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Tanácskozott a Halgazdálkodási Bizottság.

„Horgász
sportért” kitün
tetést kaptak
Bukovinszki István, a Székelyi-
víztározó Horgász Egyesület elnö-
ke és Fesztóry Sándor, a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szövetsé-
ge ügyvezető igazgatója./6.

Horgász
viadal 
A horgászviadal orszá-
gos döntőjét a Pécsi-
tavon (Orfü) rendezték 
2020. augusztus 17-21-
én.A szabolcsi fiatalokat 
Macsuga Dávid, Kulcsár 
Laura és Puncsák Rebeka 
képviselte. Évek óta nem 
jutott be leány az orszá-
gos döntőbe, így a leg-
népszerűbb a megyénk 
csapata lett./9.

„Horgász

A dobogó harmadik fokán
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

Szegeden a Maty-éri evezős-pá-
lyán rendezték meg az orszá-
gos csapatbajnokságot, melyen 
megyei válogatottunk az idén is 
részt vett.

A tizenkilenc csapatból álló 
mezőnyből több nevesebb csa-

patot is magunk mögé utasítot-
tunk, megyei válogatottunk ezen 
a rangos versenyen bronzérmet 
szerzett. Egyéniben is több díjat 
elhoztunk. Szűcs Éva női, Vadon 
Dániel U-25, és Krausz Zoltán 
felnőtt kategóriában második 
lett./7.

Halat fogni 
semmihez nem 

hasonlítható élmény

Küldöttközgyűlés
Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége 2020. 
szeptember 19-én éves köz-
gyűlését Nyíregyházán az 
Inkubátorházban tartotta.

A napirendipontok az alábbiak 
voltak:
1.)  A megyei szövetség elnökségé-

nek beszámolója a 2019. évi 
küldöttközgyűlés óta végzett 
munkájáról. 

2.)  A megyei szövetség 2019. 
évi eredmény-levezetésének, 
va gyon mér le gé nek és a 2020. 
évi költségvetésének, valamint 
munkatervének ismertetése, 
elfogadása.

3.)  A felügyelő bizottság beszá-
molója

4.)  Hozzászólások, válaszadások
5.)  Különfélék

Normál körülmények között ez a 
beszámoló már májusban elkészült 
volna, de sajnos, az ún. Covid-19 
vírus ezt is megakadályozta. Már-
cius 15-étől gyakorlatilag leállt az 
ország, csak a legfontosabb szekto-
rok működtek. 

A kormány veszélyhelyzetet 
hirdetett. Akik tehették otthonról 
dolgoztak, nem volt ez másképp 
szövetségünkben sem. Az iroda 
heti egy-két nap volt nyitva közel 
két hónapig. A hét többi napján 
„home-office”-ban igyekeztünk 
ellátni a munkát. Sajnos, az élet 

még nem állt vissza maradékta-
lanul, bár már minden nap dol-
gozunk teljes munkaidőben, de a 
távolságtartás, a maszk viselése, 
az állandó fertőtlenítés beépült a 
mindennapjainkba. 

A halőreink felvették a munkát, 
de eleinte csökkentett munkaidő-
ben dolgoztak, akár az irodai dol-
gozók. A horgászatot, mint szabad-

idős tevékenységet lehetett művel-
ni és sokan éltek is ezzel, ezért is 
volt fontos az ellenőrzés. A karan-
ténból, házi bezártságból kicsit 
kiszabadulva szívesen választot-
ták a horgászatot az emberek. A 
beszámolónak a 2019. évi munka 
ismertetése volt a feladata, melyet 
még nem árnyékolt be az említett 
pandémia./4–5.

Sanci, az eddigi rekordponty
Legalább egy órán át kel-

lett fárasztani a harminc 
kilogrammnál súlyosabb 
pontyot.

Rekordhalat akasztott a nem-
régiben a székelyi Őzetanya 
bojlistaván a Papon élő Kelemen 
Zoltán. 

Hogy miért is volt olyan külön-
leges az a ponty, arról Bukovinszki 
István tógazda tájékoztatta a szer-
kesztőségünket.

– A kapitális ponty súlya 30,325 
kilogramm volt. A horgászok 
évente legalább kétszer kifogják. 
Az a szokás nálunk, ha kifognak 
a vendégek egy 20 kilogramm 
feletti halat, azt chippel látjuk el, 
és nevet is kap. Ez a 20-25 éves 
rekordponty egykoron a Sanci 
nevet kapta, s legutóbb június-
ban fogták ki a horgászok, akkor 
a mérlegen 28,70 kilogrammot 

nyomott, azóta ennyit fejlődött. 
Sanci megfogásának körülménye-
it Szarvas Gábor, Kelemen Zoltán 
sógora idézte fel lapunk számára. 
A két férfi legalább 15 éve együtt 

jár horgászni, gyakran várják 
Őzetanyán a halak kapását.

– Általában péntek délutántól 
vasárnap délelőttig szoktunk kibé-
relni Őzetanyán horgászhelyet. 

Most a 18-as állásnál horgásztunk. 
Minimálisan etettünk bojlival, 
magokat nem szórtunk a vízbe. 
Csónakkal vittük be a készséget a 
parttól úgy hetven méterre a törés-
meder közelébe. Az etetés helyétől 
1,5-2 méterre lehetett az a szere-
lék, amin a kapásjelző szombat 
hajnalban 1 óra 40 perc körül ciri-
pelni kezdett, s felébresztett ben-
nünket. Már a bevágáskor érezte 
Zoltán, hogy ez bizony hatalmas 
hal lesz, s aztán a fárasztáskor ez 
be is bizonyosodott, mert legalább 
egy órát kellett vele küzdeni, mire 
végül lefényképezhettük – mesélte 
Szarvas Gábor. – Azonnal szól-
tunk a halőrnek, aki jött is mérle-
gelni, s a chip alapján megtudtuk 
a hal nevét is. Gyakran fogtunk 
már 15-20 kilogrammos halakat, 
a rekordot nekünk is Sanci jelenti, 
nagy élmény volt a megfogása. 
 MML

Augusztus végén egy nyár-
búcsúztató horgásztúrára 

indultunk barátaimmal a 
gyönyörű székelyi Őze-tanyai 
bojlis tó partjára. Nem titkolt 
szándékom volt az egyéni 
rekordom megdöntése, amit 
Perfect Baits csalival szeret-
tem volna elérni. 

Annak rendje és módja szerint 
meg is látogattam Csorba Ricsi 
barátomat beszerezni a megfele-
lő csalikat, és a segítségét kérni, 
mit, hogyan tegyek. Én csak ettől 
az évtől kezdve mondhatom, hogy 
megfertőzött a nagyhalak fogása, 
eddig feeder, vagy rakós bottal ered-
tem a halak nyomába, versenye-
ken elért eredményeim alapján nem 
is olyan sikertelenül. De ebben a 
műfajban kezdő vagyok, Ricsiben 
találtam segítő társra. 

A helykeresést Gergő testvérem-
mel végeztem, nem könnyű egy 
olyan tavon megfelelő helyet talál-
ni, ahol mindenhol beton kemény 
a meder, egyforma a mélység, és 
mindenhol mozog a hal! A minden-

ki által keresett halárkot a szem-
közti horgászok elfoglalták, így 
az nem volt opció. Sok keresgé-
lés után, végül sikerült 120 méter 
távolságon egy kicsi gödröt találni, 
amit bojlival, tigrismogyoróval és 
pelletekkel etettünk meg. 

Az első kapásra 2 óra 20 percig 
kellett várnom. Az éjszakai horgá-
szat varázsa egyedülálló, nem látjuk 

merre megy a hal, csak érezzük 
az ellenfelünket. Pazar élmény volt 
észrevenni a lámpa fényénél felsej-
lő, számomra hatalmas tükröst, ami 
30 perces kíméletes fárasztás után 
került partra. Rögtön egy rekordhal-
lal kezdtem, beállítottam az eddigi 
15,20 kilogrammos rekordomat. 

Nagyon örültem neki, ez is az 
áfonyás 10 mm-es perfect popupra 

érkezett. Gyors visszadobás után 
úgy gondoltuk pihenünk kicsit, de 
nem így lett. 3-kor Viktor barátom 
jelzője ugrasztott minket, aki profi 
módon terelte szákba 10 kilós tükrö-
sét, a csali perfect epres vafter. 

A következő halunkra sem kellett 
sokat várni, újra az én botomon 
jelentkezett kapás. Szépen lassan 
kezdte húzni a nyeletőféket a halam, 
rögtön gondoltam, hogy ez nem lesz 
kicsi! Viszont nagyon hamar a stég 
elé sikerült irányítanom, ami első 
pillantásra nem tűnt olyan nagynak, 
csak a merítés után láttuk, hogy 
végig ér a merítőben, ami 1 méter! 
Nagy izgalommal helyeztem a mér-
legelőre, ami 16 kg-ot mutatott.

Az első este meglett amiért jöt-
tem, a továbbiakban nem erőltettem 
túl magam, ami azt illeti, a csoda-
szép nyurga pontyom után madarat 
lehetett volna velem fogatni, amit 
természetesen perfect áfonyás 10 
mm-es popuppal fogtam. 

Boldogan újságoltam Ricsinek az 
eredményt, megköszöntem neki a 
fantasztikus csalit, aminek életem 
halát köszönhetem! A jó hír hallatán 
meglátogatott minket, és nagyon jót 
beszélgettünk, sokat segített abban, 
hogy hogyan etessünk, a dobócső 
használatára pedig a gyerekeket is 
megtanította, amit 3 kg bojli bánt, de 
ennyi baj legyen! A rekordhalaimat 
nagyon sok kisebb követte, nagy 
élményt adva a következő horgász 
generációnak, akik megtanulhatták 
a hallal való kíméletes bánásmó-
dot is. Külön öröm volt számomra, 
milyen ügyesek a srácok, és hogy 
vigyáznak a vízben élő pikkelyes 
barátainkra. Köszönöm az élménye-
ket Ricsinek, a székelyi tónak, és 
a barátaimnak a remek hangulatot.
 Szalanics Csaba

Elmaradt
Elmaradt a „Horgász ötpróba” 

gyermek csapatverseny, melyet 
a szervezők szeptember 26-án a 

Tiszanagyfalui Szabadidőparkban 
rendezték volna meg. Ismerve a 
jelenlegi vírushelyzetet, úgy gon-
doltuk, nem szabad megszervezni! 
Reméljük jövőre már nem lesz 
semmilyen akadálya a program 
megtartásának! Biri Imre

Székelyi szépségek!
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Engedjétek meg, hogy 
ismét felhívjuk a figyel-

meteket a Magyar Országos 
Horgász Szövetség által 
üzemeltetett honlapról 
elérhető Hivatalos Magyar 
Rekordlistára (https://
rekordlista.mohosz.hu).

A Rekordlista használata során 
az elmúlt öt évben azt tapasztaltuk, 
hogy nagyon kevés vízhasznosító 
él azzal a lehetőséggel, hogy a 
rekordfogásokat és a saját maga 
által vezetett rekordlistán szereplő 
halakat felrögzítse a rendszerbe. 
Így viszonylag elég szűk képet 
kapunk az országos rekordfogá-
sokról. Sokszor a közösségi médi-
ában látunk rekordméretű hala-

kat, amelyek nem jelennek meg 
a rendszerben, pedig MOHOSZ 
alhaszonbérletben lévő vízterüle-
ten fogták. 

A Magyar Horgászban havonta 
megjelenő rekordhalak is erről 
a felületről kerülnek az újságba. 
Ezért volna fontos, hogy minél 
szélesebb körben használják a 
vízkezelők, szövetségek, horgász-
egyesületek és horgászok.

Nagyon fontos, hogy hitelesí-
tett adatok kerüljenek feltöltésre, 
lehetőleg a hal minden adatát sze-
repeltetve. A halakkal való kímé-
letes bánásmód és esztétikum is 
jöjjön át a feltöltött képen. Az 
ettől eltérő fotókat és rekordfogá-
sokat a Szerkesztőségi Szakmai 
Bizottság nem hagyja jóvá.

Tisztelt Horgásztársak!

Tiszai védmű 
Kisarnál
Nem csak megemelték 
a töltés magasságát, 
de a tartó gátat is 
kövekkel borították be, 
így ár esetén a Tisza 
hordaléka sem tehet 
benne kárt, így védve 
Tivadart és Kisart.

Legyen hal minden héten az asztalon!
Országos kampány indult 

HalPéntek néven a 
rendszeres, legalább heti 
egyszeri halfogyasztás ösz-
tönzésére.

Zambó Péter, az Agrárminisztéri-
um erdőkért és földügyekért felelős 
államtitkára csütörtökön Budapes-
ten, sajtótájékoztatón tudatta, hogy 
bár Magyarországon több mint 30 
százalékkal nőtt a halfogyasztás 
2013 óta, egy ember átlagosan 6,7 
kilogramm halat fogyaszt évente, 
ami még mindig alacsony. A halfo-

gyasztás továbbra is szezonális jel-
legű: a magyarok leginkább húsvét 
és karácsony előtt vásárolnak halat 
– fűzte hozzá.

A magyar fogyasztók a hal eluta-
sításának okaként a magas árat, 
a szálkáktól való félelmet és a 
halak minőségével kapcsolatos 
kifogásokat jelölik meg. Ebből az 
következik, hogy a halfogyasztás 
növeléséhez a fogyasztói bizalom 
helyreállítása szükséges – mond-
ta. Az államtitkár ismertette, hogy 
a halfogyasztás növeléséért többi 
között 27-ről 5 százalékra csök-
kentették a fogyasztási célú hal 

áfatartalmát, és nagy hang-
súlyt fektetnek a célzott 

promóciókra is.
Az utóbbi 
években a 

nagy szu-
permarket 
l á n c o k -
n a k 
köszön-
he tően 
javult a 
h a l t e r -

mékek hoz-
záférhetősége 
is, és egyre 
több halas 
étterem, büfé 
van, de vannak 
területek, ahol 
továbbra is nehe-
zen szerezhetők be 
a friss és a feldolgo-
zott haltermékek – tette 
hozzá Zambó Péter.

Lévai Ferenc, a kampányt életre 
hívó Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet szóvi-
vője elmondta: a www.halpentek.
hu honlapon receptek és egy térkép 
is található, amelyen azt jelölik, 
hol lehet a fogyasztó tartózkodási 
helyéhez legközelebb halat kapni. 
A magyar hal biztonságos, a tavalyi 
EU-s kutatások eredménye szerint 
semmilyen szennyező anyag nem 
található bennük – hangsúlyozta.

Ondré Péter, az Agrármarketig 
Centrum ügyvezető igazgatója 
arról beszélt, hogy a centrum két 
éve elindította a Kapj rá! nevű 
kampányt, amelynek részeként egy 

soro-
zatban a halak elkészítései módjait 
mutatják be, és kóstoltató roadshow-
val népszerűsítik a halfogyasztást. 
Utóbbi keretében eddig 80 ezer 
falatot osztottak ki országszerte, 
a program a következő időszak-
ban is folytatódik – közölte. Egy 
közvélemény-kutatást ismertetve 
elmondta, hogy öt évvel ezelőtt 
8,2 százalék volt a halat elutasítók 
aránya, 2020-ra ez 2,4 százalékra 
csökkent, valamint nőtt a belföldi 
édesvízi halak iránti igény is: a 
három legnépszerűbb hal között a 
ponty és a harcsa is szerepel.

Immáron nyolcadik alkalommal 
rendelték meg a PET Kupát, az 
idén Záhonyból indult a futam 11 
hajóval, plusz a vadonatúj anya-
hajó. (Az idén a járvány miatt kor-
látozták a csapatok létszámát.) A 
versenytáv elég hosszú volt, mint-
egy 80 folyamkilométert hajóztak 
egészen Tokajig. 

 A záhonyi indulásnál jelen volt 
Hizó Ferenc, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium köz-
szolgáltatási fejlesztésekért fele-
lős helyettes államtitkára, az öreg 
PET-kalauz, egyik alapító: Gyenes 
Károly, Tamás Zsolt, a PET Kupa 
versenyigazgatója és Molnár Attila 
Dávid, a PET Kupa anyahajójá-
nak kapitánya, a Természetfilm.

hu elnöke.
A futam résztvevői ebben az 

évben is több tonna hulladéktól 
tisztították meg a Tiszát. Dóra Szil-
via, a PET Kupa kommunikációs 
vezetője elárulta, 2020-ban a tava-
lyi munkát folytatták, hiszen egy 
éve Záhonynál ért véget a futam, 
most pedig itt vette kezdetét a 
verseny.

− A helyszín fontos volt, hiszen 
Záhony után rengeteg a szennye-
zett a terület. A folyó partszakasza-
it előzetesen feltérképeztük, a PET 
Kupa zászlóvivői végig haladtak 
a szakaszon, és sajnos temérdek 
úgynevezett pet-bányát találtak. – 
emelte ki a kommunikációs veze-
tő.

Elkezdődött a Tisza-Túr 
árapasztó tározó építése, 

a száz százalékban európai 
uniós és hazai támogatásból 
épülő, csaknem 35,9 milliárd 
forint értékű beruházás a 
Felső-Tisza magyar-ukrán 
határhoz közeli szakaszán 
járul hozzá a nagyobb árvízi 
biztonsághoz – közölte a 
projekt kommunikációjáért 
felelő társaság.

A Országos Vízügyi Főigazgató-
ság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság konzorciumának meg-
bízásában épülő, a Széchenyi 2020 
programban megvalósuló tározót a 
Fehérgyarmatot és a magyar-uk-
rán határ mellett fekvő Tiszabecset 
összekötő 491-es főút északnyugati 
oldalán 17 négyzetkilométeres terü-
leten építik meg, amelyben – egy 
árhullám esetén – körülbelül 42 
millió köbméter víz tározható.

A tározó és a hozzá kapcsolódó 
létesítmények megépítése mellett 
kialakítják az üzemeltetéséhez kap-
csolódó infrastruktúrát, fejlesztik a 
hírközlési, vízrajzi-monitoring és 

vízgazdálkodási létesítményeket, 
magasépítményi rekonstrukciót 
végeznek és eszközöket vásárol-
nak. A munkálatok részeként 18 
kilométer hosszban új tározótöltést 
építenek, több zsilipet és szivattyú-
telepet alakítanak ki, 7 kilométe-
ren a meglévő töltéseket fejlesztik. 
Helyi védelmi központ, új gátőrház 
és védelmi raktár épül, a térségi 
vízrendszer rekonstrukciója során 
pedig több mint 46 kilométeren a 
csatornahálózat medertisztítását és 
iszapolását is elvégzik.

Komplex vízgazdálkodás
A közlemény kitért arra, a terve-

zett létesítmények komplex vízgaz-
dálkodást tesznek lehetővé, vagyis 
nemcsak a víztöbblet kezelését, 
hanem a vízhiányos időszakok haté-
kony csökkentését egyaránt segíteni 
fogják; a tervezett vízpótlás során 
a beemelendő vízhozamot például 
napenergiára épülő szivattyútelep 
fogja biztosítani.

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-
tése programhoz tartozó beruhá-
zás a tervek szerint 2022 júniusára 
készül el.  (Infostart)

Versenyeztek a 
szemétgyűjtésben

Épül a TiszaTúr 
árapasztó víztározó

Ezeket a szabályokat kell 
betartani a gyermekhor-

gászoknak és az őket kísérő 
felnőtteknek.

A horgászat ma már nemcsak 
a felnőttek, hanem a gyermekek 
körében is egyre inkább népsze-
rű szabadidős tevékenység. Az 
örömteli hír mellett azonban azt is 
fontos hangsúlyozni, hogy hazánk 
halállományának és vízterületei-
nek megóvása érdekében a gyer-
mekhorgászokra is éppen olyan 
szigorú szabályok vonatkoznak, 
mint nagykorú társaikra.

A hatályos jogszabályok alap-
ján gyermekhorgásznak minősül 
hároméves kortól az adott év 
december 31. napjáig a 15. élet-
évét be nem töltött személy. A 
gyermekhorgász horgászegyesü-
leti tagsággal nem rendelkezik, 
halgazdálkodási vízterületeken 
halfogást és a halfogásra irányu-
ló tevékenységet állami horgász-
jeggyel vagy turista állami hor-
gászjeggyel, kizárólag nagykorú 
személy felügyelete mellett, a 
hatályos törvények betartásával 
folytathat.

Az állami horgászjegy gyer-
mekhorgász esetében díjtalan 

A gyermekhorgász felügye-
letéért felelős személy a horgá-
szat során segítheti a gyermeket, 
viszont horgászati tevékenységet 
nem végezhet helyette. Tehát nem 
dobhatja be a felcsalizott horgász 
szereléket, illetve a megakasztott 
halat sem húzhatja ki a gyermek 
helyett, azonban feltétlenül segíthet 
a hal horogtól való kíméletes meg-
szabadításában. Ezek ismeretében 
tehát érdemes a gyermeknek olyan 
horgászati módszert választani, 
amely során a célhal megfogásá-
hoz szükséges fizikai állapottal és 
képességekkel rendelkezik.

Szintén a törvény rögzíti, hogy a 
horgászathoz állami horgászjegyet 
és horgász fogási naplót kell kivál-
tani, viszont az állami horgászjegy 
gyermekhorgász esetében díjtalan, 
csak a fogási napló 300 Ft-os ellen-
értékét kell kifizetnie.

Horgászat során a gyermek-
horgásznak az alábbi szabályokat 
szükséges betartania:

Köteles magánál tartani az álla-
mi horgászjegyet és a fogási nap-
lót, illetve napi horgászjegyet a 
horgászati tevékenység minden 
pillanatában.

Köteles betartani a rendeletben 
meghatározott, az őshonos halfajok 
fajlagos tilalmi időszakára, vala-
mint a méret- és mennyiségi korlá-
tozásra vonatkozó rendelkezéseket. 
A gyermek – a törvényi előírás 
szerint – a napi darabszám-korláto-
zás alá tartozó halfajokból naponta 
összesen 1 darabot, a napi darab-
szám-korlátozás alá nem eső ősho-
nos halfajokból naponta összesen 
5 kg-ot, ezen belül a menyhalból, 
sügérből és domolykóból 2 kg-ot 
foghat ki.

Gyermekhorgász az állami hor-
gászjegy birtokában egy darab, egy 
horoggal felszerelt horgászkészsé-
get használhat.

Tilos a hal fogásához minden 
olyan fogási eszköz, illetve fogási 
mód alkalmazása, amely a hal-
állományt vagy annak élőhelyét 
veszélyezteti.

Valamely védett vagy fogási 
tilalom alá eső faj véletlenül meg-
fogott egyedét vagy a méret- és 
mennyiségi korlátozások által til-
tott halat – a horogtól óvatosan és 
gyorsan megszabadítva, vagy ha ez 
sérülésmentesen nem lehetséges, 
akkor a zsinórt a szájnyílás előtt 
elvágva – haladéktalanul vissza 
kell helyezni élőhelyére, akkor is, 
ha sérült, beteg vagy elpusztult.

Tilos a megfogott halak kínzá-
sa, a megtartani nem kívánt halat 
azonnal vissza kell helyezni a víz-
be. A halak és élőhelyük védelme 
érdekében tilos a szemetelés, vízi 
és vízparti növényzet csonkítása, 
kiirtása, a partvédelmet szolgáló 
építmények megbontása, károsí-
tása.

A gyermekhorgász családjának 
vagy a horgászat során a kísérőjé-
nek egyaránt feladata és kötelessé-
ge, hogy a gyermeket – a természet 
és a halak élőhelyének védelme 
érdekében – felelős, jogszabályo-
kat követő, természetet tisztelő és 
szerető horgásznak nevelje.

Érdemes tudni: A gyermekhorgászat szabályai
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Érdekességek a megyei horgász szövetség háza tájáról
Előző számunkban Fesztóry Sán-

dor, a megyei horgász szövetség 
ügyvezető igazgatója büszkén szá-
molt be arról, hogy milyen sikere-
ket értek el a halgazdálkodás terü-
letén, konkrétan: a Tisza folyóból 
befogott anyapontyokat sikerült a 
régi klasszikus módszerrel (termé-
szetes ívatás, védett körülmények 
között) leszaporítani halastavi kör-
nyezetben. Az így nyert ivadékokat 
pedig kihelyezni természetes élő-
helyükre. 

A halgazdálkodás terén elért 
eredmények azonban ezzel még 
nem értek véget. Szívesen megosz-
tom az érdeklődőkkel a szövetség 
ez irányú további elvégzett felada-
tait és célkitűzéseit:

Eredményesen végeztünk több 
alkalommal ivadékmentést is 
akképpen, hogy az ártérben rekedt 
ivadékot lehalásztuk és a főmederbe 
visszahelyeztük. Az ivadékmentés 
ellenőrzésében többször részt vett 
és segítette a munkát a halászati 
felügyelő, Fricz Péter úr is. Több 
mint 500 kg halivadékot sikerült így 
megmentenünk és a Tisza folyóba 
visszahelyeznünk. A lehalászott hal-
fajok 85-90%-ban őshonosak voltak, 
pl.: ponty egynyaras, akadt néhány 
két-három nyaras ponty is, továb-
bá szélhajtó küsz, dévér, karika, 
bodorka, néhány csuka, domolykó, 
balin, csapósügér, és volt egy db 
lesőharcsa is. Invazív halfajok közül 
volt még egy kevés ezüstkárász, 
naphal és razbóra. Törpeharcsa csak 
elenyésző mennyiségben. 

Ezek a telepítések természete-
sen a halgazdálkodási terven felü-
liek, így ezzel is több és szélesebb 
palettájú hal kerülhet a természetes 
vizekbe, a horgászok örömére és 
megelégedésére. 

Minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy minél hatékonyabban és 
gazdaságosabban növeljük a ter-
mészetes vizek halállományát, úgy 
gondolom, hogy a természetes állo-
mánysűrűség növelésének ez az 
egyik lehetséges kulcsa.

A telepítések még további növe-
léséhez a MOHOSZ pályázatán 
elnyert 2,5 millió forint is jelentős 
mértékben hozzájárult, amihez a 
pályázati kiírás szerint még szö-
vetségünknek is hozzá kellett ten-
nie 2,5 millió forintot. Ebből az 5 
millió forintból 5.800 kg kétnyaras 
ponty és 100 kg egynyaras süllő 
került a zövetség vizeibe. Terv sze-
rint több ragadozó halat: csukát és 
süllőt szerettünk volna telepíteni, 
de sajnos hiány jelentkezett a hal-
piacon ezekből. Így a MOHOSZ és 
a hatóság engedélyével kétnyaras 
pontyot helyeztünk ki a Tisza és 
vízrendszerébe, valamint a Keleti- 
főcsatornába. 

Adományként is kaptunk 1.000 
kg egynyaras pontyot Bukovinszki 
Istvántól, amit szintén a Tiszába 
helyeztünk ki Dombrádnál, és amit 

ezúton is szeretnék megköszönni 
neki. 

Szintén évek óta támogatja a 
többlet halasítást a Császárszállás 
Horgász Egyesület is, 2019-ben és 
2020-ban is például 1 millió forint-
tal. Köszönjük az – egyébként víz 
nélküli – egyesület tagjainak a pél-
damutató hozzáállást!

Halgazdálkodási feladataink közé 
tartozik még az ökológiai célú, sze-
lektív halászat, ami a természetes 
vizek kívánatos fajszerkezetének 
fenntartását segíti. Ezért minden 
erőnkkel gyérítjük a törpeharcsát, 
amire jó módszer a csapdák kihelye-
zése. Bár nem túl kellemes feladat 
azok kiürítése a törpék szúrós tüskéi 
miatt. 

Szelektív halászatnál maradva: 
próbálkoztunk még a busa lehalá-
szással is, de sajnos itt nem jártunk 
sikerrel, de nem adjuk fel.

A kormorán gyérítését is folya-
matosan végezzük a halőr kollegák-
kal, évről évre egyre több példányt 
sikerül kilőnünk. 

A halgazdálkodási feladatok vég-
zése mellett halászati őreink folya-

matos jelenlétükkel ott vannak a 
vízterületeken és végzik ellenőrzési 
feladataikat. 2019-ben kiegészítő 
képzésen vettek részt a Miskolci 
Rendvédelmi Szakgimnáziumban, 
mivel a törvény előírja az 5 évente 
esedékes képzésüket. Továbbá a hal-
gazdálkodási hatóságnál is tovább-
képzési vizsgát tettek. Ezt is 5 éven-
te kell most már megtenni, a korábbi 
2 év helyett. Az idei évben a halőrök 
munkáját segítendő 4 fő mezőőrrel 
kötöttünk megbízást, hogy a Kele-
ti-főcsatorna kezelésünkben lévő 
szakaszán és a tiszadobi holtágon 
az ellenőrzésekbe nyújtsanak segít-
séget. De segítik a halőri munkát a 
vízirendészet munkatársai, a rend-
őrőrsök, és a polgárőrök is. Gyak-
ran tartunk közös ellenőrzéseket az 
említett szervekkel. Sajnos, még 
mindig nagyon sok feljelentés szü-
letik minden évben, de a tavalyi év 
mindent felül múlt, ugyanis 307 db 
feljelentést továbbítottunk a halgaz-
dálkodási hatóság részére és ahol 
szükség volt rá, a rendőrségnek is 
megküldtük. Sajnálatos, hogy az 
állatkínzás is gyakran szerepel a 
palettán, ebben az esetben kezdemé-
nyeztük a büntető eljárást is. 

A leírtakból, és aki személye-
sen ismeri és tapasztalja az elvég-
zett munkánk eredményét, olykor 
eredménytelenségét, láthatja, hogy 
rengeteg erőfeszítéssel, megfelelé-
si vággyal, igyekszünk derekasan 
helyt állni. Sőt úgy érzem, hogy 
a kezdeti nehézségek után egyre 
jobban belejövünk. Ránk is igaz, 
hogy „a gyakorlat teszi a mestert”. 
És talán a számok is ezt igazolják. 
Hiszen a 2019-es évet igazán jó 
eredménnyel zártuk. 

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Horgász tanodák megyeszerte
Hogyan tanuljunk meg 
horgászni játékos formában?

Új programot indítottunk útjára 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyé-
ben Horgász Tanoda néven. Olyan, 
mint a horgászszakkör, mert itt is 
sokat lehet tanulni, de a foglalko-
zásokat a vízparton tartjuk. Olyan, 
mint egy horgásztábor, de több is 
annál, mert itt az idő nagy részét 
a horgásztudomány elsajátítására 
fordítjuk.

Ismereteket átadni érdekes, játé-
kos formában, nem könnyű fel-
adat. Az általános iskolások leter-
heltsége közismert és ezen még 
a vírushelyzet is tovább rontott. 
Nehezebb volt a kicsik elérése, és 
a szülők egy része nem szívesen 
engedte csoportba a gyerekét. Sze-
rencsére horgászegyesületeinknek 
jó a kapcsolatunk a helyi iskolák-
kal és a vízpartokon is egyre több 
a gyermekhorgász.

A megyei szövetség felhívására 
12 horgászegyesület jelentkezett 
a pályázatra és tartotta 2-3 napos 
rendezvényét. Segített a program 
összeállításában, a megyében 5 éve 
eredményesen működő Horgász-
suli program. A szakkörökben, a 
gyermeknapi és iskolai horgász-
versenyeken, az iskolák közötti 
horgász ötpróbán és a nyári hor-
gásztáborainkban szerzett tapasz-
talataink felhasználásával alakítot-
tuk a játékra és a versengésre épülő 
programunkat.

A célba dobási feladatoknál: A 
dobó gyakorlatokkal elsajátítható a 
pontos etetés és a csali pontos célba 
juttatása. A gombócokat labdákkal 
helyettesítettük, amelyeket egy-
egy keverőedénybe kellett dobni. 
A spiccbottal és az orsós bottal 
való pontos célba dobás elsajátí-
tása is az eredményes horgászat 
egyik fontos feltétele. 

A különböző horgászmódsze-
rek bemutatása: A horgászmód-
szerek bemutatása apró horgász-
készségek segítségével, akvárium 
vagy egy nagyobb vízzel telt edény 
használatával látványosan bemu-
tatható. Közben lehet mesélni a 
halak viselkedéséről, megfogásuk 
fortélyairól. A különböző hor-

gászmódszerek vízparti bemutatá-
sa nagy sikert aratott a gyerekek 
között, hiszen a snecizéstől az 
óriási harcsa megfogásáig szinte 
minden hal megfogásához kapnak 
később még jól jövő ismereteket. 
A harcsázó horgászbot terheléses 
próbája bebizonyíthatja, hogy a 
horgászat közben a horgász is lehet 
a gyenge láncszem.

Halak felismerése: A halak fel-
ismerésének gyakorlására legjob-
ban bevált módszer a „Horgász 
kártyák” használata. Ez a módszer 
is versengésre készteti a kicsi-
ket, de a sikerhez hozzátartozik 
a fokozatosság elvének betartása. 
A kisiskolások könnyen tanulnak 
ezzel a módszerrel, és mire eljut-
nak majd a horgászvizsgáig, már 
a ritka védett halak között is ügye-
sen eligazodnak. Az akváriumban 
található-, és a versenyen kifogott 
halak segítenek a gyerekeknél az 
ismertebb halak magabiztos felis-
merésében. A szakköröknél már jól 
ismert „Horgász memóriakártya” 
segítségével, játékos formában 
tanulhattunk.

Horogkötés és a horgászcso-
mók készítése: Mindig a könnyen 
elsajátítható horgászcsomókkal 
és horogkötés fajtákkal kezdjük 
a gyakorlást, mert itt is a legfon-
tosabb a sikerélmény biztosítása. 
Természetesen a felkészültebb ifjú 
horgászoknak is tudnunk kell új, 
nehezebb feladatot adni. Erre jók a 
kinyomtatott, a kötések folyamatát 
bemutató segédletek. Fontos a bal-
esetek elkerülése, ezért csak hatás-
talanított horgokat használjunk. Az 

horogkötés erősségének szakító-
próbával való tesztelése mindig 
hatalmas versengést hoz. 

Az evezés elsajátítása: Sok 
gyerek először nálunk találkozik az 
evezéssel. Gyakran már az is siker, 
ha a gyerek be mer ülni a csónak-
ba. Természetesen a biztonság itt 
elsődleges, ezért a mentőmellény 
használata mindenkinek kötelező. 
Az evezés mindenkinek maradan-
dó élmény, amely jól felkészít a 
későbbi csónakos horgászatokra. 
Evezésnél a csónakban mindig ott 
tartózkodik egy felkészült horgász 
is, aki az evezőlapát használata 
mellet, a csónakhasználat általános 
szabályaira is megtanítja a fiatalo-
kat. A csónakra várakozás idejét 
a horgászat írott és íratlan szabá-
lyainak elsajátítására fordíthatják 
a rendezők. 

Előadások, bemutató horgá-
szatok: Minden megyében talál-
hatók olyan sikeres horgászok, 
akik szívesen mesélnek horgászél-
ményeikről, mutatnak be egy-egy 
horgászmódszert a gyakorlatban. 
Igyekezni kell a gyerekek nyel-
vén jól beszélő előadót találni, aki 
végig fenn tudja tartani az érdek-
lődést. 

Horgászat: A horgászatnál 
se ajánlott a gyerekek magukra 
hagyása. Legjobb, ha 3-4 gyerekre 
jut egy-egy felkészült horgász, aki 
segít a kicsiknek és közben átadja 
a tapasztalatait.  A horgászatokat 
mindig előzze meg a felkészülés, 
mert egyébként a horgászat csak a 
gubancok kibogozásával, a besza-
kított horgok pótlásáról, és az eset-

leges balesetek orvoslásáról fog 
szólni. Ehhez a feladathoz nagy 
segítséget nyújthatnak az egyesüle-
tek nyugdíjasai, „Matula” bácsijai, 
de a „kiöregedett”, középiskolás 
horgászainkra is bizton számítha-
tunk.

Az idő hatékony kihasználása 
érdekében javasoltuk a kiscsopor-
tos foglalkozásokat a csapatok fél-
óránkénti mozgatásával. A délutáni 
horgászatoknál maradhattak a csa-
patok, így kisebb csoportokban, 
szakképzett horgászok irányításá-
val foghatták halakat, és hárították 
el a problémákat. 

A kétnapos rendezvényeknél a 
második nap javasoltuk a megszer-
zett tudás felmérését horgászkvíz 
tesztlapok segítségével, a korosz-
tályoknak megfelelő kérdésekre 
adandó helyes válaszok megbe-
szélésével. Felmérésre kerülhetnek 
a különböző dobó gyakorlatok is, 
ahol a pontazonosságnál „szétlö-
véssel” lehet eldönteni az elsőbb-
séget. Ez bizony legalább annyira 
izgalmas, mint fociban a tizen-
egyes rugó párbaj.  

A 2-3 napos Horgász Tanodák 
nem szervezhetők horgászverseny 
nélkül, de ezt javasoljuk az egy-
napos rendezvényeknél is. Kerül-
jük el az igazságtalan versenyeket, 
ahol a kezdő alsós kis horgásznak 
felsős felkészült horgásszal, netán 
hivatásos versenyzővel kell össze-
mérnie a tudását.  

A versenyeken óvatosan bán-
junk a halakkal, amelyek csak 
rövid időre kerülhetnek a haltar-
tóba. Javasolt, hogy a „bemondá-
suk” után rögtön kerüljenek vissza 
természetes közegükben. Anyagi 
lehetőségek függvényében a hor-
gászverseny győztesei mellett díjat 
adhatunk a legnagyobb halat fogó-
nak, a legeredményesebb célba 
dobónak vagy a tesztlapot legjob-
ban kitöltő kisiskolásoknak is. 

A nyári horgász tanodai prog-
ram jól beleilleszthető az év köz-
ben végzett horgász szakmai és 
nevelési munkába, kiegészítve azt, 
fenntartva a folytonosságot. A jó 
időkihasználással, érdekes progra-
mokkal, a horgászat, a természet 
megszerettetésére koncentrálva 
egy életre szóló élményt adhatunk 
a leendő horgászainknak.

Tanodát szervező egyesületek: 
Apagy HE., Bujtos HE., Cormoran 
HE., Császárszállás HE., HO-HO. 
HE. Mándok, Kemév HE., Kis-
Tisza HE., Kraszna HE., Levelek 
HE., Nyírteleki HE., Tiszaparti 
HE., Tiszavirág HE.

Biri Imre

Hosszabb idő után újra összeült az elnökség, hogy az aktuális kér-
dések mellett a küldöttgyűlést is előkészítse.

Munkában az elnökség

Tiszabercelen 
értékelték
a halőrök 
munkáját
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Horgászviadal országos 
döntő, Pécsi-tó (Orfü).
2020. augusztus 17–21.

A szabolcsi fiatalokat 
Macsuga Dávid, Kulcsár 

Laura és Puncsák Rebeka 
képviselte. Évek óta nem 
jutott be leány az országos 
döntőbe, így a legnépsze-
rűbb csapat mindjárt a 
megyénk csapata lett.

A napi programok röviden:
1. nap: reggeli torna, evezés, hor-
gászat, ebéd, elméleti tudás fel-
mérése (tesztlap, halfelismerés) 
horgászat, vacsora, gyakorlás vagy 
foci.
Megjegyzés: Az evezéssel és a 
csónakos horgászattal kapcsolatos 
ismereteket én adtam át, és az egyik 
legizgalmasabb program lett.
2. nap: Horgászverseny első fordu-
lója, előadások, szerelés és a célba 
dobás gyakorlása. A szabolcsi csa-

pat a lányokkal szépen teljesített.
3. nap: Szerelékkészítési döntő, 
ahol Rebeka feljött az első nyolcba 
és a többiek is jól szerepeltek. A 
szerelékek erősségét szakítópróbá-
val ellenőrizték. Utána horgászat, 
ahol Laura végre megfogta az első 
szép pontyát. 
Megjegyzés: A délutáni strando-
lásról sajnos nincs fotónk.
4. nap: Horgászverseny második 

fordulójában nálunk Dávid teljesí-
tett a legjobban. A megyei „amatőr” 
csapatunknak felkészült verseny-
horgászokkal kellett összemérni 
tudásukat. Csak a tisztes helytállás 
lehetett a cél, amelyet sikeresen 
teljesítettek fiataljaink. Délután 
strand, élményhorgászat. És eljött 
az utolsó este keszegsütéssel, zené-
vel, tánccal. Lányaink megtáncol-
tatták a 36 ifjú versenyzőt!

5. nap: Célba dobással befeje-
ződött az Országos Horgászvia-
dal döntője. A szabolcsi csapat a 
két ügyes kislánnyal és a formáját 
mindig hozó fiúval a vártnál is job-
ban fejezte be a viadalt, és a közép-
mezőnyben végzett. A díjátadással 
és a közös fotózással végett ért a 
rendezvény. Felejthetetlen élmény 
volt.

Biri Imre

Első ízben végeztek a dobogón A legnépszerűbb csapat volt a miénk
Megtartotta szokásos évi 

küldött közgyűlését a 
megyei horgász szövetség 
Nyíregyházán 2020. szeptem-
ber 19-én.

A helyszín és az időpont eltért a 
megszokottól, a világot sújtó koro-
navírus járvány miatt. A jelenlét 
26%-os volt, a résztvevők fegyel-
mezetten betartották az előírásokat. 
Elmaradt a szokásos fehér asztal, 

a pogácsa, a jó ízű májgombóc- 
leves, de voltak szép ünnepélyes 
pillanatok. 

Rögtön a közgyűlés elején Virág 
Imre elnök úr köszöntötte a megyei 
válogatott keret tagjait, akik a szö-
vetség elnökségének meghívására 
vettek részt a küldöttértekezle-
ten. A meghívás apropója az volt, 
hogy a küldött közgyűlés plénuma 
előtt ismerjék el a csapat eredmé-
nyes munkáját, amit sok-sok éve 

szeretettel, nagy elhivatottsággal 
végeznek, és aminek az idén érett 
be igazán a gyümölcse. Hiszen 
az általuk elért eredmény ebben 
az évben kimagasló volt, ugyanis 
az Országos Csapatbajnokságon 
2020-ban 120 ponttal a harmadik 
helyen végeztek a szegedi Maty-éri 
evezős pályán. 

Első ízben szerepeltek a dobogón 
azóta, amióta egy osztályban zajlik 
a verseny. Korábban a másodosz-

tályban már nyertek, de most az 
összevont bajnokságban is sikerült 
elcsípni a dobogó harmadik fokát. 

A csapat tagjai: Szücs Éva, Biró 
Attila, Krausz Zoltán, Luzsinszky 
Tamás, Pataki Zsolt, Sebők Zsolt, 
Vadon Dániel, Vadon Roland ver-
senyzők, Szilágyi Imre csapatve-
zető és Béres Miklós edző. 

A csapatok eredményei mellett 
az egyéni teljesítményeket is díjaz-
ták ebben az évben. Minden kate-
góriában kihirdették az első három 
helyezettet. Itt is több kategóriában 
utasították maguk mögé a többie-
ket: Krausz Zoltán a felnőtt kate-
góriában második lett, Szűcs Éva 
a női mezőnyben szintén második, 
és Vadon Roland az U-25-ös kate-
góriában szintén a dobogó második 
helyén büszkélkedhetett. 

Az elismerő szavak után Virág 
Imre elnök és Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató külön-külön 
gratuláltak a versenyzőknek és 
átadták a megyei horgász szövet-
ség ajándékát. 

Az ünnepélyes eseményt fotóval 
is megörökítették. 

Az angolna, a fürge cselle 
és a jászkeszeg verseng 

a 2021-es év hala címért. 
Szavazni, a Magyar Haltani 
Társaság honlapján lehet, 
újév napján hirdetnek ered-
ményt.

Harka Ákos, a Magyar Haltani 
Társaság elnöke azt mondta: az 
Év hala kezdeményezésük leg-
fontosabb célja továbbra is minél 
szélesebb körben ismertté tenni és 

népszerűsíteni őshonos halainkat. 
Évről évre horgászok és szakem-
berek javaslata alapján választják 
ki a szavazásra érdemes három 
halat. A szempontok között elsőd-
leges, hogy a hármasból mindig 
akadjon őshonos, a horgászok 
által kedvelt, illetve védett hal.

Az eddigi gyakorlatot követve 
a most indított közönségszavazás 
győztesére sem vár egyéb juta-
lom, mint hogy nagyobb figyelem 
övezi majd a tudományos kuta-

tásban és az ismeretterjesztésben 
– fogalmazott Harka Ákos.

Harka Ákos tájékoztatása sze-
rint szavazni a szervezet honlap-
ján lehet, mely a választható fajok 
képe mellett információval szolgál 
azok környezeti igényeiről, hazai 
elterjedéséről és jelentőségéről 
is. A voksolás december 31-én 
éjfélkor zárul, végeredményét a 
hagyományoknak megfelelően 
ezúttal is az új év első napján hir-
deti ki a Haltani Társaság.

Lehet szavazni az év halára Úszóstég ELADÓ
Betegség miatt sürgősen 

eladó Császárszállás-Oláh-réti 
víztározón egy úszó stég 4,00 

x 4,15 m-es napozó résszel 
8,00m-es bejáróval, acél tartó-
szerkezet U100-as profilokból, 
(deszkázat 5 cm vastag fenyő 
pallók impregnálva. Tiszára is 
alkalmas, szétcsavarozható, 

szállítható bárhova tehergép-
járművel. Szétszerelés, szállítás 

vevő feladata! Érdeklődni: 
szakadygeza@gmail.com email 

címen lehet!
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Nem voltak éhesek a pontyok
Emlékversenyünk az 

elhunyt megyei elnökünk, 
dr. Maleczky Imre tiszteletére, 
az idén is apagyi Kender-
áztató-horgásztavon került 
megrendezésre. A fogyatékkal 
élők megyei versenyét is az 
emlékversennyel egyszerre 
rendeztük meg.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek a verseny-
re, összesen 37-en, így az egész 
napijegyes oldalt igénybe vettük. 
A pálya végére a fogyatékkal élők 
kerültek, a többi részt pedig az esé-
lyek kiegyenlítésére három szektor-
ra osztottuk fel.

A halak finoman kaptak, szekto-
ronként eltérőek voltak a fogások. 
Az első órában inkább az apróbb 

tenyeres dévérkeszegek, kárászok 
voltak a jellemzőek, az idő múlá-
sával pár tok is tiszteletét tette, de 
sajnos, a frissen telepített pontyok 
nem igazán érdeklődtek a felkínált 
jobbnál jobb csalik iránt. Az időjá-
rás ideális lehetőséget biztosított a 
résztvevőknek, hogy a rendelkezé-
sükre álló négy óra alatt minél több 
kárászt és keszeget terelhessenek be 
a haltartóikba. A fogyatékkal élők 
között a fogott amurok száma és 
mérete döntötte el a kupák sorsát.

Az idő hamar eltelt, és a mérlege-
lésnél kiderült, kinek menyire volt 
eredményes a horgászata. Míg a 
versenyzők pakoltak, addig a szer-
vezők összesítették az eredménye-
ket. Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 

elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczki Imre meg-
köszönte minden versenyzőnek és 
segítőnek a részvételt, majd a leg-
sikeresebb versenyzőknek átadták 
az általuk felajánlott díjakat. A ván-
dorserleget és a fogyatékkal élők 
kupáit Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke adta át.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy finom ebédet 
fogyaszthatott el. Köszönet a 
Maleczky családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásáért. 
Köszönet a tó gazdáinak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották e csodá-

latos tavukat. Remélem, mindenki 
jól érezte magát, még azok is, akik 
nem fogtak halat. Bízom benne, 
hogy jövőre is sikerül ezt a versenyt 
ugyanilyen családias hangulatban 
megrendezni. Gratulálunk a nyerte-
seknek a sikeres szereplésükhöz.

Biri Imre

Horgászlétszám és az egyesü
letek számának alakulása

Folytatás az 1. oldalról

A megyei horgászlétszám 
2019. évben összessé-

gében csökkent, de a felnőtt 
létszám 412 fővel nőtt.  

2019. évben is 65 horgászegye-
sület működött.

Viszont már körvonalazódni lát-
szik, hogy a 2020-as taglétszám 
felül fogja múlni az elmúlt évit. 
Ennek magyarázata talán abban 
rejlik, hogy ebben a rendkívüli 
helyzetben, a koronavírus járvány 
idején, horgászni, szabadidős tevé-
kenységként is megengedett, így 
sokan visszatértek korábbi hobbi-
jukhoz, vagy családi programként 

választottak egy csendes helyre 
szóló vízparti kirándulást a külföl-
di nyaralás helyett. 

Országos szinten az utóbbi 
időben hetente nagyjából ötezer-
rel nőtt a horgászok száma, már 
több mint 701 ezren regisztráltak. 
Ez a jelentős bővülés kiemelkedő 
a három évvel ezelőtti számhoz 
képest. Egyúttal a horgászok kor-
fája is jelentősen átrendeződött, 
a 36–45 év közöttiek átvették a 
vezetést az idősebbektől, 65 ezren 
pedig 14 év alattiak.

Fogási eredmények 2019-ben
A HORINFO programból már 

minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. Szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, közérdeklődésre számot 
tartó adatot megosztunk.

Tisza folyón az alábbi fogási ada-
tok láthatók:  
Összfogás a Tiszán és mellék-
vizein, valamint holtágain: 
55.504 kg (ebből ponty: 10.239 
kg, amur: 8.263 kg, csuka: 1.922 
kg, fogas süllő: 4.720 kg, harcsa: 

9.559 kg, balin: 2.467 kg, ezüst 
kárász: 777 kg, keszegfélék: 2.703 
kg, márna: 1.229 kg, menyhal: 185 
kg, egyéb őshonos: 9.483 kg, egyéb 
idegenhonos: 2.717 kg, kis mennyi-
ségben törpeharcsa, busa, garda, 
kősüllő, sügér)
Tiszadobi holtágon az össz fo-
gás: 2.296,5 kg (ebből ponty: 807 
kg, amur: 105 kg, csuka: 199 kg, 
fogas: 90 kg, harcsa: 648 kg, egyéb 
őshonos: 170 kg, egyéb idegen-
honos: 236 kg, kis mennyiségben 
kárász, keszeg, sügér)
Császárszállás összfogás: 
6.386 kg (ebből 4.124 kg ponty, 64 
kg amur, 16 kg csuka, 77 kg fogas, 
65 kg harcsa, 44 kg busa, 184 kg 
kárász: 190 kg keszeg, 108 kg törpe-
harcsa: 688 kg egyéb őshonos, 798 
kg egyéb idegenhonos

TElEPíTéSEK 2019-BEn
A telepítések összértéke: 

29.871.809 Ft 
(2018-ban: 29.735.604 Ft)

Fesztóry Sándor
kg, amur: 8.263 kg, csuka: 1.922 
kg, fogas süllő: 4.720 kg, harcsa: 

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
hasznú Szövetsége 2020. szeptember 19-ei küldöttközgyűlésének

HATÁROZATAI
1/2020. A Küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
a megyei szövetség elnökségének beszámolóját a 2019. évi küldött-
közgyűlés óta végzett munkáról, továbbá,
•  a megyei szövetség szakbizottságainak munkájáról,
•  a megyei horgászlétszám és az egyesületek számának alakulásáról,
•  a szövetségi vizek halasításáról, halgazdálkodásáról szóló beszámo-

lókat. 
(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva)

2/2020. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség 2019. évi 
eredmény-levezetését, vagyonmérlegét, és a 2020. évi költségvetését, 
valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
A megyei Szövetség 2019. évi eredmény levezetése:
Bevétel: irányításon: 56.191.926 Ft
 vízterületen:  145.420.858 Ft
 Összesen: 201.612.784 Ft
Kiadás: irányításon:  54.488.185 Ft
 vízterületen: 126.340.143 Ft
 Összesen: 180.828.328 Ft

Eredmény: + 20.784.456 forint
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 
76.801.000 forint 
2020. évi költségvetését az alábbi bevételi és kiadási főösszegekkel 
fogadta el:

Irányításon: 79.043.500
Vízterületen: 144.000.000
Összesen: 223.043.500 forint

Továbbá elfogadta a megyei szövetség 2020 évi munkatervét. 
(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva) 

3/2020. A küldöttközgyűlés elfogadta a felügyelő bizottság beszámo-
lóját a 2019. évben végzett megyei szövetségi ellenőrzésről. 

(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva)

A közgyűlés határozatai

Megyei horgászlétszám
Tag 2018. év 2019. év Változás 
Felnőtt 20.943 fő 21.355 fő + 412 fő
Kedvezményes (ifjúsági, nő, 70 év felett, fogyatákkal élő)
 2.364 fő 1.030 fő – 1.334 fő
Gyermek: 3.322 fő 2.564 fő – 758 fő
Összesen: 26.629 fő 24.949 fő – 1.680 fő

Eredményesen befeje-
ződtek a gyermeknapi 

horgászversenyek a megyé-
ben.

Mint azt a korábbi lapunkban 
megírtuk, a MOHOSZ HUNOP 
programjában kiírt pályázatra 26 
megyei horgászegyesület pályá-
zott. Ez rekord létszámot jelentett 
a megyében, de az országban 
is egyedülálló volt. Akkor még 
nem tudtuk, hogy a járványügyi 
előírások és a korlátozások miatt 
a megrendezésük nem kis kihí-
vást jelent majd a horgászegye-
sületeknek. Az előírások betar-
tásával a versenyek többsége 
még a tavasszal és a nyár elején 
lezajlottak, de néhány egyesület 

az őszre halasztotta a megrende-
zésüket, bízva a veszélyhelyzet 
elmúltában. Ők jártak rosszabbul 
ősszel, hiszen az általános isko-
lákban még tovább szigorítottak. 
Egyesületeink ezt a nehéz felada-
tot is eredményesen megoldották, 
és 25 helyszínen több, mint 300 
gyereknek nyújtottak feledhetet-
len élményt. Biri Imre 

Megoldották az egyesületek

Császárszállási gyerekek a Bujtoson

A verseny díjazottjai: 
1. Kovács Gábor  7 800 g 
2. Sebők Zsolt  6 560 g 
3. Vadon Dániel  4 755 g
4. Vadon Roland  5 325 g 
5. Mikita Zoltán  3 210 g

1. Kekecs Miklós  2 690 g
2. Lőcsei Sándor  2 620 g
3. Gincsai Pál  915 g

Fogyatékkal élők:

Alkaloida lombik HE. 
(Tiszavasvári)

Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Tiszadob)
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A „Horgászsportért”
2020. évi küldöttközgyűlés kitüntetettjei

A megyei horgász szövet-
ség legmagasabb fóru-

mán, a küldöttközgyűlésen 
az idei évben is méltó helyre 
kerültek a „Horgászsportért” 
kitüntetések, melyeket Virág 
Imre elnök úr adott át két fő 
részére. 

Elismerését fejezte ki a hosszú 
időn át végzett eredményes mun-
kájukért, melyet a horgászközössé-
gért, a horgászatért tettek:

BUKOvInSZKI ISTván, a Szé-
kelyi víztározó Horgász Egyesület 
elnöke, aki nagyon régóta foglal-
kozik a horgászattal, a horgászta-
tással. A kezelésükben lévő Szé-
kelyi víztározót igazi horgászpa-
radicsommá varázsolta. Nem csak 
helyben, de országosan is ismert 
horgászvíz lett. Sőt sok külföldi 
horgász is felkeresi, elsősorban a 
bojlizás szerelmesei. 

Az egyesületek részére igény 
szerint önzetlenül rendelkezésre 
bocsátja a tározót horgászverse-
nyük megrendezése céljából. Szö-

vetségünket is már több évben 
támogatta halasítással. 

„Horgászsportért” kitüntetést 
kapta még: FESZTóRy SándOR, 
aki sokat tesz a horgászmozgalom 
fejlődéséért, bár ő munkavállaló, 
de munkaköri feladatain túlmenően 
is állandóan az újításokat, jobbítá-
sokat keresi, szakmai hozzáértésé-
hez pedig kétség sem férhet. Úgy 
gondolom az egyéni ambíciója és 
elszántsága is hozzájárult ahhoz, 

hogy a Tisza folyó és mellékvizei a 
szövetség kezelésébe kerültek. 

A MOHOSZ alelnökének a máso-
dik ciklusban is megválasztották, 
ezen túlmenően a MOHOSZ elnöke 
felkérte a víz és környezetvédelmi 
szakbizottság vezetésére. Tudomá-
nyos tevékenységet is folytat, egye-
dülálló módon a Tisza folyó törté-
netében először ő kezdte vizsgálni 
a kárókatona táplálkozási szokásait 
is a Felső Tiszán, és a Magyar Hor-

gászban is már több ízben publikált 
különféle témákban. Hat éve kép-
viseli hazánkat az Európai Horgász 
Szövetségben. 

A MOHOSZ alelnökeként ennek 
a régiónak és egészen a Tiszatóig ő 
a képviselője a MOHOSZ elnöksé-
gének. Továbbá 17 éve a MOHOSZ 
elnökségi és választmányi tagja. 

Jó egészséget és további eredmé-
nyes munkát kívánunk a kitüntetet-
teknek. Virág Imre elnök

Szégyenlősek voltak a halak
A megyei tisztségviselői 

horgászversenyen a 
hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Vasas HE. láthatta vendégül 
a megye horgászegyesülete-
inek tisztségviselőit a Széna-
réti horgásztavon. Egy szép 
nyárvégi napon hat horgász-
egyesület jelentkezett 3-3 fős 
csapattal.

A házigazdák finom reggelivel 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
majd a rövid ismertetőt és a sorso-
lást Szilágyi Imre a megyei verseny 
szakbizottság elnöke tartotta meg. 
A fogások nem voltak kirívóak, bár 

a helyi egyesület megtett mindent a 
jobb fogások érdekében, a verseny 
előtt több mázsa pontyot telepítet-
tek. Azért az ügyesebbek több pon-
tyot is zsákmányoltak, volt, akinek 
kilenc kiló feletti fogást sikerült 
elérnie. Sajnos, a Szénaréti-tó 
apróhalállománya kissé szégyenlős 
volt, és nem növelte nagymérték-
ben a horgászok fogásait.

A nap nagyon barátságos hangu-
latban telt. Az eredmények összeg-
zése után a díjátadás következett, 
az első három csapatot jutalmaz-
ták, kupákat és érmeket kaptak. 
(Külön érdekességnek számít, hogy 
a nyírteleki Szalanics Csaba 4 pon-
tyot fogva 9.2 kg hallal abszolút 

első helyezést ért el úgy, hogy a 
mezőny többi 17 tagja kevesebb 
halat fogott összesen.)

A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke adta át. 
1.  Új Élet H.E., Tiszalök  6 pont 
2.  Nyírtelek H.E.  8 pont 
3.  Vasutas S.T. H.E.,  

Nyíregyháza  9 pont 
4.  Vasas H.E., Nyírbátor  12 pont 
5.  Kraszna H.E., Kocsord  

 12 pont 
6.  Szatmárvidéki H.E.,  

Mátészalka  14 pont
A díjak kiosztása után a házigaz-

dák jóvoltából egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattunk egy kis 
frissítővel. Utólag is köszönjük, 

nagyon finom volt! Remélem, a ver-
seny hangulatát sokáig nem felejtik 
el a résztvevők, hisz az ebéd után 
még többen sokáig beszélgettek!

Jövőre a tiszalöki Új Élet HE. 
rendezheti meg a megyei tisztség-
viselők számára e nemes viadalt.

Biri Imre

Megtartotta közgyűlését a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület 
2020. szeptember 4-én (pénteken) 
14 órától a Vasutas Művelődési 
Ház Nagytermében.

Napirendi pontok között sze-
repelt: a vezetőség beszámolója 
a 2019. évi közgyűlés óta eltelt 
munkáról, a 2020. évi költségvetés 
elfogadása, a felügyelő bizottság 
beszámolója, a hozzászólások, 
válaszadások, valamint a külön-
félék.

Fesztóry Sándor, HE. elnöke

Közgyűlést
tartott

Az elmúlt évekhez hason-
lóan Szegeden a Maty-éri 

evezős-pályán rendezték 
meg az országos csapatbaj-
nokságot, melyen megyei 
válogatottunk az idén is 
részt vett.

Csapatunk a két edzésnapon a 
már megszokott rutinnal végezte 
feladatait, figyelembe véve, hogy 
a bevihető limit korlátozása az 
idén is maradt, 20 l etetőanyag 
helyett csak 10 l, az élő anyag 2,5 l 
helyett 1,5 literre csökkent. A pálya 
halösszetétele is gyökeresen meg-
változott a tavalyi évhez képest. 
Nagyon sok ponty lett telepítve, 
így a megszokott taktikák már nem 
működtek.

Etetőanyagokat és különböző 
csalizási és szerelék összeállítási 
technikákat teszteltünk. Este közö-
sen megbeszéltük tapasztalatainkat 
és az esetleges változtatásokat. Az 
edzésnapokon versenyzőink fogá-

sai igazolták taktikáink eredmé-
nyességét és ez bizalommal töltött 
el minket, így jó esélyekkel vág-
hattunk neki a versenynapoknak.

Több szektorban is – a 4-5 méte-

res spicc bottal – minél több apró 
hal megfogását választottuk, ami 
nem bizonyult rossz döntésnek. 
Az első nap csapatunk a második 
helyen fordult. 

A második napon újult erővel 
és bizakodva vágtunk neki az új 
fordulónak. Sajnos, a pontyok már 
a nap elején is étvágyuknál vol-
tak és a versenyzők egyre többet 
zsákmányoltak belőlük. Féltünk, 
hogy az előző napi taktikánk saj-
nos nem lesz elég a jó helyezésünk 
megőrzéséhez. Szerencsékre az idő 
múlásával folyamatosan csökkent 
a megfogott pontyok száma, így a 
spiccbotos taktikánk beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket.

A tizenkilenc csapatból álló 
mezőnyből több nevesebb csapa-
tot is magunk mögé utasítottunk, 
megyei válogatottunk ezen a ran-
gos versenyen bronzérmet szerzett. 
Egyéniben is több díjat elhoztunk. 
Szűcs Éva női, Vadon Dániel U-25, 
és Krausz Zoltán felnőtt kategóriá-

ban második lett. Csapatunk min-
den tagját dicséret illeti a kitartó 
munkájáért.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását!

Külön köszönjük a támogatást 
a Timár Mix etetőanyag gyártó-
jának. 

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Biró Attila Adri-
án, Szűcs Éva, Luzsinszky Tamás, 
Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, Sebők 
Zsolt. Csapatvezető: Szilágyi Imre. 
Edző: Béres Miklós.

Szilágyi Imre

Bronzérmes lett a megyei horgászválogatott
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A „Horgászsportért”
2020. évi küldöttközgyűlés kitüntetettjei

A megyei horgász szövet-
ség legmagasabb fóru-

mán, a küldöttközgyűlésen 
az idei évben is méltó helyre 
kerültek a „Horgászsportért” 
kitüntetések, melyeket Virág 
Imre elnök úr adott át két fő 
részére. 

Elismerését fejezte ki a hosszú 
időn át végzett eredményes mun-
kájukért, melyet a horgászközössé-
gért, a horgászatért tettek:

BUKOvInSZKI ISTván, a Szé-
kelyi víztározó Horgász Egyesület 
elnöke, aki nagyon régóta foglal-
kozik a horgászattal, a horgászta-
tással. A kezelésükben lévő Szé-
kelyi víztározót igazi horgászpa-
radicsommá varázsolta. Nem csak 
helyben, de országosan is ismert 
horgászvíz lett. Sőt sok külföldi 
horgász is felkeresi, elsősorban a 
bojlizás szerelmesei. 

Az egyesületek részére igény 
szerint önzetlenül rendelkezésre 
bocsátja a tározót horgászverse-
nyük megrendezése céljából. Szö-

vetségünket is már több évben 
támogatta halasítással. 

„Horgászsportért” kitüntetést 
kapta még: FESZTóRy SándOR, 
aki sokat tesz a horgászmozgalom 
fejlődéséért, bár ő munkavállaló, 
de munkaköri feladatain túlmenően 
is állandóan az újításokat, jobbítá-
sokat keresi, szakmai hozzáértésé-
hez pedig kétség sem férhet. Úgy 
gondolom az egyéni ambíciója és 
elszántsága is hozzájárult ahhoz, 

hogy a Tisza folyó és mellékvizei a 
szövetség kezelésébe kerültek. 

A MOHOSZ alelnökének a máso-
dik ciklusban is megválasztották, 
ezen túlmenően a MOHOSZ elnöke 
felkérte a víz és környezetvédelmi 
szakbizottság vezetésére. Tudomá-
nyos tevékenységet is folytat, egye-
dülálló módon a Tisza folyó törté-
netében először ő kezdte vizsgálni 
a kárókatona táplálkozási szokásait 
is a Felső Tiszán, és a Magyar Hor-

gászban is már több ízben publikált 
különféle témákban. Hat éve kép-
viseli hazánkat az Európai Horgász 
Szövetségben. 

A MOHOSZ alelnökeként ennek 
a régiónak és egészen a Tiszatóig ő 
a képviselője a MOHOSZ elnöksé-
gének. Továbbá 17 éve a MOHOSZ 
elnökségi és választmányi tagja. 

Jó egészséget és további eredmé-
nyes munkát kívánunk a kitüntetet-
teknek. Virág Imre elnök

Szégyenlősek voltak a halak
A megyei tisztségviselői 

horgászversenyen a 
hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Vasas HE. láthatta vendégül 
a megye horgászegyesülete-
inek tisztségviselőit a Széna-
réti horgásztavon. Egy szép 
nyárvégi napon hat horgász-
egyesület jelentkezett 3-3 fős 
csapattal.

A házigazdák finom reggelivel 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
majd a rövid ismertetőt és a sorso-
lást Szilágyi Imre a megyei verseny 
szakbizottság elnöke tartotta meg. 
A fogások nem voltak kirívóak, bár 

a helyi egyesület megtett mindent a 
jobb fogások érdekében, a verseny 
előtt több mázsa pontyot telepítet-
tek. Azért az ügyesebbek több pon-
tyot is zsákmányoltak, volt, akinek 
kilenc kiló feletti fogást sikerült 
elérnie. Sajnos, a Szénaréti-tó 
apróhalállománya kissé szégyenlős 
volt, és nem növelte nagymérték-
ben a horgászok fogásait.

A nap nagyon barátságos hangu-
latban telt. Az eredmények összeg-
zése után a díjátadás következett, 
az első három csapatot jutalmaz-
ták, kupákat és érmeket kaptak. 
(Külön érdekességnek számít, hogy 
a nyírteleki Szalanics Csaba 4 pon-
tyot fogva 9.2 kg hallal abszolút 

első helyezést ért el úgy, hogy a 
mezőny többi 17 tagja kevesebb 
halat fogott összesen.)

A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke adta át. 
1.  Új Élet H.E., Tiszalök  6 pont 
2.  Nyírtelek H.E.  8 pont 
3.  Vasutas S.T. H.E.,  

Nyíregyháza  9 pont 
4.  Vasas H.E., Nyírbátor  12 pont 
5.  Kraszna H.E., Kocsord  

 12 pont 
6.  Szatmárvidéki H.E.,  

Mátészalka  14 pont
A díjak kiosztása után a házigaz-

dák jóvoltából egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattunk egy kis 
frissítővel. Utólag is köszönjük, 

nagyon finom volt! Remélem, a ver-
seny hangulatát sokáig nem felejtik 
el a résztvevők, hisz az ebéd után 
még többen sokáig beszélgettek!

Jövőre a tiszalöki Új Élet HE. 
rendezheti meg a megyei tisztség-
viselők számára e nemes viadalt.

Biri Imre

Megtartotta közgyűlését a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület 
2020. szeptember 4-én (pénteken) 
14 órától a Vasutas Művelődési 
Ház Nagytermében.

Napirendi pontok között sze-
repelt: a vezetőség beszámolója 
a 2019. évi közgyűlés óta eltelt 
munkáról, a 2020. évi költségvetés 
elfogadása, a felügyelő bizottság 
beszámolója, a hozzászólások, 
válaszadások, valamint a külön-
félék.

Fesztóry Sándor, HE. elnöke

Közgyűlést
tartott

Az elmúlt évekhez hason-
lóan Szegeden a Maty-éri 

evezős-pályán rendezték 
meg az országos csapatbaj-
nokságot, melyen megyei 
válogatottunk az idén is 
részt vett.

Csapatunk a két edzésnapon a 
már megszokott rutinnal végezte 
feladatait, figyelembe véve, hogy 
a bevihető limit korlátozása az 
idén is maradt, 20 l etetőanyag 
helyett csak 10 l, az élő anyag 2,5 l 
helyett 1,5 literre csökkent. A pálya 
halösszetétele is gyökeresen meg-
változott a tavalyi évhez képest. 
Nagyon sok ponty lett telepítve, 
így a megszokott taktikák már nem 
működtek.

Etetőanyagokat és különböző 
csalizási és szerelék összeállítási 
technikákat teszteltünk. Este közö-
sen megbeszéltük tapasztalatainkat 
és az esetleges változtatásokat. Az 
edzésnapokon versenyzőink fogá-

sai igazolták taktikáink eredmé-
nyességét és ez bizalommal töltött 
el minket, így jó esélyekkel vág-
hattunk neki a versenynapoknak.

Több szektorban is – a 4-5 méte-

res spicc bottal – minél több apró 
hal megfogását választottuk, ami 
nem bizonyult rossz döntésnek. 
Az első nap csapatunk a második 
helyen fordult. 

A második napon újult erővel 
és bizakodva vágtunk neki az új 
fordulónak. Sajnos, a pontyok már 
a nap elején is étvágyuknál vol-
tak és a versenyzők egyre többet 
zsákmányoltak belőlük. Féltünk, 
hogy az előző napi taktikánk saj-
nos nem lesz elég a jó helyezésünk 
megőrzéséhez. Szerencsékre az idő 
múlásával folyamatosan csökkent 
a megfogott pontyok száma, így a 
spiccbotos taktikánk beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket.

A tizenkilenc csapatból álló 
mezőnyből több nevesebb csapa-
tot is magunk mögé utasítottunk, 
megyei válogatottunk ezen a ran-
gos versenyen bronzérmet szerzett. 
Egyéniben is több díjat elhoztunk. 
Szűcs Éva női, Vadon Dániel U-25, 
és Krausz Zoltán felnőtt kategóriá-

ban második lett. Csapatunk min-
den tagját dicséret illeti a kitartó 
munkájáért.

Köszönjük horgásztársaink szur-
kolását és támogatását!

Külön köszönjük a támogatást 
a Timár Mix etetőanyag gyártó-
jának. 

Csapatunk tagjai: Vadon Roland, 
Vadon Dániel, Biró Attila Adri-
án, Szűcs Éva, Luzsinszky Tamás, 
Krausz Zoltán, Pataki Zsolt, Sebők 
Zsolt. Csapatvezető: Szilágyi Imre. 
Edző: Béres Miklós.

Szilágyi Imre

Bronzérmes lett a megyei horgászválogatott
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Nem voltak éhesek a pontyok
Emlékversenyünk az 

elhunyt megyei elnökünk, 
dr. Maleczky Imre tiszteletére, 
az idén is apagyi Kender-
áztató-horgásztavon került 
megrendezésre. A fogyatékkal 
élők megyei versenyét is az 
emlékversennyel egyszerre 
rendeztük meg.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek a verseny-
re, összesen 37-en, így az egész 
napijegyes oldalt igénybe vettük. 
A pálya végére a fogyatékkal élők 
kerültek, a többi részt pedig az esé-
lyek kiegyenlítésére három szektor-
ra osztottuk fel.

A halak finoman kaptak, szekto-
ronként eltérőek voltak a fogások. 
Az első órában inkább az apróbb 

tenyeres dévérkeszegek, kárászok 
voltak a jellemzőek, az idő múlá-
sával pár tok is tiszteletét tette, de 
sajnos, a frissen telepített pontyok 
nem igazán érdeklődtek a felkínált 
jobbnál jobb csalik iránt. Az időjá-
rás ideális lehetőséget biztosított a 
résztvevőknek, hogy a rendelkezé-
sükre álló négy óra alatt minél több 
kárászt és keszeget terelhessenek be 
a haltartóikba. A fogyatékkal élők 
között a fogott amurok száma és 
mérete döntötte el a kupák sorsát.

Az idő hamar eltelt, és a mérlege-
lésnél kiderült, kinek menyire volt 
eredményes a horgászata. Míg a 
versenyzők pakoltak, addig a szer-
vezők összesítették az eredménye-
ket. Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 

elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczki Imre meg-
köszönte minden versenyzőnek és 
segítőnek a részvételt, majd a leg-
sikeresebb versenyzőknek átadták 
az általuk felajánlott díjakat. A ván-
dorserleget és a fogyatékkal élők 
kupáit Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke adta át.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy finom ebédet 
fogyaszthatott el. Köszönet a 
Maleczky családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásáért. 
Köszönet a tó gazdáinak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották e csodá-

latos tavukat. Remélem, mindenki 
jól érezte magát, még azok is, akik 
nem fogtak halat. Bízom benne, 
hogy jövőre is sikerül ezt a versenyt 
ugyanilyen családias hangulatban 
megrendezni. Gratulálunk a nyerte-
seknek a sikeres szereplésükhöz.

Biri Imre

Horgászlétszám és az egyesü
letek számának alakulása

Folytatás az 1. oldalról

A megyei horgászlétszám 
2019. évben összessé-

gében csökkent, de a felnőtt 
létszám 412 fővel nőtt.  

2019. évben is 65 horgászegye-
sület működött.

Viszont már körvonalazódni lát-
szik, hogy a 2020-as taglétszám 
felül fogja múlni az elmúlt évit. 
Ennek magyarázata talán abban 
rejlik, hogy ebben a rendkívüli 
helyzetben, a koronavírus járvány 
idején, horgászni, szabadidős tevé-
kenységként is megengedett, így 
sokan visszatértek korábbi hobbi-
jukhoz, vagy családi programként 

választottak egy csendes helyre 
szóló vízparti kirándulást a külföl-
di nyaralás helyett. 

Országos szinten az utóbbi 
időben hetente nagyjából ötezer-
rel nőtt a horgászok száma, már 
több mint 701 ezren regisztráltak. 
Ez a jelentős bővülés kiemelkedő 
a három évvel ezelőtti számhoz 
képest. Egyúttal a horgászok kor-
fája is jelentősen átrendeződött, 
a 36–45 év közöttiek átvették a 
vezetést az idősebbektől, 65 ezren 
pedig 14 év alattiak.

Fogási eredmények 2019-ben
A HORINFO programból már 

minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. Szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, közérdeklődésre számot 
tartó adatot megosztunk.

Tisza folyón az alábbi fogási ada-
tok láthatók:  
Összfogás a Tiszán és mellék-
vizein, valamint holtágain: 
55.504 kg (ebből ponty: 10.239 
kg, amur: 8.263 kg, csuka: 1.922 
kg, fogas süllő: 4.720 kg, harcsa: 

9.559 kg, balin: 2.467 kg, ezüst 
kárász: 777 kg, keszegfélék: 2.703 
kg, márna: 1.229 kg, menyhal: 185 
kg, egyéb őshonos: 9.483 kg, egyéb 
idegenhonos: 2.717 kg, kis mennyi-
ségben törpeharcsa, busa, garda, 
kősüllő, sügér)
Tiszadobi holtágon az össz fo-
gás: 2.296,5 kg (ebből ponty: 807 
kg, amur: 105 kg, csuka: 199 kg, 
fogas: 90 kg, harcsa: 648 kg, egyéb 
őshonos: 170 kg, egyéb idegen-
honos: 236 kg, kis mennyiségben 
kárász, keszeg, sügér)
Császárszállás összfogás: 
6.386 kg (ebből 4.124 kg ponty, 64 
kg amur, 16 kg csuka, 77 kg fogas, 
65 kg harcsa, 44 kg busa, 184 kg 
kárász: 190 kg keszeg, 108 kg törpe-
harcsa: 688 kg egyéb őshonos, 798 
kg egyéb idegenhonos

TElEPíTéSEK 2019-BEn
A telepítések összértéke: 

29.871.809 Ft 
(2018-ban: 29.735.604 Ft)

Fesztóry Sándor

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
hasznú Szövetsége 2020. szeptember 19-ei küldöttközgyűlésének

HATÁROZATAI
1/2020. A Küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
a megyei szövetség elnökségének beszámolóját a 2019. évi küldött-
közgyűlés óta végzett munkáról, továbbá,
•  a megyei szövetség szakbizottságainak munkájáról,
•  a megyei horgászlétszám és az egyesületek számának alakulásáról,
•  a szövetségi vizek halasításáról, halgazdálkodásáról szóló beszámo-

lókat. 
(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva)

2/2020. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség 2019. évi 
eredmény-levezetését, vagyonmérlegét, és a 2020. évi költségvetését, 
valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
A megyei Szövetség 2019. évi eredmény levezetése:
Bevétel: irányításon: 56.191.926 Ft
 vízterületen:  145.420.858 Ft
 Összesen: 201.612.784 Ft
Kiadás: irányításon:  54.488.185 Ft
 vízterületen: 126.340.143 Ft
 Összesen: 180.828.328 Ft

Eredmény: + 20.784.456 forint
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 
76.801.000 forint 
2020. évi költségvetését az alábbi bevételi és kiadási főösszegekkel 
fogadta el:

Irányításon: 79.043.500
Vízterületen: 144.000.000
Összesen: 223.043.500 forint

Továbbá elfogadta a megyei szövetség 2020 évi munkatervét. 
(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva) 

3/2020. A küldöttközgyűlés elfogadta a felügyelő bizottság beszámo-
lóját a 2019. évben végzett megyei szövetségi ellenőrzésről. 

(nyílt szavazással 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva)

A közgyűlés határozatai

Megyei horgászlétszám
Tag 2018. év 2019. év Változás 
Felnőtt 20.943 fő 21.355 fő + 412 fő
Kedvezményes (ifjúsági, nő, 70 év felett, fogyatákkal élő)
 2.364 fő 1.030 fő – 1.334 fő
Gyermek: 3.322 fő 2.564 fő – 758 fő
Összesen: 26.629 fő 24.949 fő – 1.680 fő

Eredményesen befeje-
ződtek a gyermeknapi 

horgászversenyek a megyé-
ben.

Mint azt a korábbi lapunkban 
megírtuk, a MOHOSZ HUNOP 
programjában kiírt pályázatra 26 
megyei horgászegyesület pályá-
zott. Ez rekord létszámot jelentett 
a megyében, de az országban 
is egyedülálló volt. Akkor még 
nem tudtuk, hogy a járványügyi 
előírások és a korlátozások miatt 
a megrendezésük nem kis kihí-
vást jelent majd a horgászegye-
sületeknek. Az előírások betar-
tásával a versenyek többsége 
még a tavasszal és a nyár elején 
lezajlottak, de néhány egyesület 

az őszre halasztotta a megrende-
zésüket, bízva a veszélyhelyzet 
elmúltában. Ők jártak rosszabbul 
ősszel, hiszen az általános isko-
lákban még tovább szigorítottak. 
Egyesületeink ezt a nehéz felada-
tot is eredményesen megoldották, 
és 25 helyszínen több, mint 300 
gyereknek nyújtottak feledhetet-
len élményt. Biri Imre 

Megoldották az egyesületek

Császárszállási gyerekek a Bujtoson

A verseny díjazottjai: 
1. Kovács Gábor  7 800 g 
2. Sebők Zsolt  6 560 g 
3. Vadon Dániel  4 755 g
4. Vadon Roland  5 325 g 
5. Mikita Zoltán  3 210 g

1. Kekecs Miklós  2 690 g
2. Lőcsei Sándor  2 620 g
3. Gincsai Pál  915 g

Fogyatékkal élők:

Alkaloida lombik HE. 
(Tiszavasvári)

Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Tiszadob)
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Horgászviadal országos 
döntő, Pécsi-tó (Orfü).
2020. augusztus 17–21.

A szabolcsi fiatalokat 
Macsuga Dávid, Kulcsár 

Laura és Puncsák Rebeka 
képviselte. Évek óta nem 
jutott be leány az országos 
döntőbe, így a legnépsze-
rűbb csapat mindjárt a 
megyénk csapata lett.

A napi programok röviden:
1. nap: reggeli torna, evezés, hor-
gászat, ebéd, elméleti tudás fel-
mérése (tesztlap, halfelismerés) 
horgászat, vacsora, gyakorlás vagy 
foci.
Megjegyzés: Az evezéssel és a 
csónakos horgászattal kapcsolatos 
ismereteket én adtam át, és az egyik 
legizgalmasabb program lett.
2. nap: Horgászverseny első fordu-
lója, előadások, szerelés és a célba 
dobás gyakorlása. A szabolcsi csa-

pat a lányokkal szépen teljesített.
3. nap: Szerelékkészítési döntő, 
ahol Rebeka feljött az első nyolcba 
és a többiek is jól szerepeltek. A 
szerelékek erősségét szakítópróbá-
val ellenőrizték. Utána horgászat, 
ahol Laura végre megfogta az első 
szép pontyát. 
Megjegyzés: A délutáni strando-
lásról sajnos nincs fotónk.
4. nap: Horgászverseny második 

fordulójában nálunk Dávid teljesí-
tett a legjobban. A megyei „amatőr” 
csapatunknak felkészült verseny-
horgászokkal kellett összemérni 
tudásukat. Csak a tisztes helytállás 
lehetett a cél, amelyet sikeresen 
teljesítettek fiataljaink. Délután 
strand, élményhorgászat. És eljött 
az utolsó este keszegsütéssel, zené-
vel, tánccal. Lányaink megtáncol-
tatták a 36 ifjú versenyzőt!

5. nap: Célba dobással befeje-
ződött az Országos Horgászvia-
dal döntője. A szabolcsi csapat a 
két ügyes kislánnyal és a formáját 
mindig hozó fiúval a vártnál is job-
ban fejezte be a viadalt, és a közép-
mezőnyben végzett. A díjátadással 
és a közös fotózással végett ért a 
rendezvény. Felejthetetlen élmény 
volt.

Biri Imre

Első ízben végeztek a dobogón A legnépszerűbb csapat volt a miénk
Megtartotta szokásos évi 

küldött közgyűlését a 
megyei horgász szövetség 
Nyíregyházán 2020. szeptem-
ber 19-én.

A helyszín és az időpont eltért a 
megszokottól, a világot sújtó koro-
navírus járvány miatt. A jelenlét 
26%-os volt, a résztvevők fegyel-
mezetten betartották az előírásokat. 
Elmaradt a szokásos fehér asztal, 

a pogácsa, a jó ízű májgombóc- 
leves, de voltak szép ünnepélyes 
pillanatok. 

Rögtön a közgyűlés elején Virág 
Imre elnök úr köszöntötte a megyei 
válogatott keret tagjait, akik a szö-
vetség elnökségének meghívására 
vettek részt a küldöttértekezle-
ten. A meghívás apropója az volt, 
hogy a küldött közgyűlés plénuma 
előtt ismerjék el a csapat eredmé-
nyes munkáját, amit sok-sok éve 

szeretettel, nagy elhivatottsággal 
végeznek, és aminek az idén érett 
be igazán a gyümölcse. Hiszen 
az általuk elért eredmény ebben 
az évben kimagasló volt, ugyanis 
az Országos Csapatbajnokságon 
2020-ban 120 ponttal a harmadik 
helyen végeztek a szegedi Maty-éri 
evezős pályán. 

Első ízben szerepeltek a dobogón 
azóta, amióta egy osztályban zajlik 
a verseny. Korábban a másodosz-

tályban már nyertek, de most az 
összevont bajnokságban is sikerült 
elcsípni a dobogó harmadik fokát. 

A csapat tagjai: Szücs Éva, Biró 
Attila, Krausz Zoltán, Luzsinszky 
Tamás, Pataki Zsolt, Sebők Zsolt, 
Vadon Dániel, Vadon Roland ver-
senyzők, Szilágyi Imre csapatve-
zető és Béres Miklós edző. 

A csapatok eredményei mellett 
az egyéni teljesítményeket is díjaz-
ták ebben az évben. Minden kate-
góriában kihirdették az első három 
helyezettet. Itt is több kategóriában 
utasították maguk mögé a többie-
ket: Krausz Zoltán a felnőtt kate-
góriában második lett, Szűcs Éva 
a női mezőnyben szintén második, 
és Vadon Roland az U-25-ös kate-
góriában szintén a dobogó második 
helyén büszkélkedhetett. 

Az elismerő szavak után Virág 
Imre elnök és Fesztóry Sándor 
ügyvezető igazgató külön-külön 
gratuláltak a versenyzőknek és 
átadták a megyei horgász szövet-
ség ajándékát. 

Az ünnepélyes eseményt fotóval 
is megörökítették. 

Az angolna, a fürge cselle 
és a jászkeszeg verseng 

a 2021-es év hala címért. 
Szavazni, a Magyar Haltani 
Társaság honlapján lehet, 
újév napján hirdetnek ered-
ményt.

Harka Ákos, a Magyar Haltani 
Társaság elnöke azt mondta: az 
Év hala kezdeményezésük leg-
fontosabb célja továbbra is minél 
szélesebb körben ismertté tenni és 

népszerűsíteni őshonos halainkat. 
Évről évre horgászok és szakem-
berek javaslata alapján választják 
ki a szavazásra érdemes három 
halat. A szempontok között elsőd-
leges, hogy a hármasból mindig 
akadjon őshonos, a horgászok 
által kedvelt, illetve védett hal.

Az eddigi gyakorlatot követve 
a most indított közönségszavazás 
győztesére sem vár egyéb juta-
lom, mint hogy nagyobb figyelem 
övezi majd a tudományos kuta-

tásban és az ismeretterjesztésben 
– fogalmazott Harka Ákos.

Harka Ákos tájékoztatása sze-
rint szavazni a szervezet honlap-
ján lehet, mely a választható fajok 
képe mellett információval szolgál 
azok környezeti igényeiről, hazai 
elterjedéséről és jelentőségéről 
is. A voksolás december 31-én 
éjfélkor zárul, végeredményét a 
hagyományoknak megfelelően 
ezúttal is az új év első napján hir-
deti ki a Haltani Társaság.

Lehet szavazni az év halára Úszóstég ELADÓ
Betegség miatt sürgősen 

eladó Császárszállás-Oláh-réti 
víztározón egy úszó stég 4,00 

x 4,15 m-es napozó résszel 
8,00m-es bejáróval, acél tartó-
szerkezet U100-as profilokból, 
(deszkázat 5 cm vastag fenyő 
pallók impregnálva. Tiszára is 
alkalmas, szétcsavarozható, 

szállítható bárhova tehergép-
járművel. Szétszerelés, szállítás 

vevő feladata! Érdeklődni: 
szakadygeza@gmail.com email 

címen lehet!
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Érdekességek a megyei horgász szövetség háza tájáról
Előző számunkban Fesztóry Sán-

dor, a megyei horgász szövetség 
ügyvezető igazgatója büszkén szá-
molt be arról, hogy milyen sikere-
ket értek el a halgazdálkodás terü-
letén, konkrétan: a Tisza folyóból 
befogott anyapontyokat sikerült a 
régi klasszikus módszerrel (termé-
szetes ívatás, védett körülmények 
között) leszaporítani halastavi kör-
nyezetben. Az így nyert ivadékokat 
pedig kihelyezni természetes élő-
helyükre. 

A halgazdálkodás terén elért 
eredmények azonban ezzel még 
nem értek véget. Szívesen megosz-
tom az érdeklődőkkel a szövetség 
ez irányú további elvégzett felada-
tait és célkitűzéseit:

Eredményesen végeztünk több 
alkalommal ivadékmentést is 
akképpen, hogy az ártérben rekedt 
ivadékot lehalásztuk és a főmederbe 
visszahelyeztük. Az ivadékmentés 
ellenőrzésében többször részt vett 
és segítette a munkát a halászati 
felügyelő, Fricz Péter úr is. Több 
mint 500 kg halivadékot sikerült így 
megmentenünk és a Tisza folyóba 
visszahelyeznünk. A lehalászott hal-
fajok 85-90%-ban őshonosak voltak, 
pl.: ponty egynyaras, akadt néhány 
két-három nyaras ponty is, továb-
bá szélhajtó küsz, dévér, karika, 
bodorka, néhány csuka, domolykó, 
balin, csapósügér, és volt egy db 
lesőharcsa is. Invazív halfajok közül 
volt még egy kevés ezüstkárász, 
naphal és razbóra. Törpeharcsa csak 
elenyésző mennyiségben. 

Ezek a telepítések természete-
sen a halgazdálkodási terven felü-
liek, így ezzel is több és szélesebb 
palettájú hal kerülhet a természetes 
vizekbe, a horgászok örömére és 
megelégedésére. 

Minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy minél hatékonyabban és 
gazdaságosabban növeljük a ter-
mészetes vizek halállományát, úgy 
gondolom, hogy a természetes állo-
mánysűrűség növelésének ez az 
egyik lehetséges kulcsa.

A telepítések még további növe-
léséhez a MOHOSZ pályázatán 
elnyert 2,5 millió forint is jelentős 
mértékben hozzájárult, amihez a 
pályázati kiírás szerint még szö-
vetségünknek is hozzá kellett ten-
nie 2,5 millió forintot. Ebből az 5 
millió forintból 5.800 kg kétnyaras 
ponty és 100 kg egynyaras süllő 
került a zövetség vizeibe. Terv sze-
rint több ragadozó halat: csukát és 
süllőt szerettünk volna telepíteni, 
de sajnos hiány jelentkezett a hal-
piacon ezekből. Így a MOHOSZ és 
a hatóság engedélyével kétnyaras 
pontyot helyeztünk ki a Tisza és 
vízrendszerébe, valamint a Keleti- 
főcsatornába. 

Adományként is kaptunk 1.000 
kg egynyaras pontyot Bukovinszki 
Istvántól, amit szintén a Tiszába 
helyeztünk ki Dombrádnál, és amit 

ezúton is szeretnék megköszönni 
neki. 

Szintén évek óta támogatja a 
többlet halasítást a Császárszállás 
Horgász Egyesület is, 2019-ben és 
2020-ban is például 1 millió forint-
tal. Köszönjük az – egyébként víz 
nélküli – egyesület tagjainak a pél-
damutató hozzáállást!

Halgazdálkodási feladataink közé 
tartozik még az ökológiai célú, sze-
lektív halászat, ami a természetes 
vizek kívánatos fajszerkezetének 
fenntartását segíti. Ezért minden 
erőnkkel gyérítjük a törpeharcsát, 
amire jó módszer a csapdák kihelye-
zése. Bár nem túl kellemes feladat 
azok kiürítése a törpék szúrós tüskéi 
miatt. 

Szelektív halászatnál maradva: 
próbálkoztunk még a busa lehalá-
szással is, de sajnos itt nem jártunk 
sikerrel, de nem adjuk fel.

A kormorán gyérítését is folya-
matosan végezzük a halőr kollegák-
kal, évről évre egyre több példányt 
sikerül kilőnünk. 

A halgazdálkodási feladatok vég-
zése mellett halászati őreink folya-

matos jelenlétükkel ott vannak a 
vízterületeken és végzik ellenőrzési 
feladataikat. 2019-ben kiegészítő 
képzésen vettek részt a Miskolci 
Rendvédelmi Szakgimnáziumban, 
mivel a törvény előírja az 5 évente 
esedékes képzésüket. Továbbá a hal-
gazdálkodási hatóságnál is tovább-
képzési vizsgát tettek. Ezt is 5 éven-
te kell most már megtenni, a korábbi 
2 év helyett. Az idei évben a halőrök 
munkáját segítendő 4 fő mezőőrrel 
kötöttünk megbízást, hogy a Kele-
ti-főcsatorna kezelésünkben lévő 
szakaszán és a tiszadobi holtágon 
az ellenőrzésekbe nyújtsanak segít-
séget. De segítik a halőri munkát a 
vízirendészet munkatársai, a rend-
őrőrsök, és a polgárőrök is. Gyak-
ran tartunk közös ellenőrzéseket az 
említett szervekkel. Sajnos, még 
mindig nagyon sok feljelentés szü-
letik minden évben, de a tavalyi év 
mindent felül múlt, ugyanis 307 db 
feljelentést továbbítottunk a halgaz-
dálkodási hatóság részére és ahol 
szükség volt rá, a rendőrségnek is 
megküldtük. Sajnálatos, hogy az 
állatkínzás is gyakran szerepel a 
palettán, ebben az esetben kezdemé-
nyeztük a büntető eljárást is. 

A leírtakból, és aki személye-
sen ismeri és tapasztalja az elvég-
zett munkánk eredményét, olykor 
eredménytelenségét, láthatja, hogy 
rengeteg erőfeszítéssel, megfelelé-
si vággyal, igyekszünk derekasan 
helyt állni. Sőt úgy érzem, hogy 
a kezdeti nehézségek után egyre 
jobban belejövünk. Ránk is igaz, 
hogy „a gyakorlat teszi a mestert”. 
És talán a számok is ezt igazolják. 
Hiszen a 2019-es évet igazán jó 
eredménnyel zártuk. 

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Horgász tanodák megyeszerte
Hogyan tanuljunk meg 
horgászni játékos formában?

Új programot indítottunk útjára 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyé-
ben Horgász Tanoda néven. Olyan, 
mint a horgászszakkör, mert itt is 
sokat lehet tanulni, de a foglalko-
zásokat a vízparton tartjuk. Olyan, 
mint egy horgásztábor, de több is 
annál, mert itt az idő nagy részét 
a horgásztudomány elsajátítására 
fordítjuk.

Ismereteket átadni érdekes, játé-
kos formában, nem könnyű fel-
adat. Az általános iskolások leter-
heltsége közismert és ezen még 
a vírushelyzet is tovább rontott. 
Nehezebb volt a kicsik elérése, és 
a szülők egy része nem szívesen 
engedte csoportba a gyerekét. Sze-
rencsére horgászegyesületeinknek 
jó a kapcsolatunk a helyi iskolák-
kal és a vízpartokon is egyre több 
a gyermekhorgász.

A megyei szövetség felhívására 
12 horgászegyesület jelentkezett 
a pályázatra és tartotta 2-3 napos 
rendezvényét. Segített a program 
összeállításában, a megyében 5 éve 
eredményesen működő Horgász-
suli program. A szakkörökben, a 
gyermeknapi és iskolai horgász-
versenyeken, az iskolák közötti 
horgász ötpróbán és a nyári hor-
gásztáborainkban szerzett tapasz-
talataink felhasználásával alakítot-
tuk a játékra és a versengésre épülő 
programunkat.

A célba dobási feladatoknál: A 
dobó gyakorlatokkal elsajátítható a 
pontos etetés és a csali pontos célba 
juttatása. A gombócokat labdákkal 
helyettesítettük, amelyeket egy-
egy keverőedénybe kellett dobni. 
A spiccbottal és az orsós bottal 
való pontos célba dobás elsajátí-
tása is az eredményes horgászat 
egyik fontos feltétele. 

A különböző horgászmódsze-
rek bemutatása: A horgászmód-
szerek bemutatása apró horgász-
készségek segítségével, akvárium 
vagy egy nagyobb vízzel telt edény 
használatával látványosan bemu-
tatható. Közben lehet mesélni a 
halak viselkedéséről, megfogásuk 
fortélyairól. A különböző hor-

gászmódszerek vízparti bemutatá-
sa nagy sikert aratott a gyerekek 
között, hiszen a snecizéstől az 
óriási harcsa megfogásáig szinte 
minden hal megfogásához kapnak 
később még jól jövő ismereteket. 
A harcsázó horgászbot terheléses 
próbája bebizonyíthatja, hogy a 
horgászat közben a horgász is lehet 
a gyenge láncszem.

Halak felismerése: A halak fel-
ismerésének gyakorlására legjob-
ban bevált módszer a „Horgász 
kártyák” használata. Ez a módszer 
is versengésre készteti a kicsi-
ket, de a sikerhez hozzátartozik 
a fokozatosság elvének betartása. 
A kisiskolások könnyen tanulnak 
ezzel a módszerrel, és mire eljut-
nak majd a horgászvizsgáig, már 
a ritka védett halak között is ügye-
sen eligazodnak. Az akváriumban 
található-, és a versenyen kifogott 
halak segítenek a gyerekeknél az 
ismertebb halak magabiztos felis-
merésében. A szakköröknél már jól 
ismert „Horgász memóriakártya” 
segítségével, játékos formában 
tanulhattunk.

Horogkötés és a horgászcso-
mók készítése: Mindig a könnyen 
elsajátítható horgászcsomókkal 
és horogkötés fajtákkal kezdjük 
a gyakorlást, mert itt is a legfon-
tosabb a sikerélmény biztosítása. 
Természetesen a felkészültebb ifjú 
horgászoknak is tudnunk kell új, 
nehezebb feladatot adni. Erre jók a 
kinyomtatott, a kötések folyamatát 
bemutató segédletek. Fontos a bal-
esetek elkerülése, ezért csak hatás-
talanított horgokat használjunk. Az 

horogkötés erősségének szakító-
próbával való tesztelése mindig 
hatalmas versengést hoz. 

Az evezés elsajátítása: Sok 
gyerek először nálunk találkozik az 
evezéssel. Gyakran már az is siker, 
ha a gyerek be mer ülni a csónak-
ba. Természetesen a biztonság itt 
elsődleges, ezért a mentőmellény 
használata mindenkinek kötelező. 
Az evezés mindenkinek maradan-
dó élmény, amely jól felkészít a 
későbbi csónakos horgászatokra. 
Evezésnél a csónakban mindig ott 
tartózkodik egy felkészült horgász 
is, aki az evezőlapát használata 
mellet, a csónakhasználat általános 
szabályaira is megtanítja a fiatalo-
kat. A csónakra várakozás idejét 
a horgászat írott és íratlan szabá-
lyainak elsajátítására fordíthatják 
a rendezők. 

Előadások, bemutató horgá-
szatok: Minden megyében talál-
hatók olyan sikeres horgászok, 
akik szívesen mesélnek horgászél-
ményeikről, mutatnak be egy-egy 
horgászmódszert a gyakorlatban. 
Igyekezni kell a gyerekek nyel-
vén jól beszélő előadót találni, aki 
végig fenn tudja tartani az érdek-
lődést. 

Horgászat: A horgászatnál 
se ajánlott a gyerekek magukra 
hagyása. Legjobb, ha 3-4 gyerekre 
jut egy-egy felkészült horgász, aki 
segít a kicsiknek és közben átadja 
a tapasztalatait.  A horgászatokat 
mindig előzze meg a felkészülés, 
mert egyébként a horgászat csak a 
gubancok kibogozásával, a besza-
kított horgok pótlásáról, és az eset-

leges balesetek orvoslásáról fog 
szólni. Ehhez a feladathoz nagy 
segítséget nyújthatnak az egyesüle-
tek nyugdíjasai, „Matula” bácsijai, 
de a „kiöregedett”, középiskolás 
horgászainkra is bizton számítha-
tunk.

Az idő hatékony kihasználása 
érdekében javasoltuk a kiscsopor-
tos foglalkozásokat a csapatok fél-
óránkénti mozgatásával. A délutáni 
horgászatoknál maradhattak a csa-
patok, így kisebb csoportokban, 
szakképzett horgászok irányításá-
val foghatták halakat, és hárították 
el a problémákat. 

A kétnapos rendezvényeknél a 
második nap javasoltuk a megszer-
zett tudás felmérését horgászkvíz 
tesztlapok segítségével, a korosz-
tályoknak megfelelő kérdésekre 
adandó helyes válaszok megbe-
szélésével. Felmérésre kerülhetnek 
a különböző dobó gyakorlatok is, 
ahol a pontazonosságnál „szétlö-
véssel” lehet eldönteni az elsőbb-
séget. Ez bizony legalább annyira 
izgalmas, mint fociban a tizen-
egyes rugó párbaj.  

A 2-3 napos Horgász Tanodák 
nem szervezhetők horgászverseny 
nélkül, de ezt javasoljuk az egy-
napos rendezvényeknél is. Kerül-
jük el az igazságtalan versenyeket, 
ahol a kezdő alsós kis horgásznak 
felsős felkészült horgásszal, netán 
hivatásos versenyzővel kell össze-
mérnie a tudását.  

A versenyeken óvatosan bán-
junk a halakkal, amelyek csak 
rövid időre kerülhetnek a haltar-
tóba. Javasolt, hogy a „bemondá-
suk” után rögtön kerüljenek vissza 
természetes közegükben. Anyagi 
lehetőségek függvényében a hor-
gászverseny győztesei mellett díjat 
adhatunk a legnagyobb halat fogó-
nak, a legeredményesebb célba 
dobónak vagy a tesztlapot legjob-
ban kitöltő kisiskolásoknak is. 

A nyári horgász tanodai prog-
ram jól beleilleszthető az év köz-
ben végzett horgász szakmai és 
nevelési munkába, kiegészítve azt, 
fenntartva a folytonosságot. A jó 
időkihasználással, érdekes progra-
mokkal, a horgászat, a természet 
megszerettetésére koncentrálva 
egy életre szóló élményt adhatunk 
a leendő horgászainknak.

Tanodát szervező egyesületek: 
Apagy HE., Bujtos HE., Cormoran 
HE., Császárszállás HE., HO-HO. 
HE. Mándok, Kemév HE., Kis-
Tisza HE., Kraszna HE., Levelek 
HE., Nyírteleki HE., Tiszaparti 
HE., Tiszavirág HE.

Biri Imre

Hosszabb idő után újra összeült az elnökség, hogy az aktuális kér-
dések mellett a küldöttgyűlést is előkészítse.

Munkában az elnökség

Tiszabercelen 
értékelték
a halőrök 
munkáját
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Engedjétek meg, hogy 
ismét felhívjuk a figyel-

meteket a Magyar Országos 
Horgász Szövetség által 
üzemeltetett honlapról 
elérhető Hivatalos Magyar 
Rekordlistára (https://
rekordlista.mohosz.hu).

A Rekordlista használata során 
az elmúlt öt évben azt tapasztaltuk, 
hogy nagyon kevés vízhasznosító 
él azzal a lehetőséggel, hogy a 
rekordfogásokat és a saját maga 
által vezetett rekordlistán szereplő 
halakat felrögzítse a rendszerbe. 
Így viszonylag elég szűk képet 
kapunk az országos rekordfogá-
sokról. Sokszor a közösségi médi-
ában látunk rekordméretű hala-

kat, amelyek nem jelennek meg 
a rendszerben, pedig MOHOSZ 
alhaszonbérletben lévő vízterüle-
ten fogták. 

A Magyar Horgászban havonta 
megjelenő rekordhalak is erről 
a felületről kerülnek az újságba. 
Ezért volna fontos, hogy minél 
szélesebb körben használják a 
vízkezelők, szövetségek, horgász-
egyesületek és horgászok.

Nagyon fontos, hogy hitelesí-
tett adatok kerüljenek feltöltésre, 
lehetőleg a hal minden adatát sze-
repeltetve. A halakkal való kímé-
letes bánásmód és esztétikum is 
jöjjön át a feltöltött képen. Az 
ettől eltérő fotókat és rekordfogá-
sokat a Szerkesztőségi Szakmai 
Bizottság nem hagyja jóvá.

Tisztelt Horgásztársak!

Tiszai védmű 
Kisarnál
Nem csak megemelték 
a töltés magasságát, 
de a tartó gátat is 
kövekkel borították be, 
így ár esetén a Tisza 
hordaléka sem tehet 
benne kárt, így védve 
Tivadart és Kisart.

Legyen hal minden héten az asztalon!
Országos kampány indult 

HalPéntek néven a 
rendszeres, legalább heti 
egyszeri halfogyasztás ösz-
tönzésére.

Zambó Péter, az Agrárminisztéri-
um erdőkért és földügyekért felelős 
államtitkára csütörtökön Budapes-
ten, sajtótájékoztatón tudatta, hogy 
bár Magyarországon több mint 30 
százalékkal nőtt a halfogyasztás 
2013 óta, egy ember átlagosan 6,7 
kilogramm halat fogyaszt évente, 
ami még mindig alacsony. A halfo-

gyasztás továbbra is szezonális jel-
legű: a magyarok leginkább húsvét 
és karácsony előtt vásárolnak halat 
– fűzte hozzá.

A magyar fogyasztók a hal eluta-
sításának okaként a magas árat, 
a szálkáktól való félelmet és a 
halak minőségével kapcsolatos 
kifogásokat jelölik meg. Ebből az 
következik, hogy a halfogyasztás 
növeléséhez a fogyasztói bizalom 
helyreállítása szükséges – mond-
ta. Az államtitkár ismertette, hogy 
a halfogyasztás növeléséért többi 
között 27-ről 5 százalékra csök-
kentették a fogyasztási célú hal 

áfatartalmát, és nagy hang-
súlyt fektetnek a célzott 

promóciókra is.
Az utóbbi 
években a 

nagy szu-
permarket 
l á n c o k -
n a k 
köszön-
he tően 
javult a 
h a l t e r -

mékek hoz-
záférhetősége 
is, és egyre 
több halas 
étterem, büfé 
van, de vannak 
területek, ahol 
továbbra is nehe-
zen szerezhetők be 
a friss és a feldolgo-
zott haltermékek – tette 
hozzá Zambó Péter.

Lévai Ferenc, a kampányt életre 
hívó Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet szóvi-
vője elmondta: a www.halpentek.
hu honlapon receptek és egy térkép 
is található, amelyen azt jelölik, 
hol lehet a fogyasztó tartózkodási 
helyéhez legközelebb halat kapni. 
A magyar hal biztonságos, a tavalyi 
EU-s kutatások eredménye szerint 
semmilyen szennyező anyag nem 
található bennük – hangsúlyozta.

Ondré Péter, az Agrármarketig 
Centrum ügyvezető igazgatója 
arról beszélt, hogy a centrum két 
éve elindította a Kapj rá! nevű 
kampányt, amelynek részeként egy 

soro-
zatban a halak elkészítései módjait 
mutatják be, és kóstoltató roadshow-
val népszerűsítik a halfogyasztást. 
Utóbbi keretében eddig 80 ezer 
falatot osztottak ki országszerte, 
a program a következő időszak-
ban is folytatódik – közölte. Egy 
közvélemény-kutatást ismertetve 
elmondta, hogy öt évvel ezelőtt 
8,2 százalék volt a halat elutasítók 
aránya, 2020-ra ez 2,4 százalékra 
csökkent, valamint nőtt a belföldi 
édesvízi halak iránti igény is: a 
három legnépszerűbb hal között a 
ponty és a harcsa is szerepel.

Immáron nyolcadik alkalommal 
rendelték meg a PET Kupát, az 
idén Záhonyból indult a futam 11 
hajóval, plusz a vadonatúj anya-
hajó. (Az idén a járvány miatt kor-
látozták a csapatok létszámát.) A 
versenytáv elég hosszú volt, mint-
egy 80 folyamkilométert hajóztak 
egészen Tokajig. 

 A záhonyi indulásnál jelen volt 
Hizó Ferenc, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium köz-
szolgáltatási fejlesztésekért fele-
lős helyettes államtitkára, az öreg 
PET-kalauz, egyik alapító: Gyenes 
Károly, Tamás Zsolt, a PET Kupa 
versenyigazgatója és Molnár Attila 
Dávid, a PET Kupa anyahajójá-
nak kapitánya, a Természetfilm.

hu elnöke.
A futam résztvevői ebben az 

évben is több tonna hulladéktól 
tisztították meg a Tiszát. Dóra Szil-
via, a PET Kupa kommunikációs 
vezetője elárulta, 2020-ban a tava-
lyi munkát folytatták, hiszen egy 
éve Záhonynál ért véget a futam, 
most pedig itt vette kezdetét a 
verseny.

− A helyszín fontos volt, hiszen 
Záhony után rengeteg a szennye-
zett a terület. A folyó partszakasza-
it előzetesen feltérképeztük, a PET 
Kupa zászlóvivői végig haladtak 
a szakaszon, és sajnos temérdek 
úgynevezett pet-bányát találtak. – 
emelte ki a kommunikációs veze-
tő.

Elkezdődött a Tisza-Túr 
árapasztó tározó építése, 

a száz százalékban európai 
uniós és hazai támogatásból 
épülő, csaknem 35,9 milliárd 
forint értékű beruházás a 
Felső-Tisza magyar-ukrán 
határhoz közeli szakaszán 
járul hozzá a nagyobb árvízi 
biztonsághoz – közölte a 
projekt kommunikációjáért 
felelő társaság.

A Országos Vízügyi Főigazgató-
ság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság konzorciumának meg-
bízásában épülő, a Széchenyi 2020 
programban megvalósuló tározót a 
Fehérgyarmatot és a magyar-uk-
rán határ mellett fekvő Tiszabecset 
összekötő 491-es főút északnyugati 
oldalán 17 négyzetkilométeres terü-
leten építik meg, amelyben – egy 
árhullám esetén – körülbelül 42 
millió köbméter víz tározható.

A tározó és a hozzá kapcsolódó 
létesítmények megépítése mellett 
kialakítják az üzemeltetéséhez kap-
csolódó infrastruktúrát, fejlesztik a 
hírközlési, vízrajzi-monitoring és 

vízgazdálkodási létesítményeket, 
magasépítményi rekonstrukciót 
végeznek és eszközöket vásárol-
nak. A munkálatok részeként 18 
kilométer hosszban új tározótöltést 
építenek, több zsilipet és szivattyú-
telepet alakítanak ki, 7 kilométe-
ren a meglévő töltéseket fejlesztik. 
Helyi védelmi központ, új gátőrház 
és védelmi raktár épül, a térségi 
vízrendszer rekonstrukciója során 
pedig több mint 46 kilométeren a 
csatornahálózat medertisztítását és 
iszapolását is elvégzik.

Komplex vízgazdálkodás
A közlemény kitért arra, a terve-

zett létesítmények komplex vízgaz-
dálkodást tesznek lehetővé, vagyis 
nemcsak a víztöbblet kezelését, 
hanem a vízhiányos időszakok haté-
kony csökkentését egyaránt segíteni 
fogják; a tervezett vízpótlás során 
a beemelendő vízhozamot például 
napenergiára épülő szivattyútelep 
fogja biztosítani.

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-
tése programhoz tartozó beruhá-
zás a tervek szerint 2022 júniusára 
készül el.  (Infostart)

Versenyeztek a 
szemétgyűjtésben

Épül a TiszaTúr 
árapasztó víztározó

Ezeket a szabályokat kell 
betartani a gyermekhor-

gászoknak és az őket kísérő 
felnőtteknek.

A horgászat ma már nemcsak 
a felnőttek, hanem a gyermekek 
körében is egyre inkább népsze-
rű szabadidős tevékenység. Az 
örömteli hír mellett azonban azt is 
fontos hangsúlyozni, hogy hazánk 
halállományának és vízterületei-
nek megóvása érdekében a gyer-
mekhorgászokra is éppen olyan 
szigorú szabályok vonatkoznak, 
mint nagykorú társaikra.

A hatályos jogszabályok alap-
ján gyermekhorgásznak minősül 
hároméves kortól az adott év 
december 31. napjáig a 15. élet-
évét be nem töltött személy. A 
gyermekhorgász horgászegyesü-
leti tagsággal nem rendelkezik, 
halgazdálkodási vízterületeken 
halfogást és a halfogásra irányu-
ló tevékenységet állami horgász-
jeggyel vagy turista állami hor-
gászjeggyel, kizárólag nagykorú 
személy felügyelete mellett, a 
hatályos törvények betartásával 
folytathat.

Az állami horgászjegy gyer-
mekhorgász esetében díjtalan 

A gyermekhorgász felügye-
letéért felelős személy a horgá-
szat során segítheti a gyermeket, 
viszont horgászati tevékenységet 
nem végezhet helyette. Tehát nem 
dobhatja be a felcsalizott horgász 
szereléket, illetve a megakasztott 
halat sem húzhatja ki a gyermek 
helyett, azonban feltétlenül segíthet 
a hal horogtól való kíméletes meg-
szabadításában. Ezek ismeretében 
tehát érdemes a gyermeknek olyan 
horgászati módszert választani, 
amely során a célhal megfogásá-
hoz szükséges fizikai állapottal és 
képességekkel rendelkezik.

Szintén a törvény rögzíti, hogy a 
horgászathoz állami horgászjegyet 
és horgász fogási naplót kell kivál-
tani, viszont az állami horgászjegy 
gyermekhorgász esetében díjtalan, 
csak a fogási napló 300 Ft-os ellen-
értékét kell kifizetnie.

Horgászat során a gyermek-
horgásznak az alábbi szabályokat 
szükséges betartania:

Köteles magánál tartani az álla-
mi horgászjegyet és a fogási nap-
lót, illetve napi horgászjegyet a 
horgászati tevékenység minden 
pillanatában.

Köteles betartani a rendeletben 
meghatározott, az őshonos halfajok 
fajlagos tilalmi időszakára, vala-
mint a méret- és mennyiségi korlá-
tozásra vonatkozó rendelkezéseket. 
A gyermek – a törvényi előírás 
szerint – a napi darabszám-korláto-
zás alá tartozó halfajokból naponta 
összesen 1 darabot, a napi darab-
szám-korlátozás alá nem eső ősho-
nos halfajokból naponta összesen 
5 kg-ot, ezen belül a menyhalból, 
sügérből és domolykóból 2 kg-ot 
foghat ki.

Gyermekhorgász az állami hor-
gászjegy birtokában egy darab, egy 
horoggal felszerelt horgászkészsé-
get használhat.

Tilos a hal fogásához minden 
olyan fogási eszköz, illetve fogási 
mód alkalmazása, amely a hal-
állományt vagy annak élőhelyét 
veszélyezteti.

Valamely védett vagy fogási 
tilalom alá eső faj véletlenül meg-
fogott egyedét vagy a méret- és 
mennyiségi korlátozások által til-
tott halat – a horogtól óvatosan és 
gyorsan megszabadítva, vagy ha ez 
sérülésmentesen nem lehetséges, 
akkor a zsinórt a szájnyílás előtt 
elvágva – haladéktalanul vissza 
kell helyezni élőhelyére, akkor is, 
ha sérült, beteg vagy elpusztult.

Tilos a megfogott halak kínzá-
sa, a megtartani nem kívánt halat 
azonnal vissza kell helyezni a víz-
be. A halak és élőhelyük védelme 
érdekében tilos a szemetelés, vízi 
és vízparti növényzet csonkítása, 
kiirtása, a partvédelmet szolgáló 
építmények megbontása, károsí-
tása.

A gyermekhorgász családjának 
vagy a horgászat során a kísérőjé-
nek egyaránt feladata és kötelessé-
ge, hogy a gyermeket – a természet 
és a halak élőhelyének védelme 
érdekében – felelős, jogszabályo-
kat követő, természetet tisztelő és 
szerető horgásznak nevelje.

Érdemes tudni: A gyermekhorgászat szabályai
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Tanácskozott a Halgazdálkodási Bizottság.

„Horgász
sportért” kitün
tetést kaptak
Bukovinszki István, a Székelyi-
víztározó Horgász Egyesület elnö-
ke és Fesztóry Sándor, a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szövetsé-
ge ügyvezető igazgatója./6.

Horgász
viadal 
A horgászviadal orszá-
gos döntőjét a Pécsi-
tavon (Orfü) rendezték 
2020. augusztus 17-21-
én.A szabolcsi fiatalokat 
Macsuga Dávid, Kulcsár 
Laura és Puncsák Rebeka 
képviselte. Évek óta nem 
jutott be leány az orszá-
gos döntőbe, így a leg-
népszerűbb a megyénk 
csapata lett./9.

A dobogó harmadik fokán
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

Szegeden a Maty-éri evezős-pá-
lyán rendezték meg az orszá-
gos csapatbajnokságot, melyen 
megyei válogatottunk az idén is 
részt vett.

A tizenkilenc csapatból álló 
mezőnyből több nevesebb csa-

patot is magunk mögé utasítot-
tunk, megyei válogatottunk ezen 
a rangos versenyen bronzérmet 
szerzett. Egyéniben is több díjat 
elhoztunk. Szűcs Éva női, Vadon 
Dániel U-25, és Krausz Zoltán 
felnőtt kategóriában második 
lett./7.

Halat fogni 
semmihez nem 

hasonlítható élmény

Küldöttközgyűlés
Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége 2020. 
szeptember 19-én éves köz-
gyűlését Nyíregyházán az 
Inkubátorházban tartotta.

A napirendipontok az alábbiak 
voltak:
1.)  A megyei szövetség elnökségé-

nek beszámolója a 2019. évi 
küldöttközgyűlés óta végzett 
munkájáról. 

2.)  A megyei szövetség 2019. 
évi eredmény-levezetésének, 
va gyon mér le gé nek és a 2020. 
évi költségvetésének, valamint 
munkatervének ismertetése, 
elfogadása.

3.)  A felügyelő bizottság beszá-
molója

4.)  Hozzászólások, válaszadások
5.)  Különfélék

Normál körülmények között ez a 
beszámoló már májusban elkészült 
volna, de sajnos, az ún. Covid-19 
vírus ezt is megakadályozta. Már-
cius 15-étől gyakorlatilag leállt az 
ország, csak a legfontosabb szekto-
rok működtek. 

A kormány veszélyhelyzetet 
hirdetett. Akik tehették otthonról 
dolgoztak, nem volt ez másképp 
szövetségünkben sem. Az iroda 
heti egy-két nap volt nyitva közel 
két hónapig. A hét többi napján 
„home-office”-ban igyekeztünk 
ellátni a munkát. Sajnos, az élet 

még nem állt vissza maradékta-
lanul, bár már minden nap dol-
gozunk teljes munkaidőben, de a 
távolságtartás, a maszk viselése, 
az állandó fertőtlenítés beépült a 
mindennapjainkba. 

A halőreink felvették a munkát, 
de eleinte csökkentett munkaidő-
ben dolgoztak, akár az irodai dol-
gozók. A horgászatot, mint szabad-

idős tevékenységet lehetett művel-
ni és sokan éltek is ezzel, ezért is 
volt fontos az ellenőrzés. A karan-
ténból, házi bezártságból kicsit 
kiszabadulva szívesen választot-
ták a horgászatot az emberek. A 
beszámolónak a 2019. évi munka 
ismertetése volt a feladata, melyet 
még nem árnyékolt be az említett 
pandémia./4–5.

Sanci, az eddigi rekordponty
Legalább egy órán át kel-

lett fárasztani a harminc 
kilogrammnál súlyosabb 
pontyot.

Rekordhalat akasztott a nem-
régiben a székelyi Őzetanya 
bojlistaván a Papon élő Kelemen 
Zoltán. 

Hogy miért is volt olyan külön-
leges az a ponty, arról Bukovinszki 
István tógazda tájékoztatta a szer-
kesztőségünket.

– A kapitális ponty súlya 30,325 
kilogramm volt. A horgászok 
évente legalább kétszer kifogják. 
Az a szokás nálunk, ha kifognak 
a vendégek egy 20 kilogramm 
feletti halat, azt chippel látjuk el, 
és nevet is kap. Ez a 20-25 éves 
rekordponty egykoron a Sanci 
nevet kapta, s legutóbb június-
ban fogták ki a horgászok, akkor 
a mérlegen 28,70 kilogrammot 

nyomott, azóta ennyit fejlődött. 
Sanci megfogásának körülménye-
it Szarvas Gábor, Kelemen Zoltán 
sógora idézte fel lapunk számára. 
A két férfi legalább 15 éve együtt 

jár horgászni, gyakran várják 
Őzetanyán a halak kapását.

– Általában péntek délutántól 
vasárnap délelőttig szoktunk kibé-
relni Őzetanyán horgászhelyet. 

Most a 18-as állásnál horgásztunk. 
Minimálisan etettünk bojlival, 
magokat nem szórtunk a vízbe. 
Csónakkal vittük be a készséget a 
parttól úgy hetven méterre a törés-
meder közelébe. Az etetés helyétől 
1,5-2 méterre lehetett az a szere-
lék, amin a kapásjelző szombat 
hajnalban 1 óra 40 perc körül ciri-
pelni kezdett, s felébresztett ben-
nünket. Már a bevágáskor érezte 
Zoltán, hogy ez bizony hatalmas 
hal lesz, s aztán a fárasztáskor ez 
be is bizonyosodott, mert legalább 
egy órát kellett vele küzdeni, mire 
végül lefényképezhettük – mesélte 
Szarvas Gábor. – Azonnal szól-
tunk a halőrnek, aki jött is mérle-
gelni, s a chip alapján megtudtuk 
a hal nevét is. Gyakran fogtunk 
már 15-20 kilogrammos halakat, 
a rekordot nekünk is Sanci jelenti, 
nagy élmény volt a megfogása. 
 MML

Augusztus végén egy nyár-
búcsúztató horgásztúrára 

indultunk barátaimmal a 
gyönyörű székelyi Őze-tanyai 
bojlis tó partjára. Nem titkolt 
szándékom volt az egyéni 
rekordom megdöntése, amit 
Perfect Baits csalival szeret-
tem volna elérni. 

Annak rendje és módja szerint 
meg is látogattam Csorba Ricsi 
barátomat beszerezni a megfele-
lő csalikat, és a segítségét kérni, 
mit, hogyan tegyek. Én csak ettől 
az évtől kezdve mondhatom, hogy 
megfertőzött a nagyhalak fogása, 
eddig feeder, vagy rakós bottal ered-
tem a halak nyomába, versenye-
ken elért eredményeim alapján nem 
is olyan sikertelenül. De ebben a 
műfajban kezdő vagyok, Ricsiben 
találtam segítő társra. 

A helykeresést Gergő testvérem-
mel végeztem, nem könnyű egy 
olyan tavon megfelelő helyet talál-
ni, ahol mindenhol beton kemény 
a meder, egyforma a mélység, és 
mindenhol mozog a hal! A minden-

ki által keresett halárkot a szem-
közti horgászok elfoglalták, így 
az nem volt opció. Sok keresgé-
lés után, végül sikerült 120 méter 
távolságon egy kicsi gödröt találni, 
amit bojlival, tigrismogyoróval és 
pelletekkel etettünk meg. 

Az első kapásra 2 óra 20 percig 
kellett várnom. Az éjszakai horgá-
szat varázsa egyedülálló, nem látjuk 

merre megy a hal, csak érezzük 
az ellenfelünket. Pazar élmény volt 
észrevenni a lámpa fényénél felsej-
lő, számomra hatalmas tükröst, ami 
30 perces kíméletes fárasztás után 
került partra. Rögtön egy rekordhal-
lal kezdtem, beállítottam az eddigi 
15,20 kilogrammos rekordomat. 

Nagyon örültem neki, ez is az 
áfonyás 10 mm-es perfect popupra 

érkezett. Gyors visszadobás után 
úgy gondoltuk pihenünk kicsit, de 
nem így lett. 3-kor Viktor barátom 
jelzője ugrasztott minket, aki profi 
módon terelte szákba 10 kilós tükrö-
sét, a csali perfect epres vafter. 

A következő halunkra sem kellett 
sokat várni, újra az én botomon 
jelentkezett kapás. Szépen lassan 
kezdte húzni a nyeletőféket a halam, 
rögtön gondoltam, hogy ez nem lesz 
kicsi! Viszont nagyon hamar a stég 
elé sikerült irányítanom, ami első 
pillantásra nem tűnt olyan nagynak, 
csak a merítés után láttuk, hogy 
végig ér a merítőben, ami 1 méter! 
Nagy izgalommal helyeztem a mér-
legelőre, ami 16 kg-ot mutatott.

Az első este meglett amiért jöt-
tem, a továbbiakban nem erőltettem 
túl magam, ami azt illeti, a csoda-
szép nyurga pontyom után madarat 
lehetett volna velem fogatni, amit 
természetesen perfect áfonyás 10 
mm-es popuppal fogtam. 

Boldogan újságoltam Ricsinek az 
eredményt, megköszöntem neki a 
fantasztikus csalit, aminek életem 
halát köszönhetem! A jó hír hallatán 
meglátogatott minket, és nagyon jót 
beszélgettünk, sokat segített abban, 
hogy hogyan etessünk, a dobócső 
használatára pedig a gyerekeket is 
megtanította, amit 3 kg bojli bánt, de 
ennyi baj legyen! A rekordhalaimat 
nagyon sok kisebb követte, nagy 
élményt adva a következő horgász 
generációnak, akik megtanulhatták 
a hallal való kíméletes bánásmó-
dot is. Külön öröm volt számomra, 
milyen ügyesek a srácok, és hogy 
vigyáznak a vízben élő pikkelyes 
barátainkra. Köszönöm az élménye-
ket Ricsinek, a székelyi tónak, és 
a barátaimnak a remek hangulatot.
 Szalanics Csaba

Elmaradt
Elmaradt a „Horgász ötpróba” 

gyermek csapatverseny, melyet 
a szervezők szeptember 26-án a 

Tiszanagyfalui Szabadidőparkban 
rendezték volna meg. Ismerve a 
jelenlegi vírushelyzetet, úgy gon-
doltuk, nem szabad megszervezni! 
Reméljük jövőre már nem lesz 
semmilyen akadálya a program 
megtartásának! Biri Imre

Székelyi szépségek!

Villantó_2020_10.indd   1 2020. 10. 26.   13:36:03




