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Gyermeknapi
Rekord létszámú horgászegye-
sület tartott gyermeknapi hor-
gászversenyt megyeszerte./16.

Valóra vált álom
A Tisza folyóból befogott anya-
pontyokat sikerült a régi klasz-
szikus módszerrel (természetes 
ívatás, védett körülmények 
között) leszaporítani halastavi 
környezetben./5.

A megye egyik 
legszebb 

természetes vize 
a rakamazi 

Nagy-Morotva

Megyei csapatbajnokság
Évek óta a kisvárdai Bágeri-tavak adnak otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak. Az idén csak öt csapat adta le nevezését./9.

Hungarikum lett 
a tiszavirág

Húsz éve történt a katasztrófa
2000. január 30-án százezer köb-

méter cianid és nemesfémtartal-
mú szennyvíz került a nagybányai 
zagytározóból a Lápos folyóba, 
onnan a Szamosba, majd a Tiszába. 

Magyarországon a becslések szerint 
több mint 1200 tonna hal pusztult 
el. Ez csak a jéghegy csúcsa volt, 
hiszen a szennyezés a vízivilág min-
den élőlényét érintette. Úgy tűnik, 

az eltelt időszak begyógyította a 
sebeket és újra csodálatosak a folyó-
ink. Reménykedjünk, hogy soha 
hasonló katasztrófa nem fenyegeti 
vizeinket?/6.Példát mutatnak

Rekord létszámú horgászegyesü-
let tart gyermeknapi horgászversenyt 
megyeszerte. Van, ahol már megtar-
tották és van, ahol csak egy későbbi 
időpontban kerül lebonyolításra. A 
MOHOSZ HUNOP programjában 
kiírt pályázat segítségével az általá-
nos iskolás amatőr versenyzők értékes 
horgász ajándéktárgyakat nyerhetnek. 

A gyermeknapra való tekintettel, a 
horgászegyesületek mindenkinek 
adtak valamilyen apró ajándéktár-
gyat. A sokszor rossz időjárás elle-
nére a kicsik a felnőtteknek is példát 
mutatnak lelkesedésből, kitartásból 
és felkészültségből. Ez is jelzi, hogy 
ebben a digitális, virtuális világban is 
van jövője a horgászatnak.  Biri Imre

Vírus után
Kedves Horgásztársak! 

Örömmel tapasztalom, hogy egy-
re többen hódolnak újra a szenvedé-
lyüknek. Szinte hihetetlen, de volt 
időszak a tavasszal, hogy szinte 
senki sem tartózkodott a vízpar-
ton. Jött a vírus, s nem tudtuk, 
mit tegyünk. Tény, hogy féltünk mi 
is. Féltettük magunkat, a családun-
kat, embertársainkat. A rendeltek, 
a MOHOSZ döntések is segítettek 
a „rend” betartásában és betartatá-
sában. Figyelni kellett az 1,5 méter 
távolságra, nem lehetett versenyt, 
de bármilyen más, a horgászattal 
kapcsolatos rendezvényt sem szer-
vezni, az okmányokat online lehe-
tett beszerezni.  Folyt a 2. oldalon

Elismerés
Köszönjük szépen!
Elismerés és hálás köszö-

net Magyarország Kormá-
nyának és külön köszönet 
Nagy István agrárminiszter 
úrnak, amiért ezekben a 
nehéz időkben több mint 
106 tonna állami interven-
ciós felvásárlású hal tele-
pítésével (mely jelenleg is 
folyamatban van) gazdagí-
tották Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye horgászkeze-
lésben lévő állami tulajdonú 
vizeinek a halállományát!

Szeretettel várjuk a horgászokat
Értesítjük Önöket, hogy 2020. június 15-étől a Megyei Horgász Szövetség irodá-
ja a korábbi, megszokott nyitva-tartásának megfelelően üzemel.

GYERMEKNAPI
horgászversenyek

2020. június 6 és szeptember 18. között

További információkat 
keress a 

Villantó Magazin és az  
egyesületek oldalain. 

Sporthorgász
Egyesületek Megyei

szövetsége

A Mohosz Ifjúsági Szakbizottságának felhívására az alábbi 
egyesületek terveznek gyermek horgászversenyeket:

Szeretettel várunk minden horgászni  
szerető fiatalt versenyeinken!

HE. Neve/vízterülete IDEJE HELYE ÉRDEKLŐDNI
Alkaloida Lombik HE. 2020.06.21 Tiszavasvári Kacsástó 06-30-413 2426
Apagy HE. 2020.06.14 Apagyi Kenderáztató 06-30-551 5291
Beregi Tiszahát HE. 2020.09.18 Laposhadi Holt-Csaronda 06-70-425 9964
Bujtos HE. 2020.06.13 Bujtosi tavak 06-20-374 8010
Cormoran HE. 2020.06.14 Rakamazi Nagy- Morotva 06-30 367 6355
Császárszállás HE. 2020.06.18 Bujtosi tavak 06-70-315 9646
Felsőtiszai Vasutas HE. 2020.06.13 Pásku holtág, Mezőladány 06-30-402 8844
HO-HO. HE. Mándok 2020.06.28 Kisvárdai horgásztó 06-30-250 3448
Holt-Szamos HE. 2020.06.07 Holt-Szamos, Szamossályi 06-70-345 0193
Ibrányi HE. 2020.06.07 Palocsa horgásztó 06-30-392 0461
KEMÉV HE. (Kemév tó) 2020.06.13 Császárszállási Ivató tó 06-20-230 7736
Kis-Tisza HE. 2020.06.06 Túr folyó, Kisar 06-20-925 9235
Kraszna HE. 2020.06.13 Kocsordi Kírva lapos 06-30-841 4886
Milotai Tiszavirág HE. 2020.06.20 Milotai Süllős horgásztó 06-30-777 5407
Máriapócsi HE. 2020.06.20 Máriapócsi horgásztó 06-70-387 2610
Nyírteleki HE. 2020.06.14 Rakamazi Nagy- Morotva 06-20-824 3967
Olcsvai HE. 2020.09.12 Olcsvai Holt-Kraszna 06-30-697 0928
Réti csík HE. 2020.06.28 Holt-Kraszna 06-20-366 4214
Székelyi Víztározó HE. 2020.08.30 Székelyi Víztározó 06-20-933 8308
Téglagyár Üzemi HE. 2020.06.28 Téglagyári bányató 06-20-256 5319
Tiszaparti HE. 2020.06.07 Gávavencsellő, Kacsató 06-70-560 8061
Tisza-Szamosközi HE. 2020.06.27 Szamosújlaki Holt-Szamos 06-20-366 4214
Tisza-Rétköz HE. 2020.06.14 Gávavencsellő, Kacsató 06-30-280-9279
Tiszavirág HE. 2020.09.16 Tiszadobi holtágak 06-20-234 1806
Új Élet HE. 2020.06.28 Tiszalöki Kenyérgyári holtág 06-30-205-2581  
Vasutas HE. 2020.07.05 Orosi 1. sz. horgásztó 06-30-255-5240

Gyermekek jelentkezését várjuk 7-14 éves kor között
Horgászegyesület 

neve Tanoda ideje Tanoda helye Érdeklődni

Apagy HE. 2020.07.18-19. Apagyi Kenderáztató 06-30-551 5291

Bujtos HE. 2020.07.31-aug.1. Bujtosi tavak 06-20-374 8010

Cormoran HE. 2020.08.06-07. Rakamazi Nagy- Morotva 06-30 367 6355

Császárszállás HE. 2020.06.18 Bujtosi tavak 06-70-315 9646

HO-HO. HE. Mándok 2020.08.13-14. Kisvárdai horgásztó 06-30-250 3448

KEMÉV HE. 2020.08.06-07. Császárszállási Ivató tó 06-20-230 7736

Kis-Tisza HE. 2020.08.21-22. Túr folyó, Kisar 06-20-925 9235

Kraszna HE. 2020.07.16-18. Kocsordi Kírva lapos 06-30-841 4886

Levelek HE. 2020.07.13-14. Leveleki Horgászparadicsom 06-20-438 9757

Nyírteleki HE. 2020.08.06-07. Rakamazi Nagy- Morotva 06-20-824 3967

Tiszaparti HE. 2020.07.21-22. Gávavencsellő, Kacsató 06-70-560 8061

Tiszavirág HE. 2020.07.10-11. Tiszadobi holtágak 06-20-234 1806
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HORGASZ TANODAK

A MEGYEBEN

Ingyenes rendezvények 9-16 óra között!

Szeretettel várjuk Önöket:
Hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken:  7.30-16.00 óráig,
Szerdán pedig hosszított nyitva 
tartással:  7.30-tól-18.00 óráig.
Jó egészséget és sok szép nyári 
horgászélményt kívánunk min-
den kedves horgásztársunknak!
Megyei Horgász Szövetség elnök-
sége és munkatársai nevében:

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató
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Bár a vírusos időszak alatt 
sok minden bizonytalan 

volt, egy viszont nem: a szö-
vetség elvégezte a tavaszi és a 
nyár eleji telepítéseket a keze-
lésében lévő vízterületeken:

A Tisza folyó és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatorná-
ba március 2-án és 3-án 4.990 
kg egynyaras ponty került kihe-
lyezésre Záhony, Tiszabercel és 
Tiszalök helyszíneken.
A tavasz közeledtével, március 
13-án, piaci (háromnyaras) pon-
tyot telepített a szövetség a kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba 1.000 kg mennyi-
ségben, valamint az Oláhréti-táp-
csatornába 100 kg és a tiszadobi 
holtágba 500 kg az üzemtervi elő-
írásoknak megfelelően.
Tovább folytatódtak a tavaszi tele-
pítések a szövetség kezelésében 
lévő vízterületekbe, így az Alsó-
Tisza és vízrendszerébe március 
16-17-18-án 2.750 kg kétnyaras 
ponty került, Tuzsér, Tiszabercel 
és Tiszalök helyszíneken. Továb-
bá a Felső-Tiszába és vízrendsze-
rébe 1.051 kg kétnyaras ponty, 
Vásárosnaménynál a Tisza folyó-
ba, Sonkádnál a Túr folyóba, 
Olcsvánál a Szamos folyóba és 
Kocsordnál a Krasznába. Szintén 
kétnyaras pontyot telepítettünk még 
a Keleti-főcsatornába Tiszalöknél 
60 kg mennyiségben. A mátyusi 
Rózsás-holtágba 100 kg-ot, az 
Oláhréti-tápcsatornába 134 kg-ot, 
a tiszadobi holtágba 525 kg-ot, a 
Selypes-ér, Király-érbe 200 kg-ot, 
Eperjeske Horgasztóba 100 kg-ot, 
valamit a timári Pap-morotvába 60 
kg-ot tettünk.
A Felső-Tisza és vízrendszerébe 
március 24-én további 1.600 kg 
kétnyaras ponty került kihelye-
zésre, Vásárosnaménynál. Szintén 
kétnyaras pontyot telepítettünk 
még a Keleti (Lápi)-csatornába 
Nagyecsednél 120 kg mennyiség-
ben, és a Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba 1.280 kg-ot.
Március 30-án további piaci, 
(háromnyaras) ponty telepítésére 
került sor a szövetség kezelésében 
lévő Császárszállás-Oláhréti víz-
tározóba 1.000 kg mennyiségben, 
valamint a tiszadobi holtágba 550 
kg, és a Keleti-övcsatornába 150 
kg mennyiségben az üzemtervi 
előírásoknak megfelelően.
A Tisza folyó és vízrendszerébe, 
április 7-én 100 ezer db előne-

velt csuka ivadékot helyeztünk ki 
Dombrád, Tiszabercel és Tiszalök 
helyszíneken.
Április 29-én üzemterv szerinti 
500 kg horogérett, háromnya-
ras ponty telepítésére került sor 
a Megyei Horgász Szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. 
Április 27-28-án üzemterv szerinti 
60 ezer darab előnevelt meny-
hal kihelyezését végeztük el a 
Tisza folyó és vízrendszerébe, 
Vásárosnamény, Záhony, Tisza-
ber cel és Tiszalök helyszíneken.
A Tisza folyóba és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatornába 
üzemterv szerinti 50 ezer db elő-
nevelt csapó sügér ivadék tele-
pítésére került sor, május 18-án 
Dombrád, Tiszabercel és Tiszalök 
helyszíneken.
Az Alsó- Felső-Tiszába és víz-
rendszerébe, 398.500 db előnevelt 
fogassüllő kihelyezésére került 
sor május 23-án és május 25-én, 
Tuzsér, Dombrád, Tiszabercel, 
Tiszalök, Szatmárcseke, Vásá-
ros na mény és Lónya helyszíne-
ken, valamint a Szamos folyóba, 
Tunyog matolcsnál, a Túr folyók-
ba, Sonkádnál és a Kraszna folyó-
ba, Kocsordnál. Továbbá a Keleti 
főcsatornába május 24-én tettünk 
2.800 db, míg a Császárszállási-
víztározóba 28 ezer darab és a 
tiszadobi holtágba 21 ezer darab 
előnevelt süllő ivadék.
Az Alsó- Felső-Tiszába és víz-
rendszerébe, 240 ezer db elő-
nevelt ponty telepítése tör-
tént meg június 20-án Tuzsér, 
Dombrád, Tiszabercel, Tiszalök, 
Szatmárcseke, Vásárosnamény és 
Lónya helyszíneken, valamint a 
Szamos folyóba, Tunyog ma tolcs-
nál, a Túr folyókba, Sonkádnál és 
a Kraszna folyóba, Kocsordnál, 
illetve a Keleti-főcsatornába, 
Tisza löknél.
A Felső-Tiszába és vízrendsze-
rébe, valamint a Szamos folyóba 
üzemterven felüli 50 ezer db elő-
nevelt ponty telepítését végeztük 
el július 2-án Vásárosnamény és 
Tunyogmatolcs helyszíneken.
Az Alsó-Tiszába és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatornába 
üzemterv szerinti 50 ezer db elő-
nevelt harcsa ivadék telepítésére 
kerül sor július 16-án Tiszalök, 
Tiszabercel és Záhony térségében.

A Megyei Horgász Szövetség  
elnöksége

Telepítések szövetségi 
vizekbe

Búvárok fésülték át a Sóstói-tavat
A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület búvárai jelentek meg 
a Sóstói-tó Tófürdő felé eső oldalán. Mint évek óta minden tavasszal, az 
idén is sort kerítettek a tómeder kitakarítására a mentőegyesület búvárai. 
Az esemény nem csak a – remélhetőleg zavartalan – szezon előtti taka-
rítás, biztonsági ellenőrzés, a mentőcsapat tagjainak is kiváló alkalom a 
gyakorlatozásra.

Pontyok a 
Bujtosi-tóba
A Bujtos Sporthorgász 
és Tájvédelmi Egye-
sület csütörtökön 5 
mázsa horogérett 
pontyot telepített a 
Bujtosi horgásztó-
ba Moravszki Tamás 
elnök jelenlétében.
 Fotó: DoDó Ferenc

Tár sa dal-
mi mun ka
Vasutas Sport-
horgász és 
Természetvédő 
Egyesület tár-
sa dal mi mun-
kát szervezett 
tavasszal a 
Marótzug-
Holtágon. 

Folytatás az 1. oldalról.
Most úgy tűnik túl, vagyunk a 

nehezén. Megállapíthatjuk, hogy a 
horgászok jól vizsgáztak. Bármeny-
nyire is fájt, hogy nem hódolhat-
tak a szenvedélyüknek, a legtöbben 
betartották az előírásokat. Az egye-
sületek, a vízfenntartó közösségek, 

sőt a települések hivatalos szervei is 
sokat segítettek ebben. Persze, azért 
a szabadságon nem egyenlő a vírus 
teljes elmúlásával. Látjuk, halljuk 
még ma is, mennyi veszély nehe-
zedik ránk. Kérjük, és el is várjuk 
horgászainktól a további figyelmet 
és fegyelmet! A szabályok betartása 
segít abban, hogy a vízparti feledhe-
tetlen élmények visszatérjenek.

Dankó Mihály 

Vírus után

A süllő lett a 2020-as év hala

A Magyar Haltani Társaság honlapján szer-
vezett közönségszavazáson 14642 szavazat 
alapján dőlt el, hogy a választható három ősho-
nos jelölt közül melyik viselheti az Év hala 
címet. (További részletek a fajokról a http://
haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalról 
érhetők el.) A voksok legnagyobb részét a süllő 

kapta (44%), második helyen a csuka végzett 
(38%), a fokozott védelmet élvező német bucó 
pedig harmadik lett (18%).

A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, oldalról 
enyhén lapított halunk. Csúcsba nyíló szája 
nagy, a szeglete eléri a szem hátulsó vonalát. 
Benne nagy, erős fogak ülnek, köztük a többiek 
közül kiemelkedő ebfogak is. Oldalán elmo-
sódó sötétebb sávok, néha foltok találhatók. 
Két hátúszóját, valamint farokúszóját fekete 
foltsorok díszítik. 

Hazánkban viszonylag széles körben elter-
jedt, nagyobb folyóink paduczónájától egé-

szen a dévérzónáig gyakori, kisebb folyóinkban 
azonban csak a bővebb vizű alsóbb szakaszokon 
lehet rá számítani. A víz oldott oxigéntartalmára 
érzékeny, ezért kerüli a duzzasztott, feliszapoló-
dott folyószakaszokat, állóvizeink közül pedig 
inkább csak a jobb oxigénviszonyokkal rendel-
kező, nagyobb tavakban fordul elő. 

A süllő valódi halevő ragadozó, táplálékának 
zömét elsősorban a küsz képezi. A horgászok 
körében a legnemesebb ragadozóként ismert, 
mind csalihalas, mind pergetőmódszerekkel 
eredményesen fogható. A hazai horgászrekord 
15,5 kg (2014). Húsa szálkamentes.

Az Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület megtartotta első verse-
nyét. A szakadó esőben 15 horgász 
vágott neki a küzdelemnek. Maga 
az esemény sem volt teljes, mivel 
a még érvényben lévő MOHOSZ 
eljárásrend alapján nem kínálhat-
tuk meg a versenyzőket egy ebéd-
del, a távolságtartásra is figyelni 
kellett. Ezek ellenére remélem és 
bízom benne, hogy mindenki jól 
érezte magát!

Az első 3 helyezett és a leg-
nagyobb hal fogója 1-1 kupát és 
különböző horgászfelszereléseket 
nyert. A helyezettek nyereményé-
hez Szakmáry Ferenc tagtársunk 

10.000 forinttal járult hozzá, a leg-
nagyobb hal fogójának nyeremé-
nyét pedig a Kacsás Horgászbolt 
üzemeltetője, Szaniszló Pál bizto-
sította. Köszönjük nekik a támo-
gatást!

Eredmények: I. helyezett: Oláh 
Róbert, II. Bódis Attila, III. Kórik 
Norbert. A legnagyobb halat Oláh 
Róbert fogta: 2,8 kg-os pontyot.

***
„Kacsás Kupa”  

12 órás horgászverseny augusztus 
15-én, szombaton 7-től 19 óráig. 

Versenyen 2 fős csapatok vehetnek 
rész. Nevezési díj 6.000 Ft. 

Nevezni lehet augusztus 1-ig.

Szakadó esőben

Bizonyára már minden horgász 
értesült róla, hogy újra megnyitott 
a Kacsás tó! Megújult környezettel 
és rendszeres telepítésekkel vár-
juk a vendégeket! Igyekszünk – a 
lehetőségekhez mérten, – folya-
matosan fejlődni, amint új igé-
nyek jelennek meg. Ilyen például 
az engedélyezett halmennyiség 
feletti fogás kifizetésének lehető-
sége is. Amint érkeztek a jelzések 
a napijegyes horgászoktól, hogy 
2-3 pontyot és több kárászt is 
hazavinnének, hitelesített mérleg 
beszerzésével erre is lehetőséget 
biztosítunk. 

Amint a vízszint és az időjá-
rás lehetővé tette, megérkeztek az 
első lakók a tóba. Kezdetben 10q 
ponty, 8.5 q darabos kárász, majd 
újabb 10 q ponty került betelepí-
tésre. Az átlagsúly 2,2 kg. Sikerült 
viszont néhány nagyobb példányt 
is kapni, valamint pár amúr is szí-
nesíti a palettát. A fogásokra nincs 
panasz, az első naptól kezdve nem 
ritka a 14-16 darabos pontyfogás, 
de érkezett már hír és fényképes 
beszámoló 37 darabos fogásról is!

Júniustól afrikai harcsa telepí-
tések s folyamatosak (eddig 8 q 
afrikai harcsa lett telepítve), mivel 
nagyon nagy a kereslete és kiváló 
sporthalnak is. 

Bár nem sok reményünk volt 
rá, mégis sikerült megvalósítani, 
hogy legyen büfé és horgászbolt 
is a horgásztanyán! Az egyesület 
nem tud ilyen gazdasági tevé-
kenységet végezni. Az őrzést vég-
ző vállalkozó családja jelentkezett 
a büfé-horgászbolt üzemeltetésé-
re, így teljes lett a szolgáltatá-
si kör! Üdítők, alkoholos italok, 
kávé, nasik, valamint alapvető 
horgászcikkek, etetőanyagok csa-
lik, csonti és giliszta is, valamint 
egyre több horgászeszköz kapha-

tó már, mindez kedvező árakon. 
Május hónapban az egyesület tag-
jainak speciális kedvezmények-
kel készül a Kacsás-horgászbolt: 
akciós listaár alatt 10%-al lehet 
majd megvásárolni az Energofish 
szetteket!

Májusban bővült a nyitva-tar-
tási időszak is: szerdától vasár-
napig, 6 órától 19 óráig várjuk a 
horgászni vágyókat.

Jegyárak, házirend az egyesü-
let honlapján, valamint facebook 
oldalán is megtalálható.

A vírusveszély sok mindenben 
megváltoztatta az életünket itt, 
vidéken is. Fontos és szükséges 
odafigyelnünk az előírásokra, 
odafigyelnünk egymásra. Mi hor-
gászok nagyon örülhetünk, hogy 
engedélyezték kedvenc időtölté-
sünk végzését, de ennek is szabá-
lyai vannak! Első szabály, hogy 
egyéni sporttevékenységként 
végezhető, így legfeljebb az egy 
háztartáson belül élők utazhat-
nak egy járműben és a vízparton 
is csak ők tartózkodhatnak egy 
horgászállásnál. Szomszédolni, 

barátkozni most tilos! Ezek az 
előírások a közeljövőben változ-
hatnak, enyhülhetnek, de kérem, 
hogy ne bagatelizálják el a 
veszélyt és továbbra is kerüljék a 
közvetlen kontaktust másokkal és 
használják a kihelyezett kézfertőt-
lenítőket is!

További friss információkért 
kérjük, hogy figyeljék az online 
híradásokat az Egyesület honlap-
ján és Facebook oldalán: www.
tv-horgasz.info és www.facebook.
com/KacsasHorgaszto, valamint a 
Városi Televízió műsorán, kép-
újságján.

az elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Újra birtokba vehette az egyesület
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Tisztelt Leendő Horgásztársak!
A Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 

részéről örömmel értesítjük a vizsgázni vágyó-
kat, hogy az alábbi helyszíneken és időpontok-
ban tehetnek horgászvizsgát 2020-ban Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyében. Horgászvizsgát a 
közzétételt követő 15 napon belül lehet tenni! 
A vizsgához előzetes bejelentkezés szükséges, 
legalább 3 nappal a vizsgát megelőzően!!! 

Felkészítést segítő tananyag honlapunkon meg-
található. Sikeres vizsgázást kívánunk!

www.villantomagazin.com

Első verseny a karantén után
Májusban került meg-

rendezésre a megyei 
feeder bajnokság első for-
dulója a Keskeny-holtágon, 
Vásárosnaményban. Bár az 
időjárás nem igazán fogadta 
kegyeibe a versenyre érke-
zőket, mégis 27-en döntöttek 
úgy, hogy megmérettetik 
magukat az év első megyei 
horgászversenyén. 

A szokásos regisztráció, a sor-
solás, a rajthelyek elfoglalása, a 
szerelékek beállítása és az etető-
anyag keverése után kezdődhetett 
a horgászat. Már az első percekben 
fogták versenyzőink a szép kis 
törpeharcsákat, bár a folyamatosan 
szakadó eső megnehezítette a dol-
gukat. Gyors hallevétel, csalizás 
és újradobás volt a taktika, így 
lehetett a kisméretű halakból minél 
többet megfogni.

Az első órában egy ponty is 
horogra akadt, de sajnos, nem 
követte több társa a példáját. A 
nagyobb halak kapó kedve a ver-
seny végére sem jött meg, bár az 
utolsó órában elállt az eső, azonban 
a feltámadó viharos szél továbbra 
is problémákat okozott.

Akiknek az ötórai horgászat alatt 
sikerült egy két darabosabb kárászt 
vagy dévért zsákmányolni és ter-
mészetesen megfelelő mennyiségű 
törpeharcsát, annak már biztosított 

volt a dobogó valamely foka. A 
mérlegelésnél már kirajzolódott a 
végeredmény, egy pontos összesí-
tés után következett az eredmény-
hirdetés, ahol az első öt helyezett 
lett díjazva.

A díjakat az egyesület elnöke, 
Szabó Gábor adta át.

Az I. forduló eredményei:
1. Varga Albert 5540 g
2. Sveda Tamás 3675 g
3. Bráder Gergő 3575 g
4. Vadon Dániel 5340 g
5. Biró László 2805 g

Ez az egyedülálló jelenség nemcsak Európában, de az egész világon tömegesen csak a Tiszán 
látható. A tiszavirág védett természeti- és tájérték, igazi kincs.

Hungarikum lett a tiszavirágzás

Júniusban szikrázó nap-
sütés fogadta a megyei 

feeder bajnokság második 
fordulójának 39 versenyző-
jét a Kocsordi Kiraa Lapos-
horgásztavon.

A horgászok már a felkészülési 
időben találgatták, hogy mi lehet 
a legmegfelelőbb taktika a halak 
becserkészéséhez. Kilenckor elraj-
tolt a mezőny. Az első órákban a 
jó idő ellenére csak nehezen, csa-
lik váltogatásával sikerült egy-egy 
kárászt vagy keszeget a horogra 
csalni. A mindig éhes törpehar-
csáknak sem volt kapókedvük. Nehezen teltek az órák, mintha 

üres lenne a tó, aztán a feltámadó 
szél és a borús idő meghozta a 
várva várt kapásokat. 

Egyre több horgász haltartójába 
kerültek kisebb-nagyobb pontyok, 
az ügyesebbek akár 4-5 darabot 
is foghattak. Azok, akik a kisebb 
halak megfogását választották, a 
folyamatos etetésnek köszönhető-
en szép fogásokkal végezhettek a 
dobogón.

A mérlegélésnél már folyama-
tos volt a matematika, hiszen nem 
csak a mai forduló eredménye dőlt 
el, hanem a Szuper Kupa is. Hogy 
ki lesz a megyei feeder bajnok, az 
utolsó mérésig titokban maradt, 
hisz több esélyes volt.

Gyors összesítés után kihirde-
tésre kerültek az eredmények.

A díjakat Jakab János, az egye-
sület elnöke és Sebők Zsolt, a 
megyei verseny szakbizottság 

tagja adta át. A Szuper Kupában 
pontegyenlőség alakult ki, így a 
fogott súly döntött.

A megyei feeder bajnok  
Varga Albert lett. 

A II. forduló eredményei:
1. Varga Albert 5645g
2. Vadon Dániel 4205g
3. Mikita Zoltán 3825g
4. Sveda Tamás 2600g
5. Kecskés Attila 4985g
6. Károly Attila 3660g

A Szuper Kupa eredményei:
1. Varga Albert 2 pont 1185 g
2. Sveda Tamás 2 pont 6275 g
3. Vadon Dániel 3 pont 9545 g
4. Szondi Richárd 4 pont 5955 g
5. Kecskés Attila 5 pont 7230 g
6. Vadon Roland 6 pont 6000 g

Pontegyenlőség a Szuper Kupában

2020. évi vizsgahelyszínek és időpontok

Helyszín Időpont Telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10.

Szerda: 08-16,00 óráig 42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Hétfő: 08-14 óráig
Szerda: 08-14 óráig

42/410-038

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
(Sneci Horgászbolt) 4400 Nyíregyháza, 
Árpád u. 1.

Kedd, Csütörtök: 8-16 
óráig

42/313-042

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
(Tip-top Virágüzlet) 4492 Dombrád 
Kossuth u. 46.

Péntek: 09-15 óráig 45/465-920

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
Tiszaparti Centrál Kft. 4468 Balsa, 
Szabolcsvezér u. 20.

H: 08-16 óráig
K. 08-18 óráig
P: 08-13 óráig

30/180-6398

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
(Harcsatanya Horgászbolt) 
Tiszavasvári, Bocskai u. 2.

szerda 15:00-tól 30/426-0197

Lokomotív Horgász Egyesület Szerda: 08,00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Eperjeske, Béke u. 12.
(vargabela5503@gmail.com)

Szerda: 10,00 órától 30/402-8844
30/621-6909

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke út 2.

Szerda: 10,00 órától 30/626-9881

Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület
Tunyogmatolcs, Arany J. út 9.

Péntek: 10,00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13,00 órától 20/438-9757

Tiszamenti Horgász Egyesület 
(Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. út 
8., és

Kedd 10,00 órától-
18,00-ig

30/9111-278

Kukac.Ponty.hu   Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd út 2.

Hétfőn: 8,00-12,00 h 30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13,00 órától 30/244-9618

Helyszín Időpont Telefonszám
HO-HO Horgász Egyesület
Mándok, Petőfi út 45.

Péntek: 10,00 órától 30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

Csütörtök: 08,00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Laguna horgászbolt, Nyíregyháza, 
Debreceni út 195.

Szombat: 08,00-12,00 20/960-4755

Nyírteleki Horgász Egyesület
Zlehovszky Pál (János-tó)

Péntek: 16,00 órától 30/953-4149

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17,00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth út 27.

Péntek: 15,00 órától 20/382-1716

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Milota Általános Iskola)

Szerdán: 18 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület
Végállomás Horgászbolt Nyíregyháza

minden hónap 1. 
szerda: 08-12 óráig

42/410-504

Kis-Tisza Horgász Egyesület Kisar
Kisar, Panyolai út 36.

Péntek: 14,00 órától 20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület
Szamossályi, Kossuth út 58.

Péntek: 16,00 órától 70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 8-12 óráig 70/466-8625

Székelyi víztározó HE.
Székely-Őze tanyai halastó, zártkert 
776/3 hrsz.

Péntek: 8-16 óráig 30/414-7955

Tiszaparti HE. Feller János 
Gávavencsellő, Szabadság u. 20.

Kedd 9-15 óráig 70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület Nyíregyháza, 
Jelvény u. 11.

Péntek: 14,30-17,00 30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
(Nyíregyháza, Árpád út 1, Sneci Hb.)

Kedd, Csütörtök: 8-16 
óráig

42/313-042

Amurrekord
Ezt a 21 kg-os amurt Sulomán Krisztián nagykállói 
horgász fogta Császárszállás-Oláh réti víztározón 
június 6-án éjszaka.
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Évek óta a kisvárdai Bágeri 
tavak adnak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak. 
Az idén csak öt csapat adta le 
nevezését, így nem volt nehéz 
a kategóriák elhelyezése.

 A tó első részére az U-15-ös, 
U-20-as, és a női szektorokat jelöl-
tük ki. Az idén az úgynevezett 
háromszöget a tavalyi gyengébb 
fogások miatt kihagytuk, az U-25-
ös és a négy felnőtt szektort a tó hát-
só részén helyeztük el. A pálya így 
több különálló részre lett felbontva.

A reggeli megnyitó és a csa-
patvezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, mely a sok 
szélső hely miatt a már jól bevált 
rajtráccsal történt. Ez igencsak 
leegyszerűsítette a sorsolást és a 
csapatvezetők munkáját.

A csapatok az idő rövidsége és 
egyéb külső okok miatt nem igazán 
tudták tesztelni az idei verseny előtt 
a tavat.

Az elmúlt évek tapasztalatait fel-
használva alakították ki taktikáju-
kat. Több szektorban is a tenyeres 
kárászok és dévérek megfogása volt 
a cél. Az első órában nehezen indult 
a horgászat, az idő múlásával azon-
ban megjött a nagyobb halak kapó 
kedve is egyre több pontyot zsák-
mányoltak a versenyzők. Az apró 
halazás (snecizés) most is jó szol-

gálatot tett egy-két versenyzőnek. 
A szektorok mérlegelése igencsak 
szép meglepetéseket hozott, a gye-
rekeknél Vadon Roland 7 110 gram-
mos fogása még a felnőttek között 
is megállta volna helyét. Igaz, volt 
több tíz kiló feletti fogás is, de Sán-
dor Zoltán 13 830 grammja csak a 
második helyre volt elegendő a Kiss 
Csaba 21550 grammos fogásával 

szemben. A versenyen szép fogások 
születtek, összesen 178 705 g hal 
került a haltartókba.

Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke, Balázs László, a Kisvárdai 
D.S.H Egyesület elnöke és Timku 
Tamás, a Kisvárdai D.S.H Egyesü-
let versenyfelelőse adta át. A nyer-
tesek csapatonként egy-egy kupát 
kaptak, valamint a csapattagok egy-
egy érmet.  
1. Apagy H.E. 18 pont 
2. Beregi Tiszavirág H.E. 
(Vásárosnamény) 22 pont  
3. Új Élet H. E. Tiszalök  23 pont 
4. Vasutas H.E. Nyíregyháza 28 pont 
5. Kraszna H.E. Kocsord 29 pont 
Gratulálunk a győzteseknek!

Külön köszönet illeti a Kisvárdai 
D.S.H Egyesület tagjait és vezetősé-
gét, hogy ilyen szép, rendezett kör-
nyezettel és bőséges halállománnyal 
várja az ide érkezőket.

Szilágyi Imre, versenyfelelős

Felveszik a harcot újra és újra a rapsicok ellen
A vízi rendészet munkatár-

sainak is modern eszkö-
zöket kell használniuk, hogy 
bebizonyíthassák a törvény-
sértést.

Pár ezer évvel ezelőtt a társa-
dalmi fejlődés megkövetelte azt, 
hogy törvények szabályozzák az 
emberek közötti kapcsolatokat, 
de már akkor is voltak olyanok, 
akik áthágták a szabályokat. Nincs 
ez másképpen napjainkban sem, 
sokak számára most is édesebb a 
tiltott gyümölcs, még akkor is, ha 
ez a „tiltott gyümölcs” éppenség-
gel pikkelyes élőlény, vagyis hal.

Felkészültek a menekülésre

Busi László rendőr ezredest, 
rendőrségi főtanácsost, a szolno-
ki székhelyű Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vezetőjét kér-
deztük a horgászok szabálytalan-
ságairól.

– Hadd kezdjem egy látszólag 
egymásnak ellentmondó megálla-
pítással: sokkal jobb a horgászok 
jogkövető magatartása, mint a 
korábbi években volt, 2019-ben 
mégis emelkedett a horgászokkal 
szemben a rendőrségi intézkedé-
sek száma. Ennek oka, hogy jobb 
lett a felderítési hatékonyság, a 
horgászati rendre felügyelő rend-
őrök és halőrök jóval több sza-
bálytalanságot észrevesznek, mint 
régebben. A felderítési hatékony-
ságban nagy szerepet játszik, hogy 
jó a kapcsolatunk az együttműködő 
szervezetekkel, a megyei horgász-
szövetségekkel, valamint maguk-
kal a – Tisza két oldalán dolgozó 
borsodi és szabolcsi – halőrökkel 
– magyarázta Busi László. 

– Figyelembe vesszük egymás 
véleményét, segítjük egymást 
információkkal, eredményesek az 
ellenőrzések. Mind gyakrabban 
intézkednek közösen a rendőrök 
és a halőrök, hiszen egy-egy sza-
bálytalanság, bűncselekmény bizo-

nyításánál 
s z ü k s é g 
van a rend-
őri jelen-
létre is. A 
kollégáim 
nem akar-
nak min-
d e n á r o n 
b ü n t e t ő -
f e l j e l e n -
tést tenni. 

Ha három bot van bedobva az 
engedélyezett kettő helyett, akkor 
megkérik a horgászt, vegye ki a 
harmadik készséget, nem indítanak 
eljárást, a helyszínen rendezik az 
ügyet. Ilyen lehet az is, amikor a 
kifogott halat nem jegyezte be a 
horgász a fogási naplóba. Akkor 
azonban már feljelentést tesznek, 
ha engedély nélküli horgászt iga-
zoltatnak. Az illegálisan horgászó 
emberek már eleve számítanak az 
ellenőrzésekre, éppen ezért kevés-
bé értékes felszerelést használnak, 
hogyha futniuk kell, akkor nem 
nagy kár éri őket a felszerelés ott-
hagyása miatt.
A pergetés csak alibi

– Jellemző szabálytalanság még, 
hogy az egykori halászok most 
kisszerszámos halászként a meg-
engedettnél több varsát használnak 
vagy nagyobb méretű emelőháló-
val halásznak. Sokan nem veszik 
figyelembe a kíméleti területeket, 
s ott is horgásznak – folytatta a 
rendőrkapitány.

– A szabálytalanságok felde-
rítése érdekében folyamatosan 
egyeztetünk a megyei horgász-
szövetségekkel, a Nébih megyei 
szervezeteivel, a halászati hatósá-
gokkal. Mint az ezredes elmondta, 
finomodtak a rapsicok eszközei. 
Kimondottan gereblyéző hor-
gász már alig akad. Aki mégis 
gereblyézik, pergető horgászatot 
végez, s közben olykor-olykor tesz 
gereblyéző mozdulatokat, azonban 
mindezt bizonyítani nagyon nehéz. 

Az így horgászó embereket csak 
hosszabb megfigyelés után lehet 
lebuktatni, illetve az lenne biztos 
bizonyítási módszer, ha videóra 
lehetne venni tettüket.

– Egy szakértő az ólom, a 
rapalla, a gumihal mérete, valamint 
az évszak és a víz hőmérséklete 
alapján meg tudja állapítani, hogy 
valaki rendesen pergető horgásza-
tot folytat, vagy ez csak alibi, s 
valójában gereblyézik – folytatta 
Busi László. – Hármas horgot ma 
már ritkán találunk a gereblyé-
zőknél. Tudják, hogy a hideg víz-
ben kevesebbet mozognak a halak, 
ezért elég egy kisebb horog is, 
mert a mozgásában lelassult hal 
nem fog ellenállni. A dörzsölt és 
kifinomult módszerekhez alkal-
mazkodnunk kell, másképpen kell 
bizonyítanunk a szabálytalanságot. 
Mostanában a halsütödékben, az 
éttermekben ismét ott vannak az 
illegálisan értékesített halak.

– A rapsicok elektromos hálóval 
fogják meg a zsákmányt, s ezt is 
nehéz bizonyítani. Vannak kisebb 
méretű és kevésbé értékes elekt-
romos halászgépek, s ha a tettesek 
észreveszik a közeledő ellenőrt 
vagy rendőrt, inkább eldobják a 
készüléket, s vesznek majd újat. A 
horgászok névtelenül is tehetnek 
bejelentést, ha szabálytalanságokat 
látnak.

Lépéstartás a fejlődéssel

– Természetesen lépést kell tar-
tanunk a rapsicokkal, a technikai 
fejlődést nekünk is követnünk kell. 
A lényeg, hogy a büntetőeljárás 
során törvényesen használt eszkö-
zökkel bizonyíthassuk a törvény-
sértést – mondta befejezésül Busi 
László ezredes, aki azt is elárulta 
érdeklődésünkre, hogy szereti a 
természetet, szereti a horgászatot, 
csak egyre kevesebb ideje van 
erre a hobbira. Szolnoki szárma-
zásúként jól ismeri a város körüli 
vizeket, míg az igazi kedvence a 
Tisza-tó, ahol pontyra és ragadozó-
ra is szokott horgászni. Ha azonban 
a gyermekeivel és a keresztgyer-
mekeivel megy a vízpartra, akkor 
a keszegek kapják a főszerepet, 
hiszen a fiatalok azt szeretik, hogy 
folyamatosan legyen kapás, s az 
élménydús horgászat során szinte 
észrevétlenül a természetet is meg-
szeretik.
Vízirendészeti elérhetőségek

Rendőrőrs Tokaj
3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.,  

Telefon: 47/352-677;  
BM telefon: 30/66-39-576.

Rendőrőrs Vásárosnamény
4800 Vásárosnamény,  

Wammala út 1–3.  
Telefon: 45/470-422;  

BM telefon: 03-32/63-19.

Horgászviadal
Újra a nyíregyházi Bujtosi-

tó adott otthont a közép-
iskolásoknak kiírt 4. Hor-
gászviadal megyei döntőjé-
nek. Az előző napok esőzése 
után csodálatos, napsütéses 
időre ébredtünk, ami sze-
rencsére kitartott a verseny 
végéig.

A viadalt június 28-án, egy idő-
ben rendeztük meg a Császárszál- lás Horgászegyesület gyermekna-

pi horgászversenyével, így a tó 
környékét már a reggeli órákban 
gyermekzsivaj töltötte meg.

A viadal döntőjébe jutott nyolc 
ifjú horgász nagy csatában, négy 
versenyszámban mérte össze a 
tudását. Először az elméleti fel-
készültségüket bizonyították egy 
tesztlap helyes kitöltésével. Itt 
még nagyon kiegyensúlyozott volt 
a mezőny. A barkácsolási feladat 
egy spiccbotos szerelék elkészítése 
és kiegyensúlyozása volt. Ezt is 
mindenki megoldotta, de a fel-
használt idő és a pontosság is befo-
lyásolta az elérhető pontokat. A 
célbadobásnál egy 3x3 m-s céltáb-

lára, 10 és 14 méteről dobtak célba 
a versenyzők. Mivel ez a feladat 
sokuknak még új volt, ezért adtunk 
lehetőséget a gyakorlásra. Az első 
három versenyszám után még sem-
mi nem dölt el, hiszen a horgászat 
feladat duplán számított.  Hor-
gászatnál a mezőny egyetlen női 
versenyzője megmutatta, hogy a 
gyengébb nemet nem szabad leírni. 
A tóban található apró kárászokból 
és pontyokból 133 db-ot fogott, 
több mint 5 kg. súlyban. Ezzel 
megnyerte a horgászatot, és már 
bánhatta, hogy a többi verseny-
számnál nem koncentrált jobban, 
mert ez az eredmény se volt elég a 
dobogóra kerüléshez.

Helyezések:
I. hely: Berecz Zsolt 116 pont (Ibrány)
II. hely: Jakab Gergő 112 pont (Kocsord)
III. hely: Macsuga Dávid 111 pont (Tiszavasvári)
IV. hely: Kulcsár Laura 104 pont (Ibrány)

A Mohosz által biztosított érté-
kes díjakat Virág Imre a megyei 
szövetség elnöke adta át, de a 
gyermeknapra való tekintettel 
minden versenyző kapott emlék-
lapot és egy kisebb ajándékot. Az 
első három helyezett részt vehet 
az országos szövetség 5 napos hor-
gásztáborában, ahol az ország leg-
jobb ifjúsági horgászaival mérheti 
össze tudását.

Biri Imre versenyszervező

Sokan halásznak sza-
bálytalanul a nagyobb 

folyókon.

Július első hetében öt eljárást 
is indítottak rekreációs célból 
halászókkal szemben a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal halőrei, akik több mint 
egymillió forint halvédelmi bír-
ságot is kiszabtak – olvasható a 
Nébih honlapján. Az ellenőrök 

48 darab, 134 kilogramm jogo-
sulatlanul kifogott halat foglaltak 
le és engedtek vissza eredeti élő-
helyükre. 

A halőröknek a Bodrogon 
ponty, a Tiszán harcsák jogsze-
rűtlen kifogása miatt kellett intéz-
kedniük. A rekreációs halász-
jeggyel horgászóknál az utóbbi 
hónapokban több szabálytalan-
ságot is tapasztaltak a Tiszán, a 
Bodrogon, a Szamoson is.

Öt eljárást is indítottak

Átlag feletti fogások a csapatbajnokságon
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A természetet féltők aggódnak
A téli és a tavaszi kevés 

csapadék miatt tovább-
ra is veszélyben vannak 
megyénk „vizes” természet-
védelmi területei.

A termé-
szetet féltők 
aggódnak 
a Tiszadob 
m e l l e t t i 
h o l t á g a k 
jövőjéért. A 
globális fel-
melegedés, 
az évek óta 
tartó szá-
razság miatt 
u g y a n i s 
n a g y m é r-
t é k b e n 

lecsökkent a holtágakban a víz-
szint. Mivel a Tisza áradására rit-
kán lehet csak számítani, meg-
oldásként az vetődött fel, hogy 
a Nyugati-főcsatornából lehetne 
feltölteni a holtágakat.

Vajon a téli és tavaszi hónapok-
ban javult-e a helyzet? – tettük 

fel a kérdést Oláh Károlynak, a 
helyi Tiszavirág Horgász, Termé-
szet- és Környezetvédő Egyesület 
elnökének.

Szárazon a bedőlt fák
– Sajnos, azt tudom mondani, 

hogy még több víz hiányzik a holt-
ágakból, a téli időszak sem segített 
semmit, egyre nagyobb a prob-
léma, s csak reménykedni lehet, 
hogy a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság lép majd valamit. A 
halgazdálkodásért felelős megyei 
horgászszövetség is felajánlotta 
anyagi segítségét. Már az összes 
bedőlt fa szárazra került, a halak 
nem tudnak leívni. Összességében 
azt mondhatom, hogy baj van a 
természetvédelem szempontjából, 
s baj van a horgászat szempontjá-
ból is – osztotta meg aggodalmát 
lapunkkal Oláh Károly, akinek 
önkormányzati képviselőként is 
szívügye a holtágak jövője. 

– A hetvenes évek elején elké-
szített csatornarendszert kellene 
kikotorni, két zsilipet be kellene 
építeni, s jöhetne a Nyugati-főcsa-

tornából a víz. Egy 150 méteres 
szakasz kimaradt bent a faluban, 
pont ott, ahol a Malom-Tiszába 
folyhatna be ez a víz. A föld alá 
kellene helyezni a csöveket, mint 
a szennyvízcsatornák esetében, de 
odáig ki van építve a nem hasz-
nált csatorna, még az utak alatt is 
megépültek a bújtatók, vagyis nem 
kell már engedélyeztetni, nem kell 
már az utat feltörni. A legfontosabb 
feladat a kotrás lenne, hiszen csak 
ötven év eltelt azóta, s akkor a 
vizet idáig elvezetve meg lehetne 

menteni a természetvédelmi terü-
letet. Az első kapavágást a Tisza 
szabályozása érdekében egykoron 
Tiszadobon végezték el, s most 
pont az a holtágrendszer haldoklik, 
amit valamikor Széchenyi Istvánék 
létrehoztak. Lépni kellene az ille-
tékeseknek az ügyben, amíg még 
nem késő – mondta befejezésül 
Oláh Károly. M.M.L.

Ui: Természetesen a júniusi és a 
júliusi bővebb csapadék segített, de 
a végleges megoldáshoz ez kevés.

A tiszadobi holtág nincs 
egyedül, hasonlóan tragi-

kus helyzet a Vajai-tónál is.

– Folyamatosan csökken a tó 
vize, meg vannak számlálva a nap-
jai. A teljes vízálláskor 170 cen-
timéter magas a tó vize, az évet 

79 centiméterrel kezdtük, s most, 
május közepén 40 centiméteres a 
tó vize. A víz csökkenésében nagy 
szerepet játszik, hogy több mint 
két hónapja, március 12. óta nem 
megy a kút, így nem kap a tó 
utánpótlást – mondta el érdeklő-
désünkre Imecs László, a tó hal-

gazdálkodási jogával rendelkező 
Szatmárvidéki Horgász és Termé-
szetvédő Egyesület elnöke. 

– Áprilisban éppen azért tisztí-
tottuk meg a kikötő környékét az 
iszaptól, hogy a kút vize akadályta-
lanul befolyhasson a tóba, sőt még 
természetes kövekből vízszűrőt is 
készítettünk, hogy a vasat kiszűrje, 
de úgy látszik, felesleges munkát 
végeztünk, mert nincs víz a kútból, 
így nincs, amit megszűrjünk. Ször-
nyű kimondani, de a tó hetven szá-
zaléka már szárazon van. A nagy-
mértékű párolgás következtében 
két különálló tóra szakadt a víztá-
rozó, a horgásztó mellett van egy 
lápos terület is, ahol szerintem sok 
őshonos hal keresett menedéket, de 
ha tovább tart az apadás, elpusz-
tulnak. Az iszap miatt nem tudunk 
közelebb menni, nem tudjuk az ott 
lévő halakat megmenteni.

Saját pénzből vízforgató
– A horgásztóba mi is kaptunk 

az állami telepítésből halakat, 
azonban az alacsony vízállás miatt 
nem mertük felvállalni a nekünk 
megítélt 35 mázsa 80 kg pontyot, 
mindössze 10 mázsát fogadtunk 
el abban bízva, hogy a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság beindít-
ja végül a kutat, s lesz biztonságo-
sabb élőhelyük a halaknak. 

– Mivel a kút két hónap után 
most sem működik, az egyesüle-
tünk tagsága beszerzett és kiépített 
a tóba egy árammal működő oxi-
génes vízforgatót, hogy kapjanak 
oldott oxigént a halak. Belegon-
dolni sem merek, hogy még csak 
május közepe van, mi lesz akkor 
vajon a nyári hónapokban?

– Úgy érzem, egyre kilátástala-
nabb a tó helyzete, jó lenne, ha az 
illetékesek nemcsak ígérgetnének, 
hanem konkrét lépéseket is tenné-
nek a tó és élővilágának megmen-
tése érdekében – tette hozzá Imecs 
László.

Gondolatok a halászati őrzésről
A halászati őr hivatalos 

személy, akit a törvény 
fokozott védelemben része-
sít.

A halászati őr a törvények által 
előírt és az esküjében foglaltakat 
követi akkor, amikor a munkáját 
végzi.

A halőrnek ellenőrzés alkalmá-
val igazolnia kell magát az iga-
zolványával, nevével és a beosz-
tásával. A horgászoknak át kell 
adniuk ellenőrzésre az állami hor-
gászjegyet, területi engedélyt és a 
személyi igazolványt. Jó, ha a hor-
gászok is tisztában vannak azzal, 
hogy a halőrnek milyen jogai és 
kötelességei vannak akkor, ha egy 
horgász ellenőrzésére kerül sor. A 
halászati őrök feladata: a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Közhasznú 
Szövetsége által hasznosított hal-
gazdálkodási vízterületek őrzése, a 
benne található halállomány védel-
me. A szövetség halőrei jogosultak 
a működési területén kívüli, nem 
nyilvántartott halgazdálkodási víz-
területen is eljárni.

A halőr munkavégzése közben 
köteles intézkedni, ha jogszabály-
sértő tényt, tevékenységet, mulasz-
tást észlel vagy hoznak tudomásá-

ra, amely beavatkozást tesz szük-
ségessé.

A halászati őr jogosult intéz-
kedni a horgászatot folytató sze-
méllyel szemben:
•  aki a szövetség halgazdálkodási 

vízterületén, partján horgászik, 
ahhoz előkészül,

• felszólítani a halfogásra jogosító 
okmányok bemutatására,
•  a birtokában lévő hal kifogására 

való jogosultságának igazolására 
felszólítani, jogosultság hiánya 
esetén a halat a vízbe visszahe-
lyeztetni,

•  mérettartományon kívüli, a terü-
leti jegyen meghatározott meny-
nyiségen felüli, a tilalmi időben 
kifogott, valamint védett halat 
vízbe visszahelyeztetni,

•  horgászati jogsértő cselekményt 
elkövető, helyi horgászrendet 
megsértő horgásztól az állami 
horgászjegyet és területi jegyet el 
kell venni,

•  horgászati jogsértő cselekmények 
minősített eseteiben az állami 
horgászjegyet, turista állami hor-
gászjegyet, el kell venni attól a 
horgásztól, aki tiltott vagy nem 
megengedett eszközzel, ill. módon 
horgászik, a megengedettnél több 
horgászkészséget használ, terüle-
ti jegy nélkül horgászik, kíméleti 
területen horgászik, tiltott idő-
szakba a tilalom alá eső halat 
fog, általános tilalmi időben hor-
gászik, a mennyiségi korlátozást 
megszegi, a törvény végrehajtási 
rendeletben foglaltnál nagyobb 

testhosszúságú halat a vízpartról 
élve kísérel meg elszállítani,

•  a jogellenes cselekményen tetten 
ért személyt a cselekmény abba-
hagyására felszólítani, folytatá-
sában megakadályozni,

•  azt a dolgot, ami szabálysérté-
si törvény vagy büntető törvény 
alapján bizonyítékként felhasz-
nálható, átvételi elismervény 
ellenében elveheti,

•  jogellenes cselekmény elköveté-
sén tetten ért személyt, ha nem 
igazolja magát a rendőrség meg-
érkezéséig- két óra időtartamig- 
visszatartani,

•  szabálysértés vagy bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható 
személy csomagját és az elköve-
téshez használt járművet átvizs-
gálni,

•  szökés megakadályozása érde-
kében testi kényszert, valamint 
gumibotot alkalmazhat.

A horgászok sokat tudnának 
segíteni a halőröknek azzal, ha egy-
egy törvénysértő horgásszal szem-
ben nem lennének közömbösek, 
telefonon értesítenék a halőröket a 
területi jegyeken lévő telefonszám-
ok egyikén, így is hatékonyabban 
lehetne védeni közös értékeinket.

Csengeri Imre

Nemrégiben sikerült való-
ra váltani egy több éve 

dédelgetett álmot a megyei 
szövetség halgazdálkodási 
szakembereinek. 

A Tisza folyóból befogott anya-
pontyokat sikerült a régi klasszikus 
módszerrel (természetes ívatás, 
védett körülmények között) lesza-
porítani halastavi környezetben. 

Az így nyert ivadék azóta már 
„őshazája” halállományát gya-
rapítja, hiszen mintegy 50 ezer 
darabot sikerült a Tisza és Szamos 
folyókba kihelyezni. 

Bár a mennyiség apróságnak 
tűnhet, a vízterületek nagyságá-

hoz képest mégis óriási lehet a 
jelentősége, hiszen ezek a halacs-
kák innen származnak, genetikai-
lag nem az állóvízi, tógazdasági, 
hanem a folyóvízi életmódhoz 
adaptálódtak. A szülők is felte-
hetően már a Tiszában szület-
tek és a vadvízen találták meg 
életfeltételeiket és természetesen 
körülmények között nőttek meg, 
dacolva a természetes kiválasz-
tódás minden nehézségével. A 
programot természetesen folytatni 
szeretnénk a jövőben is, és ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani 
Kovács Dávid úrnak, aki a tógaz-
dasági körülményeket önzetlenül 
biztosította!

Ezt kiegészítve a nyári, őszi 
ivadékmentésekkel már számotte-
vő mennyiségű olyan halat tudunk 
visszajuttatni az anyamederbe, 
ami reményeink szerint biztosítja 
majd a Tisza folyó és vízrendszere 
nyurgaponty állományának pótlá-
sát. Ezek a telepítések, mentések 
természetesen a Halgazdálkodási 
Terven felül történtek, így többlet 
kihelyezésnek számítanak, hiszen 
minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy minél hatékonyabban és 
gazdaságosabban növeljük a ter-
mészetes vizek halállományát a 
horgászok örömére és megelége-
désére!

Fesztóry Sándor

Újabb siker a halgazdálkodás területén Télen sem 
pihentek

Egy horgászegyesület tagjai nem 
csak reggeltől estig horgásznak, 
olykor bizony más tennivalójuk 
is van, például a vízpart és a víz 
gondozása – vallják ezt a kocsordi 
Kraszna Horgászegyesület tagjai. 
– Szükség van a környezetvédelmi 
társadalmi munkákra az év min-
den szakaszában a Kirva-lapos 
horgásztavunkon, így télen is, ha 
felhőtlenül szeretnénk élvezni a 
hobbinkat.

– Tavaly, mikor összetörte a 
nagy fáinkat a vihar, cseleked-
nünk kellett: gyorsan eltakarítani 
a letört ágakat, elhárítani a további 
veszélyforrást – emelte ki Jakab 
János elnök. – Az utóbbi három 
évben a téli időjárás is produkál 
érdekességeket. Ezeknek egy része 
kedvező is, hiszen a tavak befa-
gyása nem tart hosszú ideig, köny-
nyebb átteleltetni a halakat, nem 
kell léket vágni. A hátránya, hogy 
megnehezíti a száraz növények 
levágását, eltávolítását, pedig nem 
lenne szerencsés, és látványnak 
sem mutat jól. MML

Egyre kilátástalanabb 
a tó helyzete

(Riport a Kelet-Ma-
gyarország május 28-i 
számában jelent meg)

Van még mit pótolni. 
A fotó 2020 júliusa közepén készült.

ÚjRA üZEMEl
Jó hírt kaptunk nemrégiben: a Vajai-tó 
vízpótló kútja újra üzemel az érdekelt 
közös önkormányzatok és civilek össze-
fogásával. A TRV Zrt. közreműködésével 
ideiglenes vízszivattyú került 
üzembehelyezésre az önkormányzati 
vízpótló kútba. Köszönet illeti a TRV 
Zrt., az önkéntesek és a Szatmárvidéki 
Horgászegyesület munkáját!
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A PET Kupa hétéves törté-
nete alatt 70 tonna hulla-

déktól mentesült a Tisza és 
annak ártere. A természeti 
értékek védelme és az újabb 
környezetvédelmi eredmé-
nyek érdekében a szakembe-
rek határokon átnyúló prog-
ramot hirdettek.

A Nemzetközi Beruházási Bank 
támogatásával, a „Tiszta víz, bol-
dog Tisza” program keretében a 
PET Kupa a Tisza teljes hosszára 
kiterjedő expedíciót indít. 

A PET Kupa szakemberei önkén-
tesek, hulladékgazdálkodási szak-
emberek és kutatók segítségével 
mérik fel a műanyagszennyezés 
gócpontjait. 

A program célja a teljes folyóra 
kiterjedő hulladéktérkép létreho-
zása, amelynek segítségével haté-
konyabbá tehetők a folyótisztítási 
akciók. A tervek szerint a program 
keretében végig hajózzák a folyót, 
így jobban megismerik az árterek, 
védett területek helyzetét éppúgy, 
mint a folyó menti települések 
lakóit.

Teljesen feltérképezik

Óvnunk kell a sérülékeny természetet! Sikeresen vizsgázott a hulladékmentesítő
A katasztrófa megmutatta, 

hogy az emberi felelőt-
lenség milyen nagy kárt tud 
okozni. 

2000. január 30-án 22 órakor 
átszakadt Romániában az Aurul 
nevű bányavállalat zagytárolójának 
a gátja, s cianiddal szennyeződött a 
Szamos és a Tisza. A szennyeződés 
február 1. és 12. között vonult 
le a Tiszán ökológiai katasztró-
fát okozva a folyó élővilágában. 
Az Országgyűlés erre emlékezve 
2000. június 16-án a  Tisza élővilá-
gának emléknapjává nyilvánította 
február 1-jét.

Terjeszkedik a folyami géb
Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 

Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetsége ügyvezetője akkoriban a 
megyei földművelésügyi hivatal 
halászati főfelügyelőjeként dolgo-
zott, így hivatalból többször is járt 
a Tiszánál.

– A halak akkor pusztulnak el, 
amikor a szervezetükben felhalmo-
zódik a cianid. Szomorú látvány 
fogadott engem is, láttam a ren-
geteg haltetemet, de azok koránt-
sem a teljes elpusztult mennyiséget 
jelentették, ugyanis nagyon sok 
tetem nem jött fel azonnal a víz 
felszínére. A károk felmérésére 
szerint 241 tonna hal pusztult el.

A Tisza élővilága sokat köszön-
het a Kárpátaljáról érkezett tiszta 
víznek, valamint a Bodrognak, mert 

általuk a szőke folyó vize felhígult, 
nem volt olyan tömény a szennye-
ződés, mint a Szamosban. A cianid 
a sodrásban jött, s főleg azokat 
a halakat pusztította, amelyek a 
sodrásban telelnek csapatostul, s 
ezek leginkább a busafélék. Az 
egyéb halak sodrásmentes része-
ket keresnek a téli hónapokban, s 
nem szívesen mozognak. A busák 
mellett pusztult még el rengeteg 
keszegféle és más egyéb hal is, ami 
télen is aktív, mint például a meny-
hal, de ezek kevésbé – magyarázta 
a szakember.

– A ciánszennyezés természeti 
katasztrófát okozott, s ez jól mutat-
ja, hogy mennyire sérülékenyek a 
természetben található életközös-
ségek. A tragédia arra figyelmeztet 
bennünket és utódainkat, hogy az 
emberi felelőtlenség milyen óriási 
károkat tud okozni a természet-
ben, s ez a veszteség előbb-utóbb 
a társadalomra és a gazdaságra is 
kihat, vagyis a mindennapi létün-
ket veszélyezteti.

Bár a Tisza regenerálódása 
hamar megtörtént a gyors sodrás-
nak, az áradásnak és a még téli 
időszaknak köszönhetően, de bár-
mikor történhetnek olyan kataszt-
rófák, amelyeknek beláthatatlan 
következményei lehetnek.

– Számolni kell például azzal 
is, amikor hirtelen kipusztul egy 
állatfaj, a meg üresedett helyre 
betelepedhet egy-egy olyan jöve-
vényfaj, amely nem volt jellemző 
az adott tájegységre. A tájidegen, 

invazív halfajok robbanásszerűen 
el tudnak szaporodni, s aztán újabb 
problémák okozói lesznek. Ilyen 
tájidegen halfaj például a folya-
mi géb, ami korábban nem volt 
a Tiszában, csak a tengerben és 
a Dunában, napjainkban azonban 
már egészen Tiszabecsig elterjedt. 
Táplálkozásakor nagyrészt ikrákat 
fogyaszt, így az őshonos halakat 
veszélyezteti – folytatta Fesztóry 
Sándor, aki szólt az utóbbi évek 
telepítéseiről is.

Ponty, süllő, sügér, harcsa
– A haltelepítések sikeressé-

ge az élőhely milyenségétől és 
eltartóképességétől függ, eze-
ket pedig számos tényező befo-
lyásolja. Az élőhely függ többek 
között a természetes tápláléktól, 

az ívóhelyek meglététől, tud-e az 
adott halfaj természetes úton sza-
porodni, a szaporulat mennyire 
esik áldozatul a ragadozó halaknak 
és más állatoknak, s függ attól 
is, mennyire tud alkalmazkodni a 
megváltozott éghajlati viszonyok-
hoz egy halfaj.

– A megyei szövetség az elmúlt 
négy év alatt harminc százalékkal 
több halat telepített, mint az azt 
megelőző években, s a telepítés 
2016 óta immár érinti a Felső-Ti-
szát és mellékfolyóit is. Telepítet-
tünk pontyot, süllőt, sügért, folya-
mi harcsát, menyhalat. Kecsegét is 
telepítettünk, de mivel a halászati 
hatóság rendelete szerint jelenleg 
nem fogható halfaj, lecsökkentet-
tük a telepítendő ivadékok számát.

M. Magyar László

Híd válthatja fel a kompot
November végéig kell elké-

szíteni a Tiszamogyoróst 
Lónyával összekötő híd 
tervét.

Végre! – sóhajthattak a 
Tiszamogyoróson és a Lónyán 

élők, amikor híre kelt, hogy híd 
válthatja fel a kompot a magyar–
ukrán határhoz közeli kicsiny 
települések között. De nem csak 
nekik lehet majd könnyebb, ha 
megvalósulnak a tervek, még a 
kárpátaljaiak is sokat nyerhetnek 

az átkelővel. A kétszer egysávos 
új közúti hídon a gyalogosközle-
kedést is biztosítani kell, az átkelő 
becsült szerkezeti hosszúsága 200 
méter. A beruházáshoz csatlakozik 
egy úthálózat-korrekció is.

LTL

Sikeresen állja útját a 
Felső-Tiszán a Magyaror-

szágra érkező PET-palack- 
és uszadék-szennyezésnek 
az a hulladékmentesítő 
munkagéplánc, amelyet 
február 4-én alkalmaztak 
először éles üzemben 
Vásárosnaménynál.

A csapadékos időjárás követ-
keztében megemelkedett vízszint 
jelentős mennyiségű hulladé-
kot sodort a folyó hazai szaka-
szára, ezért a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság hétfőn III. 
fokú vízminőségi kárelhárítási 
készültséget rendelt el. Továbbá 
Vásárosnaménynál üzembe helyez-
te azt az új munkagépláncot, amely 
a nap 24 órájában, folyamatosan 
gyűjti össze a szennyeződést.

Az élesben most először alkal-

mazott berendezés február 4-én 
délutánig több mint 200 köbméter, 
mintegy 60 tonna vegyes PET- és 
kommunális hulladékot fogott fel 
és mindaddig dolgozik a szaka-
szon, amíg a PET-palackkal kevert 
uszadékot észlelik a Felső-Tiszán.

2004-től rendszeres a külföldi 

eredetű kommunális hulladék-
szennyezés a Felső-Tisza-vidék 
folyóin, elsősorban a Tisza Ukrajna 
alatti szakaszán, mivel a hullámté-
ren illegálisan elhelyezett szemetet 
a kisebb árhullámok is képesek 
magukkal sodorni.

A szennyezés intenzitását a szak-

emberek az adott szelvényen per-
cenként áthaladó palackok számá-
val határozzák meg: az elmúlt 15 
év alatt 40 esetben volt 50 palack/
perces – vagy azt meghaladó – 
intenzitású szennyezés a Tiszán, a 
csúcsérték pedig eléri a 300-500 
palack/percet is – ismertette.

Az árvízről-árvízre halmozódó 
műanyag és más szemét nemcsak 
szennyezi a természeti értékekben 
gazdag tiszai tájat, de rontja a 
turisztikai lehetőségeket is – fűz-
te hozzá. A tavaly ősszel átadott 
magyar fejlesztésű – 1,3 milliárd 
forint értékű – hulladékmentesí-
tő infrastruktúra lényege, hogy a 
medret részlegesen hajókkal zár-
ják el, majd az érkező hulladékot 
és uszadékot a part felé terelik, 
ahonnan munkagépek segítségével 
kitermelik, majd szétválogatják – 
közölte a szóvivő.  MTI

A tokaji Erzsébet királyné 
közúti híd felújításának 

költsége meghaladja az 
egymilliárd forintot.

Az Erzsébet királyné híd fel-
újítását tavalyelőtt kellett volna 
elkezdeni, azonban a feltárások 
révén kiderült, hogy komolyabb 
munkálatokra van szükség. Mint 
kiderült: a közúti hidat csak a 
vágányzár befejezése után kezdik 
el felújítani.

Fahíddal kezdődött
Az Erzsébet királyné híd his-

tóriája a XVI. századig nyúlik 
vissza: az első fahidat akkortájt 
építették meg (előzőleg csak egy 
rév üzemelt), ám az az 1565-ös 

harcok idején megsemmisült. A 
mostani helyén lévő hidat Mária 
Terézia „húzatta fel”, az pedig 
az 1849-es csatározások alatt 
vált használhatatlanná. A század 
végén született döntés az első 
vashídról, melyet 1896-ban adtak 
át a forgalomnak. Azóta hívják azt 
Erzsébet királyné hídnak, a Tisza 
és a Bodrog összefolyásánál lévő 
„köldökzsinór”-t, amit alaposan 
megcincálnak hamarosan.

A munkálatok részeként a 
jelenlegi úttest oldalanként húsz 
centivel lesz szélesebb, a gyalo-
gosok és a kerékpárosok a híd 
oldalán elhelyezett külső konzo-
lokon közlekedhetnek majd, biz-
tonságosabbá téve a közlekedést.
 LTL

Augusztustól újulhat
meg a tokaji híd

GPS jeladókkal felszerelt 
PET palackokat indí-

tottak útjukra a PET Kupa 
szakemberei a Felső-Tiszai 
Búvár és Mentő Egyesület 
közreműködésével. 

Vásárosnaménynál az áradó 
Tiszába dobott négy palack a 
PET Kupa hulladékmonitoring 
programját segíti. A nyomkövető 
kutatásban a palackok GPS jelet 
vesznek és rádió jelet adnak le.  
A Hulladékmentes Tisza projekt 
keretében fejlesztett eszközök 
akár két éven keresztül is szol-
gálhatják működésükkel azt a 
kutatást, amely a folyón szállított 
hulladék útját követi nyomon. 
Az elektronikusan jelölt palac-
kok – Táltos, Villám, Táncos és 
Pompás – internetes névadó kam-
pányban kapták a nevüket.  

Emellett a PET Kupa kalózai 
tavaly májusban az M.V. Peté-
nyi hulladékgyűjtő hajó első 
téli bevetésén engedtek el pár 
PET palackot, bennük egyszerű, 
papírra írt üzenetekkel, remélve, 
hogy még hallanak róluk.

Jeladó palackokkal kutatják 
a hulladék útját 
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A PET Kupa hétéves törté-
nete alatt 70 tonna hulla-

déktól mentesült a Tisza és 
annak ártere. A természeti 
értékek védelme és az újabb 
környezetvédelmi eredmé-
nyek érdekében a szakembe-
rek határokon átnyúló prog-
ramot hirdettek.

A Nemzetközi Beruházási Bank 
támogatásával, a „Tiszta víz, bol-
dog Tisza” program keretében a 
PET Kupa a Tisza teljes hosszára 
kiterjedő expedíciót indít. 

A PET Kupa szakemberei önkén-
tesek, hulladékgazdálkodási szak-
emberek és kutatók segítségével 
mérik fel a műanyagszennyezés 
gócpontjait. 

A program célja a teljes folyóra 
kiterjedő hulladéktérkép létreho-
zása, amelynek segítségével haté-
konyabbá tehetők a folyótisztítási 
akciók. A tervek szerint a program 
keretében végig hajózzák a folyót, 
így jobban megismerik az árterek, 
védett területek helyzetét éppúgy, 
mint a folyó menti települések 
lakóit.

Teljesen feltérképezik

Óvnunk kell a sérülékeny természetet! Sikeresen vizsgázott a hulladékmentesítő
A katasztrófa megmutatta, 

hogy az emberi felelőt-
lenség milyen nagy kárt tud 
okozni. 

2000. január 30-án 22 órakor 
átszakadt Romániában az Aurul 
nevű bányavállalat zagytárolójának 
a gátja, s cianiddal szennyeződött a 
Szamos és a Tisza. A szennyeződés 
február 1. és 12. között vonult 
le a Tiszán ökológiai katasztró-
fát okozva a folyó élővilágában. 
Az Országgyűlés erre emlékezve 
2000. június 16-án a  Tisza élővilá-
gának emléknapjává nyilvánította 
február 1-jét.

Terjeszkedik a folyami géb
Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 

Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetsége ügyvezetője akkoriban a 
megyei földművelésügyi hivatal 
halászati főfelügyelőjeként dolgo-
zott, így hivatalból többször is járt 
a Tiszánál.

– A halak akkor pusztulnak el, 
amikor a szervezetükben felhalmo-
zódik a cianid. Szomorú látvány 
fogadott engem is, láttam a ren-
geteg haltetemet, de azok koránt-
sem a teljes elpusztult mennyiséget 
jelentették, ugyanis nagyon sok 
tetem nem jött fel azonnal a víz 
felszínére. A károk felmérésére 
szerint 241 tonna hal pusztult el.

A Tisza élővilága sokat köszön-
het a Kárpátaljáról érkezett tiszta 
víznek, valamint a Bodrognak, mert 

általuk a szőke folyó vize felhígult, 
nem volt olyan tömény a szennye-
ződés, mint a Szamosban. A cianid 
a sodrásban jött, s főleg azokat 
a halakat pusztította, amelyek a 
sodrásban telelnek csapatostul, s 
ezek leginkább a busafélék. Az 
egyéb halak sodrásmentes része-
ket keresnek a téli hónapokban, s 
nem szívesen mozognak. A busák 
mellett pusztult még el rengeteg 
keszegféle és más egyéb hal is, ami 
télen is aktív, mint például a meny-
hal, de ezek kevésbé – magyarázta 
a szakember.

– A ciánszennyezés természeti 
katasztrófát okozott, s ez jól mutat-
ja, hogy mennyire sérülékenyek a 
természetben található életközös-
ségek. A tragédia arra figyelmeztet 
bennünket és utódainkat, hogy az 
emberi felelőtlenség milyen óriási 
károkat tud okozni a természet-
ben, s ez a veszteség előbb-utóbb 
a társadalomra és a gazdaságra is 
kihat, vagyis a mindennapi létün-
ket veszélyezteti.

Bár a Tisza regenerálódása 
hamar megtörtént a gyors sodrás-
nak, az áradásnak és a még téli 
időszaknak köszönhetően, de bár-
mikor történhetnek olyan kataszt-
rófák, amelyeknek beláthatatlan 
következményei lehetnek.

– Számolni kell például azzal 
is, amikor hirtelen kipusztul egy 
állatfaj, a meg üresedett helyre 
betelepedhet egy-egy olyan jöve-
vényfaj, amely nem volt jellemző 
az adott tájegységre. A tájidegen, 

invazív halfajok robbanásszerűen 
el tudnak szaporodni, s aztán újabb 
problémák okozói lesznek. Ilyen 
tájidegen halfaj például a folya-
mi géb, ami korábban nem volt 
a Tiszában, csak a tengerben és 
a Dunában, napjainkban azonban 
már egészen Tiszabecsig elterjedt. 
Táplálkozásakor nagyrészt ikrákat 
fogyaszt, így az őshonos halakat 
veszélyezteti – folytatta Fesztóry 
Sándor, aki szólt az utóbbi évek 
telepítéseiről is.

Ponty, süllő, sügér, harcsa
– A haltelepítések sikeressé-

ge az élőhely milyenségétől és 
eltartóképességétől függ, eze-
ket pedig számos tényező befo-
lyásolja. Az élőhely függ többek 
között a természetes tápláléktól, 

az ívóhelyek meglététől, tud-e az 
adott halfaj természetes úton sza-
porodni, a szaporulat mennyire 
esik áldozatul a ragadozó halaknak 
és más állatoknak, s függ attól 
is, mennyire tud alkalmazkodni a 
megváltozott éghajlati viszonyok-
hoz egy halfaj.

– A megyei szövetség az elmúlt 
négy év alatt harminc százalékkal 
több halat telepített, mint az azt 
megelőző években, s a telepítés 
2016 óta immár érinti a Felső-Ti-
szát és mellékfolyóit is. Telepítet-
tünk pontyot, süllőt, sügért, folya-
mi harcsát, menyhalat. Kecsegét is 
telepítettünk, de mivel a halászati 
hatóság rendelete szerint jelenleg 
nem fogható halfaj, lecsökkentet-
tük a telepítendő ivadékok számát.

M. Magyar László

Híd válthatja fel a kompot
November végéig kell elké-

szíteni a Tiszamogyoróst 
Lónyával összekötő híd 
tervét.

Végre! – sóhajthattak a 
Tiszamogyoróson és a Lónyán 

élők, amikor híre kelt, hogy híd 
válthatja fel a kompot a magyar–
ukrán határhoz közeli kicsiny 
települések között. De nem csak 
nekik lehet majd könnyebb, ha 
megvalósulnak a tervek, még a 
kárpátaljaiak is sokat nyerhetnek 

az átkelővel. A kétszer egysávos 
új közúti hídon a gyalogosközle-
kedést is biztosítani kell, az átkelő 
becsült szerkezeti hosszúsága 200 
méter. A beruházáshoz csatlakozik 
egy úthálózat-korrekció is.

LTL

Sikeresen állja útját a 
Felső-Tiszán a Magyaror-

szágra érkező PET-palack- 
és uszadék-szennyezésnek 
az a hulladékmentesítő 
munkagéplánc, amelyet 
február 4-én alkalmaztak 
először éles üzemben 
Vásárosnaménynál.

A csapadékos időjárás követ-
keztében megemelkedett vízszint 
jelentős mennyiségű hulladé-
kot sodort a folyó hazai szaka-
szára, ezért a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság hétfőn III. 
fokú vízminőségi kárelhárítási 
készültséget rendelt el. Továbbá 
Vásárosnaménynál üzembe helyez-
te azt az új munkagépláncot, amely 
a nap 24 órájában, folyamatosan 
gyűjti össze a szennyeződést.

Az élesben most először alkal-

mazott berendezés február 4-én 
délutánig több mint 200 köbméter, 
mintegy 60 tonna vegyes PET- és 
kommunális hulladékot fogott fel 
és mindaddig dolgozik a szaka-
szon, amíg a PET-palackkal kevert 
uszadékot észlelik a Felső-Tiszán.

2004-től rendszeres a külföldi 

eredetű kommunális hulladék-
szennyezés a Felső-Tisza-vidék 
folyóin, elsősorban a Tisza Ukrajna 
alatti szakaszán, mivel a hullámté-
ren illegálisan elhelyezett szemetet 
a kisebb árhullámok is képesek 
magukkal sodorni.

A szennyezés intenzitását a szak-

emberek az adott szelvényen per-
cenként áthaladó palackok számá-
val határozzák meg: az elmúlt 15 
év alatt 40 esetben volt 50 palack/
perces – vagy azt meghaladó – 
intenzitású szennyezés a Tiszán, a 
csúcsérték pedig eléri a 300-500 
palack/percet is – ismertette.

Az árvízről-árvízre halmozódó 
műanyag és más szemét nemcsak 
szennyezi a természeti értékekben 
gazdag tiszai tájat, de rontja a 
turisztikai lehetőségeket is – fűz-
te hozzá. A tavaly ősszel átadott 
magyar fejlesztésű – 1,3 milliárd 
forint értékű – hulladékmentesí-
tő infrastruktúra lényege, hogy a 
medret részlegesen hajókkal zár-
ják el, majd az érkező hulladékot 
és uszadékot a part felé terelik, 
ahonnan munkagépek segítségével 
kitermelik, majd szétválogatják – 
közölte a szóvivő.  MTI

A tokaji Erzsébet királyné 
közúti híd felújításának 

költsége meghaladja az 
egymilliárd forintot.

Az Erzsébet királyné híd fel-
újítását tavalyelőtt kellett volna 
elkezdeni, azonban a feltárások 
révén kiderült, hogy komolyabb 
munkálatokra van szükség. Mint 
kiderült: a közúti hidat csak a 
vágányzár befejezése után kezdik 
el felújítani.

Fahíddal kezdődött
Az Erzsébet királyné híd his-

tóriája a XVI. századig nyúlik 
vissza: az első fahidat akkortájt 
építették meg (előzőleg csak egy 
rév üzemelt), ám az az 1565-ös 

harcok idején megsemmisült. A 
mostani helyén lévő hidat Mária 
Terézia „húzatta fel”, az pedig 
az 1849-es csatározások alatt 
vált használhatatlanná. A század 
végén született döntés az első 
vashídról, melyet 1896-ban adtak 
át a forgalomnak. Azóta hívják azt 
Erzsébet királyné hídnak, a Tisza 
és a Bodrog összefolyásánál lévő 
„köldökzsinór”-t, amit alaposan 
megcincálnak hamarosan.

A munkálatok részeként a 
jelenlegi úttest oldalanként húsz 
centivel lesz szélesebb, a gyalo-
gosok és a kerékpárosok a híd 
oldalán elhelyezett külső konzo-
lokon közlekedhetnek majd, biz-
tonságosabbá téve a közlekedést.
 LTL

Augusztustól újulhat
meg a tokaji híd

GPS jeladókkal felszerelt 
PET palackokat indí-

tottak útjukra a PET Kupa 
szakemberei a Felső-Tiszai 
Búvár és Mentő Egyesület 
közreműködésével. 

Vásárosnaménynál az áradó 
Tiszába dobott négy palack a 
PET Kupa hulladékmonitoring 
programját segíti. A nyomkövető 
kutatásban a palackok GPS jelet 
vesznek és rádió jelet adnak le.  
A Hulladékmentes Tisza projekt 
keretében fejlesztett eszközök 
akár két éven keresztül is szol-
gálhatják működésükkel azt a 
kutatást, amely a folyón szállított 
hulladék útját követi nyomon. 
Az elektronikusan jelölt palac-
kok – Táltos, Villám, Táncos és 
Pompás – internetes névadó kam-
pányban kapták a nevüket.  

Emellett a PET Kupa kalózai 
tavaly májusban az M.V. Peté-
nyi hulladékgyűjtő hajó első 
téli bevetésén engedtek el pár 
PET palackot, bennük egyszerű, 
papírra írt üzenetekkel, remélve, 
hogy még hallanak róluk.

Jeladó palackokkal kutatják 
a hulladék útját 
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A természetet féltők aggódnak
A téli és a tavaszi kevés 

csapadék miatt tovább-
ra is veszélyben vannak 
megyénk „vizes” természet-
védelmi területei.

A termé-
szetet féltők 
aggódnak 
a Tiszadob 
m e l l e t t i 
h o l t á g a k 
jövőjéért. A 
globális fel-
melegedés, 
az évek óta 
tartó szá-
razság miatt 
u g y a n i s 
n a g y m é r-
t é k b e n 

lecsökkent a holtágakban a víz-
szint. Mivel a Tisza áradására rit-
kán lehet csak számítani, meg-
oldásként az vetődött fel, hogy 
a Nyugati-főcsatornából lehetne 
feltölteni a holtágakat.

Vajon a téli és tavaszi hónapok-
ban javult-e a helyzet? – tettük 

fel a kérdést Oláh Károlynak, a 
helyi Tiszavirág Horgász, Termé-
szet- és Környezetvédő Egyesület 
elnökének.

Szárazon a bedőlt fák
– Sajnos, azt tudom mondani, 

hogy még több víz hiányzik a holt-
ágakból, a téli időszak sem segített 
semmit, egyre nagyobb a prob-
léma, s csak reménykedni lehet, 
hogy a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság lép majd valamit. A 
halgazdálkodásért felelős megyei 
horgászszövetség is felajánlotta 
anyagi segítségét. Már az összes 
bedőlt fa szárazra került, a halak 
nem tudnak leívni. Összességében 
azt mondhatom, hogy baj van a 
természetvédelem szempontjából, 
s baj van a horgászat szempontjá-
ból is – osztotta meg aggodalmát 
lapunkkal Oláh Károly, akinek 
önkormányzati képviselőként is 
szívügye a holtágak jövője. 

– A hetvenes évek elején elké-
szített csatornarendszert kellene 
kikotorni, két zsilipet be kellene 
építeni, s jöhetne a Nyugati-főcsa-

tornából a víz. Egy 150 méteres 
szakasz kimaradt bent a faluban, 
pont ott, ahol a Malom-Tiszába 
folyhatna be ez a víz. A föld alá 
kellene helyezni a csöveket, mint 
a szennyvízcsatornák esetében, de 
odáig ki van építve a nem hasz-
nált csatorna, még az utak alatt is 
megépültek a bújtatók, vagyis nem 
kell már engedélyeztetni, nem kell 
már az utat feltörni. A legfontosabb 
feladat a kotrás lenne, hiszen csak 
ötven év eltelt azóta, s akkor a 
vizet idáig elvezetve meg lehetne 

menteni a természetvédelmi terü-
letet. Az első kapavágást a Tisza 
szabályozása érdekében egykoron 
Tiszadobon végezték el, s most 
pont az a holtágrendszer haldoklik, 
amit valamikor Széchenyi Istvánék 
létrehoztak. Lépni kellene az ille-
tékeseknek az ügyben, amíg még 
nem késő – mondta befejezésül 
Oláh Károly. M.M.L.

Ui: Természetesen a júniusi és a 
júliusi bővebb csapadék segített, de 
a végleges megoldáshoz ez kevés.

A tiszadobi holtág nincs 
egyedül, hasonlóan tragi-

kus helyzet a Vajai-tónál is.

– Folyamatosan csökken a tó 
vize, meg vannak számlálva a nap-
jai. A teljes vízálláskor 170 cen-
timéter magas a tó vize, az évet 

79 centiméterrel kezdtük, s most, 
május közepén 40 centiméteres a 
tó vize. A víz csökkenésében nagy 
szerepet játszik, hogy több mint 
két hónapja, március 12. óta nem 
megy a kút, így nem kap a tó 
utánpótlást – mondta el érdeklő-
désünkre Imecs László, a tó hal-

gazdálkodási jogával rendelkező 
Szatmárvidéki Horgász és Termé-
szetvédő Egyesület elnöke. 

– Áprilisban éppen azért tisztí-
tottuk meg a kikötő környékét az 
iszaptól, hogy a kút vize akadályta-
lanul befolyhasson a tóba, sőt még 
természetes kövekből vízszűrőt is 
készítettünk, hogy a vasat kiszűrje, 
de úgy látszik, felesleges munkát 
végeztünk, mert nincs víz a kútból, 
így nincs, amit megszűrjünk. Ször-
nyű kimondani, de a tó hetven szá-
zaléka már szárazon van. A nagy-
mértékű párolgás következtében 
két különálló tóra szakadt a víztá-
rozó, a horgásztó mellett van egy 
lápos terület is, ahol szerintem sok 
őshonos hal keresett menedéket, de 
ha tovább tart az apadás, elpusz-
tulnak. Az iszap miatt nem tudunk 
közelebb menni, nem tudjuk az ott 
lévő halakat megmenteni.

Saját pénzből vízforgató
– A horgásztóba mi is kaptunk 

az állami telepítésből halakat, 
azonban az alacsony vízállás miatt 
nem mertük felvállalni a nekünk 
megítélt 35 mázsa 80 kg pontyot, 
mindössze 10 mázsát fogadtunk 
el abban bízva, hogy a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság beindít-
ja végül a kutat, s lesz biztonságo-
sabb élőhelyük a halaknak. 

– Mivel a kút két hónap után 
most sem működik, az egyesüle-
tünk tagsága beszerzett és kiépített 
a tóba egy árammal működő oxi-
génes vízforgatót, hogy kapjanak 
oldott oxigént a halak. Belegon-
dolni sem merek, hogy még csak 
május közepe van, mi lesz akkor 
vajon a nyári hónapokban?

– Úgy érzem, egyre kilátástala-
nabb a tó helyzete, jó lenne, ha az 
illetékesek nemcsak ígérgetnének, 
hanem konkrét lépéseket is tenné-
nek a tó és élővilágának megmen-
tése érdekében – tette hozzá Imecs 
László.

Gondolatok a halászati őrzésről
A halászati őr hivatalos 

személy, akit a törvény 
fokozott védelemben része-
sít.

A halászati őr a törvények által 
előírt és az esküjében foglaltakat 
követi akkor, amikor a munkáját 
végzi.

A halőrnek ellenőrzés alkalmá-
val igazolnia kell magát az iga-
zolványával, nevével és a beosz-
tásával. A horgászoknak át kell 
adniuk ellenőrzésre az állami hor-
gászjegyet, területi engedélyt és a 
személyi igazolványt. Jó, ha a hor-
gászok is tisztában vannak azzal, 
hogy a halőrnek milyen jogai és 
kötelességei vannak akkor, ha egy 
horgász ellenőrzésére kerül sor. A 
halászati őrök feladata: a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Közhasznú 
Szövetsége által hasznosított hal-
gazdálkodási vízterületek őrzése, a 
benne található halállomány védel-
me. A szövetség halőrei jogosultak 
a működési területén kívüli, nem 
nyilvántartott halgazdálkodási víz-
területen is eljárni.

A halőr munkavégzése közben 
köteles intézkedni, ha jogszabály-
sértő tényt, tevékenységet, mulasz-
tást észlel vagy hoznak tudomásá-

ra, amely beavatkozást tesz szük-
ségessé.

A halászati őr jogosult intéz-
kedni a horgászatot folytató sze-
méllyel szemben:
•  aki a szövetség halgazdálkodási 

vízterületén, partján horgászik, 
ahhoz előkészül,

• felszólítani a halfogásra jogosító 
okmányok bemutatására,
•  a birtokában lévő hal kifogására 

való jogosultságának igazolására 
felszólítani, jogosultság hiánya 
esetén a halat a vízbe visszahe-
lyeztetni,

•  mérettartományon kívüli, a terü-
leti jegyen meghatározott meny-
nyiségen felüli, a tilalmi időben 
kifogott, valamint védett halat 
vízbe visszahelyeztetni,

•  horgászati jogsértő cselekményt 
elkövető, helyi horgászrendet 
megsértő horgásztól az állami 
horgászjegyet és területi jegyet el 
kell venni,

•  horgászati jogsértő cselekmények 
minősített eseteiben az állami 
horgászjegyet, turista állami hor-
gászjegyet, el kell venni attól a 
horgásztól, aki tiltott vagy nem 
megengedett eszközzel, ill. módon 
horgászik, a megengedettnél több 
horgászkészséget használ, terüle-
ti jegy nélkül horgászik, kíméleti 
területen horgászik, tiltott idő-
szakba a tilalom alá eső halat 
fog, általános tilalmi időben hor-
gászik, a mennyiségi korlátozást 
megszegi, a törvény végrehajtási 
rendeletben foglaltnál nagyobb 

testhosszúságú halat a vízpartról 
élve kísérel meg elszállítani,

•  a jogellenes cselekményen tetten 
ért személyt a cselekmény abba-
hagyására felszólítani, folytatá-
sában megakadályozni,

•  azt a dolgot, ami szabálysérté-
si törvény vagy büntető törvény 
alapján bizonyítékként felhasz-
nálható, átvételi elismervény 
ellenében elveheti,

•  jogellenes cselekmény elköveté-
sén tetten ért személyt, ha nem 
igazolja magát a rendőrség meg-
érkezéséig- két óra időtartamig- 
visszatartani,

•  szabálysértés vagy bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható 
személy csomagját és az elköve-
téshez használt járművet átvizs-
gálni,

•  szökés megakadályozása érde-
kében testi kényszert, valamint 
gumibotot alkalmazhat.

A horgászok sokat tudnának 
segíteni a halőröknek azzal, ha egy-
egy törvénysértő horgásszal szem-
ben nem lennének közömbösek, 
telefonon értesítenék a halőröket a 
területi jegyeken lévő telefonszám-
ok egyikén, így is hatékonyabban 
lehetne védeni közös értékeinket.

Csengeri Imre

Nemrégiben sikerült való-
ra váltani egy több éve 

dédelgetett álmot a megyei 
szövetség halgazdálkodási 
szakembereinek. 

A Tisza folyóból befogott anya-
pontyokat sikerült a régi klasszikus 
módszerrel (természetes ívatás, 
védett körülmények között) lesza-
porítani halastavi környezetben. 

Az így nyert ivadék azóta már 
„őshazája” halállományát gya-
rapítja, hiszen mintegy 50 ezer 
darabot sikerült a Tisza és Szamos 
folyókba kihelyezni. 

Bár a mennyiség apróságnak 
tűnhet, a vízterületek nagyságá-

hoz képest mégis óriási lehet a 
jelentősége, hiszen ezek a halacs-
kák innen származnak, genetikai-
lag nem az állóvízi, tógazdasági, 
hanem a folyóvízi életmódhoz 
adaptálódtak. A szülők is felte-
hetően már a Tiszában szület-
tek és a vadvízen találták meg 
életfeltételeiket és természetesen 
körülmények között nőttek meg, 
dacolva a természetes kiválasz-
tódás minden nehézségével. A 
programot természetesen folytatni 
szeretnénk a jövőben is, és ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani 
Kovács Dávid úrnak, aki a tógaz-
dasági körülményeket önzetlenül 
biztosította!

Ezt kiegészítve a nyári, őszi 
ivadékmentésekkel már számotte-
vő mennyiségű olyan halat tudunk 
visszajuttatni az anyamederbe, 
ami reményeink szerint biztosítja 
majd a Tisza folyó és vízrendszere 
nyurgaponty állományának pótlá-
sát. Ezek a telepítések, mentések 
természetesen a Halgazdálkodási 
Terven felül történtek, így többlet 
kihelyezésnek számítanak, hiszen 
minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy minél hatékonyabban és 
gazdaságosabban növeljük a ter-
mészetes vizek halállományát a 
horgászok örömére és megelége-
désére!

Fesztóry Sándor

Újabb siker a halgazdálkodás területén Télen sem 
pihentek

Egy horgászegyesület tagjai nem 
csak reggeltől estig horgásznak, 
olykor bizony más tennivalójuk 
is van, például a vízpart és a víz 
gondozása – vallják ezt a kocsordi 
Kraszna Horgászegyesület tagjai. 
– Szükség van a környezetvédelmi 
társadalmi munkákra az év min-
den szakaszában a Kirva-lapos 
horgásztavunkon, így télen is, ha 
felhőtlenül szeretnénk élvezni a 
hobbinkat.

– Tavaly, mikor összetörte a 
nagy fáinkat a vihar, cseleked-
nünk kellett: gyorsan eltakarítani 
a letört ágakat, elhárítani a további 
veszélyforrást – emelte ki Jakab 
János elnök. – Az utóbbi három 
évben a téli időjárás is produkál 
érdekességeket. Ezeknek egy része 
kedvező is, hiszen a tavak befa-
gyása nem tart hosszú ideig, köny-
nyebb átteleltetni a halakat, nem 
kell léket vágni. A hátránya, hogy 
megnehezíti a száraz növények 
levágását, eltávolítását, pedig nem 
lenne szerencsés, és látványnak 
sem mutat jól. MML

Egyre kilátástalanabb 
a tó helyzete

(Riport a Kelet-Ma-
gyarország május 28-i 
számában jelent meg)

Van még mit pótolni. 
A fotó 2020 júliusa közepén készült.

ÚjRA üZEMEl
Jó hírt kaptunk nemrégiben: a Vajai-tó 
vízpótló kútja újra üzemel az érdekelt 
közös önkormányzatok és civilek össze-
fogásával. A TRV Zrt. közreműködésével 
ideiglenes vízszivattyú került 
üzembehelyezésre az önkormányzati 
vízpótló kútba. Köszönet illeti a TRV 
Zrt., az önkéntesek és a Szatmárvidéki 
Horgászegyesület munkáját!
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Évek óta a kisvárdai Bágeri 
tavak adnak otthont a 

megyei csapatbajnokságnak. 
Az idén csak öt csapat adta le 
nevezését, így nem volt nehéz 
a kategóriák elhelyezése.

 A tó első részére az U-15-ös, 
U-20-as, és a női szektorokat jelöl-
tük ki. Az idén az úgynevezett 
háromszöget a tavalyi gyengébb 
fogások miatt kihagytuk, az U-25-
ös és a négy felnőtt szektort a tó hát-
só részén helyeztük el. A pálya így 
több különálló részre lett felbontva.

A reggeli megnyitó és a csa-
patvezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, mely a sok 
szélső hely miatt a már jól bevált 
rajtráccsal történt. Ez igencsak 
leegyszerűsítette a sorsolást és a 
csapatvezetők munkáját.

A csapatok az idő rövidsége és 
egyéb külső okok miatt nem igazán 
tudták tesztelni az idei verseny előtt 
a tavat.

Az elmúlt évek tapasztalatait fel-
használva alakították ki taktikáju-
kat. Több szektorban is a tenyeres 
kárászok és dévérek megfogása volt 
a cél. Az első órában nehezen indult 
a horgászat, az idő múlásával azon-
ban megjött a nagyobb halak kapó 
kedve is egyre több pontyot zsák-
mányoltak a versenyzők. Az apró 
halazás (snecizés) most is jó szol-

gálatot tett egy-két versenyzőnek. 
A szektorok mérlegelése igencsak 
szép meglepetéseket hozott, a gye-
rekeknél Vadon Roland 7 110 gram-
mos fogása még a felnőttek között 
is megállta volna helyét. Igaz, volt 
több tíz kiló feletti fogás is, de Sán-
dor Zoltán 13 830 grammja csak a 
második helyre volt elegendő a Kiss 
Csaba 21550 grammos fogásával 

szemben. A versenyen szép fogások 
születtek, összesen 178 705 g hal 
került a haltartókba.

Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke, Balázs László, a Kisvárdai 
D.S.H Egyesület elnöke és Timku 
Tamás, a Kisvárdai D.S.H Egyesü-
let versenyfelelőse adta át. A nyer-
tesek csapatonként egy-egy kupát 
kaptak, valamint a csapattagok egy-
egy érmet.  
1. Apagy H.E. 18 pont 
2. Beregi Tiszavirág H.E. 
(Vásárosnamény) 22 pont  
3. Új Élet H. E. Tiszalök  23 pont 
4. Vasutas H.E. Nyíregyháza 28 pont 
5. Kraszna H.E. Kocsord 29 pont 
Gratulálunk a győzteseknek!

Külön köszönet illeti a Kisvárdai 
D.S.H Egyesület tagjait és vezetősé-
gét, hogy ilyen szép, rendezett kör-
nyezettel és bőséges halállománnyal 
várja az ide érkezőket.

Szilágyi Imre, versenyfelelős

Felveszik a harcot újra és újra a rapsicok ellen
A vízi rendészet munkatár-

sainak is modern eszkö-
zöket kell használniuk, hogy 
bebizonyíthassák a törvény-
sértést.

Pár ezer évvel ezelőtt a társa-
dalmi fejlődés megkövetelte azt, 
hogy törvények szabályozzák az 
emberek közötti kapcsolatokat, 
de már akkor is voltak olyanok, 
akik áthágták a szabályokat. Nincs 
ez másképpen napjainkban sem, 
sokak számára most is édesebb a 
tiltott gyümölcs, még akkor is, ha 
ez a „tiltott gyümölcs” éppenség-
gel pikkelyes élőlény, vagyis hal.

Felkészültek a menekülésre

Busi László rendőr ezredest, 
rendőrségi főtanácsost, a szolno-
ki székhelyű Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vezetőjét kér-
deztük a horgászok szabálytalan-
ságairól.

– Hadd kezdjem egy látszólag 
egymásnak ellentmondó megálla-
pítással: sokkal jobb a horgászok 
jogkövető magatartása, mint a 
korábbi években volt, 2019-ben 
mégis emelkedett a horgászokkal 
szemben a rendőrségi intézkedé-
sek száma. Ennek oka, hogy jobb 
lett a felderítési hatékonyság, a 
horgászati rendre felügyelő rend-
őrök és halőrök jóval több sza-
bálytalanságot észrevesznek, mint 
régebben. A felderítési hatékony-
ságban nagy szerepet játszik, hogy 
jó a kapcsolatunk az együttműködő 
szervezetekkel, a megyei horgász-
szövetségekkel, valamint maguk-
kal a – Tisza két oldalán dolgozó 
borsodi és szabolcsi – halőrökkel 
– magyarázta Busi László. 

– Figyelembe vesszük egymás 
véleményét, segítjük egymást 
információkkal, eredményesek az 
ellenőrzések. Mind gyakrabban 
intézkednek közösen a rendőrök 
és a halőrök, hiszen egy-egy sza-
bálytalanság, bűncselekmény bizo-

nyításánál 
s z ü k s é g 
van a rend-
őri jelen-
létre is. A 
kollégáim 
nem akar-
nak min-
d e n á r o n 
b ü n t e t ő -
f e l j e l e n -
tést tenni. 

Ha három bot van bedobva az 
engedélyezett kettő helyett, akkor 
megkérik a horgászt, vegye ki a 
harmadik készséget, nem indítanak 
eljárást, a helyszínen rendezik az 
ügyet. Ilyen lehet az is, amikor a 
kifogott halat nem jegyezte be a 
horgász a fogási naplóba. Akkor 
azonban már feljelentést tesznek, 
ha engedély nélküli horgászt iga-
zoltatnak. Az illegálisan horgászó 
emberek már eleve számítanak az 
ellenőrzésekre, éppen ezért kevés-
bé értékes felszerelést használnak, 
hogyha futniuk kell, akkor nem 
nagy kár éri őket a felszerelés ott-
hagyása miatt.
A pergetés csak alibi

– Jellemző szabálytalanság még, 
hogy az egykori halászok most 
kisszerszámos halászként a meg-
engedettnél több varsát használnak 
vagy nagyobb méretű emelőháló-
val halásznak. Sokan nem veszik 
figyelembe a kíméleti területeket, 
s ott is horgásznak – folytatta a 
rendőrkapitány.

– A szabálytalanságok felde-
rítése érdekében folyamatosan 
egyeztetünk a megyei horgász-
szövetségekkel, a Nébih megyei 
szervezeteivel, a halászati hatósá-
gokkal. Mint az ezredes elmondta, 
finomodtak a rapsicok eszközei. 
Kimondottan gereblyéző hor-
gász már alig akad. Aki mégis 
gereblyézik, pergető horgászatot 
végez, s közben olykor-olykor tesz 
gereblyéző mozdulatokat, azonban 
mindezt bizonyítani nagyon nehéz. 

Az így horgászó embereket csak 
hosszabb megfigyelés után lehet 
lebuktatni, illetve az lenne biztos 
bizonyítási módszer, ha videóra 
lehetne venni tettüket.

– Egy szakértő az ólom, a 
rapalla, a gumihal mérete, valamint 
az évszak és a víz hőmérséklete 
alapján meg tudja állapítani, hogy 
valaki rendesen pergető horgásza-
tot folytat, vagy ez csak alibi, s 
valójában gereblyézik – folytatta 
Busi László. – Hármas horgot ma 
már ritkán találunk a gereblyé-
zőknél. Tudják, hogy a hideg víz-
ben kevesebbet mozognak a halak, 
ezért elég egy kisebb horog is, 
mert a mozgásában lelassult hal 
nem fog ellenállni. A dörzsölt és 
kifinomult módszerekhez alkal-
mazkodnunk kell, másképpen kell 
bizonyítanunk a szabálytalanságot. 
Mostanában a halsütödékben, az 
éttermekben ismét ott vannak az 
illegálisan értékesített halak.

– A rapsicok elektromos hálóval 
fogják meg a zsákmányt, s ezt is 
nehéz bizonyítani. Vannak kisebb 
méretű és kevésbé értékes elekt-
romos halászgépek, s ha a tettesek 
észreveszik a közeledő ellenőrt 
vagy rendőrt, inkább eldobják a 
készüléket, s vesznek majd újat. A 
horgászok névtelenül is tehetnek 
bejelentést, ha szabálytalanságokat 
látnak.

Lépéstartás a fejlődéssel

– Természetesen lépést kell tar-
tanunk a rapsicokkal, a technikai 
fejlődést nekünk is követnünk kell. 
A lényeg, hogy a büntetőeljárás 
során törvényesen használt eszkö-
zökkel bizonyíthassuk a törvény-
sértést – mondta befejezésül Busi 
László ezredes, aki azt is elárulta 
érdeklődésünkre, hogy szereti a 
természetet, szereti a horgászatot, 
csak egyre kevesebb ideje van 
erre a hobbira. Szolnoki szárma-
zásúként jól ismeri a város körüli 
vizeket, míg az igazi kedvence a 
Tisza-tó, ahol pontyra és ragadozó-
ra is szokott horgászni. Ha azonban 
a gyermekeivel és a keresztgyer-
mekeivel megy a vízpartra, akkor 
a keszegek kapják a főszerepet, 
hiszen a fiatalok azt szeretik, hogy 
folyamatosan legyen kapás, s az 
élménydús horgászat során szinte 
észrevétlenül a természetet is meg-
szeretik.
Vízirendészeti elérhetőségek

Rendőrőrs Tokaj
3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.,  

Telefon: 47/352-677;  
BM telefon: 30/66-39-576.

Rendőrőrs Vásárosnamény
4800 Vásárosnamény,  

Wammala út 1–3.  
Telefon: 45/470-422;  

BM telefon: 03-32/63-19.

Horgászviadal
Újra a nyíregyházi Bujtosi-

tó adott otthont a közép-
iskolásoknak kiírt 4. Hor-
gászviadal megyei döntőjé-
nek. Az előző napok esőzése 
után csodálatos, napsütéses 
időre ébredtünk, ami sze-
rencsére kitartott a verseny 
végéig.

A viadalt június 28-án, egy idő-
ben rendeztük meg a Császárszál- lás Horgászegyesület gyermekna-

pi horgászversenyével, így a tó 
környékét már a reggeli órákban 
gyermekzsivaj töltötte meg.

A viadal döntőjébe jutott nyolc 
ifjú horgász nagy csatában, négy 
versenyszámban mérte össze a 
tudását. Először az elméleti fel-
készültségüket bizonyították egy 
tesztlap helyes kitöltésével. Itt 
még nagyon kiegyensúlyozott volt 
a mezőny. A barkácsolási feladat 
egy spiccbotos szerelék elkészítése 
és kiegyensúlyozása volt. Ezt is 
mindenki megoldotta, de a fel-
használt idő és a pontosság is befo-
lyásolta az elérhető pontokat. A 
célbadobásnál egy 3x3 m-s céltáb-

lára, 10 és 14 méteről dobtak célba 
a versenyzők. Mivel ez a feladat 
sokuknak még új volt, ezért adtunk 
lehetőséget a gyakorlásra. Az első 
három versenyszám után még sem-
mi nem dölt el, hiszen a horgászat 
feladat duplán számított.  Hor-
gászatnál a mezőny egyetlen női 
versenyzője megmutatta, hogy a 
gyengébb nemet nem szabad leírni. 
A tóban található apró kárászokból 
és pontyokból 133 db-ot fogott, 
több mint 5 kg. súlyban. Ezzel 
megnyerte a horgászatot, és már 
bánhatta, hogy a többi verseny-
számnál nem koncentrált jobban, 
mert ez az eredmény se volt elég a 
dobogóra kerüléshez.

Helyezések:
I. hely: Berecz Zsolt 116 pont (Ibrány)
II. hely: Jakab Gergő 112 pont (Kocsord)
III. hely: Macsuga Dávid 111 pont (Tiszavasvári)
IV. hely: Kulcsár Laura 104 pont (Ibrány)

A Mohosz által biztosított érté-
kes díjakat Virág Imre a megyei 
szövetség elnöke adta át, de a 
gyermeknapra való tekintettel 
minden versenyző kapott emlék-
lapot és egy kisebb ajándékot. Az 
első három helyezett részt vehet 
az országos szövetség 5 napos hor-
gásztáborában, ahol az ország leg-
jobb ifjúsági horgászaival mérheti 
össze tudását.

Biri Imre versenyszervező

Sokan halásznak sza-
bálytalanul a nagyobb 

folyókon.

Július első hetében öt eljárást 
is indítottak rekreációs célból 
halászókkal szemben a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal halőrei, akik több mint 
egymillió forint halvédelmi bír-
ságot is kiszabtak – olvasható a 
Nébih honlapján. Az ellenőrök 

48 darab, 134 kilogramm jogo-
sulatlanul kifogott halat foglaltak 
le és engedtek vissza eredeti élő-
helyükre. 

A halőröknek a Bodrogon 
ponty, a Tiszán harcsák jogsze-
rűtlen kifogása miatt kellett intéz-
kedniük. A rekreációs halász-
jeggyel horgászóknál az utóbbi 
hónapokban több szabálytalan-
ságot is tapasztaltak a Tiszán, a 
Bodrogon, a Szamoson is.

Öt eljárást is indítottak

Átlag feletti fogások a csapatbajnokságon
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Tisztelt Leendő Horgásztársak!
A Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 

részéről örömmel értesítjük a vizsgázni vágyó-
kat, hogy az alábbi helyszíneken és időpontok-
ban tehetnek horgászvizsgát 2020-ban Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyében. Horgászvizsgát a 
közzétételt követő 15 napon belül lehet tenni! 
A vizsgához előzetes bejelentkezés szükséges, 
legalább 3 nappal a vizsgát megelőzően!!! 

Felkészítést segítő tananyag honlapunkon meg-
található. Sikeres vizsgázást kívánunk!

www.villantomagazin.com

Első verseny a karantén után
Májusban került meg-

rendezésre a megyei 
feeder bajnokság első for-
dulója a Keskeny-holtágon, 
Vásárosnaményban. Bár az 
időjárás nem igazán fogadta 
kegyeibe a versenyre érke-
zőket, mégis 27-en döntöttek 
úgy, hogy megmérettetik 
magukat az év első megyei 
horgászversenyén. 

A szokásos regisztráció, a sor-
solás, a rajthelyek elfoglalása, a 
szerelékek beállítása és az etető-
anyag keverése után kezdődhetett 
a horgászat. Már az első percekben 
fogták versenyzőink a szép kis 
törpeharcsákat, bár a folyamatosan 
szakadó eső megnehezítette a dol-
gukat. Gyors hallevétel, csalizás 
és újradobás volt a taktika, így 
lehetett a kisméretű halakból minél 
többet megfogni.

Az első órában egy ponty is 
horogra akadt, de sajnos, nem 
követte több társa a példáját. A 
nagyobb halak kapó kedve a ver-
seny végére sem jött meg, bár az 
utolsó órában elállt az eső, azonban 
a feltámadó viharos szél továbbra 
is problémákat okozott.

Akiknek az ötórai horgászat alatt 
sikerült egy két darabosabb kárászt 
vagy dévért zsákmányolni és ter-
mészetesen megfelelő mennyiségű 
törpeharcsát, annak már biztosított 

volt a dobogó valamely foka. A 
mérlegelésnél már kirajzolódott a 
végeredmény, egy pontos összesí-
tés után következett az eredmény-
hirdetés, ahol az első öt helyezett 
lett díjazva.

A díjakat az egyesület elnöke, 
Szabó Gábor adta át.

Az I. forduló eredményei:
1. Varga Albert 5540 g
2. Sveda Tamás 3675 g
3. Bráder Gergő 3575 g
4. Vadon Dániel 5340 g
5. Biró László 2805 g

Ez az egyedülálló jelenség nemcsak Európában, de az egész világon tömegesen csak a Tiszán 
látható. A tiszavirág védett természeti- és tájérték, igazi kincs.

Hungarikum lett a tiszavirágzás

Júniusban szikrázó nap-
sütés fogadta a megyei 

feeder bajnokság második 
fordulójának 39 versenyző-
jét a Kocsordi Kiraa Lapos-
horgásztavon.

A horgászok már a felkészülési 
időben találgatták, hogy mi lehet 
a legmegfelelőbb taktika a halak 
becserkészéséhez. Kilenckor elraj-
tolt a mezőny. Az első órákban a 
jó idő ellenére csak nehezen, csa-
lik váltogatásával sikerült egy-egy 
kárászt vagy keszeget a horogra 
csalni. A mindig éhes törpehar-
csáknak sem volt kapókedvük. Nehezen teltek az órák, mintha 

üres lenne a tó, aztán a feltámadó 
szél és a borús idő meghozta a 
várva várt kapásokat. 

Egyre több horgász haltartójába 
kerültek kisebb-nagyobb pontyok, 
az ügyesebbek akár 4-5 darabot 
is foghattak. Azok, akik a kisebb 
halak megfogását választották, a 
folyamatos etetésnek köszönhető-
en szép fogásokkal végezhettek a 
dobogón.

A mérlegélésnél már folyama-
tos volt a matematika, hiszen nem 
csak a mai forduló eredménye dőlt 
el, hanem a Szuper Kupa is. Hogy 
ki lesz a megyei feeder bajnok, az 
utolsó mérésig titokban maradt, 
hisz több esélyes volt.

Gyors összesítés után kihirde-
tésre kerültek az eredmények.

A díjakat Jakab János, az egye-
sület elnöke és Sebők Zsolt, a 
megyei verseny szakbizottság 

tagja adta át. A Szuper Kupában 
pontegyenlőség alakult ki, így a 
fogott súly döntött.

A megyei feeder bajnok  
Varga Albert lett. 

A II. forduló eredményei:
1. Varga Albert 5645g
2. Vadon Dániel 4205g
3. Mikita Zoltán 3825g
4. Sveda Tamás 2600g
5. Kecskés Attila 4985g
6. Károly Attila 3660g

A Szuper Kupa eredményei:
1. Varga Albert 2 pont 1185 g
2. Sveda Tamás 2 pont 6275 g
3. Vadon Dániel 3 pont 9545 g
4. Szondi Richárd 4 pont 5955 g
5. Kecskés Attila 5 pont 7230 g
6. Vadon Roland 6 pont 6000 g

Pontegyenlőség a Szuper Kupában

2020. évi vizsgahelyszínek és időpontok

Helyszín Időpont Telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10.

Szerda: 08-16,00 óráig 42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Hétfő: 08-14 óráig
Szerda: 08-14 óráig

42/410-038

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
(Sneci Horgászbolt) 4400 Nyíregyháza, 
Árpád u. 1.

Kedd, Csütörtök: 8-16 
óráig

42/313-042

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
(Tip-top Virágüzlet) 4492 Dombrád 
Kossuth u. 46.

Péntek: 09-15 óráig 45/465-920

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület
Tiszaparti Centrál Kft. 4468 Balsa, 
Szabolcsvezér u. 20.

H: 08-16 óráig
K. 08-18 óráig
P: 08-13 óráig

30/180-6398

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
(Harcsatanya Horgászbolt) 
Tiszavasvári, Bocskai u. 2.

szerda 15:00-tól 30/426-0197

Lokomotív Horgász Egyesület Szerda: 08,00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Eperjeske, Béke u. 12.
(vargabela5503@gmail.com)

Szerda: 10,00 órától 30/402-8844
30/621-6909

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke út 2.

Szerda: 10,00 órától 30/626-9881

Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület
Tunyogmatolcs, Arany J. út 9.

Péntek: 10,00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13,00 órától 20/438-9757

Tiszamenti Horgász Egyesület 
(Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. út 
8., és

Kedd 10,00 órától-
18,00-ig

30/9111-278

Kukac.Ponty.hu   Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd út 2.

Hétfőn: 8,00-12,00 h 30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13,00 órától 30/244-9618

Helyszín Időpont Telefonszám
HO-HO Horgász Egyesület
Mándok, Petőfi út 45.

Péntek: 10,00 órától 30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

Csütörtök: 08,00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Laguna horgászbolt, Nyíregyháza, 
Debreceni út 195.

Szombat: 08,00-12,00 20/960-4755

Nyírteleki Horgász Egyesület
Zlehovszky Pál (János-tó)

Péntek: 16,00 órától 30/953-4149

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17,00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth út 27.

Péntek: 15,00 órától 20/382-1716

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Milota Általános Iskola)

Szerdán: 18 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület
Végállomás Horgászbolt Nyíregyháza

minden hónap 1. 
szerda: 08-12 óráig

42/410-504

Kis-Tisza Horgász Egyesület Kisar
Kisar, Panyolai út 36.

Péntek: 14,00 órától 20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület
Szamossályi, Kossuth út 58.

Péntek: 16,00 órától 70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 8-12 óráig 70/466-8625

Székelyi víztározó HE.
Székely-Őze tanyai halastó, zártkert 
776/3 hrsz.

Péntek: 8-16 óráig 30/414-7955

Tiszaparti HE. Feller János 
Gávavencsellő, Szabadság u. 20.

Kedd 9-15 óráig 70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület Nyíregyháza, 
Jelvény u. 11.

Péntek: 14,30-17,00 30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
(Nyíregyháza, Árpád út 1, Sneci Hb.)

Kedd, Csütörtök: 8-16 
óráig

42/313-042

Amurrekord
Ezt a 21 kg-os amurt Sulomán Krisztián nagykállói 
horgász fogta Császárszállás-Oláh réti víztározón 
június 6-án éjszaka.
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Bár a vírusos időszak alatt 
sok minden bizonytalan 

volt, egy viszont nem: a szö-
vetség elvégezte a tavaszi és a 
nyár eleji telepítéseket a keze-
lésében lévő vízterületeken:

A Tisza folyó és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatorná-
ba március 2-án és 3-án 4.990 
kg egynyaras ponty került kihe-
lyezésre Záhony, Tiszabercel és 
Tiszalök helyszíneken.
A tavasz közeledtével, március 
13-án, piaci (háromnyaras) pon-
tyot telepített a szövetség a kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba 1.000 kg mennyi-
ségben, valamint az Oláhréti-táp-
csatornába 100 kg és a tiszadobi 
holtágba 500 kg az üzemtervi elő-
írásoknak megfelelően.
Tovább folytatódtak a tavaszi tele-
pítések a szövetség kezelésében 
lévő vízterületekbe, így az Alsó-
Tisza és vízrendszerébe március 
16-17-18-án 2.750 kg kétnyaras 
ponty került, Tuzsér, Tiszabercel 
és Tiszalök helyszíneken. Továb-
bá a Felső-Tiszába és vízrendsze-
rébe 1.051 kg kétnyaras ponty, 
Vásárosnaménynál a Tisza folyó-
ba, Sonkádnál a Túr folyóba, 
Olcsvánál a Szamos folyóba és 
Kocsordnál a Krasznába. Szintén 
kétnyaras pontyot telepítettünk még 
a Keleti-főcsatornába Tiszalöknél 
60 kg mennyiségben. A mátyusi 
Rózsás-holtágba 100 kg-ot, az 
Oláhréti-tápcsatornába 134 kg-ot, 
a tiszadobi holtágba 525 kg-ot, a 
Selypes-ér, Király-érbe 200 kg-ot, 
Eperjeske Horgasztóba 100 kg-ot, 
valamit a timári Pap-morotvába 60 
kg-ot tettünk.
A Felső-Tisza és vízrendszerébe 
március 24-én további 1.600 kg 
kétnyaras ponty került kihelye-
zésre, Vásárosnaménynál. Szintén 
kétnyaras pontyot telepítettünk 
még a Keleti (Lápi)-csatornába 
Nagyecsednél 120 kg mennyiség-
ben, és a Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba 1.280 kg-ot.
Március 30-án további piaci, 
(háromnyaras) ponty telepítésére 
került sor a szövetség kezelésében 
lévő Császárszállás-Oláhréti víz-
tározóba 1.000 kg mennyiségben, 
valamint a tiszadobi holtágba 550 
kg, és a Keleti-övcsatornába 150 
kg mennyiségben az üzemtervi 
előírásoknak megfelelően.
A Tisza folyó és vízrendszerébe, 
április 7-én 100 ezer db előne-

velt csuka ivadékot helyeztünk ki 
Dombrád, Tiszabercel és Tiszalök 
helyszíneken.
Április 29-én üzemterv szerinti 
500 kg horogérett, háromnya-
ras ponty telepítésére került sor 
a Megyei Horgász Szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. 
Április 27-28-án üzemterv szerinti 
60 ezer darab előnevelt meny-
hal kihelyezését végeztük el a 
Tisza folyó és vízrendszerébe, 
Vásárosnamény, Záhony, Tisza-
ber cel és Tiszalök helyszíneken.
A Tisza folyóba és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatornába 
üzemterv szerinti 50 ezer db elő-
nevelt csapó sügér ivadék tele-
pítésére került sor, május 18-án 
Dombrád, Tiszabercel és Tiszalök 
helyszíneken.
Az Alsó- Felső-Tiszába és víz-
rendszerébe, 398.500 db előnevelt 
fogassüllő kihelyezésére került 
sor május 23-án és május 25-én, 
Tuzsér, Dombrád, Tiszabercel, 
Tiszalök, Szatmárcseke, Vásá-
ros na mény és Lónya helyszíne-
ken, valamint a Szamos folyóba, 
Tunyog matolcsnál, a Túr folyók-
ba, Sonkádnál és a Kraszna folyó-
ba, Kocsordnál. Továbbá a Keleti 
főcsatornába május 24-én tettünk 
2.800 db, míg a Császárszállási-
víztározóba 28 ezer darab és a 
tiszadobi holtágba 21 ezer darab 
előnevelt süllő ivadék.
Az Alsó- Felső-Tiszába és víz-
rendszerébe, 240 ezer db elő-
nevelt ponty telepítése tör-
tént meg június 20-án Tuzsér, 
Dombrád, Tiszabercel, Tiszalök, 
Szatmárcseke, Vásárosnamény és 
Lónya helyszíneken, valamint a 
Szamos folyóba, Tunyog ma tolcs-
nál, a Túr folyókba, Sonkádnál és 
a Kraszna folyóba, Kocsordnál, 
illetve a Keleti-főcsatornába, 
Tisza löknél.
A Felső-Tiszába és vízrendsze-
rébe, valamint a Szamos folyóba 
üzemterven felüli 50 ezer db elő-
nevelt ponty telepítését végeztük 
el július 2-án Vásárosnamény és 
Tunyogmatolcs helyszíneken.
Az Alsó-Tiszába és vízrendszeré-
be, valamint a Keleti-főcsatornába 
üzemterv szerinti 50 ezer db elő-
nevelt harcsa ivadék telepítésére 
kerül sor július 16-án Tiszalök, 
Tiszabercel és Záhony térségében.

A Megyei Horgász Szövetség  
elnöksége

Telepítések szövetségi 
vizekbe

Búvárok fésülték át a Sóstói-tavat
A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület búvárai jelentek meg 
a Sóstói-tó Tófürdő felé eső oldalán. Mint évek óta minden tavasszal, az 
idén is sort kerítettek a tómeder kitakarítására a mentőegyesület búvárai. 
Az esemény nem csak a – remélhetőleg zavartalan – szezon előtti taka-
rítás, biztonsági ellenőrzés, a mentőcsapat tagjainak is kiváló alkalom a 
gyakorlatozásra.

Pontyok a 
Bujtosi-tóba
A Bujtos Sporthorgász 
és Tájvédelmi Egye-
sület csütörtökön 5 
mázsa horogérett 
pontyot telepített a 
Bujtosi horgásztó-
ba Moravszki Tamás 
elnök jelenlétében.
 Fotó: DoDó Ferenc

Tár sa dal-
mi mun ka
Vasutas Sport-
horgász és 
Természetvédő 
Egyesület tár-
sa dal mi mun-
kát szervezett 
tavasszal a 
Marótzug-
Holtágon. 

Folytatás az 1. oldalról.
Most úgy tűnik túl, vagyunk a 

nehezén. Megállapíthatjuk, hogy a 
horgászok jól vizsgáztak. Bármeny-
nyire is fájt, hogy nem hódolhat-
tak a szenvedélyüknek, a legtöbben 
betartották az előírásokat. Az egye-
sületek, a vízfenntartó közösségek, 

sőt a települések hivatalos szervei is 
sokat segítettek ebben. Persze, azért 
a szabadságon nem egyenlő a vírus 
teljes elmúlásával. Látjuk, halljuk 
még ma is, mennyi veszély nehe-
zedik ránk. Kérjük, és el is várjuk 
horgászainktól a további figyelmet 
és fegyelmet! A szabályok betartása 
segít abban, hogy a vízparti feledhe-
tetlen élmények visszatérjenek.

Dankó Mihály 

Vírus után

A süllő lett a 2020-as év hala

A Magyar Haltani Társaság honlapján szer-
vezett közönségszavazáson 14642 szavazat 
alapján dőlt el, hogy a választható három ősho-
nos jelölt közül melyik viselheti az Év hala 
címet. (További részletek a fajokról a http://
haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php oldalról 
érhetők el.) A voksok legnagyobb részét a süllő 

kapta (44%), második helyen a csuka végzett 
(38%), a fokozott védelmet élvező német bucó 
pedig harmadik lett (18%).

A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, oldalról 
enyhén lapított halunk. Csúcsba nyíló szája 
nagy, a szeglete eléri a szem hátulsó vonalát. 
Benne nagy, erős fogak ülnek, köztük a többiek 
közül kiemelkedő ebfogak is. Oldalán elmo-
sódó sötétebb sávok, néha foltok találhatók. 
Két hátúszóját, valamint farokúszóját fekete 
foltsorok díszítik. 

Hazánkban viszonylag széles körben elter-
jedt, nagyobb folyóink paduczónájától egé-

szen a dévérzónáig gyakori, kisebb folyóinkban 
azonban csak a bővebb vizű alsóbb szakaszokon 
lehet rá számítani. A víz oldott oxigéntartalmára 
érzékeny, ezért kerüli a duzzasztott, feliszapoló-
dott folyószakaszokat, állóvizeink közül pedig 
inkább csak a jobb oxigénviszonyokkal rendel-
kező, nagyobb tavakban fordul elő. 

A süllő valódi halevő ragadozó, táplálékának 
zömét elsősorban a küsz képezi. A horgászok 
körében a legnemesebb ragadozóként ismert, 
mind csalihalas, mind pergetőmódszerekkel 
eredményesen fogható. A hazai horgászrekord 
15,5 kg (2014). Húsa szálkamentes.

Az Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület megtartotta első verse-
nyét. A szakadó esőben 15 horgász 
vágott neki a küzdelemnek. Maga 
az esemény sem volt teljes, mivel 
a még érvényben lévő MOHOSZ 
eljárásrend alapján nem kínálhat-
tuk meg a versenyzőket egy ebéd-
del, a távolságtartásra is figyelni 
kellett. Ezek ellenére remélem és 
bízom benne, hogy mindenki jól 
érezte magát!

Az első 3 helyezett és a leg-
nagyobb hal fogója 1-1 kupát és 
különböző horgászfelszereléseket 
nyert. A helyezettek nyereményé-
hez Szakmáry Ferenc tagtársunk 

10.000 forinttal járult hozzá, a leg-
nagyobb hal fogójának nyeremé-
nyét pedig a Kacsás Horgászbolt 
üzemeltetője, Szaniszló Pál bizto-
sította. Köszönjük nekik a támo-
gatást!

Eredmények: I. helyezett: Oláh 
Róbert, II. Bódis Attila, III. Kórik 
Norbert. A legnagyobb halat Oláh 
Róbert fogta: 2,8 kg-os pontyot.

***
„Kacsás Kupa”  

12 órás horgászverseny augusztus 
15-én, szombaton 7-től 19 óráig. 

Versenyen 2 fős csapatok vehetnek 
rész. Nevezési díj 6.000 Ft. 

Nevezni lehet augusztus 1-ig.

Szakadó esőbenSzakadó esőben

Bizonyára már minden horgász 
értesült róla, hogy újra megnyitott 
a Kacsás tó! Megújult környezettel 
és rendszeres telepítésekkel vár-
juk a vendégeket! Igyekszünk – a 
lehetőségekhez mérten, – folya-
matosan fejlődni, amint új igé-
nyek jelennek meg. Ilyen például 
az engedélyezett halmennyiség 
feletti fogás kifizetésének lehető-
sége is. Amint érkeztek a jelzések 
a napijegyes horgászoktól, hogy 
2-3 pontyot és több kárászt is 
hazavinnének, hitelesített mérleg 
beszerzésével erre is lehetőséget 
biztosítunk. 

Amint a vízszint és az időjá-
rás lehetővé tette, megérkeztek az 
első lakók a tóba. Kezdetben 10q 
ponty, 8.5 q darabos kárász, majd 
újabb 10 q ponty került betelepí-
tésre. Az átlagsúly 2,2 kg. Sikerült 
viszont néhány nagyobb példányt 
is kapni, valamint pár amúr is szí-
nesíti a palettát. A fogásokra nincs 
panasz, az első naptól kezdve nem 
ritka a 14-16 darabos pontyfogás, 
de érkezett már hír és fényképes 
beszámoló 37 darabos fogásról is!

Júniustól afrikai harcsa telepí-
tések s folyamatosak (eddig 8 q 
afrikai harcsa lett telepítve), mivel 
nagyon nagy a kereslete és kiváló 
sporthalnak is. 

Bár nem sok reményünk volt 
rá, mégis sikerült megvalósítani, 
hogy legyen büfé és horgászbolt 
is a horgásztanyán! Az egyesület 
nem tud ilyen gazdasági tevé-
kenységet végezni. Az őrzést vég-
ző vállalkozó családja jelentkezett 
a büfé-horgászbolt üzemeltetésé-
re, így teljes lett a szolgáltatá-
si kör! Üdítők, alkoholos italok, 
kávé, nasik, valamint alapvető 
horgászcikkek, etetőanyagok csa-
lik, csonti és giliszta is, valamint 
egyre több horgászeszköz kapha-

tó már, mindez kedvező árakon. 
Május hónapban az egyesület tag-
jainak speciális kedvezmények-
kel készül a Kacsás-horgászbolt: 
akciós listaár alatt 10%-al lehet 
majd megvásárolni az Energofish 
szetteket!

Májusban bővült a nyitva-tar-
tási időszak is: szerdától vasár-
napig, 6 órától 19 óráig várjuk a 
horgászni vágyókat.

Jegyárak, házirend az egyesü-
let honlapján, valamint facebook 
oldalán is megtalálható.

A vírusveszély sok mindenben 
megváltoztatta az életünket itt, 
vidéken is. Fontos és szükséges 
odafigyelnünk az előírásokra, 
odafigyelnünk egymásra. Mi hor-
gászok nagyon örülhetünk, hogy 
engedélyezték kedvenc időtölté-
sünk végzését, de ennek is szabá-
lyai vannak! Első szabály, hogy 
egyéni sporttevékenységként 
végezhető, így legfeljebb az egy 
háztartáson belül élők utazhat-
nak egy járműben és a vízparton 
is csak ők tartózkodhatnak egy 
horgászállásnál. Szomszédolni, 

barátkozni most tilos! Ezek az 
előírások a közeljövőben változ-
hatnak, enyhülhetnek, de kérem, 
hogy ne bagatelizálják el a 
veszélyt és továbbra is kerüljék a 
közvetlen kontaktust másokkal és 
használják a kihelyezett kézfertőt-
lenítőket is!

További friss információkért 
kérjük, hogy figyeljék az online 
híradásokat az Egyesület honlap-
ján és Facebook oldalán: www.
tv-horgasz.info és www.facebook.
com/KacsasHorgaszto, valamint a 
Városi Televízió műsorán, kép-
újságján.

az elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Újra birtokba vehette az egyesület
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Gyermeknapi
Rekord létszámú horgászegye-
sület tartott gyermeknapi hor-
gászversenyt megyeszerte./16.

Valóra vált álom
A Tisza folyóból befogott anya-
pontyokat sikerült a régi klasz-
szikus módszerrel (természetes 
ívatás, védett körülmények 
között) leszaporítani halastavi 
környezetben./5.

A megye egyik 
legszebb 

természetes vize 
a rakamazi 

Nagy-Morotva

Megyei csapatbajnokság
Évek óta a kisvárdai Bágeri-tavak adnak otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak. Az idén csak öt csapat adta le nevezését./9.

Hungarikum lett 
a tiszavirág

Húsz éve történt a katasztrófa
2000. január 30-án százezer köb-

méter cianid és nemesfémtartal-
mú szennyvíz került a nagybányai 
zagytározóból a Lápos folyóba, 
onnan a Szamosba, majd a Tiszába. 

Magyarországon a becslések szerint 
több mint 1200 tonna hal pusztult 
el. Ez csak a jéghegy csúcsa volt, 
hiszen a szennyezés a vízivilág min-
den élőlényét érintette. Úgy tűnik, 

az eltelt időszak begyógyította a 
sebeket és újra csodálatosak a folyó-
ink. Reménykedjünk, hogy soha 
hasonló katasztrófa nem fenyegeti 
vizeinket?/6.Példát mutatnak

Rekord létszámú horgászegyesü-
let tart gyermeknapi horgászversenyt 
megyeszerte. Van, ahol már megtar-
tották és van, ahol csak egy későbbi 
időpontban kerül lebonyolításra. A 
MOHOSZ HUNOP programjában 
kiírt pályázat segítségével az általá-
nos iskolás amatőr versenyzők értékes 
horgász ajándéktárgyakat nyerhetnek. 

A gyermeknapra való tekintettel, a 
horgászegyesületek mindenkinek 
adtak valamilyen apró ajándéktár-
gyat. A sokszor rossz időjárás elle-
nére a kicsik a felnőtteknek is példát 
mutatnak lelkesedésből, kitartásból 
és felkészültségből. Ez is jelzi, hogy 
ebben a digitális, virtuális világban is 
van jövője a horgászatnak.  Biri Imre

Vírus után
Kedves Horgásztársak! 

Örömmel tapasztalom, hogy egy-
re többen hódolnak újra a szenvedé-
lyüknek. Szinte hihetetlen, de volt 
időszak a tavasszal, hogy szinte 
senki sem tartózkodott a vízpar-
ton. Jött a vírus, s nem tudtuk, 
mit tegyünk. Tény, hogy féltünk mi 
is. Féltettük magunkat, a családun-
kat, embertársainkat. A rendeltek, 
a MOHOSZ döntések is segítettek 
a „rend” betartásában és betartatá-
sában. Figyelni kellett az 1,5 méter 
távolságra, nem lehetett versenyt, 
de bármilyen más, a horgászattal 
kapcsolatos rendezvényt sem szer-
vezni, az okmányokat online lehe-
tett beszerezni.  Folyt a 2. oldalon

Elismerés
Köszönjük szépen!
Elismerés és hálás köszö-

net Magyarország Kormá-
nyának és külön köszönet 
Nagy István agrárminiszter 
úrnak, amiért ezekben a 
nehéz időkben több mint 
106 tonna állami interven-
ciós felvásárlású hal tele-
pítésével (mely jelenleg is 
folyamatban van) gazdagí-
tották Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye horgászkeze-
lésben lévő állami tulajdonú 
vizeinek a halállományát!

Szeretettel várjuk a horgászokat
Értesítjük Önöket, hogy 2020. június 15-étől a Megyei Horgász Szövetség irodá-
ja a korábbi, megszokott nyitva-tartásának megfelelően üzemel.

GYERMEKNAPI
horgászversenyek

2020. június 6 és szeptember 18. között

További információkat 
keress a 

Villantó Magazin és az  
egyesületek oldalain. 

Sporthorgász
Egyesületek Megyei

szövetsége

A Mohosz Ifjúsági Szakbizottságának felhívására az alábbi 
egyesületek terveznek gyermek horgászversenyeket:

Szeretettel várunk minden horgászni  
szerető fiatalt versenyeinken!

HE. Neve/vízterülete IDEJE HELYE ÉRDEKLŐDNI
Alkaloida Lombik HE. 2020.06.21 Tiszavasvári Kacsástó 06-30-413 2426
Apagy HE. 2020.06.14 Apagyi Kenderáztató 06-30-551 5291
Beregi Tiszahát HE. 2020.09.18 Laposhadi Holt-Csaronda 06-70-425 9964
Bujtos HE. 2020.06.13 Bujtosi tavak 06-20-374 8010
Cormoran HE. 2020.06.14 Rakamazi Nagy- Morotva 06-30 367 6355
Császárszállás HE. 2020.06.18 Bujtosi tavak 06-70-315 9646
Felsőtiszai Vasutas HE. 2020.06.13 Pásku holtág, Mezőladány 06-30-402 8844
HO-HO. HE. Mándok 2020.06.28 Kisvárdai horgásztó 06-30-250 3448
Holt-Szamos HE. 2020.06.07 Holt-Szamos, Szamossályi 06-70-345 0193
Ibrányi HE. 2020.06.07 Palocsa horgásztó 06-30-392 0461
KEMÉV HE. (Kemév tó) 2020.06.13 Császárszállási Ivató tó 06-20-230 7736
Kis-Tisza HE. 2020.06.06 Túr folyó, Kisar 06-20-925 9235
Kraszna HE. 2020.06.13 Kocsordi Kírva lapos 06-30-841 4886
Milotai Tiszavirág HE. 2020.06.20 Milotai Süllős horgásztó 06-30-777 5407
Máriapócsi HE. 2020.06.20 Máriapócsi horgásztó 06-70-387 2610
Nyírteleki HE. 2020.06.14 Rakamazi Nagy- Morotva 06-20-824 3967
Olcsvai HE. 2020.09.12 Olcsvai Holt-Kraszna 06-30-697 0928
Réti csík HE. 2020.06.28 Holt-Kraszna 06-20-366 4214
Székelyi Víztározó HE. 2020.08.30 Székelyi Víztározó 06-20-933 8308
Téglagyár Üzemi HE. 2020.06.28 Téglagyári bányató 06-20-256 5319
Tiszaparti HE. 2020.06.07 Gávavencsellő, Kacsató 06-70-560 8061
Tisza-Szamosközi HE. 2020.06.27 Szamosújlaki Holt-Szamos 06-20-366 4214
Tisza-Rétköz HE. 2020.06.14 Gávavencsellő, Kacsató 06-30-280-9279
Tiszavirág HE. 2020.09.16 Tiszadobi holtágak 06-20-234 1806
Új Élet HE. 2020.06.28 Tiszalöki Kenyérgyári holtág 06-30-205-2581  
Vasutas HE. 2020.07.05 Orosi 1. sz. horgásztó 06-30-255-5240

Gyermekek jelentkezését várjuk 7-14 éves kor között
Horgászegyesület 

neve Tanoda ideje Tanoda helye Érdeklődni

Apagy HE. 2020.07.18-19. Apagyi Kenderáztató 06-30-551 5291

Bujtos HE. 2020.07.31-aug.1. Bujtosi tavak 06-20-374 8010

Cormoran HE. 2020.08.06-07. Rakamazi Nagy- Morotva 06-30 367 6355

Császárszállás HE. 2020.06.18 Bujtosi tavak 06-70-315 9646

HO-HO. HE. Mándok 2020.08.13-14. Kisvárdai horgásztó 06-30-250 3448

KEMÉV HE. 2020.08.06-07. Császárszállási Ivató tó 06-20-230 7736

Kis-Tisza HE. 2020.08.21-22. Túr folyó, Kisar 06-20-925 9235

Kraszna HE. 2020.07.16-18. Kocsordi Kírva lapos 06-30-841 4886

Levelek HE. 2020.07.13-14. Leveleki Horgászparadicsom 06-20-438 9757

Nyírteleki HE. 2020.08.06-07. Rakamazi Nagy- Morotva 06-20-824 3967

Tiszaparti HE. 2020.07.21-22. Gávavencsellő, Kacsató 06-70-560 8061

Tiszavirág HE. 2020.07.10-11. Tiszadobi holtágak 06-20-234 1806
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HORGASZ TANODAK

A MEGYEBEN

Ingyenes rendezvények 9-16 óra között!

Szeretettel várjuk Önöket:
Hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken:  7.30-16.00 óráig,
Szerdán pedig hosszított nyitva 
tartással:  7.30-tól-18.00 óráig.
Jó egészséget és sok szép nyári 
horgászélményt kívánunk min-
den kedves horgásztársunknak!
Megyei Horgász Szövetség elnök-
sége és munkatársai nevében:

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató
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