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Halőri 
képzés 
A Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség 
2014. no vem ber 
15-én társadalmi hal-
őri képzést tartott 30 
fő részvételével./2.

Fesztóry Sándor az egyik 
alelnök. A Magyar Országos Hor-
gász Szövetség november 28-i tisztújító 
választmányi ülésén új társadalmi 
vezetést választottak a megyei, terü-
leti horgász szövetségek képviselői. A 
2015-2019 közötti ciklusban a MOHOSZ 
elnökének dr. Szűcs Lajost, alelnökeinek 
Bokor Károlyt, dr. Dérer Istvánt, Fesztóry 
Sándort, Láda Gáspárt és Kozári Miklóst 
választották meg. Az új vezetés komoly 
feladatok elé néz, mivel 2015-ben az 
állami tulajdonú vízterületek halgazdál-
kodási haszonbérleti pályáztatása kerül 
sorra. A horgászszervezetek jelenleg 33 
ezer hektár vizet hasznosítanak a hor-
gászható mintegy 140 ezer hektárból./3.

Ismét közeledve az évvégé-
hez akaratlanul is egyfajta 

összegzést készít az ember 
az elmúlt esztendőről, mér-
legre teszi mindazokat a jó és 
rossz dolgokat, amik tágabb 
és szűkebb értelemben hatás-
sal voltak az életére. 

Számomra fájdalmasra sikeredett 
ez az év, de engedjétek meg most 
ne a személyes magánügyeimmel 
foglalkozzam, hanem a horgászkö-
zösség szempontjából értékeljem a 
2014-es esztendőt. 

Ebből a szempontból sokkal töb-
bet nyomnak a latba a pozitív ered-
mények abban a bizonyos serpenyő-
ben, hiszen mind a megyei horgász 
szövetség életében, mind a megye 
és az ország horgásztársadalmának 
az életében pozitív folyamatok in-
dultak el. Először is újra növeke-
désnek indult a horgászlétszám, és 

ez bizakodásra adhat okot a jövőre 
nézve is. Vagy például itt kell meg-
említenem azt is, hogy egy kö-
zelgő rendelet-módosítás értelmé-
ben 2016-tól teljesen megszűnhet 
a kereskedelmi célú halászat a ter-
mészetes vizeken. Azt gondolom, 
ezzel a jogszabály módosítással si-
kerül meggyőzni még a kétkedőket 
is arról, hogy igenis létezik a hor-
gászoknak hatékony és szervezett 
érdekképviselete Magyarországon, 
úgy hívják, hogy MOHOSZ! 

Az elmúlt évtizedekre visszate-
kintve kijelenthetem, hogy a hor-
gásztársadalom soha nem állt ilyen 
jól az érdekérvényesítés területén, 
mint napjainkban. A mostani fo-
lyamatokat látva él bennem a re-
mény, hogy a pozitív lendület nem 
fog megtörni és olyan hozadékai 
is lesznek megyénkre nézve, mint 
a nagy természetes vizek horgász-
kezelésbe vonása! 

Ebbe az irányba mutatnak az or-
szágos szövetség életében bekövet-
kezett változások is. A november 
végén lezajlott tisztújítással olyan 
elnökséget sikerült választani, töb-
bek között az egyik MOHOSZ alel-
nök, Fesztóry Sándor személyében, 
akinek feltett szándéka a természe-
tes vizek hasznosítási formájának 
az átstrukturálása a horgásztársada-
lom javára. 

A magam részéről kívánok neki 
ehhez kitartást és jó egészséget, 
Önöknek pedig Kedves Horgász-
társaim halfogásban gazdag Boldog 
Új Évet, és Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket!

Virág Imre 
elnök 
és a Megyei 
Horgász 
Szövetség  
Elnöksége 

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége

Fogási napló
Horgászok Figyelem! 

Kedves Horgásztársak!
2015. február 28 a fogási 

napló leadásának határideje! 
Kérjük, hogy a fenti időpon-
tig a fogások és a horgászattal 
eltöltött napok számának ös-
szesítése után naplójukat jut-
tassák el egyesületeikhez, ahol 
további összesítésre kerül. 

A leadásról igazolást kap-
nak. Igazolás kiadása nem 
szükséges abban az esetben, 
ha a horgász nyilatkozik, 
hogy e szervezetnél kívánja 
állami horgászjegyének érvé-
nyességét meghosszabbítani, 
vagy új állami horgászjegyét 
kiváltani.

A határidőn túl, vagy hi-
básan kitöltött fogási napló 
leadásával egy időben is kiad-
hatja az állami horgászjegye 
az egyesület, ebben az esetben 
az állami horgászjegy díja a 
mindenkori díj kétszerese. 

A turista állami horgász-
jegyhez kiadott fogási nap-
lót a turista állami horgász-
jegy érvényességének lejártát 
követő 30 napon belül kell 
megküldeni a NÉBIH-nek. A 
turista állami horgászjeggyel 
rendelkező személy e kötele-
zettségét az online értékesítési 
rendszeren keresztül is telje-
sítheti.

Folytatás a 2. oldalon
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Fesztóry Sándor az egyik 

Minden orsóból

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk!

Az akció a készlet erejéig érvényes! Részletek az áruházban!

Ruházatból

Minden horgászbotból

Vajon fog végre

nekem valamit?

Kedves Horgászbarátaim!



Horgász egyesületek figyelem!
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Fogási napló
Folytatás az 1. oldalról

Ha fogási napló leadási köte-
lezettségét nem teljesíti, akkor 
a következő évben nem válthat 
turista állami horgászjegyet. A 
fogási naplóba a hal becsült 
testtömeg adatait 0,5 kg pon-
tossággal kell beírni. A napi 
darabszám-korlátozás alá tar-
tozó halfajok testtömeg adatait 
egyedenként kell rögzíteni.

A HAL a karácsonyi asztal 
elmaradhatatlan fogása. Ennek 
egyik magyarázata, hogy amikor 
Jézus az apostolokat az emberek 
halászaivá tette, a hal egyúttal a 
megtért és megkeresztelt ember 
szimbóluma is lett. 

A hal motívum a kereszt mel-
lett az egyik legfontosabb jelen-
tésű, mivel nemcsak a feltámadt 
Krisztusban való hitet jelképezi, 
hanem mindazokat, akik követik 
Krisztust. 

Másrészt a karácsonyi halevés 
magyarázata a néphagyományban 
is megtalálható. A gyorsmozgású 
hal az új esztendőben hasonló 

haladásra serkenti az ünnepi asz-
talt körülülő családot, és a hal-
pikkelyek bőséget ígérnek a ház 
népének a következő esztendőre. 
Hasonló jelentése van az ilyen-
tájt fogyasztott babnak, borsónak, 
lencsének és máknak is.

A karácsonyi halevés szokása 
valamennyi európai keresztény 
országban elterjedt. Nálunk és 
a lengyeleknél a karácsony el-
maradhatatlan fogása a halleves. 
Oroszországban a lazaccal és ka-
viárral töltött palacsinta, a blini, 
a németeknél a pirítóssal tálalt 
kaviár, a svédeknél a lutfisk nem 
hiányozhat az ünnepi menüből.

Miért van a karácsonyi asztalon hal?

Növénytelepítés Bujtoson
Ősszel megtörtént a növények 

telepítése a Bujtosi-tó városköz-
pont felőli tórészletének partján. 
A NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai 19 db fát telepítettek, 16 
db cserjét ültettek el, és 110 db 
vízi- illetve évelő növény is díszíti 
immár a partot. 

Olyan dekoratív és változatos 
növényfajtákat igyekeztek válasz-
tani, amelyek illeszkednek a víz-
parthoz, ugyanakkor jól tűrik a 
kötöttebb talajt. A növénytelepítés 
közel 300 ezer forint értékű.

A tórészlet helyreállítása egyéb-

ként a tavalyi évben kezdődött el, 
azóta ütemezetten folyik. Idén a 
NYÍRVV Nonprofit Kft. elvégezte 
a partvonalrendezést, a nádkaszá-
lást, kialakítottuk a partvonalrézsűt 
és a koronaéleket. 

Az elkövetkezendő hetekben 
padokat, asztalokat és hulladékos 
szelencéket helyez el társaságunk 
a ligetben. A jövő évben tervez-
zük a sétányok teljes felújítását, 
megerősítve egy új, teherbíró ala-
pozó réteggel, új szegélykövekkel 
és vörös salakos burkolattal, illetve 
tovább gyérítjük majd a nádast.

Halőröket képeztek

Csatlakozzatok a „Horgász-suli” mozgalomhoz!
Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

– Cormorán Sporthorgász és Természetvédő Egyesület kezdeményezésére –
felhívja a megye horgász egyesületeit, hogy csatlakozzanak a „Horgász-suli” 

mozgalomhoz!
Célok:
–  az általános iskolások természet szeretetre, környezettudatos életmódra való 

nevelése;
–  a szabadidő eltöltésének e hasznos módjának megismertetése és megszerete-

tése a gyerekekkel;
–  egy kulturált és spotszerű, új horgásznemzedék kialakítása;
–  a horgász egyesületek utánpótlásának biztosítása.
Az egyesületek feladatai:
közelebbi feladatok:
–  Keress az egyesületednek egy vagy két általános iskolát!
–  Vedd fel a kapcsolatot az iskola vezetésével, köss velük szóbeli, vagy írásbeli 

együttműködési megállapodást, mint civil szervezet
–  Igény szerint tartsatok figyelemfelkeltő előadást osztályfőnöki órákon, vagy 

más rendezvényeken! (Anyagot biztosítunk hozzá.)
további feladatok:
–  Tavasszal szervezz az iskolának horgászversenyt és a legjobbakból válaszd ki az 

iskola 3 fős csapatát! (egy alsó tagozatos és egy leány legyen benne!)
–  Tanárok bevonásával szervezz napközis „horgász-suli” tábort 2-3 napban! 
–  Vizsgáztasd le a felkészült gyerekeket és adj nekik horgász igazolványt!
–  Ha van rá lehetőséged, akkor a 2015-2016. tanévben indíts el egy horgász szak-

kört az iskolában.
távolabbi feladat:
–  2015. év őszén a legjobb csapatok egy megyei szintű versenyen mérhetik össze 

tudásukat. 
A megyei szövetség vállalja: 
–  Egy kétnapos „Horgász-suli” tábor programjának kidolgozását. 
–  Egy Powerpoint –s tájékoztató vázlatának kidolgozását.
–  Egy horgász szakkör tematikájának kidolgozását.
–  Lehetőségek függvényében a mozgalom anyagi támogatását.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Jelentkezési lehetőség: Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége
E-mail cím: szabolcs.megyeihorgász-sz@t-online.hu Telefon/Fax: 42/411-372

Fesztóry Sándor sk. ügyvezető igazgató

A Megyei Közhasznú Hor-
gász Szövetség 2014. 

november 15-én társadalmi 
halőri képzést tartott 30 fő 
részvételével.

Szövetségünk magára vállalta a 
tanfolyam megszervezését, mert 
a NÉBIH honlapján megtalálható 
tananyag tanfolyam nélkül elég ne-
hezen sajátítható el.  A vízkezelők 
törvényi kötelezettsége, hogy ez 
év december 31-ig halászati őrö-
ket, társadalmi halőröket bízzanak 
meg vízterületük őrzésére. Minden 
10 ha-nál nagyobb, de 50 ha-nál 
kisebb nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterületen a jogosult köte-
les legalább 5 fő társadalmi halőr, 
vagy 1 fő halászati őr foglalkozta-
tásával, vagy megbízásával eleget 
tenni a halgazdálkodási vízterület 
halállományának és élőhelyének 
megőrzéséről. Továbbá a horgász-
vizsga bizottság tagja az a személy 
lehet, aki legalább társadalmi hal-
őri vizsgával rendelkezik.

Előadások
A tanfolyam reggel 9 órától 16 
óráig tartott, a hallgatók délben 
meleg ebédet kaptak.  A képzés 
munkavédelmi ismeretekkel indult, 
melyet Méhes Ernő munkavédelmi 
szakember tartott. A továbbiakban 

a szövetség ügyvezető igazgatójá-
val, Fesztóry Sándor hal védelmé-
ről szóló törvényt boncolgatta, va-
lamint elsősegélynyújtásról tartott 
előadást. 

Még ebéd előtt néhány érdekes 
intézkedéstechnikai fogást mutatott 
be Prekub Zsolt rendőr őrnagy egy 
önkéntes bevonásával. Délután jogi 
ismeretekről tartott előadást dr. Sza-
bolcsi József nyugalmazott bíró, ezt 
követően a hajózás szabályairól és 
a vízi mentésről Gere István rendőr 
őrnagytól kérdezhettek a hallgatók. 
A tanfolyam Fesztóry Sándor elő-
adásával zárult, mely a hazai hal-
faunáról, halfaj ismeretéről szólt.

Levizsgáztak
2014. december 4-ére a halászati 
felügyelő úr meghirdette a társa-
dalmi halőri vizsgát. A vizsga 2 
részből állt, halfelismeréssel in-
dult, akinek ez nem sikerült nem 
folytathatta a teszt írásával. Saj-
nos 3 résztvevőnek nem sikerült 
felismernie a 20 halfajt, így ők 
újra próbálkozhatnak. Az ország-
ban egyedülálló módon megyénk 
büszkélkedhet két női társadalmi 
halőrrel, ugyanis a szövetség ügy-
intézői a tanfolyam elvégzése után 
sikeres vizsgát tettek. Erre első-
sorban a horgászvizsgáztatás miatt 
volt szükség. 

A kárász általam kedvelt sü-
tési módja. A lényeg: a fűsze-
rezése (természetesen az irdalás 
után) – delikát, bors, fokhagyma 
(krém vagy összezúzva,bedör-
zsölve) –, aztán paprikás lisztbe 
forgatás következik, s végül bő 
olajban kisütni!

Sült kárász 
Iglai módra

Az ünnepek alatt a szokásoknak 
megfelelően bizonyára sokan ké-
szítenek valamilyen halételt, re-
mélhetőleg saját zsákmányból. S 
most itt a csukaszezon.

Ha nem a mélyhűtőből vesszük 
elő a konyhakész zsákmányt, ak-
kor legelső a hal megtisztítása. A 
csukát kaparás helyett a pikkelyek 
levágásával lehet a legszebben, 
legtisztábban lepikkelyezni. Egy 

nagyon éles kés segítségével, csí-
konként hámozhatjuk le csukánk-
ról a szép, tarka öltözetét. 

Az epével különösen vigyáz-
zunk! Ha üres a csuka gyomra, 
akkor rendszerint telt, sárgászöld 
zsákocska a májhoz tapadó epe-
hólyag. Ha éppen friss zsákmányát 
emészti a rabló, akkor nem olyan 
feltűnő az epéje, de mindenképpen 
nagyon óvatosan fejtsük le, ki ne 
fakadjon! 

Hacsak nem egyben sült csukát 
készítünk, akkor érdemes a halat 
kifilézni, a közismert módon. Ha 
teljesen szálkamentessé szeretnénk 
tenni a halhúst, akkor a bőrére 
fektetett szeletet sűrűn irdaljuk be. 

Igazán tökéletes szálkamentesítés 
„ttamas” módszere (ő gyakori fó-
rumlátogató volt korábban), amit 
szívből ajánlok a haladóknak, és 
a türelmes embereknek. Az eljárás 
lényege, hogy a háti részen húzódó 
Y szálkasort egy csíkban kimets-
szük a húsból. 

Jó sűrűn irdaljuk be!
Benyhe János

Csukaszezon
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Az életmentő horgász
Halak lubickolnak a fürdőkádban. Az 
egyik nagyon vidám. Megkérdi a társa:
– Hát te minek örülsz annyira?
– Életemben először tiszta vízben úsz-
kálhatok. 

***

Horgászok beszélgetnek:
– Tudjátok ki volt minden idők legirigy-
lésreméltóbb horgásza?
– Ki?
– Noé apánk. Mert neki csak le kellett 
ülnie a bárkája végébe, és annyit hor-
gászhatott, amennyit akart.
– Te csak azt gondolod – szállt vele vi-
tába egyik társa. – Hiszen összesen két 
gilisztája volt. 

Horgászhumor

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.   

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Így lehet legszebben pikkelyezni 
a csukát

Felbontáskor az ikra és tej mel-
lett érdemes a májat is meg-
menteni, mert igazi ínyencfalat!

„Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek

hogy emberek lehessetek!” 
(Wass Albert)

Hozzávalók:
80 dkg pontyfilé, 
5 dkg sütőmargarin, 
20 dkg gomba, 
2 dl vörösbor, 
1 evőkanál Worcestershire mártás

A pontyfiléket megmossuk, 
konyhai papírtörlővel szárazra 
töröljük. Beirdaljuk, és sóval be-
dörzsöljük. A gombát megtisz-
títjuk, megmossuk, és szeletekre 
vágjuk. A sütőt 180 fokra (gázsütő 
2. fokozat) előmelegítjük. Tűzál-
ló tálat kivajazunk, belefektetjük 
az előkészített pontyfiléket, mellé 
szórjuk a gombát, ráöntjük a vö-

rösbor felét, 
és felöntjük 
annyi vízzel, 
hogy ép-
pen ellepje. 
Alufóliával 
letakarjuk. 
Betesszük a 

sütőbe, és kb.30 perc alatt megpá-
roljuk. Amikor a hal megpuhult, 
óvatosan kiszedjük. A gombával 
együtt előmelegített tálra tesszük. 
A megmaradt léhez hozzáöntjük 
a maradék bort, Worcestershire 
mártást, és jól beforraljuk, majd 
a mártással leöntjük a halat. Bur-
gonyaropogóssal tálaljuk.

Vörösboros pontyfilé

IglAI 
JáNoS, 
nem 
csak a 
halfo-
gásban 
jeleske-
dik, de 
szívesen 
áll a 
bogrács 
mellé is

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 2013. 

évi adójuk 1%-át a Sporthorgász 
Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 

Közhasznú Szövetsége számára 
ajánlották fel. A befolyt 118.489 

Ft-ból a Villantómagazin horgász-
újság kiadási költségét egészí-

tettük ki. 1%-os felajánlásukat a 
jövőben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk: 
19207119-1-15



A Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.-Sz.-B. megyei 

Szövetsége december 5-én 
tartotta az idei év utolsó el-
nökségi ülését, melyre meg-
hívta a felügyelő bizottság 
tagjait is és  az ülést követő 
vacsorával és szerény aján-
dékkal köszönte meg egész 
évi munkájukat. 

Fesztóry Sándor köszöntötte az 
elnökség tagjait és többek között 
az alábbiakról számolt be:

A felnőtt tagságot tekintve 1 ezer 
fővel elmaradtunk a költségvetés-
ben tervezettől, viszont a tavalyi 
felnőtt létszámot elértük, sőt meg 
is haladtuk. Felnőtt létszámunk: 
11.040 fő, míg tavaly 10.592 fel-
nőtt tagunk volt. Ez 448 fő felnőtt 
tag növekedését jelenti!!

Ifi létszám esetén 300 fővel ter-
veztünk, ezzel szemben 230 ifi 

tagunk lett. A tavalyi évben 278 ifi 
tagunk volt. Ez mínusz 48 fő. 

Gyereklétszám: 1.088 fő, ez ta-
valy: 1.312 fő volt. Itt nagymértékű 
csökkenés mutatkozik: 224 fővel. 
Örvendetes, hogy a felnőtt létszám 
kismértékben ugyan, de elkezdett 
növekedni, de nagyon sajnálatos, 
hogy az ifi és gyerek horgászok 
létszáma folyamatosan csökken. E 
miatt már el is indítottunk egy 
programot, aminek a menedzsere 
Biri Imre, a rakamazi Cormorán 
HE. ifjúság felelőse. (Felhívás a 2. 
oldalon.) Minden egyesületet e-ma-
ilben megkerestünk a témában. En-
nek a lényege röviden, hogy: 

„Keress az egyesületednek egy 
vagy két általános iskolát! Vedd fel 
a kapcsolatot az iskola vezetésével, 
köss velük szóbeli, vagy írásbe-
li együttműködési megállapodást, 
mint civil szervezet. Igény szerint 
tartsatok figyelemfelkeltő előadást 

osztályfőnöki órákon, vagy más 
rendezvényeken! /Anyagot bizto-
sítunk hozzá. Továbbá Tavasztól 
szervezz az iskolának horgászver-
senyt, tanárok bevonásával szer-
vezz napközis „horgász-suli” tá-
bort 2-3 napban! Vizsgáztasd le a 
felkészült gyerekeket és adj nekik 
horgász igazolványt! Ha van rá le-
hetőséged, akkor a 2015-2016. tan-
évben indíts el egy horgász szak-
kört az iskolában.”

Eddig két egyesület jelentkezett 
a felhívásra, reméljük, minél töb-
ben csatlakoznak majd. 

Elmondta továbbá, hogy a terü-
leti jegyek bevételét illetően össze-
sen: 1,9 M Ft az elmaradás a terv-
hez képest. Még ha a napijegyből 
bejön 1 millió forint, akkor is kb. 
900 ezer forint hiányzik a terve-
zetthez képest. (Ezt a mai gazdasá-
gi helyzetben nem is annyira rossz 
eredménynek könyvelhetjük el.)

A beszámoló és hozzászólások 
után az elnökség az alábbi határo-
zatokat hozta:

18/2014. Az elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.) az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat. 

b.) a 2015. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének felada-
tairól szóló tájékoztatást.

19/2014. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2015. évi 
munkatervet.

20/2014. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Víz-, Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodá-
si Szakbizottság beszámolóját a 
2014. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást

21/2014. Az elnökség megbízta 
a szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 
2015. január 31-ére, vagy 2015. 
február 7-ére, vagy 2015. február 
14.-ére hívja össze, szakelőadókat 
is felkérve. Helye: Start Vállalat, 
Nyíregyháza, Bujtos út 32.

22/2014. Az elnökség hozzájá-
rult ahhoz, hogy a megyei szövet-
ség megvásárolja a jelenleg bérelt 
irodahelyiségét a MOHOSZ-tól 
bruttó 10 millió forint vételárért, 
amit 2 egyenlő részletben kell ki-
fizetni (2015. március 31-ig, és 
2016. március 31-ig). Továbbá 
hozzájárult ahhoz, hogy 2015. ja-
nuár 1-től 5 évig elidegenítési és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre 
az ingatlanra.

Évzáró, évértékelő ülést tartott az elnökség
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Ezt a halat szinte kizárólag 
hideg téli estéken lehet 

fogni. Akkor, amikor a nor-
mális horgász otthon a jó 
meleg lakásban van. De azért 
van néhány elvetemült, aki 
horgászik ilyenkor is, ez egy 
külön műfaj: csak megszál-
lottaknak.

Ismertetőjegyek:
Nyúlánk, a feji részén fölülről, far-

ki részén oldalról lapított hal. Feje 
aránylag rövid, széles, orra közepesen 
hosszú, a szeme kicsi. Szája nagy, félig 
alsó állású, benne apró, hegyes fogak 
vannak. Alsó állkapcsáról egyetlen ba-
juszszál csüng. Két hátúszója közül az 
első rövidebb,  a második igen hosszú. 
Farkalatti úszója is nagyon hosszú. 
Hasúszói szokatlanul elöl, a toroktájon 
helyezkednek el. Pikkelyei nagyon ap-
rók, alig észrevehetők, mélyen és ke-
ményen ülnek a bőrben. Testének színe 
zöldesbarna, sötétebb márványozással. 
A nagyobb példányok hossza 40-50 
cm, ritkán 60 centi körüli. 

Fiatalabb korban a táplálékát első-
sorban fenéklakó gerinctelen állatok 
alkotják, a 20 cm fölöttiek viszont át-
térnek a ragadozó életmódra, s főként 
halakat fogyasztanak. 

Három-négyévesen válik ivaréretté, 
szaporodása decembertől februárig tart. 
A folyók és nagyobb tavak mélyebb 
részein ívik. Főként a fenéken tartózko-
dik. A menyhal alapvetően magányos 

hal, de ívása idején tömegesen mozog, 
így ha fogunk egyet, akkor majdnem 
biztos, hogy fogunk még. Fő tartózko-
dási helye az alámosott partok, vízben 
lévő gyökerek és ágak között, mélyvi-
zekben a zúgók alatt.

A menyus különleges hal, külön-
leges szokásokkal. Egyik érdekesség, 
hogy ún. nyári álmot alszik, csak akkor 
mozdul meg, ha 15 ºC alá csökken a 
víz hőmérséklete. Ilyenkor csapatokba 
verődik és felkészül az ívásra. A meleg 
vízben nem igazán táplálkozik, ezért 
fejlődése igen lassú a sok koplalás 
miatt. A lassú növekedése miatt 9-10 
éves korára éri el hazánkban a 40-50 
cm hosszúságot és 1-1,5 kg súlyt. Akár 

a 20 éves kort is megéri.  Hazánkban a 
rekord 3,56 kg volt. 

Több népies elnevezése is ismert 
ezért kutyahal, téliharcsa, méhal, mény-
hal, menyus, törzsökhal, nagyagyú hal, 
tarka meny(hal) megnevezéssel is lehet 
találkozni. A téli hideg hónapokban ak-
tív, de ez az életforma azt jelenti, hogy 
szálkamentes, kitűnő húsa és nagy-
méretű mája ellenére nem horgásszák 
intenzíven. A Magyar Haltani Társaság 
internetes szavazásán a 2013-as év ha-
lának választották meg. 

A leggyakoribb módszer a fenekező 
horgászat, de horgásszák még feeder-
bottal, tirolifás szerelékkel, úszós gör-
getéssel is. Iszonyatos módon képes 

benyelni a csalit, és a horogszabadítás 
ebből a halból nem egyszerű. A hal-
tartókba rakott menyhalak egymást fel-
falhatják! A legkisebb kifogható méret 
25 cm, a naponta fogható mennyiség 
3db lett sajnos az idei évtől.

október 22-én ülésezett a 
Halgazdálkodási Szak-

bizottság, a megyei horgász 
szövetség császárszállási 
horgásztanyáján, melyen ki-
értékelték a 2014. évi munkát.

A 2014. évben is a szakbizottsági 
munkánk jelentős részét, az össze-
vont ellenőrzések (halőrök,  rend-
őrök, polgárőrök  bevonásával), a 
vízpart rendben tartása és a halvéde-
lem tette ki. Januárban kezdtük a téli 
halvédelemre való felkészüléssel.

2014 áprilisában kaptunk egy 
figyelemfelhívást a vízügyi igaz-
gatóságtól, hogy a hidrometeoro-
lógiai körülményeket figyelembe 
véve fel kell készülnünk egy jelen-
tősebb aszály kialakulásának ve-
szélyére. Sajnos, már a 2013-as év 
második fele is csapadékszegény 
volt, 2014 első negyedévében pe-
dig szintén átlag alatt alakult a 
lehullott csapadékmennyiség. Így 
a víztározókat csapadékvízből, bel-
vízből vagy a folyókon kialakult 
árhullámokból sem tudta a vízügy 

feltölteni. Felhívta a figyelmünket, 
hogy a halállomány védelmének 
érdekében tegyük meg a kellő in-
tézkedéseket. 

Sajnos, a szövetség kezelésében 
lévő Halásztanyát is érintette ez a 
probléma, jelenleg nem horgász-
ható, nincs benne elegendő víz. 
A Holt-Szamosnak is volt olyan 
része, ahol a halőreink már nem 
tudtak csónakkal közlekedni, az 
alacsony vízszint miatt. Reméljük, 
hogy az ősz és a tél csapadékosabb 
lesz és megmerülnek, feltöltődnek 
vizeink. 

Tóth Sándor halőr hozzászólá-
sában elmondta, hogy: 30 éve nem 

láttam ilyen alacsonynak a Holt-
Szamost. A lencse és rucaöröm 
is elszaporodott, de mára már a 
90%-a eltűnt, lemerült. Ebben az 
évben egy országos halfelmérés 
is volt nálunk. Örömmel mondha-
tom, hogy a felmérés eredménye 
még engem is meglepett, ugyanis 
rengeteg hal van a vízben, állapí-
tották meg. Sőt azt is hozzátették, 
hogy az országban a legtöbb hallal 
rendelkező vizek közé sorolható. 
Találtak benne lápi pócot, csíkokat. 
Nagyon jó a halnevelő képessége 
ennek a víznek, az elmúlt évek 
telepítése érződik. Én úgy gondo-
lom, hogy kiemelkedő fogási ered-
ménynek kell látszania az idén a 
fogási naplók feldolgozása után. 

 Gura Mihály elnök

Kiemelkedő fogások várhatóak

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma Kiszabott bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 9 10-20 ezer forint

3-4 botos horgászat 4 20-30 ezer forint

orvhalászat 2
106.720 Ft kártérítés,  
8 hó fogház 1 évre fel-
függesztett

Keleti főcsatorna jogosulatlan horgászat 12 20-30 ezer forint

Császárszállás
Jogosulatlan horgászat 1 15 ezer forint 

Helyi horgászrend  
megsértése

1 Területi jegy bevonva

Összesen: 29

A menyhal – Lota lota
Hozzávalók:

1/2 kg menyhal ●●

 1/2 liter napraforgó étolaj ●●

vagy sertés zsír 
só●●

3-4 evőkanál mustár ●●

2 fej fokhagyma ●●

 1/4 csomag Kotányi „halak ●●

fűszerkeverék” 
liszt●●

Elkészítés:
– a kibelezett és lenyúzott menyha-
lak fejét levágom, és vízben alapo-
san megtisztítom, majd kívül-belül 
besózom. 
– a fokhagymát nagyon apróra vá-
gom, 1 dl olajba teszem és hozzá-
öntöm a mustár és a fűszerkeveré-
ket, majd elkeverem, és a halakra 
öntöm. 
– 2-3 órára hűtőben hagyom a 
halakat
– felhevítem az olajat és a hűtőből 
kivett halakat, a fűszerkeverékkel 
kevert lisztben forgatom meg majd 
átsütöm. 
Jó étvágyat!

Menyhal sütve

Vágó ádám harcsája 74 cm, 
3 kg-os volt, november 3-án 
fogta

Pintér Istvánnak megvan a 
karácsonyi halászlébevaló: 
november 19-én akasztotta 
ezt a 3 kg-os pontyot

Vadkerti halak
November 23-án Kiss Bertalan fogta 

a Kraszna HE. Kirva lapos horgász-
taván ezt a szép csukát, mely  79 cm 
hosszú és 6 kg volt. A ragadozó fe-
nekezős készségen, kárász csali halra 
kapott. Kis szerencse is kellett a fo-

gáshoz, mert monofil előke és egyágú 
horog volt a szerelés. Berci jó helyre 
dobta a csalit, mert bedobás után azon-
nal jelentkezett a hal. A csuka mellett, 
2-3 kg-os süllőket is az ősszel fogtak 
tavunkban. Jakab János

Szerencsés csukafogás

A rakamazi 
Nagy-
Morotván 
kishallal 
fogta ezt a 12 
kilogrammos 
csukát Stomp 
Károly a 
napokban.   
Fotó: magánarchívum

2014. novem-
ber 19-én 
Szakács Zsolt 
a Máriapócsi 
Horgásztóban 
fogta ezt a pon-
tyot, melynek 
súlya 14,2 kg 
volt. A hal a 
fényképezés és 
mérlegelés után 
visszahelyezésre 
került a tóba! Hercku  géza tokhala Biriből
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Adrian Diaconu szeptember 18 és 21. kö-
zött 3 napot töltött barátaival a Székely-Őze-
tanyai horgásztavunkon az 1-es számú hor-
gászhelyen, ahol már az első naptól nagyon 
szép fogásokkal büszkélkedtek. Egymás 
után megdöntve az eddigi rekordjaikat, a 
szombati napon még ezeken is túl tett, hi-
szen egymás után két darab húsz pluszos 
pontyot sikerült fognia. Az első egy 21.2 
kg-os nyurga, ami saját készítésű squid and 
octopus ízesítésű, a másik pedig egy 24,4 
kg-os nyurga, ami szintén saját készítésű 
cranberry ízesítésű bojlit vett fel.

Két darab húsz pluszos egy nap alatt

A gyerekek lelkesedése sikert hozott

Óriási lehetőség előtt állunk

Tanösvény épül a Tiszalöki Kenyérgyári-holtág partján

2015-2016 a halgazdálkodási vízte-
rületek pályáztatásának éve lesz.
Nemrégen jelent meg a Magyar 
Országos Horgász Szövetség köz-
leménye: „Új vezetés a MOHOSZ 
élén”, ebben olvasható, hogy no-
vember 28-án, péntektől az orszá-
gos szövetség egyik alelnökévé a 
nyíregyházi Fesztóry Sándort, a 
Sporthorgász Egyesületek Sz.Sz.B. 
Megyei Közhasznú Szövetségének 
ügyvezető igazgatóját választották. 
A tisztségről, az elképzelésekről 
magát az érintettet kérdeztük.

Úgy tudom, Szabolcs megyei hor-
gász korábban még nem töltött 
be ilyen magas pozíciót a MO-
HOSZ-ban, hogyan sikerült beke-
rülnöd az országos vezetésbe?
– Igen, ez valóban így van, Sza-
bolcs megye eddig „csak” felügyelő 

bizottsági elnököt adott az ország-
nak, dr. Maleczky Imre személyé-
ben, aki két cikluson keresztül látta 
el ezt a tisztséget. Egy kicsit engem 
is meglepett, amikor megkérdezték 
tőlem, elfogadnám-e a jelölést, és 
igazából nem is a felkérés volt a 
lényeg, hanem azoknak a személye 
– általam nagyra becsült emberek –, 
akik felkértek a tisztség elfogadásá-
ra. Így hát rövid gondolkodás után 
úgy döntöttem, vágjunk bele!

Aminek aztán meg is lett az ered-
ménye. Mit gondolsz, mivel sike-
rült megnyerned a választmány 
tagjait?
– Úgy gondolom, mindig is határo-
zott véleményem volt a horgászat, a 
halgazdálkodás kérdésköréről, amit 
nem rejtettem véka alá korábban 
sem. Valamint igyekeztem mindig 
szakmai szempontok alapján meg-
nyilvánulni és szakmai kérdésekhez 
hozzászólni. Külső konfliktusokat 
is felvállalva részt vettem a je-
lenleg hatályos „Halgazdálkodási 
törvény” előkészítésében, és na-

gyon sok javaslatom visszaköszön 
a jogszabályból, amire azt hiszem, 
méltán büszke lehetek! 

Milyen előnnyel jár ez majd a sza-
bolcsi horgászok számára, hogy te 
ott vagy? Milyen terveid vannak a 
jövőre nézve?
– Remélem, hogy csak előnyök 
származnak majd! Ezért vállaltam 
el. Tudomásul kell venni, hogy 
a természeti erőforrások kihasz-
nálását korlátozni kell, a termé-
szetes vízi halászat kiváltására a 
halas-tavi haltermelés révén van 
lehetőség, a horgászatéra viszont 
nincs. Ezért a legfontosabb kérdés 
szerintem a vizek sorsa. Régóta 
foglalkoztat már az a kérdés, hogy 
miért kell, mi értelme van a vízpart 
és a horgász közé egy harmadik 
személyt beültetni? Az én véle-
ményem az, hogy nincsen szükség 
harmadik személyekre, a horgász 
szervezetek elboldogulnak maguk 
is a vizek kezelésével. Bizonyí-
tottan jó gazdái a vizeknek, erejük 
és egységük az összefogásban, és 

a tenniakarásban rejlik. Szakítani 
kell tehát a régi 50 éves elavult 
gyakorlattal és a nagy természe-
tes vizeket horgász-kezelésbe kell 
adni! Bizakodásra adhat okot az új 
törvény szövege is, hiszen szerepel 
benne, hogy a horgászhasznosítás-
nak elsőbbséget kell élveznie más 
hasznosítási módokkal szemben. 
Jelenleg tehát óriási lehetőség előtt 
állunk, 2015-2016 a halgazdálko-
dási vízterületek pályáztatásának 
éve lesz. Ha a mostani lehetőség-
gel nem tud élni a horgásztársada-
lom, akkor bezárunk magunk előtt 
egy olyan ajtót, ami leghamarabb 
15-20 év múlva nyílhat meg újra! 

Dankó Mihály

Szeptember 29-én a rakamazi 
Cormorán Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület horgászver-
senyt szervezett a helyi általános 
iskolások részére. A többéves ha-
gyományokkal rendelkező esemé-

nyen 28 gyermek két korcsoport-
ban mérte össze horgásztudását. 
A Morotva gyönyörű környezete, 
a szikrázó napsütés és a halak ka-
pókedve garantálta a rendezvény 
sikerét. A gyerekek lelkesedését 

sok-sok apró hal és néhány na-
gyobb is bánhatja.

A szervezésért és a gyerekek 
ellátásáért köszönet illeti Májer Jú-
lia tanárnőt és a horgász egyesület 
vezetőségét.

Eredmények: 
Alsó tagozat: I. Szűcs Patrik, II. Pet-
rikovics Henrik, III. Forrai Lotti. Felső 
tagozat: I. Dankó Róbert, II. Tóth 
Dávid, III. Orosz János.

Biri Imre, versenybizottság vezetője

Egy újabb attrakcióval bővül a ti-
szalöki Kenyérgyári-holtág, amely 
az Új Élet Horgász és Környe-
zetvédelmi Egyesület kezelésé-
ben van. Napjainkban zajlik egy 
sikeres pályázat megvalósítása, 
egy tanösvény megépítése, amely 
mintegy körülöleli a holtágat. Tar-
talmas programot biztosít csalá-
dok, csoportok számára is, ame-
lyen végighaladva megismerhetik 
a terület élővilágát. Madárlesek 
rejtekében figyelhetik meg a gé-
mek násztáncától kezdve a vízi-
csibék játszadozásán keresztül a 
hattyúk méltóságteljes vonulásáig 
számos madárfaj életét. Ismeret-
terjesztő táblák segítségével tud-
hatnak meg többet a helyi élet-
közösségről. A holtág körül há-
rom, lábakon álló rönkház került 
megépítésre, amelyekben részben 

horgászati, halászati, valamint a 
holtággal kapcsolatos kiállítási 
tárgyak tekinthetők meg, részben 
vendégek fogadására nyílik lehe-
tőség. Ez a projekt összecseng a 
vezetőség azon törekvésével, mi-
szerint igyekszünk a holtágat csa-

ládbaráttá alakítani. Ezen célkitű-
zés már megvalósult elemei, hogy 
közvetlenül a vízparton lehetőség 
van a parkolásra, valamint térítés-
mentesen a sátorozásra. Együttmű-
ködési megállapodás alapján a hor-
gászok és hozzátartozóik közvetle-

nül a horgászhelyre rendelhetnek 
meleg ételt, hűtött italt. Körben a 
tavon bográcsozó helyeket alakí-
tottunk ki, valamint asztalok, lócák 
biztosítják a kényelmes pihenést. 
Rossz idő esetén esőbeállók védik 
horgászainkat, vendégeinket. Az 
idei évben építettünk egy filagóri-
át, amely alatt kisebb társaságok is 
védelmet találnak. A vízterület egy 
része tagolatlan, egyenes szakasz, 
amely kiváló lehetőséget nyújt ver-
senyek rendezésére. Ez a terület 
mozgáskorlátozottak számára is 
megközelíthető. Reményeink sze-
rint a következő évben megvalósul 
az a projekt, amelynek részeként 
közvetlenül a vízparton lehetőség 
nyílik horgászaink és hozzátarto-
zóik számára kulturált zuhanyzók, 
WC-k építésére.

Sági István egyesületi elnök

Levelünkhöz mellékelve megküld-
jük a Napi Gazdaság újságban és on-
line változatában megjelent cikket. (A 
villantó.hu-n megtalálható.) Ezt feltét-
lenül érdemes elolvasni és a számunkra 
igen csak fontos megfogalmazásokat 
áttanulmányozni: „az agrártárca pedig 
a tavaly elfogadott halászati törvény 
módosításával újraszabályozná a tó-
gazdasági haltermelést, emellett a ter-
mészetes vizek rekreációs célú hasz-
nosítását a civil horgászszervezetekre 
bízná. 

Főszerepben az egyesületek, szö-

vetségek, közhasznú és nonprofit tár-
saságok.

Az ágazat fontos törekvései közé 
tartozik a hazai halfogyasztás mértéké-
nek növelése. Az igényeket kiszolgáló 
halmennyiséget azonban elsősorban a 
minőségi terméket előállító tógazda-
ságokban, precíziós akvakultúrákban 
előállított halak fedezhetik, míg a ter-
mészetes vizek részben vagy egészben 
önmegújuló halállománya főként rek-
reációs célokat szolgálhat. A horgászat, 
a horgászsport és a horgászturizmus 
fejlesztése olyan lehetőség, ami hazánk 

szinte minden területén adott. Ennek 
megvalósításában a civil horgászszer-
vezeteké (horgászegyesületek, hor-
gászszövetségek), valamint közhasznú, 
nonprofit társaságoké lesz a főszerep 
az FM szerint.

Mindezek a nyilatkozatban foglal-
tak egyértelmű bizakodásra adnak okot 
és fontos lenne a szándékok szerint 
a lehetséges vízhasznosítói pozíciókra 
alaposan felkészülni.

Fürész György
ügyvezető elnök Október 25-én hajnali háromnegyed 

kettőkor akadt horogra a holtág tör-
ténetének eddigi legnagyobb pontya, 
amelynek súlya 19,58 kg! A szerencsés 
horgász Fajó Roland, segítője Faze-
kas János volt. A két sporttárs és barát 
emberpróbáló körülmények között egy 
hetet töltöttek a vízparton, dacolva a 
napokig szakadó esővel, az orkán ere-
jű széllel, a hideggel. Végül elnyerték 
méltó jutalmukat, és mintegy fél órán 
át tartó kalandos fárasztást követően 

kiemelhették a kapitális méretű ha-
lat. A reggeli fényképezést követően 
visszaengedték éltető elemébe a hal-
matuzsálemet. Mindenki jól járt, a hal 
boldogan élhet tovább a holtágban, és 
a horgászok is életre szóló élménnyel 
gazdagodhattak. A maratoni horgászat 
során 14 db pontyot sikerült kifogni, 
amelyekből 5 db volt 5 kg fölötti. Gra-
tulálunk a szép fogáshoz!

Sági István, egyesületi elnök

Tisztségviselők
A MOHOSZ elnöke: dr. Szűcs Lajos.
Az országos szövetség öt alelnöke: 
Bokor Károly, dr. Dérer István, 
Fesztóry Sándor, Kozári Miklós, Láda 
Gáspár.
Az országos szövetség Felügyelő 
Bizottságának elnöke:  
dr. Nagy András.
A MoHoSZ Felügyelő Bizottságá-
nak tagjai:
Barabás Attila, Bobókné Vesztergom-
bi Edit, Bodnár János Lajos, dr. Fehér 
Jenő, Hidvégi Attila, dr. Várszegi Ernő.
Az országos szövetség Etikai és 
Egyeztető Bizottságának elnöke: 
dr. Kilényi Géza.
A MoHoSZ Etikai és Egyeztető  
Bizottságának tagjai: 
dr. Benkó Balázs, Gál Lajosné,  
Győrfi András, dr. Kopik Tibor,  
dr. Kovács Zoltán, dr. Miszkuly Miklós, 
Nagy Csaba, dr. Nagy Károly,  
dr. Petrik Orbán, dr. Vass Gábor. 

Fontos gondolatok az egyesületekről

Rekord pontyfogás a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon

Jubileumi 
süllő 
Az idén már ez 
az 50. süllő, amit 
Szakács Zsolt kifo-
gott a máriapócsi 
horgásztóból . A 
képen látható hal 
3,2 kg-ot nyomott. 
Gratulálunk! 
Természetesen 
valamennyi hal a 
fényképezés után 
visszahelyezésre 
került! 

Születésnapi ajándék
Igaz, hogy egyre kevesebb 
az aszályos év miatt a víz 
mennyisége Penyigén a 
Szenke tóban, de annál 
nagyobb az esély az ilyen és 
az ehhez hasonló szép fogá-
sokhoz. A felvételünkön a 
helyi „Zöld Nádszál” Horgász 
Egyesület tagja, Tóth János 
látható az általa fogott 7,7 
kg-os amurral. Ezzel a kép-
pel kívánunk neki 50. szüle-
tésnapja alkalmából hosszú 
életet és jó egészséget!
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Kiszáradtak a víztározók

A kecsege, a galóca és a vágó durbincs  
verseng az év hala közönségszavazáson

Kritikus a helyzet: több tá-
rozóban jelenleg nincs 

víz.

A hidrológiai évben (2013. no-
vember 1. – 2014. október 31.) 
nem alakultak ki jelentős árvizek, 
belvizek és aszályok sem – tudtuk 
meg Lucza Zoltántól, a Felső-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
osztályvezetőjétől. – Az időszakot 
enyhe téli félév jellemezte, és a 
nyár is langyosnak bizonyult. Az 
átlagos mennyiségű éves csapa-
dékösszeg ellenére a korábbi évek-
hez hasonlóan a talajvízállások, és 
vízfolyásaink vízállásai tartósan a 
sokéves átlagérték alatt maradtak.

Kevesebb az átlagosnál
– A hidrológiai év az elmúlt 35 

év adatai alapján a második legme-
legebb volt, a napkori állomáson 
12,2 C-fok éves átlaghőmérsékle-
tet mértek. A nyári félév az elmúlt 
évekhez képest kevésbé volt ext-
rém, bár a hőmérséklet az átlagot 
meghaladta, viszont idén egyetlen 
forró napot (amikor a maximum 
hőmérséklet meghaladta volna a 35 
C-fokot) sem regisztráltunk. A téli 
félév meleg volt; a márciusi átlag-
hőmérséklet 9,6 C-fok volt, ami 

megdöntötte a korábbi márciusi 
maximum átlagot.

2013 novemberétől a Fetivízig 
működési területén 570 mm csapa-
dék hullott, ami 7 százalékkal ke-
vesebb a sok-éves átlagnál. A nyári 
időszakot a már korábbi években 
tapasztalt szélsőséges csapadékok 
jellemezték. Hosszú, csapadékhi-
ányos, és rövid ideig tartó nagy 
mennyiségű csapadékot adó idő-
szakok váltakoztak. Júniusban 20 
napon át egy csepp eső sem esett, 
ebben az időszakban a párolgás 
kétszerese volt a sokévesnek.

A korábbi évekre jellemző ala-
csony talajvíz-telítettség az idén 
is jóval az átlag alatt maradt. Sőt, 
februártól júliusig folyamatosan 

csökkent. A téli időszak enyhe idő-
járása, és a csapadékszegény ta-
valyi december nem kedvezett a 
hófelhalmozódásnak, így tavasszal 
az olvadás idején nem, vagy csak 
csekély mértékben emelkedett a 
talajvíztartó rétegek telítettsége. 
Az igazgatóság területén lévő ku-
takban nyáron a talajvízállás tar-
tósan minimum közeli, vagy az 
alatti értékeket mutatott, melyen 
a júliusban hullott nagy mennyi-
ségű csapadék csak csekély mér-
tékben változtatott. Ezt követően 
szeptember végéig újra csökkent, 
a Tisza–Szamos-köz és az Ecse-
diláp-öblözet területén a legtöbb 
kút a valaha mért legkisebb (LKV) 
érték alatt maradt.

Az októberi csapadék hatására a 
hónap végére a talajvízszint átlago-
san 10 centit növekedett, így a te-
lítettség 14 százalékra emelkedett, 
de ez még mindig 28 százalékkal 
kevesebb, mint az ilyenkor szoká-
sos. Györke László

Feltöltésre sem volt mód
– 2014-es hidrológiai évben fo-

lyóinkon csak kisebb árhullámok 
vonultak le, melyek a Tiszán, Tú-
ron és Szamoson maximum 2–2,5, 
a Krasznán pedig 1 méteres – 2–3 
napig tartó – vízszintemelkedést 
eredményeztek. A nyári időszak-
ban folyóink vízhozama is jóval a 
sokéves átlag alatt maradt.

A belvízcsatornák pedig az idős 
emberek emlékezete óta nem vol-
tak ilyen víztelenek. A folyók fo-
lyamatosan alacsony mederteltsége 
és a levonuló árhullámok, valamint 
belvíz hiányában a tározók felé-
nél feltöltésre nem volt lehetőség. 
Legkritikusabb a helyzet a Rétkö-
zi-, Rohodi- és a

Szamosmenti-, és Penyigei-tá-
rozóban, ahol jelenleg nincs víz, 
de a többinek a vízállása is üzemi 
vízszint alatt van.

(Megjelent a KM november 8-i  
számában)

A kecsege, a galóca és a 
vágó durbincs verseng 

az év hala címért, amelynek 
odaítéléséről a Magyar Hal-
tani Társaság honlapján sza-
vazhatnak az érdeklődők.

A korábbi győztes nyúldomoly-
kó, kősüllő, széles kárász, menyhal 
és magyar bucó után most újabb 
fajok vetélkednek a szavazatokért. 
Közülük a porcos belső vázú ke-
csege a világszerte veszélyeztetett 
tokfélék képviselője. A magyaror-
szági folyókban egyre csökken az 
állománya, ezért 2014-től már nem 
fogható, kézre kerülő példányait 
vissza kell engedni – mondta el 
Harka Ákos, a szervezet elnöke.

A galóca a Duna vízrendszerének 
„bennszülött” hala, egyben a világ 

legnagyobb termetű pisztrángfé-
léje. Magyarországon a Tisza leg-
felső szakaszán él egy kisebb ön-
fenntartó állománya, másutt csak 
alkalmilag fordul elő. Ritkasága 
miatt 1974-től védett, 1996-tól fo-
kozottan védett faj. 2012-ben az év 
halának választották Ausztriában. 

A vágó durbincs kis termetű, 
fogyatkozóban lévő sügérféle, 
amelynek két kö-
zeli ro-
k o n a , 
a szé-
les és 
a selymes 
durbincs már eddig is oltalom alatt 
állt. A 2014-től érvényes új ha-
lászati szabályozás e védelmet a 
vágó durbincsra is kiterjesztette.

Harka Ákos felhívta a figyelmet 
arra, hogy szavazni a társaság hon-
lapján (http://haltanitarsasag.hu) 
lehet, amely a választható fajok 
képe mellett információval szolgál 
azok környezeti igényeiről, hazai 
elterjedéséről és jelentőségéről is. 

A szavazás az év utolsó napján 
zárul, végeredményét 2015. január 
1-jén hirdeti ki a Haltani Társaság.

A szervezet honlapján szereplő 
adatok szerint az október elején 
meghirdetett versengés jelöltjeit 
eddig csaknem 2100 szavazat-
tal támogatták az érdeklődők. A 

népszerűségi listát jelenleg 
62 százalékkal a kecsege 
vezeti, miközben 

a második helyen álló galóca a 
voksok 23, a sereghajtó vágó dur-
bincs pedig 15 százalékát kapta.

Az akció célja a Kárpát-meden-
ce őshonos halainak ismertebbé 
tétele, a természeti értékek tuda-
tosítása. Mindhárom jelölt méltó 
a megtisztelő címre – hangsúlyoz-
ta Harka Ákos. Hozzátette: év-
ről-évre horgászok és szakemberek 

javaslata alapján választják ki a 
szavazásra érdemes három halat. 
A szempontok között elsődleges, 
hogy a hármasból mindig akadjon 
őshonos, a horgászok által kedvelt, 
illetve védett hal.

Az év halai 2010-2014 A Magyar 
Haltani Társaság felmérése alapján 
2010-ben az arasznyi méretet elérő 
nyúldomolykó (Leuciscus leucis-
cus), majd 2011-ben a társaság ál-
tal rendezett közvélemény-kutatás 
eredménye alapján a sokak szerint 
szigorúbb védelmet is megérdemlő 
kősüllő (Sander volgensis) nyerte 
el az év hala címet. 

A 2012-es szavazáson a széles 
kárász (Carassius carassius), míg 
2013-ban a menyhal (Lota lota) 
volt a nyertes.

Október 4-én a Székely-Őze-ta-
nyai „bojlis” horgásztavon rendez-
te meg X. „Őszi ÍVÁS” Horgász-
kupát a Városháza HE. A verse-
nyen: a Szabolcs Takarék Szövet-
kezet, a Vela Pékség, a Reptéri 
Pecások, a Sóstó-Gyógyfürdői HE, 
a Kelet-Magyarország, a Nyh.-i 
Városháza Horg. Egyesület, a Start 
Zrt., a Megyei Kormányhivatal és 
a Közterületfelügyelet 3-3 fős csa-

patai kaptak meghívást. Köszönet 
a Bukovenszki családnak a he-
lyért, és köszönet e szervező és 
főszakács Iglai János, elnöknek és 
Molnár Tibor, „főpohárnok”, gazd. 
vezetőnek a sikeres lebonyolításért 
és a finom ebédért. 

X. „Őszi ÍVÁS” Horgászkupát 
a Kelet-Magyarország csapata 
nyerte.

VIII. Csukafogó Emlék  
horgászverseny 

A nagyobb halak elmaradtak

Színpadon adták át a díjakat
Az idei esztendőben immár 

nyolcadik alkalommal emlékez-
tek meg a máriapócsi horgászok 
az elhunyt horgásztársakról. Tóth 
Árpád egyesületi elnök elmondta, 
hogy egy évtized alatt tizenegy 
horgásztársat veszítettek el, akik-
nek az emlékét örökké megőrzik! 
A rendhagyó verseny is hozzájárul 
az emlékezéshez. 

A verseny végeredménye: Fel-
nőtt kategória: 1. Fibi Attila, 2. 
Szakács Zsolt, 3. Tóth Árpád. 
Utánpótlás: 1. Tisza Balázs. Leg-
nagyobb halat fogó: Tisza Balázs 
2,86 kg csuka.

Minden résztvevőnek köszön-
jük, hogy részt vett az emlékezé-
sen, a díjazottaknak pedig ezúton 
is gratulálunk! Tóth Árpád

November 8-án a gulácsi Tisza-
virág Horgászegyesület csukafogó 
versenyt rendezett a Holt-Tiszán. 
A verőfényes napsütésben közel 
50-en próbáltak szerencsét. A na-
gyobb halak el-
maradtak, ezért 
a kisebb súlyúak 
döntötték el a he-
lyezést. Díjazot-
tak : 1. ifj. Feke-
te Pál, 2. Macsi 
Roland, 3. ifj. 
Kovács József. 
Különdíjat ka-
pott a szlovákiai 
Csicser község-
ből érkezett 

vendéghorgász Patyi Ilkó. Amíg 
a horgászok a halfogással fogla-
latoskodtak az ügyes asszonyok 
egy üst finom babgulyást főztek, 
amelyből jóízűen falatoztak.

A Rakamazi Jonagold Almafesz-
tivál részeként, szeptember 27-én  
nevezéses horgászversenyt szerve-
zett a Cormorán Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület. A kicsit 
hűvös őszi idő ellenére szép szám-
mal (41 fő)  jelentkeztek a fiatal és 
kicsit kevésbé fiatal horgászok is a 
megméretetésre. A verseny idejére 
még a Nap is kisütött, minek örö-
mére a halak többsége még enni 
is elfelejtett. Azért az ügyesebb 
és szerencsésebb horgászok el-
kaptak egy-egy pontyot és néhány 
szép keszeget. Fiatal horgászaink 
– akik már kijárták az egyesület 
horgász-suliját – szépen aprították 
a kisebb halakat.

A verseny győztese Török Lajos 
lett 2 db. szép ponttyal. A gyerme-
kek versenyét Székelyhídi Beatrix 
nyerte 72 db hallal. A legnagyobb 
halat, egy több mint 2 kg-s pontyot 
Ladányi Zoltán horgásztársunk 
fogta. A legeredményesebb nyug-
díjas: Gagna János volt.

Az értékes ajándékokat az Alma-
fesztivál nagyszínpadán az alpol-
gármestertől vehették át a helyezést 
elért versenyzők. A versenyt egy 
finom halászlé elfogyasztásával 
zártuk, ezt követően volt, aki vis-
szament horgászni és volt, aki csat-
lakozott a fesztiváli forgataghoz.

Biri Imre, a versenybizottság  
vezetője 

A X. „Őszi ÍVÁS” Horgászkupa

Fekete Pál átveszi a díjat!



Várjuk  
a sportolni 

vágyó 
fiatalokat:

Ökölvívás, súlyemelés, atlétika,  
tollaslabda, triatlon, tájfutás, vívás!

Érdeklődni személyesen a  
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 2–4. szám  
alatt, vagy a 06-70/392-2616-os  
telefonszámon lehet!
www.nyvsc.hu

Nyíregyháza, Tiszavasvári út 2–4. szám  

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

Tilalmak, méretkorlátozások:Tilalmak, méretkorlátozások:
 Halfaj Fajlagos tilami időszak Méret korlát
 Domolykó 04. 15.–05. 31. 25 cm
 Jászkeszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Szilvaorrú keszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Garda 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Paduc 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Márna 04. 15.–05. 31. (3 db) 40 cm
 Ponty 05. 02.–05. 31. (3 db) 30 cm
 Balin 03. 01.–04. 30. (3 db) 40 cm
 Compó 05. 02.–06. 15. (3 db) 25 cm
 Harcsa 05. 02.–06. 15. (3 db) 60 cm
  tilalmi időszakban 100 cm
 Csuka 02. 01.–03. 31. (3 db) 40 cm
 Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. (3 db) 22 cm
 Menyhal  (3 db) 25 cm
 Sügér 03. 01.–04. 30. minden
 Fogas süllő 03. 01.–04. 30. (3 db) 30 cm
 Kősüllő 03. 01.–06. 30. (3 db) 25 cm

Iroda nyitvatartásIroda nyitvatartás

A Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség 2015. 
évben is szeretettel 
és változatlan nyitva 
tartással áll egyesületeik 
és a horgásztársak 
rendelkezésére, 
Nyíregyházán a Galéria 
Üzletház földszintjén.
 
Hétfő, kedd, csütörtök 7.30–16.00 óráig
Szerda 7.30–18.00 óráig
Péntek 7.30–13.30 óráig

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560

2015. évi fogási esélyek Szolunáris naptár

Gyenge fogás Jó fogás Nagyon jó fogás Első negyed Utolsó negyedTeli hold ÚjholdUN ÚEN T

4400 Nyíregyháza,  
Dózsa Gy. u. 23. sz. fsz. 10.  
(Galéria Üzletház)
Tel./fax:  06-42/411-372
www.villantomagazin.com

Július
 1 Sze Annamária, Tihamér
 2 Cs Ottó
 3 P Kornél, Soma
 4 Szo Ulrik
5 V Emese, Sarolta

 6 H Csaba
 7 K Apollónia
 8 Sze Ellák
 9 Cs Lukrécia
 10 P Amália
 11 Szo Nóra, Lili
12 V Izabella, Dalma
 13 H Jenő
 14 K Örs, Stella
 15 Sze Henrik, Roland
 16 Cs Valter
 17 P Endre, Elek
 18 Szo Frigyes
19 V Emília
 20 H Illés
 21 K Daniella, Dániel
 22 Sze Magdolna
 23 Cs Lenke
 24 P Kinga, Kincső
 25 Szo Kristóf, Jakab
26 V Anna, Anikó
 27 H Olga, Liliána
 28 K Szabolcs
 29 Sze Márta, Flóra
 30 Cs Judit, Xénia
 31 P Oszkár, Ignác

Augusztus
 1 Szo Boglárka, Alfonz
2 V Lehel, Özséb

 3 H Hermina
 4 K Domonkos, Dominika
 5 Sze Krisztina
 6 Cs Berta, Bettina
 7 P Ibolya
 8 Szo László
9 V Emőd

 10 H Lőrinc
 11 K Zsuzsanna, Tiborc
 12 Sze Klára
 13 Cs Ipoly
 14 P Marcell
 15 Szo Mária
16 V Ábrahám, Rókus
 17 H Jácint
 18 K Ilona
 19 Sze Huba
 20 Cs Az államal. ü., István, Vajk
 21 P Sámuel, Hajna
 22 Szo Menyhért, Mirjam
23 V Bence 
 24 H Bertalan
 25 K Lajos, Patrícia
 26 Sze Izsó
 27 Cs Gáspár
 28 P Ágoston
 29 Szo Beatrix, Erna
30 V Rózsa
 31 H Erika, Bella

Szeptember
 1 K Egyed, Egon
 2 Sze Rebeka, Dorina
 3 Cs Hilda
 4 P Rozália
 5 Szo Viktor, Lőrinc
6 V Zakariás
7 H Regina

 8 K Mária, Adrienn
 9 Sze Ádám
 10 Cs Nikolett, Hunor
 11 P Teodóra
 12 Szo Mária
13 V Kornél
 14 H Szeréna, Roxána
 15 K Enikő, Melitta
 16 Sze Edit
 17 Cs Zsófia
 18 P Diána
 19 Szo Vilhelmina
20 V Friderika
 21 H Máté, Mirella
 22 K Móric
 23 Sze Tekla
 24 Cs Gellért, Mercédesz
 25 P Eufrozina, Kende
 26 Szo Jusztina
27 V Adalbert
 28 H Vencel
 29 K Mihály
 30 Sze Jeromos

Október
 1 Cs Malvin
 2 P Petra
 3 Szo Helga
4 V Ferenc

 5 H Aurél
 6 K Brúnó, Renáta
 7 Sze Amália
 8 Cs Koppány
 9 P Dénes
 10 Szo Gedeon
11 V Brigitta, Gitta
 12 H Miksa
 13 K Kálmán, Ede
 14 Sze Helén
 15 Cs Teréz
 16 P Gál
 17 Szo Hedvig
18 V Lukács
 19 H Nándor
 20 K Vendel
 21 Sze Orsolya
 22 Cs Előd
23 P Nemzeti ünnep, Gyöngyi
 24 Szo Salamon
25 V Blanka, Bianka
 26 H Dömötör
 27 K Szabina
 28 Sze Simon, Szimonetta
 29 Cs Nárcisz
 30 P Alfonz
 31 Szo Farkas

November
1 V Mindenszentek, Marianna

 2 H Achilles
 3 K Győző
 4 Sze Károly
 5 Cs Imre
 6 P Lénárd
 7 Szo Rezső
8 V Zsombor
9 H Tivadar

 10 K Réka
 11 Sze Márton
 12 Cs Jónás, Renátó
 13 P Szilvia
 14 Szo Aliz
15 V Albert, Lipót
 16 H Ödön
 17 K Hortenzia, Gergő
 18 Sze Jenő
 19 Cs Erzsébet, Zsóka
 20 P Jolán
 21 Szo Olivér
22 V Cecília
 23 H Kelemen, Klementina
 24 K Emma
 25 Sze Katalin
 26 Cs Virág
 27 P Virgil
 28 Szo Stefánia
29 V Taksony
 30 H András, Andor

December
 1 K Elza
 2 Sze Melinda, Vivien
 3 Cs Ferenc, Olívia
 4 P Borbála, Barbara
 5 Szo Vilma
6 V Miklós
7 H Ambrus

 8 K Mária
 9 Sze Natália
 10 Cs Judit
 11 P Árpád
 12 Szo Gabriella
13 V Luca, Otília
 14 H Szilárda
 15 K Valér
 16 Sze Etelka, Aletta
 17 Cs Lázár, Olimpia
 18 P Auguszta
 19 Szo Viola
20 V Teofil
 21 H Tamás
 22 K Zénó
 23 Sze Viktória
 24 Cs Ádám, Éva
25 P Karácsony, Eugénia
26 Szo Karácsony, István
27 V János
 28 H Kamilla
29 K Tamás, Tamara
 30 Sze Dávid
 31 Cs Szilveszter

Április
 1 Sze Hugó
 2 Cs Áron
 3 P Buda, Richárd
 4 Szo Izidor
5 V Húsvét, Vince
6 H Húsvét, Vilmos, Bíborka
7 K Herman

 8 Sze Dénes
 9 Cs Erhard 
 10 P Zsolt
 11 Szo Leó
12 V Gyula
 13 H Ida
 14 K Tibor
 15 Sze Anasztázia, Tas
 16 Cs Csongor
 17 P Rudolf
 18 Szo Andrea, Ilma
19 V Emma
 20 H Tivadar
 21 K Konrád
 22 Sze Csilla, Noémi
 23 Cs Béla
 24 P György
 25 Szo Márk
26 V Ervin, Aida
 27 H Zita, Mariann
 28 K Valéria
 29 Sze Péter
 30 Cs Katalin, Kitti

Március
1 V Albin

 2 H Lujza
 3 K Kornélia
 4 Sze Kázmér
 5 Cs Adorján, Adrián
 6 P Leonóra, Inez
 7 Szo Tamás
8 V Zoltán
9 H Franciska, Fanni

 10 K Ildikó
 11 Sze Szilárd
 12 Cs Gergely
 13 P Krisztián, Ajtony
 14 Szo Matild
15 V Nemzeti ünnep, Kristóf
 16 H Henrietta
 17 K Gertrúd, Patrik
 18 Sze Sándor, Ede
 19 Cs József, Bánk
 20 P Klaudia
 21 Szo Benedek
22 V Beáta, Izolda
 23 H Emőke
 24 K Gábor
 25 Sze Irén, Írisz
 26 Cs Emánuel
 27 P Hajnalka
 28 Szo Gedeon
29 V Auguszta
 30 H Zalán
 31 K Árpád

Május
1 P A munka ünnepe, Fülöp

 2 Szo Zsigmond, Atanáz
3 V Tímea, Irma

 4 H Mónika, Flórián
 5 K Györgyi
 6 Sze Ivett, Frida
 7 Cs Gizella
 8 P Mihály
 9 Szo Gergely
10 V Ármin, Pálma
 11 H Ferenc
 12 K Pongrác
 13 Sze Szervác, Imola
 14 Cs Bonifác
 15 P Zsófia
 16 Szo Mózes
17 V Paszkál
 18 H Erik, Alexandra
 19 K Ivó, Milán
 20 Sze Bernát, Felícia
 21 Cs Konstantin
 22 P Júlia, Rita
 23 Szo Dezső
24 V Pünkösd, Eszter, Eliza
25 H Pünkösd, Orbán
 26 K Fülöp, Evelin
 27 Sze Hella
 28 Cs Emil
 29 P Magdolna
 30 Szo Janka
31 V Angéla

Június
1 H Tünde

 2 K Kármen, Anita
 3 Sze Klotild
 4 Cs Bulcsú
 5 P Fatime
 6 Szo Norbert, Cintia
7 V Róbert

 8 H Medárd
9 K Félix

 10 Sze Margit, Gréta
 11 Cs Barnabás
 12 P Villő
 13 Szo Antal, Anett
14 V Vazul
 15 H Jolán, Vid
 16 K Jusztin
 17 Sze Laura, Alida
 18 Cs Arnold, Levente
 19 P Gyárfás
 20 Szo Rafael
21 V Alajos, Leila
 22 H Paulina
 23 K Zoltán, Szidónia
 24 Sze Iván
 25 Cs Vilmos, Viola
 26 P János, Pál
 27 Szo László
28 V Levente, Irén
 29 H Péter, Pál
 30 K Pál

Január
 1 Cs Újév, Fruzsina
 2 P Ábel, Gergely
 3 Szo Benjamin
4 V Titusz, Leona

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

Február
1 V Ignác

 2 H Karolina, Aida
 3 K Balázs
 4 Sze Ráhel, Csenge
 5 Cs Ágota, Ingrid
 6 P Dóra, Dorottya
 7 Szo Rómeó, Tódor
8 V Aranka
9 H Abigél, Alex

 10 K Elvira
 11 Sze Bertold, Marietta
 12 Cs Lívia, Lídia
 13 P Ella, Linda
 14 Szo Bálint, Valentin
15 V Kolos, Georgina
 16 H Julianna, Lilla
 17 K Donát
 18 Sze Bernadett
 19 Cs Zsuzsanna
 20 P Aladár, Álmos
 21 Szo Eleonóra
22 V Gerzson
 23 H Alfréd
24 K Mátyás, Jázmin
 25 Sze Géza
 26 Cs Edina
 27 P Ákos, Bátor
 28 Szo Elemér

22 Sze Magdolna
23 Cs Lenke
24 P Kinga, Kincső
25 Szo Kristóf, Jakab
26 V Anna, Anikó
27 H Olga, Liliána
28 K Szabolcs
29 Sze Márta, Flóra
30 Cs Judit, Xénia
31 P Oszkár, Ignác

November December

2015
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11
12
13
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Megyei bajnokság

23
24
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Haltelepítés

60 éves a tiszavasvári Alkaloida „lombik” Horgász Egyesület

Iroda nyitvatartás

Tiszalöki Kenyérgyári holtág

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

Január T UN Ú EN

Február T UN Ú EN

Március T UN Ú EN

április T UN Ú EN

Május T UN Ú EN

Június T UN Ú EN

Július T UN Ú EN T

Augusztus UN Ú EN T

Szeptember UN Ú EN T

október UN Ú EN T

November UN Ú EN T

December UN Ú EN T
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Kiszáradtak a víztározók

A kecsege, a galóca és a vágó durbincs  
verseng az év hala közönségszavazáson

Kritikus a helyzet: több tá-
rozóban jelenleg nincs 

víz.

A hidrológiai évben (2013. no-
vember 1. – 2014. október 31.) 
nem alakultak ki jelentős árvizek, 
belvizek és aszályok sem – tudtuk 
meg Lucza Zoltántól, a Felső-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
osztályvezetőjétől. – Az időszakot 
enyhe téli félév jellemezte, és a 
nyár is langyosnak bizonyult. Az 
átlagos mennyiségű éves csapa-
dékösszeg ellenére a korábbi évek-
hez hasonlóan a talajvízállások, és 
vízfolyásaink vízállásai tartósan a 
sokéves átlagérték alatt maradtak.

Kevesebb az átlagosnál
– A hidrológiai év az elmúlt 35 

év adatai alapján a második legme-
legebb volt, a napkori állomáson 
12,2 C-fok éves átlaghőmérsékle-
tet mértek. A nyári félév az elmúlt 
évekhez képest kevésbé volt ext-
rém, bár a hőmérséklet az átlagot 
meghaladta, viszont idén egyetlen 
forró napot (amikor a maximum 
hőmérséklet meghaladta volna a 35 
C-fokot) sem regisztráltunk. A téli 
félév meleg volt; a márciusi átlag-
hőmérséklet 9,6 C-fok volt, ami 

megdöntötte a korábbi márciusi 
maximum átlagot.

2013 novemberétől a Fetivízig 
működési területén 570 mm csapa-
dék hullott, ami 7 százalékkal ke-
vesebb a sok-éves átlagnál. A nyári 
időszakot a már korábbi években 
tapasztalt szélsőséges csapadékok 
jellemezték. Hosszú, csapadékhi-
ányos, és rövid ideig tartó nagy 
mennyiségű csapadékot adó idő-
szakok váltakoztak. Júniusban 20 
napon át egy csepp eső sem esett, 
ebben az időszakban a párolgás 
kétszerese volt a sokévesnek.

A korábbi évekre jellemző ala-
csony talajvíz-telítettség az idén 
is jóval az átlag alatt maradt. Sőt, 
februártól júliusig folyamatosan 

csökkent. A téli időszak enyhe idő-
járása, és a csapadékszegény ta-
valyi december nem kedvezett a 
hófelhalmozódásnak, így tavasszal 
az olvadás idején nem, vagy csak 
csekély mértékben emelkedett a 
talajvíztartó rétegek telítettsége. 
Az igazgatóság területén lévő ku-
takban nyáron a talajvízállás tar-
tósan minimum közeli, vagy az 
alatti értékeket mutatott, melyen 
a júliusban hullott nagy mennyi-
ségű csapadék csak csekély mér-
tékben változtatott. Ezt követően 
szeptember végéig újra csökkent, 
a Tisza–Szamos-köz és az Ecse-
diláp-öblözet területén a legtöbb 
kút a valaha mért legkisebb (LKV) 
érték alatt maradt.

Az októberi csapadék hatására a 
hónap végére a talajvízszint átlago-
san 10 centit növekedett, így a te-
lítettség 14 százalékra emelkedett, 
de ez még mindig 28 százalékkal 
kevesebb, mint az ilyenkor szoká-
sos. Györke László

Feltöltésre sem volt mód
– 2014-es hidrológiai évben fo-

lyóinkon csak kisebb árhullámok 
vonultak le, melyek a Tiszán, Tú-
ron és Szamoson maximum 2–2,5, 
a Krasznán pedig 1 méteres – 2–3 
napig tartó – vízszintemelkedést 
eredményeztek. A nyári időszak-
ban folyóink vízhozama is jóval a 
sokéves átlag alatt maradt.

A belvízcsatornák pedig az idős 
emberek emlékezete óta nem vol-
tak ilyen víztelenek. A folyók fo-
lyamatosan alacsony mederteltsége 
és a levonuló árhullámok, valamint 
belvíz hiányában a tározók felé-
nél feltöltésre nem volt lehetőség. 
Legkritikusabb a helyzet a Rétkö-
zi-, Rohodi- és a

Szamosmenti-, és Penyigei-tá-
rozóban, ahol jelenleg nincs víz, 
de a többinek a vízállása is üzemi 
vízszint alatt van.

(Megjelent a KM november 8-i  
számában)

A kecsege, a galóca és a 
vágó durbincs verseng 

az év hala címért, amelynek 
odaítéléséről a Magyar Hal-
tani Társaság honlapján sza-
vazhatnak az érdeklődők.

A korábbi győztes nyúldomoly-
kó, kősüllő, széles kárász, menyhal 
és magyar bucó után most újabb 
fajok vetélkednek a szavazatokért. 
Közülük a porcos belső vázú ke-
csege a világszerte veszélyeztetett 
tokfélék képviselője. A magyaror-
szági folyókban egyre csökken az 
állománya, ezért 2014-től már nem 
fogható, kézre kerülő példányait 
vissza kell engedni – mondta el 
Harka Ákos, a szervezet elnöke.

A galóca a Duna vízrendszerének 
„bennszülött” hala, egyben a világ 

legnagyobb termetű pisztrángfé-
léje. Magyarországon a Tisza leg-
felső szakaszán él egy kisebb ön-
fenntartó állománya, másutt csak 
alkalmilag fordul elő. Ritkasága 
miatt 1974-től védett, 1996-tól fo-
kozottan védett faj. 2012-ben az év 
halának választották Ausztriában. 

A vágó durbincs kis termetű, 
fogyatkozóban lévő sügérféle, 
amelynek két kö-
zeli ro-
k o n a , 
a szé-
les és 
a selymes 
durbincs már eddig is oltalom alatt 
állt. A 2014-től érvényes új ha-
lászati szabályozás e védelmet a 
vágó durbincsra is kiterjesztette.

Harka Ákos felhívta a figyelmet 
arra, hogy szavazni a társaság hon-
lapján (http://haltanitarsasag.hu) 
lehet, amely a választható fajok 
képe mellett információval szolgál 
azok környezeti igényeiről, hazai 
elterjedéséről és jelentőségéről is. 

A szavazás az év utolsó napján 
zárul, végeredményét 2015. január 
1-jén hirdeti ki a Haltani Társaság.

A szervezet honlapján szereplő 
adatok szerint az október elején 
meghirdetett versengés jelöltjeit 
eddig csaknem 2100 szavazat-
tal támogatták az érdeklődők. A 

népszerűségi listát jelenleg 
62 százalékkal a kecsege 
vezeti, miközben 

a második helyen álló galóca a 
voksok 23, a sereghajtó vágó dur-
bincs pedig 15 százalékát kapta.

Az akció célja a Kárpát-meden-
ce őshonos halainak ismertebbé 
tétele, a természeti értékek tuda-
tosítása. Mindhárom jelölt méltó 
a megtisztelő címre – hangsúlyoz-
ta Harka Ákos. Hozzátette: év-
ről-évre horgászok és szakemberek 

javaslata alapján választják ki a 
szavazásra érdemes három halat. 
A szempontok között elsődleges, 
hogy a hármasból mindig akadjon 
őshonos, a horgászok által kedvelt, 
illetve védett hal.

Az év halai 2010-2014 A Magyar 
Haltani Társaság felmérése alapján 
2010-ben az arasznyi méretet elérő 
nyúldomolykó (Leuciscus leucis-
cus), majd 2011-ben a társaság ál-
tal rendezett közvélemény-kutatás 
eredménye alapján a sokak szerint 
szigorúbb védelmet is megérdemlő 
kősüllő (Sander volgensis) nyerte 
el az év hala címet. 

A 2012-es szavazáson a széles 
kárász (Carassius carassius), míg 
2013-ban a menyhal (Lota lota) 
volt a nyertes.

Október 4-én a Székely-Őze-ta-
nyai „bojlis” horgásztavon rendez-
te meg X. „Őszi ÍVÁS” Horgász-
kupát a Városháza HE. A verse-
nyen: a Szabolcs Takarék Szövet-
kezet, a Vela Pékség, a Reptéri 
Pecások, a Sóstó-Gyógyfürdői HE, 
a Kelet-Magyarország, a Nyh.-i 
Városháza Horg. Egyesület, a Start 
Zrt., a Megyei Kormányhivatal és 
a Közterületfelügyelet 3-3 fős csa-

patai kaptak meghívást. Köszönet 
a Bukovenszki családnak a he-
lyért, és köszönet e szervező és 
főszakács Iglai János, elnöknek és 
Molnár Tibor, „főpohárnok”, gazd. 
vezetőnek a sikeres lebonyolításért 
és a finom ebédért. 

X. „Őszi ÍVÁS” Horgászkupát 
a Kelet-Magyarország csapata 
nyerte.

VIII. Csukafogó Emlék  
horgászverseny 

A nagyobb halak elmaradtak

Színpadon adták át a díjakat
Az idei esztendőben immár 

nyolcadik alkalommal emlékez-
tek meg a máriapócsi horgászok 
az elhunyt horgásztársakról. Tóth 
Árpád egyesületi elnök elmondta, 
hogy egy évtized alatt tizenegy 
horgásztársat veszítettek el, akik-
nek az emlékét örökké megőrzik! 
A rendhagyó verseny is hozzájárul 
az emlékezéshez. 

A verseny végeredménye: Fel-
nőtt kategória: 1. Fibi Attila, 2. 
Szakács Zsolt, 3. Tóth Árpád. 
Utánpótlás: 1. Tisza Balázs. Leg-
nagyobb halat fogó: Tisza Balázs 
2,86 kg csuka.

Minden résztvevőnek köszön-
jük, hogy részt vett az emlékezé-
sen, a díjazottaknak pedig ezúton 
is gratulálunk! Tóth Árpád

November 8-án a gulácsi Tisza-
virág Horgászegyesület csukafogó 
versenyt rendezett a Holt-Tiszán. 
A verőfényes napsütésben közel 
50-en próbáltak szerencsét. A na-
gyobb halak el-
maradtak, ezért 
a kisebb súlyúak 
döntötték el a he-
lyezést. Díjazot-
tak : 1. ifj. Feke-
te Pál, 2. Macsi 
Roland, 3. ifj. 
Kovács József. 
Különdíjat ka-
pott a szlovákiai 
Csicser község-
ből érkezett 

vendéghorgász Patyi Ilkó. Amíg 
a horgászok a halfogással fogla-
latoskodtak az ügyes asszonyok 
egy üst finom babgulyást főztek, 
amelyből jóízűen falatoztak.

A Rakamazi Jonagold Almafesz-
tivál részeként, szeptember 27-én  
nevezéses horgászversenyt szerve-
zett a Cormorán Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület. A kicsit 
hűvös őszi idő ellenére szép szám-
mal (41 fő)  jelentkeztek a fiatal és 
kicsit kevésbé fiatal horgászok is a 
megméretetésre. A verseny idejére 
még a Nap is kisütött, minek örö-
mére a halak többsége még enni 
is elfelejtett. Azért az ügyesebb 
és szerencsésebb horgászok el-
kaptak egy-egy pontyot és néhány 
szép keszeget. Fiatal horgászaink 
– akik már kijárták az egyesület 
horgász-suliját – szépen aprították 
a kisebb halakat.

A verseny győztese Török Lajos 
lett 2 db. szép ponttyal. A gyerme-
kek versenyét Székelyhídi Beatrix 
nyerte 72 db hallal. A legnagyobb 
halat, egy több mint 2 kg-s pontyot 
Ladányi Zoltán horgásztársunk 
fogta. A legeredményesebb nyug-
díjas: Gagna János volt.

Az értékes ajándékokat az Alma-
fesztivál nagyszínpadán az alpol-
gármestertől vehették át a helyezést 
elért versenyzők. A versenyt egy 
finom halászlé elfogyasztásával 
zártuk, ezt követően volt, aki vis-
szament horgászni és volt, aki csat-
lakozott a fesztiváli forgataghoz.

Biri Imre, a versenybizottság  
vezetője 

A X. „Őszi ÍVÁS” Horgászkupa

Fekete Pál átveszi a díjat!
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Adrian Diaconu szeptember 18 és 21. kö-
zött 3 napot töltött barátaival a Székely-Őze-
tanyai horgásztavunkon az 1-es számú hor-
gászhelyen, ahol már az első naptól nagyon 
szép fogásokkal büszkélkedtek. Egymás 
után megdöntve az eddigi rekordjaikat, a 
szombati napon még ezeken is túl tett, hi-
szen egymás után két darab húsz pluszos 
pontyot sikerült fognia. Az első egy 21.2 
kg-os nyurga, ami saját készítésű squid and 
octopus ízesítésű, a másik pedig egy 24,4 
kg-os nyurga, ami szintén saját készítésű 
cranberry ízesítésű bojlit vett fel.

Két darab húsz pluszos egy nap alatt

A gyerekek lelkesedése sikert hozott

Óriási lehetőség előtt állunk

Tanösvény épül a Tiszalöki Kenyérgyári-holtág partján

2015-2016 a halgazdálkodási vízte-
rületek pályáztatásának éve lesz.
Nemrégen jelent meg a Magyar 
Országos Horgász Szövetség köz-
leménye: „Új vezetés a MOHOSZ 
élén”, ebben olvasható, hogy no-
vember 28-án, péntektől az orszá-
gos szövetség egyik alelnökévé a 
nyíregyházi Fesztóry Sándort, a 
Sporthorgász Egyesületek Sz.Sz.B. 
Megyei Közhasznú Szövetségének 
ügyvezető igazgatóját választották. 
A tisztségről, az elképzelésekről 
magát az érintettet kérdeztük.

Úgy tudom, Szabolcs megyei hor-
gász korábban még nem töltött 
be ilyen magas pozíciót a MO-
HOSZ-ban, hogyan sikerült beke-
rülnöd az országos vezetésbe?
– Igen, ez valóban így van, Sza-
bolcs megye eddig „csak” felügyelő 

bizottsági elnököt adott az ország-
nak, dr. Maleczky Imre személyé-
ben, aki két cikluson keresztül látta 
el ezt a tisztséget. Egy kicsit engem 
is meglepett, amikor megkérdezték 
tőlem, elfogadnám-e a jelölést, és 
igazából nem is a felkérés volt a 
lényeg, hanem azoknak a személye 
– általam nagyra becsült emberek –, 
akik felkértek a tisztség elfogadásá-
ra. Így hát rövid gondolkodás után 
úgy döntöttem, vágjunk bele!

Aminek aztán meg is lett az ered-
ménye. Mit gondolsz, mivel sike-
rült megnyerned a választmány 
tagjait?
– Úgy gondolom, mindig is határo-
zott véleményem volt a horgászat, a 
halgazdálkodás kérdésköréről, amit 
nem rejtettem véka alá korábban 
sem. Valamint igyekeztem mindig 
szakmai szempontok alapján meg-
nyilvánulni és szakmai kérdésekhez 
hozzászólni. Külső konfliktusokat 
is felvállalva részt vettem a je-
lenleg hatályos „Halgazdálkodási 
törvény” előkészítésében, és na-

gyon sok javaslatom visszaköszön 
a jogszabályból, amire azt hiszem, 
méltán büszke lehetek! 

Milyen előnnyel jár ez majd a sza-
bolcsi horgászok számára, hogy te 
ott vagy? Milyen terveid vannak a 
jövőre nézve?
– Remélem, hogy csak előnyök 
származnak majd! Ezért vállaltam 
el. Tudomásul kell venni, hogy 
a természeti erőforrások kihasz-
nálását korlátozni kell, a termé-
szetes vízi halászat kiváltására a 
halas-tavi haltermelés révén van 
lehetőség, a horgászatéra viszont 
nincs. Ezért a legfontosabb kérdés 
szerintem a vizek sorsa. Régóta 
foglalkoztat már az a kérdés, hogy 
miért kell, mi értelme van a vízpart 
és a horgász közé egy harmadik 
személyt beültetni? Az én véle-
ményem az, hogy nincsen szükség 
harmadik személyekre, a horgász 
szervezetek elboldogulnak maguk 
is a vizek kezelésével. Bizonyí-
tottan jó gazdái a vizeknek, erejük 
és egységük az összefogásban, és 

a tenniakarásban rejlik. Szakítani 
kell tehát a régi 50 éves elavult 
gyakorlattal és a nagy természe-
tes vizeket horgász-kezelésbe kell 
adni! Bizakodásra adhat okot az új 
törvény szövege is, hiszen szerepel 
benne, hogy a horgászhasznosítás-
nak elsőbbséget kell élveznie más 
hasznosítási módokkal szemben. 
Jelenleg tehát óriási lehetőség előtt 
állunk, 2015-2016 a halgazdálko-
dási vízterületek pályáztatásának 
éve lesz. Ha a mostani lehetőség-
gel nem tud élni a horgásztársada-
lom, akkor bezárunk magunk előtt 
egy olyan ajtót, ami leghamarabb 
15-20 év múlva nyílhat meg újra! 

Dankó Mihály

Szeptember 29-én a rakamazi 
Cormorán Sporthorgász és Termé-
szetvédő Egyesület horgászver-
senyt szervezett a helyi általános 
iskolások részére. A többéves ha-
gyományokkal rendelkező esemé-

nyen 28 gyermek két korcsoport-
ban mérte össze horgásztudását. 
A Morotva gyönyörű környezete, 
a szikrázó napsütés és a halak ka-
pókedve garantálta a rendezvény 
sikerét. A gyerekek lelkesedését 

sok-sok apró hal és néhány na-
gyobb is bánhatja.

A szervezésért és a gyerekek 
ellátásáért köszönet illeti Májer Jú-
lia tanárnőt és a horgász egyesület 
vezetőségét.

Eredmények: 
Alsó tagozat: I. Szűcs Patrik, II. Pet-
rikovics Henrik, III. Forrai Lotti. Felső 
tagozat: I. Dankó Róbert, II. Tóth 
Dávid, III. Orosz János.

Biri Imre, versenybizottság vezetője

Egy újabb attrakcióval bővül a ti-
szalöki Kenyérgyári-holtág, amely 
az Új Élet Horgász és Környe-
zetvédelmi Egyesület kezelésé-
ben van. Napjainkban zajlik egy 
sikeres pályázat megvalósítása, 
egy tanösvény megépítése, amely 
mintegy körülöleli a holtágat. Tar-
talmas programot biztosít csalá-
dok, csoportok számára is, ame-
lyen végighaladva megismerhetik 
a terület élővilágát. Madárlesek 
rejtekében figyelhetik meg a gé-
mek násztáncától kezdve a vízi-
csibék játszadozásán keresztül a 
hattyúk méltóságteljes vonulásáig 
számos madárfaj életét. Ismeret-
terjesztő táblák segítségével tud-
hatnak meg többet a helyi élet-
közösségről. A holtág körül há-
rom, lábakon álló rönkház került 
megépítésre, amelyekben részben 

horgászati, halászati, valamint a 
holtággal kapcsolatos kiállítási 
tárgyak tekinthetők meg, részben 
vendégek fogadására nyílik lehe-
tőség. Ez a projekt összecseng a 
vezetőség azon törekvésével, mi-
szerint igyekszünk a holtágat csa-

ládbaráttá alakítani. Ezen célkitű-
zés már megvalósult elemei, hogy 
közvetlenül a vízparton lehetőség 
van a parkolásra, valamint térítés-
mentesen a sátorozásra. Együttmű-
ködési megállapodás alapján a hor-
gászok és hozzátartozóik közvetle-

nül a horgászhelyre rendelhetnek 
meleg ételt, hűtött italt. Körben a 
tavon bográcsozó helyeket alakí-
tottunk ki, valamint asztalok, lócák 
biztosítják a kényelmes pihenést. 
Rossz idő esetén esőbeállók védik 
horgászainkat, vendégeinket. Az 
idei évben építettünk egy filagóri-
át, amely alatt kisebb társaságok is 
védelmet találnak. A vízterület egy 
része tagolatlan, egyenes szakasz, 
amely kiváló lehetőséget nyújt ver-
senyek rendezésére. Ez a terület 
mozgáskorlátozottak számára is 
megközelíthető. Reményeink sze-
rint a következő évben megvalósul 
az a projekt, amelynek részeként 
közvetlenül a vízparton lehetőség 
nyílik horgászaink és hozzátarto-
zóik számára kulturált zuhanyzók, 
WC-k építésére.

Sági István egyesületi elnök

Levelünkhöz mellékelve megküld-
jük a Napi Gazdaság újságban és on-
line változatában megjelent cikket. (A 
villantó.hu-n megtalálható.) Ezt feltét-
lenül érdemes elolvasni és a számunkra 
igen csak fontos megfogalmazásokat 
áttanulmányozni: „az agrártárca pedig 
a tavaly elfogadott halászati törvény 
módosításával újraszabályozná a tó-
gazdasági haltermelést, emellett a ter-
mészetes vizek rekreációs célú hasz-
nosítását a civil horgászszervezetekre 
bízná. 

Főszerepben az egyesületek, szö-

vetségek, közhasznú és nonprofit tár-
saságok.

Az ágazat fontos törekvései közé 
tartozik a hazai halfogyasztás mértéké-
nek növelése. Az igényeket kiszolgáló 
halmennyiséget azonban elsősorban a 
minőségi terméket előállító tógazda-
ságokban, precíziós akvakultúrákban 
előállított halak fedezhetik, míg a ter-
mészetes vizek részben vagy egészben 
önmegújuló halállománya főként rek-
reációs célokat szolgálhat. A horgászat, 
a horgászsport és a horgászturizmus 
fejlesztése olyan lehetőség, ami hazánk 

szinte minden területén adott. Ennek 
megvalósításában a civil horgászszer-
vezeteké (horgászegyesületek, hor-
gászszövetségek), valamint közhasznú, 
nonprofit társaságoké lesz a főszerep 
az FM szerint.

Mindezek a nyilatkozatban foglal-
tak egyértelmű bizakodásra adnak okot 
és fontos lenne a szándékok szerint 
a lehetséges vízhasznosítói pozíciókra 
alaposan felkészülni.

Fürész György
ügyvezető elnök Október 25-én hajnali háromnegyed 

kettőkor akadt horogra a holtág tör-
ténetének eddigi legnagyobb pontya, 
amelynek súlya 19,58 kg! A szerencsés 
horgász Fajó Roland, segítője Faze-
kas János volt. A két sporttárs és barát 
emberpróbáló körülmények között egy 
hetet töltöttek a vízparton, dacolva a 
napokig szakadó esővel, az orkán ere-
jű széllel, a hideggel. Végül elnyerték 
méltó jutalmukat, és mintegy fél órán 
át tartó kalandos fárasztást követően 

kiemelhették a kapitális méretű ha-
lat. A reggeli fényképezést követően 
visszaengedték éltető elemébe a hal-
matuzsálemet. Mindenki jól járt, a hal 
boldogan élhet tovább a holtágban, és 
a horgászok is életre szóló élménnyel 
gazdagodhattak. A maratoni horgászat 
során 14 db pontyot sikerült kifogni, 
amelyekből 5 db volt 5 kg fölötti. Gra-
tulálunk a szép fogáshoz!

Sági István, egyesületi elnök

Tisztségviselők
A MOHOSZ elnöke: dr. Szűcs Lajos.
Az országos szövetség öt alelnöke: 
Bokor Károly, dr. Dérer István, 
Fesztóry Sándor, Kozári Miklós, Láda 
Gáspár.
Az országos szövetség Felügyelő 
Bizottságának elnöke:  
dr. Nagy András.
A MoHoSZ Felügyelő Bizottságá-
nak tagjai:
Barabás Attila, Bobókné Vesztergom-
bi Edit, Bodnár János Lajos, dr. Fehér 
Jenő, Hidvégi Attila, dr. Várszegi Ernő.
Az országos szövetség Etikai és 
Egyeztető Bizottságának elnöke: 
dr. Kilényi Géza.
A MoHoSZ Etikai és Egyeztető  
Bizottságának tagjai: 
dr. Benkó Balázs, Gál Lajosné,  
Győrfi András, dr. Kopik Tibor,  
dr. Kovács Zoltán, dr. Miszkuly Miklós, 
Nagy Csaba, dr. Nagy Károly,  
dr. Petrik Orbán, dr. Vass Gábor. 

Fontos gondolatok az egyesületekről

Rekord pontyfogás a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon

Jubileumi 
süllő 
Az idén már ez 
az 50. süllő, amit 
Szakács Zsolt kifo-
gott a máriapócsi 
horgásztóból . A 
képen látható hal 
3,2 kg-ot nyomott. 
Gratulálunk! 
Természetesen 
valamennyi hal a 
fényképezés után 
visszahelyezésre 
került! 

Születésnapi ajándék
Igaz, hogy egyre kevesebb 
az aszályos év miatt a víz 
mennyisége Penyigén a 
Szenke tóban, de annál 
nagyobb az esély az ilyen és 
az ehhez hasonló szép fogá-
sokhoz. A felvételünkön a 
helyi „Zöld Nádszál” Horgász 
Egyesület tagja, Tóth János 
látható az általa fogott 7,7 
kg-os amurral. Ezzel a kép-
pel kívánunk neki 50. szüle-
tésnapja alkalmából hosszú 
életet és jó egészséget!



A Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.-Sz.-B. megyei 

Szövetsége december 5-én 
tartotta az idei év utolsó el-
nökségi ülését, melyre meg-
hívta a felügyelő bizottság 
tagjait is és  az ülést követő 
vacsorával és szerény aján-
dékkal köszönte meg egész 
évi munkájukat. 

Fesztóry Sándor köszöntötte az 
elnökség tagjait és többek között 
az alábbiakról számolt be:

A felnőtt tagságot tekintve 1 ezer 
fővel elmaradtunk a költségvetés-
ben tervezettől, viszont a tavalyi 
felnőtt létszámot elértük, sőt meg 
is haladtuk. Felnőtt létszámunk: 
11.040 fő, míg tavaly 10.592 fel-
nőtt tagunk volt. Ez 448 fő felnőtt 
tag növekedését jelenti!!

Ifi létszám esetén 300 fővel ter-
veztünk, ezzel szemben 230 ifi 

tagunk lett. A tavalyi évben 278 ifi 
tagunk volt. Ez mínusz 48 fő. 

Gyereklétszám: 1.088 fő, ez ta-
valy: 1.312 fő volt. Itt nagymértékű 
csökkenés mutatkozik: 224 fővel. 
Örvendetes, hogy a felnőtt létszám 
kismértékben ugyan, de elkezdett 
növekedni, de nagyon sajnálatos, 
hogy az ifi és gyerek horgászok 
létszáma folyamatosan csökken. E 
miatt már el is indítottunk egy 
programot, aminek a menedzsere 
Biri Imre, a rakamazi Cormorán 
HE. ifjúság felelőse. (Felhívás a 2. 
oldalon.) Minden egyesületet e-ma-
ilben megkerestünk a témában. En-
nek a lényege röviden, hogy: 

„Keress az egyesületednek egy 
vagy két általános iskolát! Vedd fel 
a kapcsolatot az iskola vezetésével, 
köss velük szóbeli, vagy írásbe-
li együttműködési megállapodást, 
mint civil szervezet. Igény szerint 
tartsatok figyelemfelkeltő előadást 

osztályfőnöki órákon, vagy más 
rendezvényeken! /Anyagot bizto-
sítunk hozzá. Továbbá Tavasztól 
szervezz az iskolának horgászver-
senyt, tanárok bevonásával szer-
vezz napközis „horgász-suli” tá-
bort 2-3 napban! Vizsgáztasd le a 
felkészült gyerekeket és adj nekik 
horgász igazolványt! Ha van rá le-
hetőséged, akkor a 2015-2016. tan-
évben indíts el egy horgász szak-
kört az iskolában.”

Eddig két egyesület jelentkezett 
a felhívásra, reméljük, minél töb-
ben csatlakoznak majd. 

Elmondta továbbá, hogy a terü-
leti jegyek bevételét illetően össze-
sen: 1,9 M Ft az elmaradás a terv-
hez képest. Még ha a napijegyből 
bejön 1 millió forint, akkor is kb. 
900 ezer forint hiányzik a terve-
zetthez képest. (Ezt a mai gazdasá-
gi helyzetben nem is annyira rossz 
eredménynek könyvelhetjük el.)

A beszámoló és hozzászólások 
után az elnökség az alábbi határo-
zatokat hozta:

18/2014. Az elnökség meghall-
gatta és tudomásul vette:

a.) az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról szóló beszámolót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat. 

b.) a 2015. évi egyesületi köz-
gyűlések előkészítésének felada-
tairól szóló tájékoztatást.

19/2014. Az elnökség megtár-
gyalta és elfogadta a 2015. évi 
munkatervet.

20/2014. Az elnökség meghall-
gatta és elfogadta a Víz-, Kör-
nyezetvédelmi és Halgazdálkodá-
si Szakbizottság beszámolóját a 
2014. évi munkáról, valamint a téli 
halvédelemmel kapcsolatos felada-
tokról szóló tájékoztatást

21/2014. Az elnökség megbízta 
a szövetség elnökét, hogy a me-
gyei horgászvezetők konzultációját 
2015. január 31-ére, vagy 2015. 
február 7-ére, vagy 2015. február 
14.-ére hívja össze, szakelőadókat 
is felkérve. Helye: Start Vállalat, 
Nyíregyháza, Bujtos út 32.

22/2014. Az elnökség hozzájá-
rult ahhoz, hogy a megyei szövet-
ség megvásárolja a jelenleg bérelt 
irodahelyiségét a MOHOSZ-tól 
bruttó 10 millió forint vételárért, 
amit 2 egyenlő részletben kell ki-
fizetni (2015. március 31-ig, és 
2016. március 31-ig). Továbbá 
hozzájárult ahhoz, hogy 2015. ja-
nuár 1-től 5 évig elidegenítési és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre 
az ingatlanra.

Évzáró, évértékelő ülést tartott az elnökség
10
2014. december

Villantó 3
2014. december

Villantó

Ezt a halat szinte kizárólag 
hideg téli estéken lehet 

fogni. Akkor, amikor a nor-
mális horgász otthon a jó 
meleg lakásban van. De azért 
van néhány elvetemült, aki 
horgászik ilyenkor is, ez egy 
külön műfaj: csak megszál-
lottaknak.

Ismertetőjegyek:
Nyúlánk, a feji részén fölülről, far-

ki részén oldalról lapított hal. Feje 
aránylag rövid, széles, orra közepesen 
hosszú, a szeme kicsi. Szája nagy, félig 
alsó állású, benne apró, hegyes fogak 
vannak. Alsó állkapcsáról egyetlen ba-
juszszál csüng. Két hátúszója közül az 
első rövidebb,  a második igen hosszú. 
Farkalatti úszója is nagyon hosszú. 
Hasúszói szokatlanul elöl, a toroktájon 
helyezkednek el. Pikkelyei nagyon ap-
rók, alig észrevehetők, mélyen és ke-
ményen ülnek a bőrben. Testének színe 
zöldesbarna, sötétebb márványozással. 
A nagyobb példányok hossza 40-50 
cm, ritkán 60 centi körüli. 

Fiatalabb korban a táplálékát első-
sorban fenéklakó gerinctelen állatok 
alkotják, a 20 cm fölöttiek viszont át-
térnek a ragadozó életmódra, s főként 
halakat fogyasztanak. 

Három-négyévesen válik ivaréretté, 
szaporodása decembertől februárig tart. 
A folyók és nagyobb tavak mélyebb 
részein ívik. Főként a fenéken tartózko-
dik. A menyhal alapvetően magányos 

hal, de ívása idején tömegesen mozog, 
így ha fogunk egyet, akkor majdnem 
biztos, hogy fogunk még. Fő tartózko-
dási helye az alámosott partok, vízben 
lévő gyökerek és ágak között, mélyvi-
zekben a zúgók alatt.

A menyus különleges hal, külön-
leges szokásokkal. Egyik érdekesség, 
hogy ún. nyári álmot alszik, csak akkor 
mozdul meg, ha 15 ºC alá csökken a 
víz hőmérséklete. Ilyenkor csapatokba 
verődik és felkészül az ívásra. A meleg 
vízben nem igazán táplálkozik, ezért 
fejlődése igen lassú a sok koplalás 
miatt. A lassú növekedése miatt 9-10 
éves korára éri el hazánkban a 40-50 
cm hosszúságot és 1-1,5 kg súlyt. Akár 

a 20 éves kort is megéri.  Hazánkban a 
rekord 3,56 kg volt. 

Több népies elnevezése is ismert 
ezért kutyahal, téliharcsa, méhal, mény-
hal, menyus, törzsökhal, nagyagyú hal, 
tarka meny(hal) megnevezéssel is lehet 
találkozni. A téli hideg hónapokban ak-
tív, de ez az életforma azt jelenti, hogy 
szálkamentes, kitűnő húsa és nagy-
méretű mája ellenére nem horgásszák 
intenzíven. A Magyar Haltani Társaság 
internetes szavazásán a 2013-as év ha-
lának választották meg. 

A leggyakoribb módszer a fenekező 
horgászat, de horgásszák még feeder-
bottal, tirolifás szerelékkel, úszós gör-
getéssel is. Iszonyatos módon képes 

benyelni a csalit, és a horogszabadítás 
ebből a halból nem egyszerű. A hal-
tartókba rakott menyhalak egymást fel-
falhatják! A legkisebb kifogható méret 
25 cm, a naponta fogható mennyiség 
3db lett sajnos az idei évtől.

október 22-én ülésezett a 
Halgazdálkodási Szak-

bizottság, a megyei horgász 
szövetség császárszállási 
horgásztanyáján, melyen ki-
értékelték a 2014. évi munkát.

A 2014. évben is a szakbizottsági 
munkánk jelentős részét, az össze-
vont ellenőrzések (halőrök,  rend-
őrök, polgárőrök  bevonásával), a 
vízpart rendben tartása és a halvéde-
lem tette ki. Januárban kezdtük a téli 
halvédelemre való felkészüléssel.

2014 áprilisában kaptunk egy 
figyelemfelhívást a vízügyi igaz-
gatóságtól, hogy a hidrometeoro-
lógiai körülményeket figyelembe 
véve fel kell készülnünk egy jelen-
tősebb aszály kialakulásának ve-
szélyére. Sajnos, már a 2013-as év 
második fele is csapadékszegény 
volt, 2014 első negyedévében pe-
dig szintén átlag alatt alakult a 
lehullott csapadékmennyiség. Így 
a víztározókat csapadékvízből, bel-
vízből vagy a folyókon kialakult 
árhullámokból sem tudta a vízügy 

feltölteni. Felhívta a figyelmünket, 
hogy a halállomány védelmének 
érdekében tegyük meg a kellő in-
tézkedéseket. 

Sajnos, a szövetség kezelésében 
lévő Halásztanyát is érintette ez a 
probléma, jelenleg nem horgász-
ható, nincs benne elegendő víz. 
A Holt-Szamosnak is volt olyan 
része, ahol a halőreink már nem 
tudtak csónakkal közlekedni, az 
alacsony vízszint miatt. Reméljük, 
hogy az ősz és a tél csapadékosabb 
lesz és megmerülnek, feltöltődnek 
vizeink. 

Tóth Sándor halőr hozzászólá-
sában elmondta, hogy: 30 éve nem 

láttam ilyen alacsonynak a Holt-
Szamost. A lencse és rucaöröm 
is elszaporodott, de mára már a 
90%-a eltűnt, lemerült. Ebben az 
évben egy országos halfelmérés 
is volt nálunk. Örömmel mondha-
tom, hogy a felmérés eredménye 
még engem is meglepett, ugyanis 
rengeteg hal van a vízben, állapí-
tották meg. Sőt azt is hozzátették, 
hogy az országban a legtöbb hallal 
rendelkező vizek közé sorolható. 
Találtak benne lápi pócot, csíkokat. 
Nagyon jó a halnevelő képessége 
ennek a víznek, az elmúlt évek 
telepítése érződik. Én úgy gondo-
lom, hogy kiemelkedő fogási ered-
ménynek kell látszania az idén a 
fogási naplók feldolgozása után. 

 Gura Mihály elnök

Kiemelkedő fogások várhatóak

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma Kiszabott bírság/fő

Holt Szamos

Jogosulatlan horgászat 9 10-20 ezer forint

3-4 botos horgászat 4 20-30 ezer forint

orvhalászat 2
106.720 Ft kártérítés,  
8 hó fogház 1 évre fel-
függesztett

Keleti főcsatorna jogosulatlan horgászat 12 20-30 ezer forint

Császárszállás
Jogosulatlan horgászat 1 15 ezer forint 

Helyi horgászrend  
megsértése

1 Területi jegy bevonva

Összesen: 29

A menyhal – Lota lota

benyelni a csalit, és a horogszabadítás 
ebből a halból nem egyszerű. A hal

Hozzávalók:
1/2 kg menyhal ●●

 1/2 liter napraforgó étolaj ●●

vagy sertés zsír 
só●●

3-4 evőkanál mustár ●●

2 fej fokhagyma ●●

 1/4 csomag Kotányi „halak ●●

fűszerkeverék” 
liszt●●

Elkészítés:
– a kibelezett és lenyúzott menyha-
lak fejét levágom, és vízben alapo-
san megtisztítom, majd kívül-belül 
besózom. 
– a fokhagymát nagyon apróra vá-
gom, 1 dl olajba teszem és hozzá-
öntöm a mustár és a fűszerkeveré-
ket, majd elkeverem, és a halakra 
öntöm. 
– 2-3 órára hűtőben hagyom a 
halakat
– felhevítem az olajat és a hűtőből 
kivett halakat, a fűszerkeverékkel 
kevert lisztben forgatom meg majd 
átsütöm. 
Jó étvágyat!

Menyhal sütve

Vágó ádám harcsája 74 cm, 
3 kg-os volt, november 3-án 
fogta

Pintér Istvánnak megvan a 
karácsonyi halászlébevaló: 
november 19-én akasztotta 
ezt a 3 kg-os pontyot

Vadkerti halak
November 23-án Kiss Bertalan fogta 

a Kraszna HE. Kirva lapos horgász-
taván ezt a szép csukát, mely  79 cm 
hosszú és 6 kg volt. A ragadozó fe-
nekezős készségen, kárász csali halra 
kapott. Kis szerencse is kellett a fo-

gáshoz, mert monofil előke és egyágú 
horog volt a szerelés. Berci jó helyre 
dobta a csalit, mert bedobás után azon-
nal jelentkezett a hal. A csuka mellett, 
2-3 kg-os süllőket is az ősszel fogtak 
tavunkban. Jakab János

Szerencsés csukafogás

A rakamazi 
Nagy-
Morotván 
kishallal 
fogta ezt a 12 
kilogrammos 
csukát Stomp 
Károly a 
napokban.   
Fotó: magánarchívum

2014. novem-
ber 19-én 
Szakács Zsolt 
a Máriapócsi 
Horgásztóban 
fogta ezt a pon-
tyot, melynek 
súlya 14,2 kg 
volt. A hal a 
fényképezés és 
mérlegelés után 
visszahelyezésre 
került a tóba! Hercku  géza tokhala Biriből



Horgász egyesületek figyelem!
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Fogási napló
Folytatás az 1. oldalról

Ha fogási napló leadási köte-
lezettségét nem teljesíti, akkor 
a következő évben nem válthat 
turista állami horgászjegyet. A 
fogási naplóba a hal becsült 
testtömeg adatait 0,5 kg pon-
tossággal kell beírni. A napi 
darabszám-korlátozás alá tar-
tozó halfajok testtömeg adatait 
egyedenként kell rögzíteni.

A HAL a karácsonyi asztal 
elmaradhatatlan fogása. Ennek 
egyik magyarázata, hogy amikor 
Jézus az apostolokat az emberek 
halászaivá tette, a hal egyúttal a 
megtért és megkeresztelt ember 
szimbóluma is lett. 

A hal motívum a kereszt mel-
lett az egyik legfontosabb jelen-
tésű, mivel nemcsak a feltámadt 
Krisztusban való hitet jelképezi, 
hanem mindazokat, akik követik 
Krisztust. 

Másrészt a karácsonyi halevés 
magyarázata a néphagyományban 
is megtalálható. A gyorsmozgású 
hal az új esztendőben hasonló 

haladásra serkenti az ünnepi asz-
talt körülülő családot, és a hal-
pikkelyek bőséget ígérnek a ház 
népének a következő esztendőre. 
Hasonló jelentése van az ilyen-
tájt fogyasztott babnak, borsónak, 
lencsének és máknak is.

A karácsonyi halevés szokása 
valamennyi európai keresztény 
országban elterjedt. Nálunk és 
a lengyeleknél a karácsony el-
maradhatatlan fogása a halleves. 
Oroszországban a lazaccal és ka-
viárral töltött palacsinta, a blini, 
a németeknél a pirítóssal tálalt 
kaviár, a svédeknél a lutfisk nem 
hiányozhat az ünnepi menüből.

Miért van a karácsonyi asztalon hal?

Növénytelepítés Bujtoson
Ősszel megtörtént a növények 

telepítése a Bujtosi-tó városköz-
pont felőli tórészletének partján. 
A NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai 19 db fát telepítettek, 16 
db cserjét ültettek el, és 110 db 
vízi- illetve évelő növény is díszíti 
immár a partot. 

Olyan dekoratív és változatos 
növényfajtákat igyekeztek válasz-
tani, amelyek illeszkednek a víz-
parthoz, ugyanakkor jól tűrik a 
kötöttebb talajt. A növénytelepítés 
közel 300 ezer forint értékű.

A tórészlet helyreállítása egyéb-

ként a tavalyi évben kezdődött el, 
azóta ütemezetten folyik. Idén a 
NYÍRVV Nonprofit Kft. elvégezte 
a partvonalrendezést, a nádkaszá-
lást, kialakítottuk a partvonalrézsűt 
és a koronaéleket. 

Az elkövetkezendő hetekben 
padokat, asztalokat és hulladékos 
szelencéket helyez el társaságunk 
a ligetben. A jövő évben tervez-
zük a sétányok teljes felújítását, 
megerősítve egy új, teherbíró ala-
pozó réteggel, új szegélykövekkel 
és vörös salakos burkolattal, illetve 
tovább gyérítjük majd a nádast.

Halőröket képeztek

Csatlakozzatok a „Horgász-suli” mozgalomhoz!
Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

– Cormorán Sporthorgász és Természetvédő Egyesület kezdeményezésére –
felhívja a megye horgász egyesületeit, hogy csatlakozzanak a „Horgász-suli” 

mozgalomhoz!
Célok:
–  az általános iskolások természet szeretetre, környezettudatos életmódra való 

nevelése;
–  a szabadidő eltöltésének e hasznos módjának megismertetése és megszerete-

tése a gyerekekkel;
–  egy kulturált és spotszerű, új horgásznemzedék kialakítása;
–  a horgász egyesületek utánpótlásának biztosítása.
Az egyesületek feladatai:
közelebbi feladatok:
–  Keress az egyesületednek egy vagy két általános iskolát!
–  Vedd fel a kapcsolatot az iskola vezetésével, köss velük szóbeli, vagy írásbeli 

együttműködési megállapodást, mint civil szervezet
–  Igény szerint tartsatok figyelemfelkeltő előadást osztályfőnöki órákon, vagy 

más rendezvényeken! (Anyagot biztosítunk hozzá.)
további feladatok:
–  Tavasszal szervezz az iskolának horgászversenyt és a legjobbakból válaszd ki az 

iskola 3 fős csapatát! (egy alsó tagozatos és egy leány legyen benne!)
–  Tanárok bevonásával szervezz napközis „horgász-suli” tábort 2-3 napban! 
–  Vizsgáztasd le a felkészült gyerekeket és adj nekik horgász igazolványt!
–  Ha van rá lehetőséged, akkor a 2015-2016. tanévben indíts el egy horgász szak-

kört az iskolában.
távolabbi feladat:
–  2015. év őszén a legjobb csapatok egy megyei szintű versenyen mérhetik össze 

tudásukat. 
A megyei szövetség vállalja: 
–  Egy kétnapos „Horgász-suli” tábor programjának kidolgozását. 
–  Egy Powerpoint –s tájékoztató vázlatának kidolgozását.
–  Egy horgász szakkör tematikájának kidolgozását.
–  Lehetőségek függvényében a mozgalom anyagi támogatását.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Jelentkezési lehetőség: Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége
E-mail cím: szabolcs.megyeihorgász-sz@t-online.hu Telefon/Fax: 42/411-372

Fesztóry Sándor sk. ügyvezető igazgató

A Megyei Közhasznú Hor-
gász Szövetség 2014. 

november 15-én társadalmi 
halőri képzést tartott 30 fő 
részvételével.

Szövetségünk magára vállalta a 
tanfolyam megszervezését, mert 
a NÉBIH honlapján megtalálható 
tananyag tanfolyam nélkül elég ne-
hezen sajátítható el.  A vízkezelők 
törvényi kötelezettsége, hogy ez 
év december 31-ig halászati őrö-
ket, társadalmi halőröket bízzanak 
meg vízterületük őrzésére. Minden 
10 ha-nál nagyobb, de 50 ha-nál 
kisebb nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterületen a jogosult köte-
les legalább 5 fő társadalmi halőr, 
vagy 1 fő halászati őr foglalkozta-
tásával, vagy megbízásával eleget 
tenni a halgazdálkodási vízterület 
halállományának és élőhelyének 
megőrzéséről. Továbbá a horgász-
vizsga bizottság tagja az a személy 
lehet, aki legalább társadalmi hal-
őri vizsgával rendelkezik.

Előadások
A tanfolyam reggel 9 órától 16 
óráig tartott, a hallgatók délben 
meleg ebédet kaptak.  A képzés 
munkavédelmi ismeretekkel indult, 
melyet Méhes Ernő munkavédelmi 
szakember tartott. A továbbiakban 

a szövetség ügyvezető igazgatójá-
val, Fesztóry Sándor hal védelmé-
ről szóló törvényt boncolgatta, va-
lamint elsősegélynyújtásról tartott 
előadást. 

Még ebéd előtt néhány érdekes 
intézkedéstechnikai fogást mutatott 
be Prekub Zsolt rendőr őrnagy egy 
önkéntes bevonásával. Délután jogi 
ismeretekről tartott előadást dr. Sza-
bolcsi József nyugalmazott bíró, ezt 
követően a hajózás szabályairól és 
a vízi mentésről Gere István rendőr 
őrnagytól kérdezhettek a hallgatók. 
A tanfolyam Fesztóry Sándor elő-
adásával zárult, mely a hazai hal-
faunáról, halfaj ismeretéről szólt.

Levizsgáztak
2014. december 4-ére a halászati 
felügyelő úr meghirdette a társa-
dalmi halőri vizsgát. A vizsga 2 
részből állt, halfelismeréssel in-
dult, akinek ez nem sikerült nem 
folytathatta a teszt írásával. Saj-
nos 3 résztvevőnek nem sikerült 
felismernie a 20 halfajt, így ők 
újra próbálkozhatnak. Az ország-
ban egyedülálló módon megyénk 
büszkélkedhet két női társadalmi 
halőrrel, ugyanis a szövetség ügy-
intézői a tanfolyam elvégzése után 
sikeres vizsgát tettek. Erre első-
sorban a horgászvizsgáztatás miatt 
volt szükség. 

A kárász általam kedvelt sü-
tési módja. A lényeg: a fűsze-
rezése (természetesen az irdalás 
után) – delikát, bors, fokhagyma 
(krém vagy összezúzva,bedör-
zsölve) –, aztán paprikás lisztbe 
forgatás következik, s végül bő 
olajban kisütni!

Sült kárász 
Iglai módra

Az ünnepek alatt a szokásoknak 
megfelelően bizonyára sokan ké-
szítenek valamilyen halételt, re-
mélhetőleg saját zsákmányból. S 
most itt a csukaszezon.

Ha nem a mélyhűtőből vesszük 
elő a konyhakész zsákmányt, ak-
kor legelső a hal megtisztítása. A 
csukát kaparás helyett a pikkelyek 
levágásával lehet a legszebben, 
legtisztábban lepikkelyezni. Egy 

nagyon éles kés segítségével, csí-
konként hámozhatjuk le csukánk-
ról a szép, tarka öltözetét. 

Az epével különösen vigyáz-
zunk! Ha üres a csuka gyomra, 
akkor rendszerint telt, sárgászöld 
zsákocska a májhoz tapadó epe-
hólyag. Ha éppen friss zsákmányát 
emészti a rabló, akkor nem olyan 
feltűnő az epéje, de mindenképpen 
nagyon óvatosan fejtsük le, ki ne 
fakadjon! 

Hacsak nem egyben sült csukát 
készítünk, akkor érdemes a halat 
kifilézni, a közismert módon. Ha 
teljesen szálkamentessé szeretnénk 
tenni a halhúst, akkor a bőrére 
fektetett szeletet sűrűn irdaljuk be. 

Igazán tökéletes szálkamentesítés 
„ttamas” módszere (ő gyakori fó-
rumlátogató volt korábban), amit 
szívből ajánlok a haladóknak, és 
a türelmes embereknek. Az eljárás 
lényege, hogy a háti részen húzódó 
Y szálkasort egy csíkban kimets-
szük a húsból. 

Jó sűrűn irdaljuk be!
Benyhe János

Csukaszezon
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Az életmentő horgász
Halak lubickolnak a fürdőkádban. Az 
egyik nagyon vidám. Megkérdi a társa:
– Hát te minek örülsz annyira?
– Életemben először tiszta vízben úsz-
kálhatok. 

***

Horgászok beszélgetnek:
– Tudjátok ki volt minden idők legirigy-
lésreméltóbb horgásza?
– Ki?
– Noé apánk. Mert neki csak le kellett 
ülnie a bárkája végébe, és annyit hor-
gászhatott, amennyit akart.
– Te csak azt gondolod – szállt vele vi-
tába egyik társa. – Hiszen összesen két 
gilisztája volt. 

Horgászhumor

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.   

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Így lehet legszebben pikkelyezni 
a csukát

Felbontáskor az ikra és tej mel-
lett érdemes a májat is meg-
menteni, mert igazi ínyencfalat!

tési módja. A lényeg: a fűsze
rezése (természetesen az irdalás 
után) – delikát, bors, fokhagyma 
(krém vagy összezúzva,bedör

Sült kárász 
Iglai módra

„Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek

hogy emberek lehessetek!” 
(Wass Albert)

Hozzávalók:
80 dkg pontyfilé, 
5 dkg sütőmargarin, 
20 dkg gomba, 
2 dl vörösbor, 
1 evőkanál Worcestershire mártás

A pontyfiléket megmossuk, 
konyhai papírtörlővel szárazra 
töröljük. Beirdaljuk, és sóval be-
dörzsöljük. A gombát megtisz-
títjuk, megmossuk, és szeletekre 
vágjuk. A sütőt 180 fokra (gázsütő 
2. fokozat) előmelegítjük. Tűzál-
ló tálat kivajazunk, belefektetjük 
az előkészített pontyfiléket, mellé 
szórjuk a gombát, ráöntjük a vö-

rösbor felét, 
és felöntjük 
annyi vízzel, 
hogy ép-
pen ellepje. 
Alufóliával 
letakarjuk. 
Betesszük a 

sütőbe, és kb.30 perc alatt megpá-
roljuk. Amikor a hal megpuhult, 
óvatosan kiszedjük. A gombával 
együtt előmelegített tálra tesszük. 
A megmaradt léhez hozzáöntjük 
a maradék bort, Worcestershire 
mártást, és jól beforraljuk, majd 
a mártással leöntjük a halat. Bur-
gonyaropogóssal tálaljuk.

Vörösboros pontyfilé

IglAI 
JáNoS, 
nem 
csak a 
halfo-
gásban 
jeleske-
dik, de 
szívesen 
áll a 
bogrács 
mellé is

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 2013. 

évi adójuk 1%-át a Sporthorgász 
Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei 

Közhasznú Szövetsége számára 
ajánlották fel. A befolyt 118.489 

Ft-ból a Villantómagazin horgász-
újság kiadási költségét egészí-

tettük ki. 1%-os felajánlásukat a 
jövőben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk: 
19207119-1-15
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Halőri 
képzés 
A Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség 
2014. no vem ber 
15-én társadalmi hal-
őri képzést tartott 30 
fő részvételével./2.

Fesztóry Sándor az egyik 
alelnök. A Magyar Országos Hor-
gász Szövetség november 28-i tisztújító 
választmányi ülésén új társadalmi 
vezetést választottak a megyei, terü-
leti horgász szövetségek képviselői. A 
2015-2019 közötti ciklusban a MOHOSZ 
elnökének dr. Szűcs Lajost, alelnökeinek 
Bokor Károlyt, dr. Dérer Istvánt, Fesztóry 
Sándort, Láda Gáspárt és Kozári Miklóst 
választották meg. Az új vezetés komoly 
feladatok elé néz, mivel 2015-ben az 
állami tulajdonú vízterületek halgazdál-
kodási haszonbérleti pályáztatása kerül 
sorra. A horgászszervezetek jelenleg 33 
ezer hektár vizet hasznosítanak a hor-
gászható mintegy 140 ezer hektárból./3.

Ismét közeledve az évvégé-
hez akaratlanul is egyfajta 

összegzést készít az ember 
az elmúlt esztendőről, mér-
legre teszi mindazokat a jó és 
rossz dolgokat, amik tágabb 
és szűkebb értelemben hatás-
sal voltak az életére. 

Számomra fájdalmasra sikeredett 
ez az év, de engedjétek meg most 
ne a személyes magánügyeimmel 
foglalkozzam, hanem a horgászkö-
zösség szempontjából értékeljem a 
2014-es esztendőt. 

Ebből a szempontból sokkal töb-
bet nyomnak a latba a pozitív ered-
mények abban a bizonyos serpenyő-
ben, hiszen mind a megyei horgász 
szövetség életében, mind a megye 
és az ország horgásztársadalmának 
az életében pozitív folyamatok in-
dultak el. Először is újra növeke-
désnek indult a horgászlétszám, és 

ez bizakodásra adhat okot a jövőre 
nézve is. Vagy például itt kell meg-
említenem azt is, hogy egy kö-
zelgő rendelet-módosítás értelmé-
ben 2016-tól teljesen megszűnhet 
a kereskedelmi célú halászat a ter-
mészetes vizeken. Azt gondolom, 
ezzel a jogszabály módosítással si-
kerül meggyőzni még a kétkedőket 
is arról, hogy igenis létezik a hor-
gászoknak hatékony és szervezett 
érdekképviselete Magyarországon, 
úgy hívják, hogy MOHOSZ! 

Az elmúlt évtizedekre visszate-
kintve kijelenthetem, hogy a hor-
gásztársadalom soha nem állt ilyen 
jól az érdekérvényesítés területén, 
mint napjainkban. A mostani fo-
lyamatokat látva él bennem a re-
mény, hogy a pozitív lendület nem 
fog megtörni és olyan hozadékai 
is lesznek megyénkre nézve, mint 
a nagy természetes vizek horgász-
kezelésbe vonása! 

Ebbe az irányba mutatnak az or-
szágos szövetség életében bekövet-
kezett változások is. A november 
végén lezajlott tisztújítással olyan 
elnökséget sikerült választani, töb-
bek között az egyik MOHOSZ alel-
nök, Fesztóry Sándor személyében, 
akinek feltett szándéka a természe-
tes vizek hasznosítási formájának 
az átstrukturálása a horgásztársada-
lom javára. 

A magam részéről kívánok neki 
ehhez kitartást és jó egészséget, 
Önöknek pedig Kedves Horgász-
társaim halfogásban gazdag Boldog 
Új Évet, és Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket!

Virág Imre 
elnök 
és a Megyei 
Horgász 
Szövetség  
Elnöksége 

Békés, boldog, 
halfogásban gaz-
dag új évet kíván 

minden kedves 
horgásztársnak 
a Sporthorgász 

Egyesületek 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetsége

Fogási napló
Horgászok Figyelem! 

Kedves Horgásztársak!
2015. február 28 a fogási 

napló leadásának határideje! 
Kérjük, hogy a fenti időpon-
tig a fogások és a horgászattal 
eltöltött napok számának ös-
szesítése után naplójukat jut-
tassák el egyesületeikhez, ahol 
további összesítésre kerül. 

A leadásról igazolást kap-
nak. Igazolás kiadása nem 
szükséges abban az esetben, 
ha a horgász nyilatkozik, 
hogy e szervezetnél kívánja 
állami horgászjegyének érvé-
nyességét meghosszabbítani, 
vagy új állami horgászjegyét 
kiváltani.

A határidőn túl, vagy hi-
básan kitöltött fogási napló 
leadásával egy időben is kiad-
hatja az állami horgászjegye 
az egyesület, ebben az esetben 
az állami horgászjegy díja a 
mindenkori díj kétszerese. 

A turista állami horgász-
jegyhez kiadott fogási nap-
lót a turista állami horgász-
jegy érvényességének lejártát 
követő 30 napon belül kell 
megküldeni a NÉBIH-nek. A 
turista állami horgászjeggyel 
rendelkező személy e kötele-
zettségét az online értékesítési 
rendszeren keresztül is telje-
sítheti.

Folytatás a 2. oldalon

Minden orsóból

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk!

Az akció a készlet erejéig érvényes! Részletek az áruházban!

Ruházatból

Minden horgászbotból

Vajon fog végre

nekem valamit?

Kedves Horgászbarátaim!




