoknak és a fokozódó 
telepítéseknek együttesen köszön-
hető, hogy ma már érezhetően több 
a hal a magyar vizekben. A magyar 
hal egészséges, könnyű fehérje for-
rás, amelynek a fogyasztása hozzá-
tartozik az egészséges életmódhoz. 
Magyarországon a 6 kilogrammos 
fejenkénti, éves halfogyasztás még 
mindig jelentősen elmarad a 20 
kilogramm körüli európai átlagtól.

Megyénk is sok szép természetes 
vízzel rendelkezik, szövetségünk 
ebből több mint 5 ezer hektárnak a 
halgazdálkodási hasznosítója, ami 
rengeteg munkával jár, melyben 
a szövetség Víz-Környezetvédelmi 
és Halgazdálkodási Szakbizottsága 
ebben az évben is igyekezett maxi-
málisan részt venni. Elsősorban 
az ellenőrzés, a telepítés, és egyéb 
halgazdálkodási munkák (ökológi-
ai lehalászás, ivadékmentés, télen 
lékelés, stb.) elvégzésével segítet-
tük a szövetség munkáját. 

Több alkalommal végeztünk 
ún. „összevont ellenőrzést”, előre 
egyeztetve a halőrkollegákkal és 
az Érkerti Rendőrőrs, valamint a 
Tiszai Vízirendészet munkatársai-
val. A rend őrei szívesen vesznek 
részt ezeken a közös munkákon. 

Sőt az ellenőrzéseken túlmenően 
az idei év elején a sok törvényi 
változás ismertetését, publikálását 
a Tiszai Vízrendészeti Rendőrka-
pitányság is nagyon fontosnak tar-
totta, ezért a Tisza-menti Szövetsé-
gekhez megyeszerte ellátogattak, 
és előadásokat tartottak a halá-
szati őröknek. A megyében ennek 
szervezését Szövetségünk végezte, 
41 fő halőr vett részt a szakmai 
konzultáción, a Nyíregyházi Esély 
Centrumban. A Vízirendészet fel-
ajánlotta, hogy taktikai előadáso-
kat is szívesen tartanak a jövőben.

A Halászati Hatóság által is 
megtörtént a halőrök törvény által 
kétévente tartandó előírt tovább-
képzése, ami már régen esedékes 
volt. A Szövetség halőrei is részt 
vettek ezen és sikeres vizsgát is 
tettek. 

Az elméleti képzés után, immá-
ron harmadik alkalommal részt 
vettek Szarvason, 2019. szeptem-
ber 23–25. között – az „Országos 

Halőri Szakmai Verseny és Talál-
kozó” elnevezésű rendezvényen is, 
melynek házigazdája és egyben 
főszervezője ismét a Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsége 
volt.  

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

A halőrcsapat tagjai: Mile Pál, 
Csatlós István, Muhi Gábor, veze-
tőjük pedig Fesztóry Sándor volt.

A szakmai versenyen össze-
sen 24 szervezet csapata nevezett 
és mérte össze szakmai elméle-
ti és gyakorlati tudását, valamint 
ügyességét és erőnlétét egymással, 
összesen 10 versenyszámban. A 
23 vízhasznosító szervezet csapata 
mellett a NÉBIH Állami Halőri 
Szolgálata is vállalta a megméret-
tetést 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. A következő 
két napon a gyakorlati tudást, az 
erőnlétet és az ügyességet igény-
lő versenyszámok megrendezésére 
került sor. A versenyszámok között 
szerepeltek: ellenőrzési szituációk 
imitálása, az illegális eszközök fel-
kutatása, a szákban tartott kifogott 
halak méretének ránézésre történő 
megállapítása, gépi és kézi hajtású 
vízijárművek irányítása, kontrol-
lálása, vízimentési és pontossági 
gyakorlatok, végül, de nem utol-
sósorban a halőrök horgásztudását 
felmérő horgászverseny.

A versenyszámok külön-külön és 
összesítve is értékelésre kerültek. 

A III. Országos Halőri szakmai 
Verseny és Találkozón a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetség 
csapata a középmezőnyben végez-
ve, 12. lett.

Az ellenőrzések során sokféle 
emberrel találkozunk, ezért is jók 
ezek a konzultációk, terepgyakor-
latok. Sok atrocitás éri a halőröket, 
azokat a helyén kell kezelni.

A 2019-ben sajnos folytatódott a 
több éve tartó aszályos időjárás. A 
holtágaink és tavaink nem tudtak 
feltöltődni. Tiszadobon már kriti-
kus a helyzet, 100-150 cm vízcsök-
kenés tapasztalható. A Halászta-
nyai csatorna pedig szinte teljesen 
kiszáradt. A víz csökkenése magá-
val hozta a vízminőség romlását is 
A Szamos folyón többször érkezett 
szennyeződés Románia felől és a 
Tiszán is többször tapasztaltunk 
kagylópusztulást. Ezeket természe-
tesen jeleztük a Környezetvédelmi 
Felügyelőség felé. Kisebb meny-
nyiségű halpusztulás az Oláhréti 
tápcsatornán volt. 

Császárszálláson 2019-ben is 
folytattuk a törpeharcsa gyérítését, 
a kihelyezett varsákkal. A varsákat 
2017-ben vásároltuk, lassan idő-
szerű lesz néhány darab cseréje, 
mert elhasználódtak.

Ezen a vízen két darab stéget a 
halőr kollegának besegítve felújí-
tottunk, a napijegyes horgászok 
részére. 

A szakbizottság munkáját a 
telepítések ellenőrzése, kísérése is 
képezi. Számos esetben a szövet-
ségi telepítéseken részt vettünk. 
A halasításokat több alkalommal 
ellenőrizte a halászati felügyelő 
úr is. 

Ebben az évben is folytatódott 
a MOHOSZ pályázata „a halőr-
zést segítő és támogató eszközök” 
címmel, halőreink immár korszerű 
terepjárókkal technikai eszközök-
kel lehetnek felszereltek. 2020-tól 
pedig a vízparti környezet rende-
zése, széppé tétele, a vízminőség 
megóvása érdekében újabb nagy 
értékű eszközök pályáztatását ter-
vezi a MOHOSZ. 

További szakbizottsági feladat 
volt még 2019-ben egy közös 
decemberi (ünnep előtti) Tisza 
és vízrendszerén való ellenőrzés 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály elnök

Páros csukafogó horgászverseny
Csodálatos időben zajlott le a 

Cormoran Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület szokásos évi 
rablóhalas horgászversenye. Előtte 
egész nap szakadt az eső, de reggel-
re már egy hűvös, párás és ködös-, 
azaz igazi csukás időre ébredtünk. 
Tizenkét csapat nevezett a vízparti, 
és tíz csapat csónakos horgászver-
senyre. Döntött a tudás és talán egy 
kicsit a szerencse.
Elért eredmények:
Csónakos horgászat: 1. helyezett: 
Török Lajos / Kecskés József 138 cm, 
2. Halász Gábor / Kecskés László 114 
cm, 3. Kincses Lajos / Trohán Attila 52 
cm és szintén 3. Kovács Zsolt / Csécsi 
László 52 cm.
Vízparti horgászat: 1. helyezett: 
Lakatos Ferenc / Drahos Sándor 102 
cm, 2. Turkó József / Kecskés László 
50 cm.
Legnagyobb halakat fogók: Lakatos 
Ferenc és Török Lajos 54 / 54 cm.

A hasznos és értékes díjakat 
Borbély Mihály, az egyesület elnö-
ke adta át. A finom ebéd és a szik-
rázó napsütés most még a kevésbé 
szerencséseket is kárpótolta.

Biri Imre

Elöregedett a tó, a meder 
utolsó kotrása tizennégy 

esztendővel ezelőtt volt.

Akik rendszeresen járnak hor-
gászni az őzetanyai bojlis tóhoz, 
most nem ismernének rá megszo-
kott kedvenc helyükre, hiszen a 
mederben se hal, se víz.

– Elöregedett a tó, hiszen a 
legutolsó kotrás még 2005-ben, 
vagyis immár tizennégy esztendeje 
volt – mondta el érdeklődésünk-
re Bukovinszki István tógazda. – 
Lehalásztuk és szelektáltuk a hala-
kat, leengedtük a vizet, hogy kita-
karíthassuk az iszapot, valamint 
hogy új halágyakat készíthessünk. 
A halágyak 15 méter szélesek, és 
a tó fenekétől 50–80 centiméter 
mélyen vannak, ott szoktak telelni 
a halak. A nem tóba való halakat – 
gondolok a kárászra, a keszegre, a 
kisebb pontyra – értékesítettük. A 

8 kilogramm feletti pontyok egy 
tárolóba kerültek, s majd a felújí-
tás után helyezzük vissza azokat a 
bojlis tóba. Az 5–8 kilogrammos 
pontyok pedig a napijegyes hor-
gásztóban találnak majd új ott-
honra.

Azt a rengeteg vizet hová lehe-
tett leengedni? – vetődött fel a 
kérdés.

– Mivel takarékoskodni kell a 
vízzel, nem engedtük le sehova 
sem, hanem átszivattyúztuk a többi 
tóba. Az összes vizet át kellett töl-
teni az iszap feltakarítása érdeké-
ben, mondhatnám, hogy száraznak 
kell lennie a tó medrének, azonban 
a téli időjárás miatt teljesen száraz 
most úgysem lesz. A felújítás után 
aztán azokból a tavakból vissza-
töltjük a vizet a bojlis tóba.

A lehalászás során hatalmas 
amurok és harcsák is kerültek a 
hálóba. Ezeknek a halaknak mi 

lesz a sorsuk?
– A harcsákat szintén értéke-

sítettük, az amurok pedig majd 
visszakerülnek a vízbe. A harcsák 
még egynyaras korukban kerültek 
a vízbe, azonban a bojlis tavon 
nem lehet ragadozóra horgászni, 
csak pontyra, így aztán a harcsák 
az évek során szépen megnőttek. 
Ha véletlenül kifogtak egyet-egyet, 
mert a harcsának megtetszett a 
bojli, azokat a harcsákat már nem 
engedtük vissza. Előfordult, hogy 
egy-egy horgász nem értette, miért 
nem fog pontyokat, amikor meg 
mások kapkodják ki a halakat, 
az lehetett a magyarázat, hogy a 
közelben fészkelt a harcsa, s azt a 
helyet elkerülték a pontyok. Min-
denféle ragadozó kerül majd visz-
sza a vízbe korlátozott számban, 
gondolok a harcsára, süllőre, csu-
kára, s majd a természet megoldja 
a számuk alakulását, hiszen ha 

nagyon elszaporodnak, nem lesz 
táplálékuk.

– Most száraz a tó, s majd jön-
nek a munkagépek, amik kiszedik 
az iszapot, kijavítjuk a leszakadt 
töltéseket, megcsináljuk az új hal-
ágyakat. Március elején szeretnénk 
feltölteni a tavat, mert április else-
jével kezdődne a horgászszezon – 
tette hozzá Bukovinszki István.

MML
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A halfogyasztás megduplá-
zását tervezi az agrártárca

Keressük az új lehetőségeket
Nőtt a magyarországi halfo-

gyasztás az utóbbi tíz évben, de 
még mindig messze az európai 
uniós átlag alatt van; az agrártárca 
azon dolgozik, hogy az egy főre 
jutó éves 5,7 kilogrammos átlag 
megduplázódjon Magyarországon 
- mondta Farkas Sándor, az Agrár-
minisztérium parlamenti államtit-
kára Budapesten, a halfogyasztást 
népszerűsítő sajtótájékoztatón.

A jó minőségű hazai halak 
fogyasztásának növelése piacot 
biztosít a magyar termelőknek. A 
halgazdálkodás nemzetgazdasági 
jelentőségű, hozzájárul a vidéki 
régiók stabilitásához és a fenntart-

ható fejlődéshez - mutatott rá az 
államtitkár.

A halfogyasztást ösztönző, már 
megtett intézkedések közül Farkas 
Sándor kiemelte a halhús általános 
forgalmi adójának 27 százalékról 
5 százalékra csökkentését, illetve 
a Minőségi Magyar Hal védjegy 
bevezetését a magyar termelésű 
minőségi halak és haltermékek 
megkülönböztetésére, az irántuk 
megnyilvánuló vásárlói bizalom és 
igény erősítésére. A magyar halak 
finomak, fogyasztásuk rendkí-
vül egészséges - hangsúlyozta az 
államtitkár.

Farkas Sándor felidézte, hogy a 

2014-2020-as Magyar Halgazdál-
kodási Operatív Program megvaló-
sításához az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapból Magyarország-
nak megállapított tagállami keret-
tel és a nemzeti önrésszel együtt 
mintegy 15,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre.

Németh István, a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet (MA-HAL) elnö-
ke a sajtótájékoztatón elmondta: 
eredményes volt az év, az időjárás 
is kedvezett a hazai termelésnek, 
nagy mennyiségű és kitűnő minő-
ségű halat kínálnak a vevőknek. 
Hangsúlyozta, hogy az árak nem 

emelkedtek, a tavalyival azonos 
áron tudnak vásárolni a fogyasztók. 
A halfogyasztás ösztönzése érdeké-
ben 50 település 80 árusítóhelyén a 
vásárlók közvetlenül a termelőktől 
is beszerezhetnek halat. 

Ondré Péter, az Agrármarke-
ting Centrum (AMC) ügyvezető-
je elmondta: Magyarországon az 
elmúlt egy évben több mint 10 
százalékkal nőtt a halfogyasztás. 
A fogyasztás bővülése stabil alapot 
ad a hazai halágazatnak a további 
fejlődéshez.  MTI

(S nem mellékesen a halfogyasz-
tás növekedésében a horgászok is 
jelentős szerepet vállalhatnak!)

Felkészülten várják az árhullámokat
Egy nagyon komoly, több 

hónapon át tartó munká-
nak a végére érkezett a víz-
ügyi igazgatóság. 

Az árvízvédelmi műtárgyakat 
folyamatosan ellenőrizni kell, 
hiszen bármikor jöhet a folyóinkon 
egy rendkívüli árhullám. A koráb-
bi évek gyakorlatának megfelelő-
en a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (FETIVIZIG) őszi 
védmű-felülvizsgálatot követően 
záróértekezletet tartott Nyíregyhá-
zán.

Az árvízvédelmi létesítmények 
ellenőrzése egyébként a jogsza-

bályok szerint a vízügyi igazgató-
ságok alapfeladata, s a felülvizsgá-
latot minden évben ősszel végzik 
el. Ennek keretében a bizottsági 
tagok kiemelt figyelmet fordítottak 
az ár- és belvízvédelmi, valamint 
vízszolgáltatási művek, műtárgyak 
és létesítmények állapotára, az 
elektromos és gépészeti berende-
zések üzemképességére, a humán 
erőforrásokra, a védelmi anyagok-
ra és eszközökre, az informatikai 
és hírközlési rendszerekre, sőt az 
erdészeti tevékenységre is. 

Megnyitóbeszédében Bodnár 
Gáspár igazgató többek között 
elmondta, hogy egy nagyon 

komoly, több hónapon át tartó 
munkának a végére érkeztek. A 
következő feladat, hogy a tapasz-
talatokat kiértékeljék, és megha-
tározzák a következő időszak ten-
nivalóit.

Kiemelte, ez a folyamat arról 
is szólt, hogy közösen feltárják és 
megbeszéljék a további feladatokat 
a gátőrökkel, a csatornaőrökkel és 
a gépészekkel. A tennivalókat írás-
ba foglalják, és a megvalósításához 
az igazgatóság feltételeket biztosít 
majd.

Új gépek, eszközök
A beszámolókat követően Kató 

Sándor főmérnök összegző érté-
kelést tartott az elmúlt időszakról, 
valamint a jövőre vonatkozó fel-
adatokat is meghatározta.

Elmondta többek között, hogy a 
védelmi képesség megfelelő szin-
ten van, a fejlesztések folyama-
tosak. Utalt arra is, hogy a szak-
mai tevékenység során növekszik 
a géppel végzett munkák aránya. 
Ebben nagy szerepet játszanak az 
újonnan beszerzett gépek és eszkö-
zök, valamint modernizálták a már 
meglévő kis- és nagygépeket is. A 
gépek megfelelő működtetéséhez 
azonban további gépkezelőket kell 
felvenni.

Hagyományainknak megfelelő-
en újra meghirdettük megyénkben 
a Gyermeknapi horgászversenye-
ket. Ehhez jó alapot biztosított 
a MOHOSZ által meghirdetett 
pályázat, amelyen 26 egyesületünk 
indult el. A pályázat segítségével 
több, mint 2.000.000 Ft. értékű 
ajándéktárgy került megyénk gye-
rekeihez. A horgászegyesületeknek 
köszönhetően minden horgászver-
senyen, minden gyermek kapott 
valamilyen apró ajándéktárgyat. 

Horgásztáborok
A horgásztáborokra kiírt orszá-

gos pályázat nem kedvezett a 
megyei horgásztáborok megszer-
vezésénél, hiszen a táborok mini-
mális napjainak számát 5 napban 
határozták meg. Ez megyénkben 
a kis egyesületeknél nem való-
sítható meg, elsősorban a tábort 
vezetők létszámának hiánya miatt. 
A Vasutas STE. a MOHOSZ 
pályázatának segítségével, további 
tizenegy egyesület pedig megyei 
támogatással tartott színvonalas és 
tartalmas, 2-3 napos napközis jel-
legű horgásztábort. Így összesen: 
34 napon, 228 fő gyerek táboro-
zását oldottuk meg, remélhetőleg 
hozzájárulva környezettudatosabb 
nevelésükhöz, a természethez való 
viszonyuk kialakításához. 

Horgászviadal
Május 26-án, Nyíregyházán 

a Bujtosi tavon megtartottuk az 
Ifjúsági Horgászviadal 3. megyei 
döntőjét. Hat felkészült középis-
kolás horgász, négy versenyszám-
ban mérte össze tudását: tesztlap 
kitöltése, szerelése, célba dobás, 
halfogása. 

A szoros versenyt újra Heinrich 
István a Bujtos Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tag-
ja nyerte, immár harmadik alka-

lommal. A díjakat Virág Imre, a 
megyei szövetség elnöke adta át. A 
legjobbak elindulhattak az Orszá-
gos Horgászviadalon.

Horgász ötpróba 
A Kraszna Sporthorgász Egye-

sület volt a házigazdája az Horgász 
ötpróba versenyek 5. megyei dön-

tőjének a Kocsordi Kírva laposon. 
Az általános iskolák közötti vetél-
kedőre 10 gyerekcsapatot nevez-
tek be a horgászegyesületek és a 
megyei szövetség:

A csapatok négy versenyszám-
ban mérték össze a horgászattal 
kapcsolatos tudásukat: elméleti 
ismeretek (tesztlap), célba dobás, 
szerelés, halfogás.

 
Horgászszakkörök

6 éve folyamatosan tartunk szak-
köri foglalkozásokat a megye álta-
lános iskoláiban. 

A szakkörök az iskolai tanévhez 
kapcsolódnak és a legtöbb helyen 
a negyedikes – ötödikes tanuló-
kat érinti. Általában havonta egy 
alkalommal tartunk foglalkozást 2 
tanórában. Az elmúlt években, a 
megyében évente 10-15 szakkört 
indítottunk, amely a 2019-2020-
as tanévben 20 szakkörre bővült. 
A foglalkozásokon várhatóan több 
mint 350 kisiskolás vesz részt. Új 
elemként a megyei szövetség 4 
iskolában önállóan indított szak-
kört.

A szakkört tartó egyesületek 
mindegyike indult a MOHOSZ 
által kiírt pályázaton, így várható-
an több mint 2.000.000 Ft. értékű 
horgászeszköz és segédanyag kerül 
a megyébe. 

Hétvégi horgász-suli
A szakkör tagjainak és a felsős 

gyerekeknek szerveztünk a Hét-
végi horgász-suli rendezvénye-
ket a Rakamazi Nagy-Morotván 
április-május hónapokban. Reggel 
09.00-12.00 óráig adtunk a gye-
rekeknek lehetőséget a horgászat 
gyakorlására. Minden foglalkozás 
elején egy-egy horgászattal kap-
csolatos témát dolgozunk fel és a 
foglalkozás második felében egy 

mini horgászversenyt szervezünk. 
Szeretnénk, ha a jövőben egyre 
több helyszínen valósulna meg ez 
a hasznos kezdeményezés. 

Horgásznap az Erzsébet-
táborban

Felejthetetlen napot töltöttek a 
Rakamazi Erzsébet-tábor résztve-
vői július 5-én a Nagy- Morotva 
vízpartján. A Cormoran STE. által 
szervezett „Horgásznap” a termé-
szetről, a játékról, és persze a hor-
gászatról szólt. A 101 fős gyerek-
csapat foglalkoztatása igen csak 
próbára tette önkénteseiket. A jövő 
nagy horgászai kiscsoportokban 
ismerkedtek hazánk halaival, és a 
különböző horgászmódszerekkel. 
A tanulás mellett volt játékos célba 
dobás és halas memóriajáték. A 
legnagyobb várakozás a spiccbo-
tos horgászatot előzte meg, és a 
halak nem is okoztak csalódást – 
kapást, kapás követett. Szeretnénk, 
ha a jövőben egyre több helyszínen 
valósulna meg ez a hasznos kezde-
ményezés is. 

A továbbiakban is keressük az új 
lehetőségeket a horgászat népszerű-
sítésére és a megyei horgász után-
pótlás biztosítására. Ott vagyunk 
az iskolákban a Víz Világnapján, a 
Halak Napján, a Fenntarthatósági 
Témahét –, és a TeSzedd mozga-
lom programjain.

Biri Imre 
Ifjúság-Oktatás Szakbizottság 

elnöke

Vásárosnaményban a Tisza partján állnak kikötve azok 
a hajók, amikről a Tisza megtisztítását végzik az úszó 
hulladéktól a szakemberek.

Tisza tisztítás Az elmúlt hetekben a Kárpátok bérce-
ire hullott hó a megenyhült időben olva-
dozni kezdett, és friss, üde zöld, kris-
tálytiszta víz formájában 
töltötte fel a Tisza medrét. 
A kajakom is vidámabban 
ficánkolt árral szemben a 
lágy tarajokon. Az eufóri-
át azonban hamar szétzúz-
ta egy, a hódok által vízbe 
döntött hatalmas fűzfa 
ágain fennakadt ormótlan, 
ezerliteres nejlonzsák. A 
kajaklapáttal megütögetve 
zörgő-nyiszogó hangok 
rögtön elárulták, hogy a 
nagy zsák(mány) tele van 
flakonokkal, mindenféle kommunális 
szeméttel. Visszaevezve a kikötőbe, 
fűrész és rögzítőkötél került a hajóba. 
Irány vissza a nagy zsákmányhoz, aztán 
elkezdődött a szeméthalmaz kimentése 
a bedőlt fa ágbogai közül a fűrésszel, 

majd kötelek köttettem a nagy zsák 
repedező oldalaira, hogy mentés köz-
ben ne kerüljön szemét a hajó alatt 

örvénylő, 4-5 méter mély 
vízbe.

Ezt követően indulás, 
árral lefelé a nyáron meg-
épített tivadari szemétki-
nyerő műtárgy irányába! 
A partra kivonszolt för-
medvény kibontása után 
sorra bugygyantak ki a 
zsákból a kólásflakonok, 
energiaitalos-dobozok, 
m o t o r o l a j o s - k a n n á k , 
joghurtospoharak. A fel-
iratuk nem magyar nyelvű 

volt, valahonnan a felső (ukrajnai – a 
szerk.) szakaszról érkeztek.

A kimentett szeméthalmazt a tivadari 
önkormányzat szállította el a folyópart-
ról, köszönet érte. 

Dr. Kelemen Béla (Megjelent K-M)

A nagy tiszai műanyag zsák(mány)

Ifjúság- Oktatás Szakbizottság évértékelője 
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Halat a halnál olcsóbban 
nem tud előállítani senki

Százas csapatok
tizedelik az állományt

Sokan nem éltek a lehetőséggel
A halgazdálkodásra jogosult 

feladata az ún. állománymenté-
sek elvégzése. Ez alatt az ártér-
ben rekedt egyébként az egész évi 
vízszint csökkenés következtében 
kiszáradásra vagy a téli fagyok 
miatt történő lefagyásra ítélt hal-
ivadék mentését kell érteni. Embe-
ri beavatkozás hiányában az utóbbi 
évek szélsőséges időjárási viszo-
nyainak kitett ívóhelyeken rekedt 
halállományok megsemmisülnek, 
esélyük sincs az áttelelésre, vagy 
az anyamederbe történő visszaju-
tásra. Örök érvényű mondás, hogy 

a halat a halnál olcsóbban nem tud 
előállítani senki!

Egyébként is különösen értéke-
sek ezek a halállományok, hiszen 
a természetes szaporulatnak felbe-

csülhetetlen értéke van. Mindent 
meg kell tenni ezért, annak érdeké-
ben, hogy a helyi adaptációval ren-
delkező genetikai hátterű ivadék 
minél nagyobb számban vissza-
juthasson természetes közegébe. 
Ennek érdekében a Szövetség dol-
gozói több alkalommal végeztek 
ivadékmentő halászatot az erre 
alkalmas helyszíneken. 

Mint az a képek alapján is lát-
ható, többször is sikerült érdemi 
mennyiségű őshonos halat fogni 
a tiszai ártereken és visszajuttatni 
a főmederbe. Volt olyan alkalom, 

hogy több mint 500 kg különböző 
fajtájú halat sikerült megmenteni a 
biztos pusztulástól, ezzel is gyara-
pítva a Tisza egyre jobban fejlődő 
halállományát. 

Fesztóry Sándor

Tovább folyik a nagy kárókato-
nák gyérítése a Tiszán. Sajnos idén 
is nagyon sok, zömében vonuló 
madár látogatja a megyei vizeket, 
akár százas csapatokban is tizedel-
ve a halállományt. Sajnos a vadász-
társadalom nem motivált a nagy 
kárókatona gyérítésében, így ezt 
a feladatot is a Szövetségnek kell 
végeznie. Nem egyszerű a dolog, 

mert a kormorán nagyon óvatos és 
tanulékony madár, a motorcsónak 
elől, akár 3-400 méterről is mene-
kül. Mint a mellékelt képek mutat-
ják, kis szerencsével azért lehet 
eredményt elérni. Sok kicsi sokra 
megy alapon – a napi 450-500 gr-
os halfogyasztás mellett – minden 
elejtett példánynak örülni kell. 

Fesztóry Sándor

Az év első megyei verse-
nyének, az évadnyitó-

nak a Kocsordi Kirva-lapos 
horgásztó adott otthont. 
A korábbi évekhez képest 
népes mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak. 

Ezen a versenyen az úszós és 
fenekező horgászok indulhattak, 
igaz külön-külön kategóriában. Az 
idén a beugró pontyok nem iga-
zán tudták befolyásolni a végered-
ményt. Azok a versenyzők, akik 
időben felismerték a bandákban 
járó keszegek horogra csalásának 
titkát, azok szép eredményeket 
értek el szektorukban. A Kocsordi 
tó most meglepte a horgászokat 
bőséges halállományával.

Sok év után sok horgász örö-
mére, újra a Leveleki víztározó 
keresztgátján került megrendezésre 
az egyéni bajnokság, bár a nevezők 
létszáma ezt nem tükrözte, sokan 
nem éltek a lehetőséggel. Az első 
fordulót azok zárhatták szép fogás-
sal, akik a snecik és a törpeharcsák 
fogást választották. Ebből tanulva 
a második fordulóban többen új 
taktikát dolgoztak ki, a fogások 
megduplázódtak, sőt még hét kilo-
gramm feletti számokat is mutatott 
a mérleg számlapja, amit az első 
fordulóhoz hasonlóan a snecik és a 
törpeharcsák adták. Ezúton is gra-
tulálunk Luzsinszky Tamásnak a 
megyebajnoki címéhez, a díjazot-
taknak a sikeres szereplésükhöz, 
és a versenyzőknek a kitartásuk-
hoz, hogy ebben a kánikulában is 
végigülték, végig küzdötték a két 
fordulót.

Továbbra is töretlen a feeder 
sorozat népszerűsége, évről évre 
növekszik a versenyen résztvevők 
száma. A háromfordulós feeder 
kupa, első helyszíne az Apagyi 

kenderáztató tó volt. Senkit sem 
ért csalódás, a tó most is bebizo-
nyította halbőségét, kárászokból és 
keszegekből álló bőséges fogáso-
kat mérlegelhetek a rendezők.

A második fordulónak a 
Kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont. A bőséges keszeg 
állomány, a bónuszként jelentkező 
pontyok és kárászok folyamatosan 
adtak feladatot a résztvevőknek. 
Dicséret illeti a tó kezelőit, hisz 
munkájuknak köszönhetően az 
évek alatt egyre jobb és színvona-
lasabb versenyeket rendezhetünk e 
csodálatos tavon.

Az utolsó fordulóra, mint mindig, 
most is a Vásárosnaményi Keskeny 
holtágon került sor. A zömében tör-
peharcsákból álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt: ki 
milyen ügyesen tudja megoldani 
a csalizást, a szerelék bejuttatását 
és a zsákmány levételét a horog-
ról. Az összesítés után kihirdetésre 
került a 2019-es év legjobb hat 
megyei feeder horgásza: 1. Vadon 
Dániel, 2. Károly Attila, 3. Papp 
Dániel, 4. Sveda Tamás, 5. Mile 
Pál, 6. Mikita Zoltán.

Az idén rendhagyó módon júni-

usban került sor a Megyei Csapat-
bajnokságra, melynek most is a 
kisvárdai Bágeri tavak adtak ott-
hont. Sajnos csak öt csapat adta 
le nevezését, így nem volt nehéz 
a kategóriák szétosztása. A csapa-
tok nagy része a tavalyi versenyen 
tapasztalt bőséges pontyfogásokra 
alapozta taktikáját. Természetesen 
az apró halazás (snecizés), mint 
menekülő útvonal, egy-két ver-
senyzőnek most is jó szolgálatot 
tett.

Nagyon szorosra sikerült a vég-
eredmény, csak két pontok voltak 
a csapatok közt.  Végeredmény: 
1. Vasutas H.E. 20 pont, 2. Apagy 
H.E. 22 pont, 3. Új Élet H. E. 
Tiszalök 24 pont, 4. Kraszna H.E. 
Kocsord 26 pont, 5. Nagykálló 
SHE 28 pont.

Eltelt három év és így újra 
Magyarország, pontosabban a 
Kocsordi Kraszna HE. rendezhette 
meg a XXIV. Nemzetközi Barát-
ság kupát. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését: Szlovákiából Rozsnyó 
és Bodrogszerdahely közös csa-
pata, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a Kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Pescar 
Club és a APS Dés csapata. 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 spicc bottal fogott apró 
halakkal sem maradtak szégyenben 
és persze néhol a rakós botokon is 
szépen húzták a halakat. 

Eredmények: 1. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye csapa-
ta 7 pont, 2. Bodrogszerdahely-
Rozsnyó csapata 12 pont, 3. 
Kocsordi Kraszna H.E. csapata17 
pont, 4. Pescar Club Dés csapata 
19 pont, 5. APS Dés csapata 20 
pont.

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 és 
Sebők Zsolt.

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

A megyei tisztségviselői 
horgászversenyen,a hagyomá-
nyoknak megfelelően a tavalyi 
győztes, a Kraszna HE. láthatta 
vendégül a megye horgászegye-
sületeinek tisztségviselőit a Kirva-
lapos horgásztavon. Sajnos csak 
négy horgászegyesület jelentkezett, 
3-3 fős csapattal. Bár a fogások 
nem voltak kirívóak, a nap még-
is nagyon barátságos hangulatban 
telt. A mérlegeléskor az is kiderült, 
hogy senki nem maradt hal nélkül. 
Jövőre az idei győztes, a Nyírbá-
tori Vasas HE. rendezheti meg a 
megyei tisztségviselők számára e 
nemes viadalt.

A Dr. Maleczky Imre emlék-
verseny az Apagyi kenderáztató 
horgásztavon került megrendezés-
re, az elhunyt megyei elnökünk 
tiszteletére. Mint minden évben, 
az idén is szép számban nevez-
tek az emlékversenyre, összesen 
34-en, így az egész napijegyes 
oldalt igénybe vettük. Köszönet a 
Maleczky családnak és a Megyei 
Horgász Szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatá-
sáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat.

A fogyatékkal élők megyei ver-
senyét - a szokáshoz híven - az 
emlékversennyel egyszerre ren-
deztük meg. Az időjárás ideális 
lehetőséget biztosított a résztve-
vőknek, hogy a rendelkezésükre 
álló négy óra alatt minél több halat 
terelhessenek be a haltartóikba. A 
fogyatékkal élők bár halfogásban 
nem bővelkedtek, de nagyon örül-
tek hogy részt vehettek ezen nemes 
versenyen. 

A megyei válogatottunk az idén 
is részt vett az országos csapat-
bajnokságon, mely Szegeden, a 
Maty-éri evezős-pályán lett meg-
rendezve. A négy napos embert 
próbáló verseny sok előkészülettel 
járt, mind a szervezők, mind a 
résztvevők részéről.

Az idén is új szabályok léptek 
életbe! A nyolcfős csapatot kilenc 
főre bővítették egy felnőtt verseny-
zővel, ami sok csapatnak problémát 

A Versenyszakbizottság évértékelője 
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Márnára várt, de harcsa kapta be a csalit

okozott. A bevihető limit is korlá-
tozásra került, 20 liter helyett csak 
10 liter lett, az élő anyag 2,5 liter 
helyett 1,5 literre csökkent. A pálya 
halösszetétele is gyökeresen meg-
változott, hiszen a tavaly leenge-
désre került víz újra lett telepítve. 
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. Fogásaink mennyi-
sége taktikáink eredményességét 
igazolták, mely bizalommal töltött 
el minket, így jó esélyekkel vághat-
tunk neki a versenynapoknak.

Már az első napon nehezen 
találtuk a halakat, különösen a 
pontyokat. Több szektorban is a 
4-5 méteres spicc botos módszert 
választottuk, ami nem tűnt rossz 
döntésnek, mert Luzsinszky Tamás 
a 19 fős szektorban a 4. helyre 
horgászta be magát. A hölgyver-
senyzőnk Szűcs Éva rakós botos 
horgászatával nemcsak a női, de az 
egész mezőny legjobb fogásával, 
24.055 grammal kimagasló szektor 

egyest horgászott. Az első nap csa-
patunk a tízedik helyen fordult.

A második napon újult erővel 
és bizakodva vágtunk neki az új 
fordulónak. A női versenyzőnk újra 
szektor egyest horgászott 23.115 
grammal. Az U-25-ös horgászunk 
Varga Albert is megnyerte szekto-
rát. A többiek is legjobb tudásuk 
szerint horgásztak, így a második 
napon a negyedik helyre sikerült 
felhozni a csapatot.

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 is! Külön köszönjük 
a támogatást a Fisch Kft.-nek (a 
Carp Zoom termékek forgalmazó-
jának), és a Tímár Mix etetőanyag 
gyártójának. 

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Varga Albert Sán-
dor, Szűcs Éva, Luzsinszky Tamás, 
Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, Vass 
Sándor és Sebők Zsolt volt.

A timári Tisza part évek óta 
kiváló helyszín a megye horgásza-
inak, hogy folyóvízen is összemér-
jék tudásukat. Ezen a versenyen 
szinte mindig ugyanozok a horgá-
szok vesznek részt, így ez inkább 
egy baráti találkozó, sem mint egy 
vérre menő viadal. Versenyeink 
előtt igyekszünk a partot tisztábbá, 
rendezettebbé tenni, hogy minél 
többen horgászhassanak ezen a 

kissé nehéz, de szép pályán, a 
tímári Tisza parton.

Ködös késő őszi reggel 17 csa-
pat ténykedésétől volt hangos az 
Apagyi kenderáztató horgásztó. 
A megyei csónakos páros perge-
tő versenyre érkezők próbálták 
csónakjaikat minél előbb vízre 
tenni. Nyolc órakor kezdődött a 
hat órás viadal. A pergetés sza-
bályainak megfelelően mindenki 
próbálgatta a különböző techniká-
kat, kanál és körforgó villantókat, 
twistert és gumihalat, és voltak 
akik wobblerekkel próbáltak minél 
több ragadózó halat fogni. Bár a 
fogások nem voltak kimagaslóak, 
a nap mégis nagyon barátságos 
hangulatú volt.

Remélem az elkövetkező évek-
ben is színvonalas és népszerű 
marad a versenyhorgászat és sok 
örömet szerez majd a résztvevők-
nek. Az említett támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozok minden 
olyan egyesületnek, akik rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nél-
kül helyszínt biztosítottak. 

A jövőben is eredményes ver-
senyzést kívánunk!

Szilágyi Imre
Verseny Szakbizottság elnöke

Egy kiszáradó holtág medrében ásta 
az iszapgilisztákat a Tiszateleken élő 

Juhász Levente, hiszen arra a csalira 
minden hal szívesen kap. 

Márnát szeretett volna fogni november 3-án 
a Tiszán finomszerelékkel, ezért a feederbotján 
csak 0,22-es monofil zsinór volt. Az idő 13 óra 
körül lehetett. 

– Amint bedobtam a készséget, valami azon-
nal rárabolt. Először még azt hittem, hogy a 
horog megakadt valamiben, de amint megmoz-
dult, éreztem, nagy hal van a horgon – elevení-
tette fel a fogás körülményeit Juhász Levente. – 
Tiszatelek térségében van egy állandó helyem, 
a csónakot le szoktam rögzíteni. 

Szerencsére éppen a közelben pergetett egy 
barátom szintén csónakból, átszálltam hozzá, 
s megkezdtem a hal fárasztását, ami aztán leg-
alább másfél óráig tartott. Mikor beemeltük a 
csónakba, akkor láttam csak, hogy milyen nagy 

harcsáról van szó, a súlya 42 kilogramm, a hosz-
sza 175 centiméter volt. 

A csalit úgy beszippantotta, hogy a horog a 
torkában akadt meg, a zsinórt el kellett vágnom. 
A kapitális mérete ellenére nem ez a rekord-
harcsám, tavaly egy 60 kilogrammosat fogtam. 
Igaz, akkor tudatosan mentem harcsára a meg-
szokott helyemen, a felszerelésem is kemény 
harcsázó szerelék volt.

A harcsából kaptak a rokonok és a barátok 

is, s minden bizonnyal karácsonykor a családi 
menü étlapján is szerepel majd halétel.

– Sokat horgászom, amikor csak tehetem, 
megyek a Tiszára. Ha csak fél órát vagyok lent, 
s nem fogok semmit sem, az is nagy öröm, a 
Tisza nekem olyan, mint egy terápia: megnyug-
tat, feltölt, új élményekkel leszek gazdagabb, 
hiszen mindig más-más arcát mutatja – tette 
hozzá Juhász Levente. MML

A Magyar Országos Horgász Szövetség operatív irányításának szervezeti felépítése

Egységes horgász-nyilvántartás, 
Magyar Horgászkártya: kulcs a jövőhöz
Az érdekképviseleti-érdek-

védelmi munka mellett 
közfeladatokat és sportági 
szakszövetségi feladatokat is 
ellátó Magyar Országos Hor-
gász Szövetség a 2019. évi 
CIV. törvény felhatalmazása 
alapján 2020. január 1-től 
új keretek között folytatja 
tovább a horgász regisztráci-
ót, kapcsoltan a hiteles hor-
gász nyilvántartás kiépítését. 
A kiépített központi rendszer 
egyre több elektronizált szol-
gáltatást nyújt a jövőben, 
lépésről-lépésre megkönnyít-
ve a horgászok ügyintézését 
és információszerzését egy-
aránt.

A 2018 őszétől a horgász 
regisztráció keretében igényelhető, 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ) által kiadott 
Magyar Horgászkártya (MHK) 
a hatályos jogszabályok alapján 
a nagykorú magyar állampolgár-
ok számára a jogszerű horgászat 
kötelező, másoknak kedvezménye-
ket biztosító opcionális kelléke. 
A kártya egy személyazonosításra 
alkalmas, arcképes igazolvánnyal 
együttesen teszi lehetővé a hor-
gász azonosítását és jogosultságai 
igazolását a horgászati okmányok 
vásárlása és a vízparti ellenőrzések 
során a MOHOSZ által bevezetett, 
a horgászszövetségi közfeladat-el-
látást is támogató Egységes Hor-
gász és Horgászszervezeti Infor-
matikai Szolgáltató és Támogató 
Program (HORINFO) segítségé-
vel. Az MHK bevezetésével rögtön 
kiváltotta a papíralapú horgásziga-
zolványt és a jövőben a HORINFO 
az MHK, mint kulcskártya segít-
ségével lehetőséget ad arra, hogy 

fokozatosan valamennyi horgász-
okmány (állami jegy, területi jegy, 
fogási napló) és egyéb kötelező 
befizetés (ESZH, tagdíj) elektroni-
zálható legyen.

A horgászkártya öt éves érvé-
nyességi időre számított, 2020-
ban is változatlanul 2.200 forintos 

költsége tartalmazza a HORINFO 
rendszerüzemeltetés, az ügyfélszol-
gálati ellenőrzés, a kártyagyártás és 
a posta kézbesítés költségeit, vala-
mint a 27%-os ÁFAt is. Ezen felül 
minden MHK birtokos számára – a 
kártya érvényességi időszakára – 
balesetbiztosítás is rendelkezésre 
áll a horgászat közben, vízparton 
előforduló személyi sérülésekre. 
További szolgáltatásként a kár-
tya felmutatásával kedvezményes 
mobiltelefon és mobilinternet elő-
fizetési csomag érhető el a Magyar 
Telekom kínálatából, illetve a 
kártyabirtokos számára az Union 
számos személyi biztosítási díj-
kedvezményt is felkínál. 

A MOHOSZ a későbbiekben 

tovább kívánja szélesíteni a kár-
tyához kötött kedvezmények körét, 
illetve a tervek szerint egyéb 
módon is ösztönzi majd a hor-
gászokkal történő sikeres együtt-
működést. A HORINFO elektro-
nikus adatbázisa már jelenleg is 
tartalmazza a regisztrált horgászok 

egyes személyi adatait, megadott 
elérhetőségüket, egyesületi tagsági 
viszonyaikat, horgászvizsga-előz-
ményeiket; kezeli a horgásznak 
kiadott állami horgászjegyeket, sőt 
már itt történik a 2019. évi fogási 
napló adatainak rögzítése is. Az 
adóazonosító jel száma (és az adó-
igazolvány képe), mint egyedi adat 
nagymértékben támogatta a hiteles 
adatbázis kialakítását, s a korábbi, 
a NAIH felé tett horgászszövetségi 
vállalásnak megfelelően ezen sze-
mélyes adat a HORINFO rendszer-
ben rögzített adatok köréből az év 
végével törlésre is kerül. 

2020. január 1-től – a törvényi 
adatkezelési felhatalmazás alapján 
- pedig elindul az új eljárás szerinti 

regisztráció, de ez a feladat csak 
a rendszerbe eddig még be nem 
jelentkezett horgászokat érinti. A 
jövő év folyamán szintén lehetővé 
válik az elektronikus támogatású 
– 2019-től ingyenessé vált – álla-
mi horgászvizsgáztatás, valamint 
a horgászszervezetek segítségé-
vel a területi jegyek egyre szé-
lesebb körének online és offline 
értékesítése is. A halállomány és 
a jogkövető horgászok védelme 
érdekében a hivatásos halőrök szá-
mára biztosított mobilapplikáció 
segítségével a horgász személyi 
profiljában tárolt valamennyi adat 
és jogosultság hamarosan könnyen 
ellenőrizhetővé válik, így mindez 
megkönnyíti az ellenőrzést és az 
eltiltások kezelését is az elkövet-
kező években. 2021-től már az 
állami horgászjegyek is elektroni-
kusan kerülnek értékesítésre és a 
tervek szerint működni fognak a 
HORINFO közösségi felületei is.

A MOHOSZ és a kizárólagos 
tulajdonát képező, közfeladat-ellá-
tási közreműködő Horgászjegy Kft. 
kötelessége és felelőssége, hogy az 
átvett állami feladatok elvégzése a 
horgászok és a horgászszervezetek 
érdekeit együttesen, hatékonyan 
szolgálja. Ha mindezt a kor köve-
telményeinek megfelelő informati-
kai és technológiai megoldásokkal, 
a szolgáltató és non profit jelle-
get erősítve sikerül megvalósítani, 
akkor a gyakorlatban is egyszerűb-
bé válhatnak a horgászok egyesü-
letekkel, vízterületekkel kapcsola-
tos további döntései, s még több 
idő maradhat a horgászatra.

Köszönjük, hogy már több, mint 
557.000 horgász rendelkezik érvé-
nyes regisztrációval Magyarorszá-
gon!

MOHOSZ Elnöksége

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében! 

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Még több egységes megjelenésű 
halőri gépjármű szolgál a mai 
naptól a magyar vízpartokon

Jó Tudni! Fogási napló leadási határideje 2020. 02. 28.
Fel szeretnénk hívni a figyel-

meteket arra, hogy közeledik 
a Fogási napló leadási határideje 
(2020. február 28.) és már jó néhá-
nyan le is adtátok részünkre, de 
egyet-kettőt hibásan. 

Viszont ebben az esetben is jár a 3.000 
Ft-os bírság, úgymint a február 28. után 
leadott fogási naplók esetében is.

Ennek értelmében, ha nincsen összesítve a horgászattal eltöltött naptá-

ri napok száma illetve, ha a kifogott halak 
mennyisége nincs vízterületenként össze-
sítve a 38. oldalon, ezekben az esetekben

EMELTDÍJAS OKMÁNYT KELL 
KIBOCSÁTANUNK!

 Ez vonatkozik a díjmentesek esetében 
is, tehát a 70 év felettiek illetve a fogya-
tékkal élők 3.300 Ft-ért kaphatják meg az 
állami jegyet! (133/2013. (XII.29.) VM 
rendelet, 35.§. (4a)).

Egyesületi vezető
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Vajai-tó: megfeneklettek az úszólápok

Óév, Újév a horgász szövetségnél
Sok újat hozott ez a 2019-

es esztendő is, de büsz-
kén mondhatom, hogy a mi 
megyénk derekasan helyt 
állt. 

Az egyesületeink először kissé 
félve, de elsajátították mindazt a 
tudást, ami a gördülékeny mun-
kához kellett. Ebben nagy szerepe 
volt szövetségünknek, mind az iro-
dai dolgozóknak, mind az elnök-
ségnek. Kolleganőim telefonon, 
e-mailben, igény szerint szemé-
lyes tanácsadással, fáradhatatlanul 
adták át az új dolgokat. Az Elnök-
ségi tagok pedig az egyesületi köz-
gyűléseken válaszoltak a felmerült 
kérdésekre, hiszen a 2019-es évtől 
több mint 100 ponton változott a 
halgazdálkodási törvény is, mint 
tudjuk. 

Egész évben folyt a munka mind 
a vízpartokon, mind az adminiszt-
rációs területeken, továbbá a szak-
bizottságok is minden évben sokat 
hozzá tesznek a szövetség jó hírne-
véhez, megítéléséhez, ezáltal ered-
ményeink alakulásához. Ezúton 
szeretném is mindenkinek meg-
köszönni a 2019-es évi munkát. 
Köszönjük továbbá az egyesületi 
vezetőknek az együttműködést és 
a forgalmazási pontokon dolgo-
zóknak is, akikre az idén a hor-
gászkártya regisztráció során több 
munka hárult. 

Eredményes évet zárhatunk
A sok munka viszont úgy gon-

dolom, hogy meghozta gyümöl-
csét. Büszkén mondhatom, hogy 

sikerült, eredményes évet zárha-
tunk a jelenlegi számok alapján. 
2019-ben több sikeres pályázatot 
is tudhatunk magunk mögött, ami 
a MOHOSZ támogatásával való-
sult meg. Ilyenek voltak a hal-
őrzést és halgazdálkodást segítő 
eszközpályázatok és a nemrégiben 
megvalósult halasítási pályázat is. 
A technikai eszközök közül két-
ségkívül a leglátványosabbak az 
egységes megjelenésű, speciális 
felszereltségű és korszerű szolgá-
lati terepjárók és motorcsónakok 
voltak, amelyek, immár két-három 
éve segítik a halőr kollegák mun-
káját. 

Néhány szót ejtenék még a 
jövő évről is: 
Változást tervez a MOHOSZ a 
horgászvizsgáztatásban is. 

A vizsgáztatás jelenleg meg-
szokott formája várhatóan 2020 
második negyedévétől kezdődő-
en megváltozik. A változással a 

megszokott papír, illetve szóbeli 
alapokra épülő vizsgáztatási rend-
szert a KRESZ vizsgákon alkal-
mazotthoz hasonló, elektronikus 
vizsgáztatási rendszer váltja fel, 
amely továbbra is vizsgabizottság 
által felügyelt, jelentkezéshez és 
személyes megjelenéshez kötött 
lesz, de a vizsgahelyszínen bizto-
sítani szükséges az internetelérést 
és a technikai hátteret a vizsgázók 
számára, azonban a vizsgázó akár 
saját eszköze használatával is részt 
vehet a vizsgán. A vizsgamodul a 
HORINFO-rendszer részeként fog 
működni, a vizsgázó saját profiljá-
ba belépve indíthatja el az elektro-
nikus vizsgát a vizsgahelyszínen. 
A sikeres vizsga esetén kiállításra 
kerülő állami horgászvizsga bizo-
nyítvány automatikusan, elektro-
nikus úton kerül kiállításra és a 
horgász profiljához történő hoz-
záadásra. Emellett az elszámolási 
kötelezettséggel kapcsolatos teen-
dők jelentős része is automatizálttá 
válik. Az állami horgászvizsga a 
vizsgázók számára továbbra is díj-
mentes marad, míg a vizsgáztatás-
ra feljogosított horgászszervezetet 
továbbra is megilleti a sikeres hor-
gászvizsgák után járó 1.500 Ft-os 
összeg.

Országos szinten egyébként 
2019. évben eddig, összesen 
20.606 fő tett sikeres állami hor-
gászvizsgát, ennek több mint a 
10%-át a mi megyénkben. 

Az országos jegyek vonatkozá-
sában nem lesz áremelés. A fel-
nőtt országos jegy 74 ezer forint-
ba kerül. Ezen a MOHOSZ és 

valamennyi szövetség kezelésében 
lévő jelentős vizek és a Balaton, 
Tisza tó és a Velencei tó is szere-
pel. Ugyanezen jegy kedvezmé-
nyes változata pedig 54 ezer forint. 
A teljes magyarországi tiszai jegy 
ugyanennyibe, tehát 54 ezer forint-
ba kerül. A versenyzők pedig jövő-
re is olcsóbban juthatnak az orszá-
gos jegyhez, a felnőtt teljesárú: 25 
ezer, míg a kedvezményes jegy 
mindössze 9 ezer forintba kerül. 

Nőtt a taglétszám
2019-ben országos szinten 

tovább nőtt a horgászok száma, 
több mint 570 ezer regisztrált hor-
gászt tart nyilván a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség. 

A megyei taglétszám 21.155 
fő, felnőtt (teljesárú), míg 2018-
ban a felnőtt létszámunk 21 ezer 
fő volt, de ezen túlmenően volt 
még több mint 2 ezer fő ún. 
kedvezményestag, úgy, mint ifi, 
70 éves) Tehát ebben az évben 
sajnos csökkent a megyei létszám. 
A gyerek létszám is csökkent 758 
fővel, (reméljük ők már a felnőtt 
létszámban szerepelnek), összesen 
2.564 gyerek tagot regisztráltunk 
2019-ben. 
Zárásul valamennyi Horgász-
társunknak Boldog Új Eszten-
dőt kívánunk.

Találkozzunk a vízpartokon, 
2020-ban is. 

A Megyei Horgász Szövetség 
Elnöksége és munkatársai nevé-
ben.

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Többen is aggódva jelez-
ték, hogy egyre kevesebb 

víz van a Vajai-tóban, attól 
tartanak, hogy hamarosan 
teljesen kiszárad. Úgy érzik, 
hogy senki sem tesz semmit 
a megmentése érdekében, 
holott több évtizede termé-
szetvédelmi terület.

Pusztulnak az értékek
Félti a tavat a Vaján élő 39 éves 

Kovács Zsolt is, aki gyermekkora 
óta ide járt horgászni.

– Nem értem, miért nem lép fel 
erélyesebben és hatékonyabban a 
megmentése érdekében az állam és 
a Hortobágyi Nemzeti Park igaz-
gatósága, hiszen egy védett terü-
let megy tönkre, ritka és értékes 
növények pusztulnak el. Tavaly 
horgásztam itt utoljára, hiszen a 
partról horgászni már nem lehet, 
csónakkal is csak küszködve lehet 
bejutni a tó közepébe.

Talán mondanom sem kell, hogy 
mind a horgászok, mind a telek-
tulajdonosok fel vannak háborod-
va, hiszen tragikus a látvány, ami 
itt fogadja őket. A kántorjánosi 

oldalon már kiszáradt a tó, pedig 
ott egykoron legalább 1,20 méter 
magas volt a víz.

A víztározó kiszáradásával kap-
csolatban először (Farkas Sándort 
váltó) Imecs Lászlót, a tó hal-
gazdálkodási jogával rendelkező 
Szatmárvidéki Horgászegyesület 
elnökét kerestük meg.

– Sajnos, az nem helyi jelenség, 
hanem országos probléma, hogy a 
globális felmelegedés miatt kiszá-
radnak a csatornák, a tavak. Ez a 
gond jelentkezik a Vajai-víztáro-
zónál is immár évek óta. A nagy 
párolgás miatt továbbcsökkent a 
vízszint magassága, pedig egy kút-
ból próbáljuk pótolni az elpárolgott 
vizet. Sajnos, a vajai főfolyás is 
szinte folyamatosan száraz, onnan 
sem jön utánpótlás.

A tó feneke már látható
A mélyebb részek, a vajai és az 

őri oldal még víz alatt van, máshol 
azonban a tó feneke már látható. 
Ez a tó egykoron az úszólápokról 
volt ismert, de már azok is meg-
feneklettek az alacsony vízben. 
A vízszint magassága az egyhar-
madára csökkent, s a korábban 
75-77 hektár vízfelületet elérő tó 
jelenleg 20-25 hektár lehet, pedig 
van most egy önkormányzati fúrott 
kút, ahonnan utánpótlást kap a tó 
– magyarázta az egyesület elnöke, 
aki augusztus 10. óta tölti be ezt a 
tisztséget.

– Szerencsére a vízszintcsökke-
néssel nem járt együtt a halpusz-
tulás. A Magyar Országos Horgász 
Szövetségnél pályáztunk egy nagy 

teljesítményű vízforgatóra, ami 
oxigénnel dúsítja majd a vizet. 
A kút 16 fokos vize egyébként 
nyáron hűti, télen pedig melegí-
ti a víztározó vizét. A csöveket 
úgy alakítottuk ki, hogy a víz egy 
része a partnál folyik a tóba, a 
másik részét pedig 90 méter hosz-
szan bevezettük a tó közepébe. A 
keringetésnek köszönhetően a tó 
nem fagy be télen, oxigéndús lesz 
a víz a halak számára.

Megkérdeztük Tisza Sándort, 
Vaja polgármesterét, tud-e még 
valamit tenni az önkormányzat a 
tó megmentése érdekében. – Az 
önkormányzat már eddig is megtett 
mindent a tóért, hiszen amikor a 
Hortobágyi Nemzeti Park szivaty-
tyúja végképp felmondta a szolgá-
latot, több millió forintért fúrattunk 
új kutat, illetve az igazgatóság-
gal együtt mi is hozzájárulunk a 
működtetés költségeihez.

Vízi tanösvényt terveztek…
– A várost és az önkormányza-

tot különösen kedvezőtlenül érin-
ti a vízszint csökkenése, hiszen 
folyamatban van egy nagyszabású 
turisztikai pályázat, s az egésznek 
semmi értelme, ha üres gödör mel-
lé épül egy kilátó vagy egy turisz-
tikai központ. A tervezett vízi tan-
ösvény pedig meg sem valósítható 
ilyen kevés víz esetén – mondta a 
város vezetője. – Most azért tár-
gyalok, egyeztetek a nemzeti park 
igazgatóságával, hogy a jelenlegi 
1600 l/perc kapacitású szivattyút 
cseréljük ki 2500 l/perc kapacitású 
szivattyúra. MML

Szabálysértés, de akár bűncselek-
mény is lehet, ha valaki részegen 
vízi járművet vezet. 

Az emberek többsége tisztában 
van vele, hogy gépkocsit ittasan 
vezetni nem szabad, mert bünte-
tés jár érte, és természetesen rend-
kívül balesetveszélyes. – Azt már 
kevesebben tudják, hogy ez a tiltás 
nemcsak a gépkocsikra, hanem a 
vízi járművekre is vonatkozik. Aki 
ugyanis gépi meghajtású (motoros) 
vízi járművet – például motorcsóna-

kot, kishajót, jet skit – vezet ittasan 
úgy, hogy a vérében öt ezreléknél 
nagyobb az alkohol koncentráci-
ója, az bűncselekményt követ el, 
ha ennél kevesebb alkohol van a 
vérében, akkor pedig szabálysér-
tést – mondta dr. Szilágyi László, a 
megyei főügyészség sajtószóvivője. 
– Fontos azt is tudni, hogy aki nem 
motoros vízi járművet vezet ittasan, 
az is szabálysértést követ el, azaz 
csónakázni, vízibiciklizni sem lehet 
ittasan.

Motorcsónakot sem lehet 
ittasan vezetni

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség elbírálta a horgász-
szakkörök témában benyújtott 
pályázatot és elfogadta azt. A 
foglalkozáshoz szüksé-
ges eszközöket, anya-
gokat és segédlete-
ket várhatóan csak 
december hónapban 
fogja kiküldeni. A 
pályázatban már 
november hónapban 
beterveztük az első 
foglakozást. Ehhez küld-
tem egy kis segédanyagot, amely 
segíthet a gyerekekkel való talál-
kozást izgalmassá tenni – ha 
szükséges, használjátok. Amit 
kérek, hogy ne az információ 

tömkelegét zúdítsátok a leendő 
kis horgászokra, hanem legyen 
az egy jó hangulatú foglalkozás, 
ahová szívesen visszajönnek. A 

csatolt anyag ezt lehetővé 
teszi, meséljetek nekik 

a horgászat élményé-
ről és hallgassátok 
meg Őket is. A jövő-
ben igyekszem min-
den foglalkozás előtt 
küldeni valamilyen 

kis segítséget! Jó mun-
kát és sok sikert kívánok 

mindenkinek!
Biri Imre

Horgász-suli programvezető
e-mai: biri.imre@freemail.hu

tel.: 06 30 367 6355

Kedves Egyesületi 
Vezető, Szakkörvezető! A párolgás miatt annyira lecsökkent a Vajai-tó vize, hogy több helyen már száraz a meder

2019. december 28-án tartotta a Máriapócsi 
Horgász Egyesület az évzáró pergető ver-
senyét, és az elhunyt horgásztársakról való 
megemlékezést. 

A Panachidával emlékeztünk meg (itt 

is szeretnénk köszönetet mondani Orosz 
István kegyhely igazgatónak), ezt követő-
en elhelyeztük az emlékezés mécseseit és 
virágait.

A versenyen a zord időjárás ellenére is több 

mint egy tucat résztevő mellett a legeredmé-
nyesebb Tisza Balázs lett. Ezúton is szeret-
nénk valamennyi Horgásztársnak, barátnak, és 
ismerősnek Boldog Új Esztendőt Kívánni!

Máriapócsi HE vezetése

Megemlékezés és évzáró pergető verseny
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Egyre többször fordul elő, hogy 
a nagyobb méretű halakat ellop-
ják a természetes vizekből – per-
sze nem azért, hogy eladják és 
feldolgozzák, hanem azért, hogy 
növeljék a halastavak reklámérté-
két. Egy-egy méretes hal értéke, 
akár közel egymillió forintra is 
rúghat, a hatóság szerint azonban 
nagyon kevés eset derül ki - írja a 
HelloVidék.hu. 

Az elmúlt időszakban több 
illegális haláttelepítést leplezett 
le a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Állami Halőri 
Szolgálata (ÁHSZ). Legutóbb a 
Duna Adonyi-mellékágából egy 
20 kilogrammnál nagyobb töme-
gű ponty került az egyik Fejér 
megyei horgásztóba, tavaly pedig 
a Tisza-tóból került egy méretes 
hal egy Pest megyei horgásztóba. 
Egy másik esetben a Közép-Ti-
száról egy abádszalóki kerti tóba 
illegálisan áttelepített nagytestű 

pontyot szállíttatott vissza eredeti 
élőhelyére a Nébih Állami Halőri 
Szolgálata - olvasható a portálon.

A természetes vizeinkben élő 
ponty jogszabályban meghatározott 
halgazdálkodási értéke 100 gramm 
egyedsúly felett alapesetben 1000 
forint/kilogramm. Azonban, ha a 
halat a napi kifogható darabszámot 
meghaladó mértékben, vagy fajla-
gos tilalmi időben jogosulatlanul 
fogták ki, vagy a helyi horgász-
rendben felső méretkorlátozással 
védik, akkor a halgazdálkodási 
érték példányonként 15 ezer forint/
kilogramm. Ez alapján például, 
ha egy halgazdálkodásra jogosult 
a helyi horgászrendjében előírja, 
hogy 15 kilogramm feletti ponty 
nem vihető el, akkor egy 20 kilo-
grammos egyed halgazdálkodási 
értéke 300 ezer forint.

A feketepiacon egy 20-30 kilo-
gramm súlyú ponty 700-800 ezer 
forint körül cserél gazdát. Ennek 

az az oka, hogy egy egyed 15-20 
év alatt érheti el ezt a méretet. 
Ugyanakkor a horgászok szívesen 
mennek azokra a vízterületekre, 
ahol kapitális méretű halak fogha-
tóak. A horgásztavak kezelői leg-
többször a vízterület gyors „fel-
futtatása” érdekében vásárolnak 
fel nagytestű pontyokat a horgá-
szoktól. Pontos információ nincs 
arról, hogy milyen mértékeket ölt 
ez a jelenség.

Az állami halőrök figyelik a 
különböző nyilvános online felü-
leteken megjelenő hasonló tar-
talmú posztokat, az első esetre 
is például egy közösségi oldalon 
figyeltek fel. Amikor az ÁHSZ 
az első nagytestű pontyot visz-
szaszállíttatta eredeti élőhelyére, 
több ezer horgász osztotta meg 
az erről szóló cikket. Ennek a 
sikeres akciónak is köszönhető, 
hogy megnőtt a horgászok bizal-
ma a Nébih iránt, s azóta folya-

matosan érkeznek bejelentések az 
allamihalor@nebih.gov.hu e-mail 
címre.

Ez idáig 7 hasonló bejelentést 
kaptak, három esetben már visz-
szakerült eredeti élőhelyére az 
érintett egyed, két ügy még folya-
matban van, két esetben pedig 
nem áll rendelkezésre olyan fény-
kép, amely alapján a hal azo-
nosítása megtörténhetne. A fenti 
okból azt javasolják a horgászok-
nak, hogy a nagytestű pontyokat a 
kifogást követően mindkét oldal-
ról fényképezzék le, szükség ese-
tén ezzel is segítve a könnyebb és 
egyértelmű azonosítást. Az esetek 
nagy részében a halat értékesítő 
horgász kilétét nem sikerül feltár-
ni. A horgásztó kezelője részére 
a legnagyobb szankció az, hogy 
az érintett egyedet a hatóság zár 
alá veszi, és annak kiadásáig a 
vízterületen a pontyhorgászatot 
megtiltja.

Egyre többen riasztják a hatóságot

MAGAZINVillantó IMPRESSZUM

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

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

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

Nyomás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN 1785-8607

PONTY: november 12-én, üzemter-
ven felüli kétnyaras ponty telepítésé-
re került sor a Megyei Horgász Szövet-
ség kezelésében lévő Tiszába és víz-
rendszerébe, tiszalöki és tiszaberceli 
kihelyezéssel, összesen 980 kg 
mennyiségben. Szintén kétnyaras 
ponty került a Keleti-főcsatornába, 
Tiszalöknél és a Királyér, Selypes ér 
vízterületekbe Tiszadobnál, összesen 
220 kg. November 12-én a Tisza folyó-
ba, Tiszalöknél még 200 kg egynyaras 
fogassüllőt is kihelyeztek.
December 9-én, üzemterven felüli 
kétnyaras ponty telepítését végezték 
el a Megyei Horgász Szövetség keze-
lésében lévő Tisza és vízrendszerébe, 
Tiszabercel, Dombrád és Záhony hely-
színeken, összesen 4.600 kg meny-
nyiségben.

* * *
CSUKA: november 11-én, üzemterven 
felüli egynyaras csuka-telepítés volt a 
Megyei Horgász Szövetség kezelésé-
ben lévő Tiszába és vízrendszerébe, 
Dombrádi kihelyezéssel, 200 kg meny-
nyiségben. E mellett 100 kg egynyaras 
csuka a Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba, és szintén 100 kg a Tiszadobi 

holtágba kerül kihelyezésre.
PONTY: a Megyei Horgász Szövetség 
november 8-án, a kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
625 kg üzemterven felüli háromnya-
ras pontyot helyezett ki.

* * *
MENYHAL: A tavaszi menyhal-te-
lepítést követően, október 24-én 
ismét üzemterv szerinti egynyaras 
menyhal-telepítést végzett a Megyei 
Horgász Szövetség kezelésében lévő 
Alsó-Felső Tiszába és vízrendszerébe, 
Vásárosnaményi kihelyezéssel, össze-
sen 5 ezer darabot.

Szövetségi telepítések Át nem vett horgászkártyák

Behódolt a Tisza a fanyűvőknekVeszélyes hal 
jelent meg 

Magyarországon

Értesítjük Önöket, hogy a 
MOHOSZ-hoz visszaküldött, 
át nem vett horgászkártyákat, a 
MOHOSZ lakóhely szerint leválo-
gatta és eljuttatta a Megyei Szövet-
ségekhez. Így Szövetségi Irodánk-
ban több mint 100 Magyar Hor-
gászkártya átvételre vár. Kérjük, 
aki nem kapta még kézhez kártyá-
ját, jelezze felénk, mert lehetséges, 
hogy már itt van az irodában. Tele-
fonszámunk: 42/411-372.

Emlékeztetőül jelezzük, hogy a 
Horgászkártya egy biztosítást is 
tartalmaz, az alábbiak szerint:

A még nyugodtabb horgászat 
biztosítása érdekében, minden hor-
gászkártyával rendelkező horgász 
a Magyar Horgászkártya kiváltá-
sával az UNION Vienna Insurance 
Group Biztosító Zrt. Horgász Bal-
esetbiztosításának biztosítottjává 
válik. A balesetbiztosítás bizonyos 
feltételek megléte esetén a nap 
24 órájában nyújt fedezetet a hor-
gászat közben bekövetkezett bal-
esetekre. Ezt a biztosítást ki lehet 
bővíteni családtagokra, kombinálni 
egyéb baleseti, életbiztosításokra. 
Csatoljuk a baleseti kárbejelentő 
lapot is, bár kívánjuk, hogy ne 
legyen rá szükség.

Továbbá kedvezményes 

T-Systems Díjcsomagot biztosít a 
horgászoknak: 2018. szeptember 
1-je óta minden horgászkártyával 
rendelkező horgász számára elér-
hető a T-Systems speciális Horgász 
Díjcsomagja, mely kedvezményes 
díjszabású hang- és mobilinternet 
előfizetést tesz lehetővé a horgá-
szok számára. A kedvezményes 
díjcsomagok bármely Telekom 
üzletben aktiválhatók a Magyar 
Horgászkártya bemutatásával.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
megnyílt a Horgászkártya újragyár-
tásának lehetősége, azon horgászok 
részére, akik elvesztették, megron-
gálódott, adathibás, esetleg névvál-
tozás történt, stb. Az újra igénylés 
módja: a csatolt nyomtatványt kell 
kitöltenünk, a horgásszal aláíratni 
és beszkennelés után e-mail-ben 
megküldeni az ugyfelszolgalat@
horgaszjegy.hu címre. Ezt köve-
tőn nekünk már semmi teendőnk 
nincs, az ügyfélszolgálat felveszi a 
horgásszal a kapcsolatot. Az újra-
gyártásért legtöbb esetben fizet-
ni kell, 2.200 Ft-ot, melyet csak 
bankkártyás fizetéssel oldhat meg 
a horgász, a saját profiljába belép-
ve online. De erről a horgászt az 
ügyfélszolgálat majd értesíti. 

Szövetségi Iroda Szenvedélyes rágcsálók telepedtek 
meg a folyó szatmár-beregi szaka-

szának partján.

Egykor Magyarországon is őshonos volt, de 
élt itt természetes ellensége is, mint például a 
szürke farkas. Ám a

hódokat kipusztítottuk a Kárpát-medencében 
is bőrükért, bundájukért, hogy aztán évekkel 
ezelőtt mesterségesen visszatelepítsük.

– No és mit csinált a hód jó dolgában? Hát 
elszaporodott – válaszolja meg a saját költői 
kérdését a túrakajakjából a

Tiszát Tarpától Tivadarig lelkesen szemmel 
tartó Kelemen Béla. A magát a „természet kéz-
művese”-ként aposztrofáló, ma Kisarban lakó 
tarpai férfiú nemrég észlelte az állat hódítását: 
– Napjaink jelensége, hogy a Kárpátok – a 
klímaváltozás miatt – épp száradó-félben lévő, 
vizes élőhelyeiről leköltözik hozzánk, és csupa 
életösztönből öles fákat döntöget a Tiszába vagy 
a töltés felé, mert ugye ennie, rágnia kell.

Okosan tesszük hát, ha újra kezdünk megis-
merkedni régi-új barátunkkal:

– Az európai hód nem épít hódvárakat, és 

gátakat is csak ritkán emel, vackát inkább a 
partfalban ássa ki. Az akár tizenegy méteres 
hosszúságot is elérő folyosórendszer bejárata a 
vízből nyílik. A lakóüreg átmérője 50–80 centi-
méteres, itt 5–8

állat (egy szülőpár, a tavalyi és az idei alom) 
él. A család kisebb állandó territóriumot tart 
fenn a vízpart mentén, melynek határait szagjel-
zésekkel jelölik ki. Vándorlásra táplálékszűke 
esetén szánja rá magát. A faj kizárólag növényi 
eredetű táplálékot (lágyszárúakat, fakérget és 
leveleket) fogyaszt, rágásnyomai árulkodnak 
jelenlétéről. Rágásra metszőfogai folyamatos 
növekedése miatt is szükség van. Ha védendő 
fáink vannak a hód élőhelyén, télen etessük őket 
faforgáccsal.

A hódok kiválóan úsznak. Bundájukat a vég-
bélnyílás körül elhelyezkedő két szagmirigy 
váladékával teszik vízállóvá, farkukkal kormá-
nyoznak, úszóhártyás lábaikkal pedig előrelökik 
magukat a vízben. Hátsó lábaik második karma

speciális bundatisztító karommá módosult. 
Egymással füttyögéssel, szagjelzésekkel és 
farokcsapkodással kommunikálnak, ez utóbbi-
val a veszélyre hívják fel a figyelmet.  GB

Újabb jövevény-
fajt azonosítot-

tak a horgászok a 
magyar vizekben.

Újabb nem őshonos 
halat fogtak a magyar-
országi vizekben: ketten 
is kifogtak egy furcsa, 
sárgás-olajzöldes színű 
halat az Ipolyból még 
májusban. A haltani 
szakértők most azono-
sították a jövevény fajt, 
a délkelet-ázsiai sárga 
tüskésharcsát – vette 
észre a 444 a Magyar 
Haltani Társaság hírét. 

A kifogott példányok 
nem megunt akváriumi 
halak lehetnek, ugyanis 
Európa több pontján is 
megtelepedtek már. A 
Duna németországi sza-

kaszán 2018 óta bizto-
san jelen van a faj egész 
komoly állománnyal, 
Bajorországban pedig 
már nem is számít ritká-
nak. Bár az akvaristák 
16-25 fokos vizet java-
solnak a tartására, kide-
rült, hogy jóval alacso-
nyabb hőmérsékleten is 
képes túlélni, sőt szapo-
rodni és terjedni is.

A sárga tüskésharcsa 
alakja és mérete hason-
ló a törpeharcsáéhoz, 
de farokúszója mélyen 
bemetszett. Eredeti-
leg Délkelet-Ázsiá-
ban honos, Vietnamtól 
kezdve Laoszon, Kínán 
és Koreán át az Amur 
vízrendszeréig, álló- és 
folyóvizekben egyaránt 
előfordul.

Ébredés tavasszal. Köd a Harangodi-tó üres, kiszáradt 
medret, végtelennek tűnő földöntúli tájat találhat az erre vetődő. Ébre-
dés tavasszal.

Vandálok a Bujtosi tónál. Miért csinálják? Senki sem 
tudja megállítani a Bujtos városligeti szándékos rongálókat? Felhábo-
rító!

Rendőrségi Ügyelet:  107, 112, +36/56-501-600
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj:  +36/47-352-677
 +36/30-663-9576
Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény:  +45/470-422
 +30/663-9572
Tiszaújváros körzeti megbízott:  +36/30-663-9578
Tiszalök körzeti megbízott:  +36/30-782-7857
Vásárosnamény körzeti megbízott:  +36/30-782-7907
Záhony körzeti megbízott:  +36/30-663-9575
Dombrád körzeti megbízott:  +36/30-782-7935

Amennyiben balesetet szenved, vagy segítéségre van szüksége, 
továbbá ha bűncselekményt illetve szabálysértést észlel, hívja a fel-
tüntetett telefonszámok egyikét.

Lehetőségekhez képest az alábbi adatokat szükséges megadni:
– okozó jármű típusa, színe, nyilvántartási száma
– a vezető személyről leírás
– pontos helyszín
– jogsértés esetén esetlegesen fénykép, vagy videó felvétel

Elérhetőségek:

Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
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Menyhal. A tavaszi meny-
hal-telepítést követően, október 
24-én ismét üzemterv szerinti 
ötezer darab egynyaras meny-
hal-telepítést végzett a Megyei 
Horgász Szövetség kezelésében 
lévő Alsó-Felső Tiszába és víz-
rendszerébe.

Tiszateleken élő Juhász 
Levente 42 kg-os harcsája a 
Tiszából.

Változó díjak
Az Agrárminisztérium részére benyújtott jogszabály-módosítási 

javaslatnak megfelelően – 2019. december 31-i hatályba lépéssel ter-
vezetten – az állami horgászjegy és az állami halászjegy ára a 2020. 
évtől kezdődően 3000 Ft-ra, a fogási napló díja 300 Ft-ra emelkedik. 
Az egységes szövetségi hozzájárulás nem változik, 2 ezer forint. Így a 
teljes árú felnőtt állami horgászokmány: 5.300 Ft-ba kerül majd, 2020-
tól. A gyerekek és a 70 éven felüliek számára pedig 300 Ft-ba. Turista 
állami horgászjegy díja 2000 Ft maradna.

Drótár László Tiszalökön a Tiszából fogta ezt a gyönyörű 9.54 
kg-os csukát, október 26-án, 11 óra környékén, csónakból, villantóval.

Horváth József 4,1 kg-os „kisebb” csukája a Rakamazi Nagy-
Morotvából.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk!

Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége 
www.villantomagazin.com

M
EGYEI   KÖZHASZNÚ

H
ORGÁSZ   SZÖVETSÉG

Horváth István Császárszálláson akasztotta meg ezt a 2,8 
kg-os pontyot.

Horgászokmány otthonról. Tovább folytatódik a 
horgászokmányok digitalizálása, 2020-tól bevezető jelleggel a területi 
jegyeket is a HORINFO program segítségével lehet majd váltani, de 
2021-től minden vízkezelőnek ily módon kellesz az engedélyeit for-
galmazni. 2020-ban oktatásokat szervez majd e tárgyban a MOHOSZ, 
hasonlóan a tavalyi évhez, a horgászkártya regisztráció elsajátításához. 
Cél, hogy 2021-től minden horgász akár otthonról, online formában is 
kiválthassa a horgászatához szükséges összes horgászokmányát.

Ivadékmentés. A szövetség dolgozói több alkalommal 
végeztek ivadékmentő halászatot az erre alkalmas helyszíneken.

Tisza Balázs téli 
fogása. /16.

Tisztelt Horgásztársak!

Szeretettel köszöntök 
mindenkit a Sporthor-

gász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Köz-
hasznú Szövetsége Elnöksé-
ge nevében!

Nagyon mozgalmas évet tudha-
tunk magunk mögött, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az a több 
mint 570 ezer regisztráció országos 
viszonylatban, melyből a megye 
horgászai is méltóképpen kivet-
ték a részüket. Növekszik tehát a 
horgásztársadalom, ami örvendetes 
tény, mert néhány évvel ezelőtt 
az akkori mintegy 350 ezer fős 
nyilvántartott létszám mellett senki 
nem gondolta volna, hogy ilyen 
tartalékok vannak ezen a területen. 
Úgy érzem, hogy a javuló feltéte-
lek, fogási lehetőségek okán egyre 
többen keresnek kikapcsolódást 
a vízpartok mellett. A megyénk 
egyik legnagyobb potenciálja a ter-
mészetes vizek, melyek jelentős 

részén a megyei szövetség gaz-
dálkodhat. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ezt a nemes 
és szép feladatot minél hatéko-
nyabban végezhessük. Nemcsak 
őrizzük, védjük, telepítjük, minden 
más módon próbáljuk fejleszteni 
a halállományt, legyen az ivadék-
mentés, kárókatona vagy invazív 
halfajok gyérítése. 

Próbálunk erre a területre minél 
több forrást összpontosítani és fej-
leszteni mind az eszköz, mind a 
személyi állományunkat. Tudom, 

hogy semmilyen áremelés nem 
lehet népszerű, de sajnos az idén 
egy kicsit mélyebben kell belenyúl-
ni a pénztárcába a horgászoknak is. 
Gondolok itt az Állami horgász-
jegy (egységes Állami Horgász-
okmány) árának 1 ezer forinttal 
történő drágulására, ami némileg 
időszerű volt már, hiszen közel 
10 éve nem emelkedett az ára, 
viszont napjainkra már önmagá-
ban is horgászatra jogosít. Az igaz, 
hogy csak olyan vízterületen lehet 
vele horgászni, ami nem minő-
sül nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületnek, és az is igaz, hogy 
őshonos halat nem lehet elvinni, de 
az invazív halakra bátran horgász-
hatunk birtokában. 

Az ára is jó helyre kerül véle-
ményem szerint, hiszen az árbe-
vételével a MOHOSZ rendelkezik 
majd, és elkülönített pénzalapként 
az alábbi célokat szolgálja majd: 

– Horgászutánpótlás nevelés 
(horgásztáborok, iskolai és egyesü-
leti szakkörök, horgászversenyek).

– Horgászsport támogatás és fej-

lesztési program (normatív sporttá-
mogatás, rendezvény támogatások, 
magyar csapat támogatási rend-
szere)

– Halőri eszközbeszerzés 
(egyenruha, informatikai eszkö-
zök, szolgálati járművek, technikai 
eszközök)

– Halgazdálkodást és eszköz-
beszerzést támogató alap (ősho-
nos halfajok telepítése természetes 
vizeken bekövetkezett halpusztu-
lások által okozott károk mérséklé-
se), és még sok más egyéb hasznos 
dolog és cél, amit helyszűke miatt 
nem tudok felsorolni. 

Azt gondolom, hogy az egyesü-
letekre is kiterjesztett támogatási 
rendszer eddig soha nem látott fej-
lesztési lehetőségeket hoz majd, 
melyből a megyében is szeretnénk 
kivenni a részünket.

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nok sikeres pályázati munkát a 
tagegyesületeinknek, Boldog Új 
Esztendőt, Minden Kedves Hor-
gásztársunknak!

Virág Imre

Méltóképpen kivették a részüket

Ami a 2019-es év fotói küzül kimaradt
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