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Vízkezelők 
adatai

A megyei vízkezelő egyesü-
letek pontos adatairól adunk 
tájékoztatást a lapunk 6-7. 
oldalán. Itt az érdeklődők 
megtudhatják a horgászvíz 
pontos nevét, az egyesület 
elérhetőségét és az éves-, illet-
ve a napijegyek árait. A táblá-
zat emellett más információt 
is tartalmaz, pl. szállás, sátra-
zási lehetőségeket stb. /6-7.

Horgászkezelés-
ben a tIsZA!!!
Lapzártakor érkezett a hír, 

hogy hosszas tárgyalás után 
horgászkezelésbe került a 
Tisza! – Legalábbis a Záhony-
tól a Tiszadobi megyehatá-
rig terjedő szakasza. Jó hír a 
megyebeli horgászok számára, 
hogy április 8-án egy, többol-
dalú megállapodás jött létre a 
MOHOSZ, a Szabolcsi Halá-
szati Kft. és a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség között 
– emelete ki Fesztóry Sándor, 
a megyei Horgász Szövetség 
ügyvezető igazgatója. /2.

1% Ezúton köszönjük meg azoknak a horgásztársaknak, 
akik 2014. évi adójuk 1%-át a megyei horgász szövet-
ség számára ajánlották fel. A befolyt 172.968 Ft-ból 

környezetvédelmi feladatokat oldottunk meg (klórmészvásár-
lás), továbbá a horgásznaptár nyomdai költségének kiegészíté-
sére fordítottuk. 

1%-os felajánlásukat a jövőben is szívesen vesszük:
Adószámunk: 19207119-1-15.

Horgászvizsga
Az első horgászvizsgák március 

16-tól indultak. A vizsga menete 
nem változott, előtte 3 nappal a 
vizsgára jogosult egyesületeknek a 
szövetségünknek le kell jelenteni a 
névsort. /4.

Oláh Péter téli harcsája

RekoRdfogások

– 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

A Víz VIláGNApjA tisztele-
tére egész napos rendezvényt 
tartottak a Rakamazi Erzsébet 
Királyné Általános Iskolában. A 
Horgász-suli program részeként 
az iskola felkérésére horgászok 
is aktívan bekapcsolódtak a 
programba. /5.

KoNzultácIó. Régen látott létszámban jelentek meg a horgászok, a megyei Horgász Szövetség által szer-
vezett, a 2016. évet útjára indító februári konzultáción. /3.

Tizennégy ponty. Ezt a 2 db 3,5 kg-os pontyokat Sza-
bados János újfehértói lakos fogta Császárszálláson február 20-án. 
Előző nap még sikeresebb volt, akkor az éjjel-nappali horgászaton 
összesen 14 db pontyot akasztott.  

A bujtosi horgászok gereblyét, lapátot ragadtak 
bot helyet, hogy szebbé varázsolják kedvenc vízük környékét.

Székelyi 
hírek. 
Bene Gábor 
társaival több 
napot töltött 
el Özetanyán. 
Lapzártánkig 23 
halnál tartottak 
164 kiló öss-
zsúllyal.

A tókaszájával Borbély Mihály, a rakamazi HE elnöke 
Nyíregyházán, a Bujtosi tavaknál végzett a nádvágással.

Harcsa-
fogás.  
Március 30-án 
déli 12 órakor, 
20 perc fárasz-
tás után, fogta 
Jakab Mihály, 
a Császárszál-
lás HE tagja a 
Császárszállás-
Oláhréti víztá-
rozóból ezt a 
szép példányt. 
A harcsa hossza: 
165 cm, súlya: 
25 kg. Csaliként 
tenyérnyi kárászt 
használt a ruti-
nos horgász.

A megyei horgászlétszám alakulása
tag 2014. év 2015. év Változás 
felnőtt 11.041 fő 11.200 + 159 fő 
ifjúsági 230 fő 203 - 27 fő
Gyermek 1.198 fő 1.211 + 13 fő
A megyei horgászlétszám 2015. évben kis mértékben ugyan, de nőtt. 

Tiszadobi alkotó „kreatív” kezek
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Mezei szil a 2016-os év fája

Horgászegyesület a lakos-
ság szemléletformálásáért

2016. évi versenynaptár tervezet
Budapest, 2016. január 18. 

– Az Országos Erdészeti 
Egyesület éves szavazásán 
az egyik legsokoldalúbban 
felhasználható fafajunk, a 
hajdanán szent faként is 
tisztelt mezei szil győzedel-
meskedett, és lett a 2016-os 
év fafaja. 

Az Év Fája kezdeményezés célja 
a figyelemfelkeltés és a megóvás, 
olyan fafajok előtérbe helyezése, 
melyeknek komoly erdészeti jelen-
tőségük van, ám a figyelem mégis 
elterelődött róluk.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület 20 éve indította útjára az 
Év Fája mozgalmat. A mezei szil 
Európa nagy részén őshonos fafaj, 
magas hőigénye miatt elsősorban 
a sík- és dombvidékeket kedveli, 
emiatt középhegységekben csak az 
alacsonyabb régiókban található 
meg. Jellemző élőhelye a kemény-
fás ligeterdő, ahol a kocsányos 
tölggyel, a magyar kőrissel és a 
vénic-szillel alkot állományokat. 
Magassága akár a 30 métert is 
elérheti. Rendkívül kemény, rugal-
mas, nehezen hasadó és szívós 
fáról van szó, mely tulajdonságai 
miatt a mezei szil hajóácsolásra, 
víz alatti építkezésre és – a tölgy-
fával vetekedve – épületfának is 
kiváló. Kocsigyártók, asztalosok, 
tímárok és csőkészítők is szívesen 

dolgoztak vele, s belőle, de népi 
gyógyászatra is alkalmazták, míg 
lombja kérődző állatoknak szol-
gált takarmányul. A mezei szil a 
csonkolásokat könnyen regenerál-
ja, jól sarjad tuskóról és gyökérről 
is, a szomszédos egyedek gyöke-
rei gyakran összenőnek, amelyen 
keresztül tápanyagcserét tudnak 
véghezvinni. Ezért van az, hogy 
a kivágott egyedek tuskói gyakran 
tovább élnek.

Ám bármennyire is szívós, a 
hazai szilfajok közül a legjobb 
regeneráló képességgel rendelke-
ző fáról van szó, a mezei szil, ez 
az igen fontos és hasznos faj, a 
szilfavész miatt napjainkra Euró-
pa-szerte visszaszorult. Az 1918-
ban megjelent, majd az 1960-as 
években Észak-Amerikából sajná-
latosan ismét visszakerült szilfa-
vész megtizedelte az európai szil-
fajokat, melyek közül legjobban 
a mezei szilt sújtotta. A kórokozó 
gombája a fatest edényeit tömi 
el, aminek következtében a víz 
és az ásványi sók szállítása nehe-
zebbé, vagy teljesen lehetetlenné 
válik. A megtámadott szil egyede-
ken így először hervadásos tünetek 
jelentkeznek, majd gallyak, ágak 
pusztulnak el, és végül maga a fa 
is. Ez a problémakör is rávilágít 
arra, hogy az idegenből bekerült, 
invazív fajok mennyi gondot okoz-
hatnak őshonos növény- és állatfa-
jaink esetében.

A 2016-os Év Fájának választott 
mezei szil a magyar táj eltűnő 
félben lévő, egykor igen megbe-
csült eleme, mely megőrzése és 
ápolása fontos erdészeti feladat. 
Eötvös Károly a szilt egyenesen a 
magyarság nemzeti fájának tekin-
tette, mivelhogy „ezer falu, város, 
halom, dűlő, határrész viseli a 
Szilas és Szilágy nevet. S ahol 
ez a név van: ott magyar lakik, 
ott magyar telepedett meg ezer év 
előtt.”

Forrás: Internet

2015 decembere és 2016 már-
ciusa között „A kreatív újrahasz-
nosítás és helyes hulladékkezelési 
eljárások népszerűsítése Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében” című 
pályázat keretein belül számos 
szemléletformáló tevékenységet 
valósított meg a tiszadobi Tisza-
virág Horgászegyesület. Az egye-
sület célja az volt, hogy a lakosság 
körében népszerűsítse a szelektív 
hulladékgyűjtést, a helyes hulla-
dékkezelési eljárásokat, valamit 
a kreatív, házi újrahasznosítást. 
Ennek érdekében háromfordulós, 
megyei vetélkedőt hirdettek álta-
lános iskolások számára „Szelek-
tálós vagyok!” címmel, a Bodrog 
Egyesület közreműködésével. Az 
első két forduló levelezős rend-
szerrel zajlott, a harmadik forduló-
ra, vagyis a döntőre Tiszadobon, a 
Réti Mátyás Faluházban került sor 
2016. március 19-én. 

Az egyesület minden hónapban 
rendezett műhelymunkákat is, 
melyeken bárki részt vehetett. Az 
előzetesen összegyűjtött, újrahasz-
nosítható hulladékokat a foglalko-
zásokon gondolták és keltették újra 
életre, és készítettek belőlük deko-
ratív, rendhagyó használati tár-
gyakat. A műhelymunkák nagyon 
jó hangulatban teltek, kicsik és 
nagyon együtt alkottak, tanultak és 
tanítottak, igazán szép példája volt 
ez a különböző generációk közötti 
híd megteremtésének. 

Ezen túl a lakosság körében házi 
versenyt is hirdettek a témában. 

Bárki nevezhetett, a kikötés annyi 
volt, hogy hulladék-alapanyagból 
készüljenek a munkák. Nagyon 
kreatív és példaértékű alkotá-
sok születtek textilből, papírból, 
műanyagból, üvegből, fémből, 
melyekből érdemes ötletet merí-
teni. A vetélkedő napján került 
sor az eredmény kihirdetésére is, 
valamint a műhelymunkák és ver-
senyre beérkezett tárgyakból álló 
kiállítás megnyitójára is. A díjazot-
tak között voltak a tiszadobi Nap-
sugár Óvoda csoportjai, valamint 
a Tiszadobi Nyugdíjas Baráti Kör 
Egyesület is.

A projekt alatt összegyűjtött jó 
gyakorlatokból, tapasztalatokból, 
valamint a szelektív hulladékgyűj-
téssel, helyes hulladékkezelési 
technikákkal kapcsolatos ismere-
teket csokorba gyűjtve „kREatív 
kezek” címmel kiadásra került egy 
„kisokos” füzet is. A horgászegye-
sület reményei szerint a kiadvány is 
hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság 
környezettudatossága formálódjon, 
a hulladékkezeléssel kapcsolatos 
gyakorlatai javuljanak. 

„Bízunk benne, hogy törekvé-
seinkkel elértük a céljainkat: tenni 
egy lépést az élhetőbb, környe-
zettudatosabb, tisztább jövő felé, 
hidat teremteni a különböző gene-
rációk között, és közösséget épí-
teni szeretett kisfalunk, Tiszadob 
lakosai számára minőségi és baráti 
rendezvények szervezésével.”

Oláh Eszter
Képösszeállítás a 12. oldalon

A 2015. december 31-i FM kije-
löléses döntése az országban több 
mint 400 (2015. december 31-én 
lejáró hasznosítási ciklusú) hal-
gazdálkodási vízterület esetében 
egységesen 2030. 12. 31. napjáig 
biztosította a MOHOSZ halgazdál-
kodási haszonbérleti jogát, illetve 
a további állami tulajdonú vizekre 
is általánosan lehetővé tette azt. A 

MOHOSZ az érintett vizek hasz-
nosítása és hasznosítói esetében a 
legtöbb esetben előzetesen kikérte a 
helyi önkormányzatok véleményét 
is. A már meghozott szövetségi dön-
tések a www.mohosz.hu weblapra, 
a „Vízterületek” rovatba folyamato-
san (24 órán belül) felkerülnek. 
A Sz.-Sz.-B. megyei vizek eddig itt 
fellelt adatai:

Az amatőr horgász 
Az amatőr horgászt megkérdik, 

fogott-e már életében valamit. Így 
felel: 

– Még nem, de ennek a tónak az 
összes halát úgy megszelídítettem 

már, hogy mind a horgomról esznek.

Mind én fogtam! 
– Nézd meg édesem ezeket a remek 

halakat! Mind én fogtam! 
– Csak ne akarj becsapni! A 

szomszédasszony látta, hogy a 
halkereskedőnél jártál!

– Ott bizony! Olyan sokat fogtam, 
hogy kénytelen voltam eladni egy 

részét.

pony csontváz 
A horgász kapásra várva ül a tó 

partján. Egyszer csak megmozdul az 
úszó. 

– Hohó, kapásom van! – pattan fel és 
veszett iramban kezdi tekerni a damilt. 
Meglepetten látja, hogy a horog végén 

csak egy ponty csontváza fityeg.
– A fenébe is! Úgy látszik, megint 

túlságosan megrántottam! 

Horgászhumor

A hArIS
Fürjszerű megjelenésű, de 

annál nagyobb, körülbelül bal-
káni gerle méretű, 27–30 cm-es 
testhosszú madár (német neve, 
a „Wachtelkönig”, „fürjkirály”-t 
jelent). Feje közepesen nagy, cső-
re vaskos, erőteljes, függőleges 
ék alakú. Nyaka hosszú és vastag. 
A hím és a tojó hasonló megje-
lenésű. Farka rövid, alig lóg túl 
a szárnytollak csúcsán, és mivel 
színezete megegyezik a hátéval, 

úgy tűnik, mintha a madárnak 
nem is lenne farka. Lábai és ujjai 
a test méretéhez képest hosszúak 
és erőteljesek.

ÉlőhElyIGÉNy
Alapvetően a magasabb, sűrűbb 

növényzetű nedves rétek, kaszá-
lók, folyómenti területek és tópar-
ti laposok madara. Különösen 
kedveli az olyan magasfüvű üde 
gyepeket, melyeket kisebb-na-
gyobb bokorcsoportok tarkítanak. 
Csapadékosabb években belvizes 
területeken ott is költhet, ahol 
egyébként nem fordul elő, illetve 
megfelelő élőhely hiányában szán-
tók növénykultúráiban is fészkel-
het. Nem ragaszkodik a sík vidéki 
élőhelyekhez, hegyvidéki réteken 
is költ. Vonulási időben árokpart-
okon, a mezőgazdasági táblákat 
szegélyező gazosokban, szántóföl-
di kultúrákban is előfordul.

2016 év madara – a haris
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Átadott vízterületek

Ssz: Megye: halgazdálkodási 
vízterület neve, 
szakasz és/vagy 
szelvény megjelölése 
(folyóvíznél): 

Víz 
típusa: 

területe 
(ha): 

régi 
víztérkód: 

Új 
víztérkód: 

régi 
halgazdálkodási 
hasznosító: 

tulaj do-
nos: 

Új 
haszonbérlő 
és a 
haszonbérlet 
kezdete: 

Új alhaszonbérlő 
(halgazdálkodási 
hasznosító) és az 
alhaszonbérlet 
kezdete: 

Új haszon-
bérleti 
időszak 
vége: 

363. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Harangodi víztározó víztározó 100,00 000071 15-011-1-1 Szabolcs  
Halászati Kft. 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

közvetlen 
hasznosítás 

2030.12.31. 

364. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Császárszállási II. 
víztározó 

víztározó 210,00 000075 15-015-1-1 Szabolcsi 
Halászati Kft. 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

közvetlen 
hasznosítás 

2030.12.31. 

365. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Vajai-víztározó víztározó 52,00 000099 15-038-1-1 

Szatmárvidéki 
Horgász és 
Természetvédelmi 
Egyesület 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

Szatmárvidéki 
Horgász és 
Természetvédelmi 
Egyesület 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

366. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Császárszállás-Oláhréti 
víztározó 

víztározó 43,00 000107 15-046-1-1 SHE Szabolcs 
MKSZ 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

367. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Keleti (Lápi) csatorna csatorna 3,00 002086 15-118-1-1 Rákóczi Halászati 
Szövetkezet 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

368. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Eperjeske Horgásztó 
holtág 

mentett 
holtág 

51,00 002093 15-125-1-3 Rákóczi Halászati 
Szövetkezet 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintet-
tekkel közli.

VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

Időpont Megnevezés helyszín Nevezési díj

04.10. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos

Felnőtt: 
3.000 Ft
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 
2.000 Ft

04. 24.
Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft

05. 08.
Megyei 
Csapatbajnokság

Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza-kupa
később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05. 22.
Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft

06.05.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Rakamazi Nagy 
Morotva

Fn: 3.000 Ft
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 
2.000 Ft

06. 26.
Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny 
Holt Tisza 

3.000 Ft

07.16.-17. OHCSB Szeged Maty-ér

08. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08. hó
Fogyatékkal 
élők megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

08. 21.
Tisztségviselői 
horgászverseny

Nyírbátor, Széna-réti tó
12.000 Ft/
csapat

08. 26-27. 
hó

XXI. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Magyarország Meghívásos

09.04.
Szűcs Attila 
Emlékverseny

Tímár, Tiszapart Nevezéses

09.30.
(péntek)

„Horgász-suli” 
mozgalom
Megyei versenye

Rakamazi Nagy-
Morotva

Meghívásos

10-11. hó
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kenderáztató 4.000 Ft/fő

Folytatás az 1. oldalról

A Megállapodás lényege, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft. 
lemond a halgazdálkodási jogá-
ról a horgász szervezetek javára, 
így az ország természetes vizei-
nek jelentős részéhez hasonlóan 

horgászcélú halgazdálkodás kez-
dődhet ezen a kiemelt jelentősé-
gű vízterületen is – tudtuk meg 
Fesztóry Sándortól, a megyei 
Horgász Szövetség ügyvezető 
igazgatójától, aki a többoldalú 
Megállapodás egyik megálmo-
dója volt. 

A megyei igazgató röviden összegezve elmondta: a felek meg-
állapodtak abban is, hogy a halgazdálkodási jogot és az ezzel járó 
feladatokat a jövőben a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. Megyei 
Szövetsége fogja gyakorolni, de a vízterület őrzésébe a Halászati 
Kft. továbbra is besegít. A jövőben tehát a Tiszán és holtágain kikap-
csolódni vágyók a Megyei Horgász Szövetség által kiadott területi 
engedélyeket vásárolhatják meg, természetesen változatlan áron, akár 
a korábban megszokott helyeken és forgalmazóknál. A Szabolcsi 
Halászati Kft.-től és bizományosaitól korábban megvásárolt engedé-
lyek továbbra is érvényesek!

Horgászkezelésben
a tIsZA!!!

A MEGVáSárolt ENGEdÉlyEK toVáBBrA IS ÉrVÉNyESEK



A rendelet szerint ettől az évtől 
több helyen kíméleti területet kell 
kijelölni a vizeken, így a Tiszán és 
a Bodrogon is, melynek célja, hogy 
biztosítsa a halak zavartalan ver-
melését és szaporodását. A területi 
engedélyekben feltüntetett kímé-
leti szakaszok kijelölésénél a víz-

kezelők véleményét is figyelembe 
vették. A Szabolcsi Halászati Kft., 
mint a Tisza és a Bodrog területi 
jegyeinek kiadója és forgalmazója 

a napijegyek forgalomba hozatali 
helyein egy hirdetménnyel tette 
közzé a Tiszán és a Bodrogon kije-
lölt kíméleti területeket! A kíméleti 

területek  határvonalának pontos-
ságáról mindenki a horgászat hely-
színén köteles meggyőződni. (Ha 
van saját GPS készüléke, akkor a 
megnézi a megadott koordinátá-
kat.) Aki a tilalmat megszegi, több 
százezer forintos bírságra és rend-
őrségi eljárásra számíthat.
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Volt miről beszélni a konzultáción

Elhalasztott alapszabály-módosítás

Új kíméleti területek
Régen látott létszámban 

jelentek meg a horgá-
szok, a megyei horgász 
szövetség által szervezett, a 
2016 évet útjára indító kon-
zultáción.

A rendezvényen 112 fő vett részt, 
és a horgászegyesületek képvisele-
tében megjelentek az alábbiakról 
kaptak tájékoztatást. Virág Imre 
elnök megnyitója után Fesztóry 
Sándor, a szövetség ügyvezető 
igazgatója előadásában kiemelte, 
hogy ez évtől új típusú, egységes 
horgászokmány kerül forgalom-
ba. Elmondta, hogy az új állami 
horgászjegy Fogási napló is egy-
ben, és amit az idén először nem 
a halászati hatóságtól, hanem a 
MOHOSZ-on keresztül a megyei 
horgász szövetségtől vehetnek át 
az egyesületek. Fontos tudni, hogy 
azokat a személyeket is kiszolgál-
ják állami jegy vonatkozásában, 
akik olyan egyesület tagjai,  melyek 
nem a megyei horgász szövetség 

tagegyesülete. Természetesen, csak 
abban az esetben, ha megfelel-
nek az állami horgászjegy kiadás 
feltételének, tehát állami horgász-
vizsgával és érvényes egyesületi 
tagsággal rendelkeznek. 

Az állami horgászjegy díjmen-
tesen váltható pl.: a 70. életév-
ét betöltött személy (ténylegesen 
betöltött 70 évről van szó) szá-
mára továbbá díjmentes. Állami 
jegyet kaphat azon értelmi fogya-

tékos személy, akinek a törvényes 
képviselője az állapotát igazoló 
okmányokat benyújtja, továbbá a 
mozgásszervi vagy hallási fogya-
tékos és a vak és gyengénlátó 
személyek is.

És nem utolsó sorban díjmentes 
állami jegyet kap a 3 éves kortól az 
adott év december 31-ig a 15. élet-
évét be nem töltött személy is.

Azok számára, akik most kez-
dik a horgászatot, nem árt tudni, 
hogy a horgászvizsgára előre be 
kell jelentkezni. A vizsga díja nem 
változott, 3500 Ft illetve a 10-18. 
életévet be nem töltött gyerekek 
kedvezményes horgászvizsgát 
tehetnek, nekik a vizsga díja mind-
össze 1.000 forint.

A vízterületet kezelők számá-
ra volt fontos információ, hogy a 
10 ha-nál, nagyobb, de 50 ha-nál 
kisebb nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterületen 1 fő halászati őr, 
vagy 5 fő társadalmi halőr meg-
bízásával kell az őrzésről gondos-
kodni. 50-100 ha között 2 fő, 100-

2000 ha között 4 fő a kötelezően 
foglalkoztatandó létszám.

– A hivatásos halászati őröknek 
2 évente meg kell újítanuk tudásu-
kat, képzésen kell részt venniük, a 
szövetség részéről ennek a képzés-
nek a megszervezését szívesen vál-
laljuk, ami az idén lesz esedékes. 

Busi László ezredes, a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
parancsnoka előadásában elmond-
ta, hogy egyre kevésbé éri meg 
orvhalászni a Tiszán, mert egyrészt 
a Btk. változása miatt az orvha-
lászat bűncselekménynek számít, 
másrészt emiatt többek között már 
operatív nyomozók is segítik őket 
a hatósági munkában. 

Kovács László adószakértő a 
megszokott magas színvonalon, de 
közérthető formában adott tájékoz-
tatást az egyesületeket érintő leg-
fontosabb gazdasági és pénzügyi 
tudnivalókról. 

Ezt követően a felvetett kérdé-
sekre adták meg a választ a szak-
emberek.

Azok az egyesületek, ame-
lyek nem készítették még 

el az alapszabály módosítá-
sát, 1 év haladékot kaptak 
(2017. március 15.), hogy 
az új Ptk-nak megfeleljen az 
átalakítás.

„(1) A Ptk. hatálybalépésekor 
nyilvántartásba bejegyzett, illet-
ve a 9. § (1) bekezdése szerint 
bejegyzés alatt álló egyesület és 

alapítvány 2017. március 15. nap-
jáig köteles a létesítő okiratának 
mindazon rendelkezését felülvizs-
gálni és szükség szerint módosí-
tani, amelyek nem felelnek meg 
a Ptk. szabályainak. Egyesület 
esetében nem kell módosítani az 
alapszabályt abból az okból, hogy 
az tartalmazza az egyesület alapító 
tagjainak nevét, és azok lakóhelyét 
vagy székhelyét.”

„(3) Az (1) bekezdés szerinti 

egyesület és alapítvány a létesítő 
okirata (1) bekezdés szerinti módo-
sításának bírósági nyilvántartásba 
vételét, legkésőbb azonban 2017. 
március 15. napját követően csak 
a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
létesítő okirat alapján és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően 
működhet.”

A törvénymódosítás célja, hogy a 
jogi személyek védelme érdekében 
megakadályozza a mulasztásból 

eredő ellehetetlenülést és méltányos 
módon biztosítsa a civil társadalom 
számára a Ptk. rendelkezéseihez 
való alkalmazkodáshoz szükséges 
megfelelő időt. Ezt a javaslat a 
határidő egy évvel történő meg-
hosszabbításával, valamint azzal 
biztosítja, hogy a létesítő okirat 
Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem 
köti a Ptk. hatályba lépését követő 
első létesítő okirat-módosításhoz.

Forrás: www.civil.kormany.hu

KíMÉlEtI tErÜlEtEK A tISzáN ÉS A BodroGoN a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján

tisza-folyó 
(fkm) 

terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet 
időtartama 

Koordináták 

505-510 75 szaporodó-
telelő 

15-009-1-1 március 01-jétől 
június 15-ig 
november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 01’43.11” 
Ki szél 21° 11’44.86” 
Éi hossz 48° 02’32.04” 
Ki szél 21° 13’37.78” 

543-544 15 telelő 15-017-1-1 november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 07’25.98” 
Ki szél 21° 25’02.76” 
Éi hossz 48° 07’01.12” 
Ki szél 21° 24’57.10” 

605-608 45 szaporodó 15-018-1-1 március 01-jétől 
június 15-ig 

Éi hossz 48° 18’10.55” 
Ki szél 22° 01’57.38” 
Éi hossz 48° 17’48.23” 
Ki szél 22° 03’43.92” 

Bodrog 
folyó (fkm) 

terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet 
időtartama 

Koordináták 

0-1 5 telelő 05-004-1-1 november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 7’23.71”  
Ki szél 21° 24’47.60” 
Éi hossz 48° 07’44.64” 
Ki szél 21° 24’44.14” 

tisza 505-510 fkm              víztérkód: 15-009-1-1 tIloS: 03.01-06.15., 11.15.-02.28. 
A kíméleti terület Tiszadob határában a Tisza folyón található az alábbi képen a GPS 
koordináták alapján húzott vonalak közötti területen. 

tisza 605-608 fkm víztérkód: 15-018-1-1 tIloS: 03.01.-06.15.
A kíméleti terület Szabolcsveresmart határában a Tisza folyón található az alábbi képen a 
GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti területen. (A kíméleti terület alsó határa feljebb 
található, mint a Veresmarti-tárózó tápcsatornájának kiágazása)

Bodrog 0-1 fkm víztérkód: 05-004-1-1 tIloS: 11.15.-02.28.
A kíméleti terület Tokaj határában a Bodrog folyón található az 
alábbi képen a GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti 
területen (a Bodrog-folyó torkolatától a 1-es fkm tábláig, ami a 
Bodrog vár oldali, azaz a bal partján található jó kivehetően).

tisza 543-544 fkm víztérkód: 15-017-1-1 tIloS: 11.15.-02.28.
A kíméleti terület Tokaj határában a Tisza folyón található az 
alábbi képen a GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti 
területen. (A Tokaji camping hegy-felé eső közelebbi sarkától, a 
vasúti híd lábának folyás szerinti alsó széléig)
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A felhúzáskor a wobbler 
irányt vált, s talán pont 

ez a pillanat váltja ki a raga-
dozóban a kapási ingert.

Aki elkötelezte magát a horgá-
szat szenvedélyével, a természet 
szeretetével, minden alkalmat meg-
ragad, hogy hódolhasson a hobbi-
jának. Amikor csak teheti, a Kéken 
élő Oláh Péter is botot ragad, hogy 
halállományukról vallassa a tava-
kat, a folyókat. A zord időjárás 
számára egyáltalán nem visszari-
asztó tényező, a téli hónapokban 
is nagy lelkesedéssel keresi fel a 
vízpartokat.

Hármas horoggal nem szabad

– Szinte minden hétvégén otthon 
vagyok, s amikor tehetem, biztosan 
szerepel a programomban horgászat 
is. Sajnos, februárban áradt a Tisza 
és a Bodrog, zavaros volt a vizük, 
így nem lehetett kedvenc módsze-

remnek, a pergetésnek hódolnom 
egyik folyónál sem. Ezért két bará-
tommal elmentem Orosra, a 41-es 
főút melletti horgásztóhoz. Aki szo-
kott oda járni, jól tudja, hogy az 
egyik meder a ragadozós tó, vagyis 
a csukák és a harcsák birodalma 
– elevenítette fel emlékeit a Deb-

recenben egyetemista fiatalember. 
– Egyágú, szakáll nélküli horoggal 
szabad ott csak pergetni, ezért a 
horgászás előtt szerelnem is kellett 
a készséget. A wobblerről leszed-
tem a két hármas horgot, s hátulra 
felerősítettem az egyes horgot.

Mint Péter elárulta, nem először 

volt ennél a tónál, ismeri jól a 
tavat. Tudja, hol van törésvonal, hol 
mélyebb, hol sekélyebb a meder.

– Fontos a hely ismerete, kulcs-
fontosságú, s ez télen még jobban 
felértékelődik, hiszen a mélyebb, 
vagyis a melegebb vízrétegben van-
nak a halak – avatott be a sikeres 
pergetés titkaiba. – A wobblert egé-
szen a partig vezettem azon a napon 
is, hiszen lehet, hogy csak az utolsó 
pillanatban rabol rá a csuka, amikor 
már ki akarom emelni a vízből. 
A felhúzáskor ugyanis a wobbler 
irányt vált, s talán pont ez a pillanat 
váltja ki a csukában a kapási ingert. 
Jó volt a megérzésem, hiszen végül 
a part közelében támadt a csuka. A 
megakasztást követően télen nem 
fejtenek ki akkora ellenállást, mint 
nyáron, hiszen egy kicsit azért le 
vannak lassulva, de azért a hor-
gásznak így is küzdenie kell, hogy a 
partra emelhesse zsákmányát.

M. Magyar László

A műcsali volt aznap a nyerő

Március 22. a vizes élőhelyek 
világnapja a (VÍZ VILÁGNAPJA). 
Riasztó adat, hogy a legújabb ered-
mények szerint hazánkban a termé-
szetes folyók és tavak közül csak 
12% van jó ökológiai állapotban. 
Ugyanakkor a jelenleg elérhető EU 
források elenyésző hányada szolgál-
ja közvetlenül vizeink helyreállítá-
sát. A közvetett források szakmailag 
összehangolt, tudatos felhasználása 
lehet a feltétele annak, hogy a vizek 
ökológiai állapota a javulás útjá-
ra lépjen – tudatta az OBJEKTÍV 
Hírügynökséggel közleményében a 
WWF Magyarország.

A Duna és nagyobb mellékfolyói 
egykori ártereiknek mintegy 80%-át 
elveszítették, a Tisza hossza pedig 
alig 2/3-ára rövidült a folyószabá-
lyozások miatt. A folyók és az őket 
kísérő hullámterek közti kapcsolat-
ban további romlás megy végbe, 
mert a kiegyenesített folyók medre 
folyamatosan mélyül. A folyók vize 
egyre ritkábban jut ki a mellékágak-
ba és holtágakba, tehát sok eset-
ben az árvízvédelmi töltések által 
közrefogott hullámterek sem jutnak 
elegendő vízhez. A töltéseken kívü-
li területeken, ahová nem jut el a 
folyók vize, egyre több gondot okoz 
a csökkenő talajvízszint, a szára-
zabbá és melegebbé váló időjárás, a 
vízhiány és az aszály.

Az elmúlt tíz évben a WWF és 
helyi partnerei 8000 hektár vizes 
élőhelyet állítottak helyre a Duna 
vízgyűjtőjének különböző vízfolyá-
sain az EU LIFE programja és a 
Coca-Cola Foundation támogatásá-
val. A Coca-Cola Foundation és a 
WWF több éves együttműködése 
keretében 2020-ig további 5300 hek-
táron fognak élőhely-helyreállítások 

zajlani, ami 12 millió m3 víz megőr-
zését vagy revitalizációját eredmé-
nyezi. A folyók és vizes élőhelyek 
kezelése során a WWF a „több 
teret a folyóknak” elvet vallja. Ahol 
lehetséges, ott az árhullámok éltető 
vizét vissza kell engedni a mellék-
ágakba és holtágakba, valamint meg 
kell oldani, hogy az ilyenkor érkező 
többletvíz kijusson a szabályozá-
sok során lecsapolt egykori vizes 
élőhelyekre, amelyek mélyfekvésű 
és kedvezőtlen mezőgazdálkodási 
adottságokkal rendelkező területek. 
Ezzel a természeti sokszínűség a 
nedves rétek, erdők, tavak, nádasok 
természetes szivacsként működve 
megtartják a vizet, és ennek köszön-
hetően a folyókat övező, gazdálko-
dásra alkalmas területek általános 
vízellátása is jobb lesz.

A KEHOP forrásokon kívül más 
operatív programokból és a vidék-
fejlesztési programból közvetett 
módon is van lehetőség a vizek 
állapotát javító intézkedések végre-
hajtására. „Hazánk saját vízkincse 
iránti elkötelezettségét az bizonyí-
taná, ha a projektek végrehajtásá-
val szemben állított feltételeknek 
a megvalósulását politikai szándék 
erősítené, és a 2020-ig futó pro-
jektek kivitelezésébe a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv javaslatai szer-
vesen beépülnének” – fogalmazott 
Gruber Tamás, a WWF Magyar-
ország vizesélőhely-védelmi prog-
ramvezetője. „Ezt tovább erősítené, 
ha Magyarország önálló programot 
indítana a folyók, hullámterek és 
vizes élőhelyek állapotának javí-
tására, és erre sok éven át jelentős 
forrásokat biztosítana a költségve-
tésből” – tette hozzá.

Forrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

Az állami horgászvizsga helyszínei 
és időpontjai 2016. évben

Tegyük rendbe vizeinket!

Új szabályok szerint
A MOHOSZ újraszabályozta a 

területi jegyek kiadását. Az új jegy-
rendszer három fő típusból áll, ezek 
a sporthorgász-, a horgászsport- és a 
gyermekhorgász összevont területi 
jegyek. A sporthorgász („A” típus) 
és a gyermekhorgász („C” típus) 
jegyekkel a halelvitel is lehetséges, 
a horgászsport („B” típus) jegyek 
pedig az aktív versenyzők részé-
re, halelviteli lehetőség nélkül let-
tek kialakítva. A sporthorgász és 
a horgászsport jegyeknél beveze-
tésre került egy-egy alanyi jogon 
választható kedvezményes kategó-
ria is, amely az ifjúsági horgászok, 
a hölgyek és 70 éven felüliek hor-
gászatát támogatja, kiegészítve ezt 
a személyi kört az 55 éven felüli 
és a válogatott kerettag verseny-
zőkkel. Szintén két kategória került 

bevezetésre a gyermekeknél, itt az 
egyiknél általánosan az úszós és 
a nem bojlis módszerrel történő 
feeder (fenekező), valamint a per-
gető horgászat, még a másiknál 
kizárólag az úszós horgászat enge-
délyezett. 

A szervezeti átláthatóság jegyé-
ben a régi, ún. országos tisztség-
viselői jegyek esetében is újra lett 
szabályozva a jogosultsági kör, 
valamint e kedvezményes sporthor-
gász jegy kiadása előzetes igény-
léshez lett kötve és a halelvitel 
pedig további korlátozásra került. 
A tagszervezetek által kiadott tiszt-
ségviselői területi jegyeket, azok 
hatályát és feltételeit a MOHOSZ 
összevont területi jegyrendszer 
szabályozása nem érinti. 

Fesztóry Sándor

A horgászvizsgára való felkészítő anyagot letölthetik a megyei horgász 
szövetség hivatalos honlapjáról a www.villantomagazin.com oldalról. 

A vizsga két részből áll, egy 32 kérdésből álló tesztlap, ahol minimum 
22 pontot kell elérnie a vizsgázónak. Ezt követi a szóbeli vizsgarész, ami 
a hazánkban leggyakrabban előforduló fogható és védett halfajok képről 
történő felismeréséből és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi ide-
jüknek ismeretéből áll. A vizsgázónak a 10 bemutatott halfajból minimá-
lisan 7 fajt fel kell ismernie, és ha van, ismertetnie annak tilalmi idejét 
és méretkorlátozását is. A szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból 
minimálisan 14 pont szükséges.

Sikeres vizsgát kívánunk a leendő horgásztársaknak!
MEGYEI HORGÁSZ SZÖVETSÉG 

helyszín Időpont telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz.10.

Szerda: 10.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik Horgász  
(Kukac Ponty.Hu Horgászbolt) 
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 29.

Hétfő: 10.00 órától 30/965-5619

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u. 

Szerda: 08.00 órától 20/313-1419

Lokomotív Horgász Egyesület
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Mándok, Ady E. u. 1.

Szerda: 10,00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 17.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület
Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

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

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Réti Csík Horgász Egyesület 
Szőke Tisza Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi u. 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület
Mándok, Petőfi u. 45.

Péntek: 10.00 órától 30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23. 

Csütörtök: 08.00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Nyírtelek, Tokaji út 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510
20/485-5727

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom u. 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Szatmárvidéki HE. Halcapone 
horgászbolt. Mátészalka, Jármi út 6. 

Szerda 09.00-12.00 20/436-0229

A Magyar Haltani Társaság 
által 2010-ben elindított „év hala” 
választás híre most is sok emberhez 
eljutott. A korábbi évekhez hason-
lóan ismét három faj közül választ-
hattak a társaság honlapjának láto-
gatói. A 6364 szavazó véleménye 
alapján a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára a szavazatok 18%-át 
begyűjtő márna került, alig marad-
va el a 24%-kal második helyezett 
versenytársától, a védett és egyben 
bennszülött selymes durbincstól. 
A közönségszavazás toronymagas 
győztese (58%), és ezáltal 2016-
ban az év hala a compó lett. 

A compó őshonos halunk, mely 
igen nagy népszerűségnek örvend, 
és nem csak a horgászok köré-
ben. Zömök, mérsékelten magas és 
oldalról enyhén lapított testét apró 
pikkelyek fedik. Feje aránylag nagy, 
orra hosszú, szeme viszont kicsi. 
Csúcsba nyíló száj, húsos ajak és a 
szájszegletben található két bajusz 
jellemzi. Színezete változatos, az 
irizáló zöldtől az óaranyon át a 
majdnem feketéig változó, úszói 
nagyok, leke- rekí te t tek . 
Ezek alapján 
a népi men-
d e m o n d á k 
„haldoktora” 
az egyik leg-
tetszetősebb 
faja halfau-
nánknak.

Táplálkozását tekintve 
nem válogatós, mindenevőként a 
táplálékában egyaránt szerepelnek 
planktonikus és fenéklakó álla-

tok, növényi magvak és hajtások, 
valamint bomló szerves anyagok. 
Élőhelyigényét Herman Ottó töké-
letesen öntötte szavakba: ,,A nyál-
kás czompó leginkább tavakban és 
mocsarakban terem; szereti a csen-
des, iszapos fenekű vizet...’’ Sajnos, 
az ilyen élőhelyek száma és kiter-
jedése az elmúlt két évszázadban 
a Kárpát-medencében zajló nagy 

folyószabályozási munká-
latok következtében 

e r ő s e n 

lecsökkent, és a klí-
maváltozás velejárója 

lehet ezek további csökkenése. 
Szinte az ország egész terüle-

tén megtalálható napjainkban is, 

de állományai a számára megfelelő 
élőhelyek megszűnésével párhuza-
mosan csökkenek vagy stagnálnak. 
Emiatt a fajt tilalmi idő (05. 02. - 06. 
15.), méretkorlátozás (min. 25 cm) 
és darabkorlátozás (max. 3 db/nap) 
is védi. Az utóbbi években számos 
horgászszövetség saját hatáskör-
ében eljárva levette a fogható halak 
listájáról, vagy egyedi méretkorlá-
tozás alá vonta a compót, így bizto-
sítva a 2-4 évesnél idősebb ivarérett 
példányok számára szaporodási 
lehetőséget. Húsa kissé szálkás, de 
kitűnő ízű, ezért számos országban 

a haltermelésbe aktívan bevont 
faj, melyben horgászatilag és hal-
gazdaságilag is nagy potenciál 

rejlik. A 2016-os évre elnyert év 
hala cím remélhetőleg számos fóru-
mon és csatornán keresztül felhívja 
a figyelmet e különleges értékekkel 
rendelkező őshonos halunkra.

Forrás:  
Magyar Haltani Társaság honlapja

Az év hala a compó

Háromnyaras pontyokat telepítettek március 
23-án a megyei horgász szövetség kezelésében 

lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, az Oláhréti-tápcsatornába, a 
Halásztanyai-csatornába, a Keleti-főcsatornába és a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamosba.

telepítés

Compó  
Fotó: Sallai Zoltán

Új halfaj 
a bihari 
márna

Tudományos szenzációról 
tudósít a Magyar Haltani Tár-
saság honlapján Harka Ákos, 
az egyesület elnöke. Egy zöm-
mel hazai kutatókból álló cso-
port a tudomány előtt eddig 
ismeretlen halfajt azonosított 
a Körös vízrendszeréből. Az 
új márnafajt eredményező 
kutatás szervezője dr. Antal 
László, a Debreceni Egyetem 
TTK Hidrobiológia Tanszék-
ének adjunktusa, aki egyben a 
Magyar Haltani Társaság titká-
ra. Az új faj a Barbus biharicus, 
azaz bihari márna nevet kapta, 
ezzel jelezve a tájat, amelynek 
szülötte, leírói pedig ANTAL 
László, LÁSZLÓ Brigitta és 
Petr KOTLÍK. Azt tudták, 
hogy a Körös vízrendszerében 
is él egy másik, apró termetű 
márnafaj, de bő másfél évszá-
zadon át úgy vélték, hogy az 
nem más, mint az 1852-ben 
leírt Petényi-márna.

Folytatás az 1.oldalról

Postai úton megküldjük a teszt-
lapot, a jelenléti ívet és a vizs-
gajegyzőkönyvet is az érintett 
egyesületeknek. (Emlékeztetőül: a 
hétfői vizsgaidőpontot előző hét 
szerdán, a szerdai időpontot előző 
hét pénteken, a csütörtöki időpon-

tot azon a héten hétfőn, a pénteki 
időpontot azon a héten kedden kell 
bejelenteni.) A vizsga díja: 3.500 
Ft, 10-18 éves korig 1.000 Ft, a 
gyermek és az ifjúsági horgászok-
nak. Az ifjúsági horgász az adott 
naptári évben 18. életévét betöltő 
gyermek horgásznak nem minősü-
lő személy. (Vhr. 19.§. (5).
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A harcsa jellemzése
Színe barnás, szürkés. Pikkelyei 

nincsenek. Feje széles és lapos. 
Szája hatalmas, benne alul és 
felül is sűrű, apró, hegyes fogak 
helyezkednek el. Felső álkapcsán 2 
nagy, alsó állkapcsán 4 vékonyabb 
bajusz helyezkedik el. A harcsa 
testalkata jellegzetes és egyedi, a 
farokúszójához közeledve ellapo-
sodik. A harcsa jelentős szerepet 
tölt be a horgászatban. Az édesvízi 
halfajok egyik legnagyobbra növő, 
sőt, a magyar horgászvizekben 
nem is él nála nagyobbra növő 
horgászhal. Egy 20-30 kilós pél-
dány még nem igazán mondható 
kapitálisnak. A harcsa rendkívül 
óvatos. Zavaró hatásokra, zajra, 
fényre rendkívül érzékeny, ezért 
teliholdkor nem ajánlott a horgá-
szata. A harcsák leginkább valami 
mellé, illetve valami alá fekszenek 
be és nem pihennek a nyílt vizen. 

A harcsa horgászata
A harcsa horgászatához elszánt-

ság és sok kitartás szükséges. Hor-
gászatához erősebb, komolyabb 
felszerelés kell, nem szabad fél 
vállról venni, mivel egy kapitáli-
sabb példány is akadhat a horogra. 

Mentális és fizikai felkészültséget 
is igényel. 

Horgászatának többféle módsze-
re ismert. Más-más módszert alkal-
maznak folyóvízen vagy tavon. 
Folyóvízen előnyben 
részesül a fene-
kezés. Tavon 
a stupekos 
módszer-
rel lehet 
a legtöbb 
eredményt 
elérni. 
Felszerelés
Horgászbot: 2,40-3 méter
Dobósúly: min. 150 g
Orsó: nagy méretű harcsázó
Zsinór: min. 200 méter 35-ös fonott 
(távolság elérése miatt)
Horog: 1db 1/0-ás és 1 db 2/0-ás owner 
3-as horog
Ólom: min. 120 gramm csúszó ólom (a 
csalihal helyben tartása miatt)
Nagyméretű forgókapcsok és 
köthető drót előke (min. 15 kg szakító 
szilárdságú)
Csali: tenyérnyi méretű élő hal (kárász, 
keszeg félék)

Mi is az a stupek?
A stupekot érdemesebb házilag 

elkészíteni, mert a boltban találha-

tó stupekok drágák és nem megfe-
lelő minőségű horgokkal látják el. 
A stupek egy nagy méretű úszót 
helyettesít, ami egy 60-80 centi 
körüli cső, amely 

kb. 100-
1 4 0 
g r a m m 
f e l h a j -
tóerővel 

rendelke-
zik. A stupekra szereljük fel az 

előkét a 2 darab 3-as horoggal. A 
felső horog 1/0-ás az alsó 2/0-ás. 
Előkének köthető drótot haszná-
lok, amelynek 10-15 centivel rövi-
debbnek kell lennie, mint a csőnek 
a hossza a gubancolódás elkerülése 
miatt. Mivel ez elég nagy szerelék, 
ezért dobásra alkalmatlan. 

Kétféleképpen lehet bejuttatni: 
•  Segédbotos behúzás, amely egy 

kicsit bonyolult és rövid távol-
ság érhető csak el vele nagyobb 
tavakon.

•  Csónakkal való behordás. Saj-
nos, nem minden tavon engedé-
lyezett a csónak használata, de 
ha engedélyezett, akkor ez az 
ajánlottabb, mert bármely pont, 
távolság meghorgászható, ami 
növeli a fogás esélyét.

Harcsa horgászata 
stupekkal
Én a stupek behordásához kisebb 

gumicsónakot ajánlok, mivel szál-
lítása könnyebb. Nagy tavakon 
nagy távolságra kell bevinni, mivel 
a part közeli rész a többi horgász 
miatt zajos, ezért a harcsa bel-
jebb vadászik. Ajánlott távolság 
minimum: 100-150 méter. A botot 
a parton két ágasra kell vízszin-
tes helyzetbe elhelyezni, az orsón 
a felkapó kart kinyitva hagyjuk, 
hogy a zsinór szabados futhasson. 
Ezután a felcsalizott stupekot a 
csónakba, egy vödörbe kell elhe-
lyezni. Beevezünk a kiszemelt 
pontra és először a csúszóólmot 
engedjük le és utána helyezzük a 
víz felszínére a stupekot. Aztán 
visszaevezünk a partra, majd a 
felkapó kart visszacsukjuk és kife-
szítjük a zsinórt, majd kiengedjük 
a féket, mivel a harcsának intenzív 
a kapása ezzel megelőzzük a bot 
elvesztését. A harcsa kifogásához 
elengedhetetlen felszerelés a hal-
fogó, viszont nagyobb példánynál 
már csak kézzel. kesztyű segítsé-
gével emeljük ki a vízből.

Gyarmati Dávid

Egyik kedvenc hazai halunk 
a könnyen elkészíthető és 

szálkamentes harcsa. Vize-
ink legnagyobb és egyben 
legbajszosabb hala nemcsak 
könnyen elkészíthető, hanem 
finom és egészséges is.

A harcsa régóta kedvelt hal 
Európa-szerte. A Közép- és Kelet-
Európában, valamint Ázsia egyes 
részein őshonos hal európai kar-
rierjének kezdete a XIX. század-
ra tehető. Addig inkább csak a 
mítoszok jóvoltából volt ismert 
vagy inkább hírhedt ez a hatalmas, 
furcsa fejformájú, bajszos hal. Az 
északi vidékeken, Norvégiában és 
Svédországban gyakorta hitték a 
tavakban élő szörnyetegnek, sőt 
a Loch Ness-i szörny jelenségét 
kutatók között többen is akadnak, 
akik úgy vélik, a szörny legendája 
egy, a skót vizekben fellelhető, 
hatalmasra nőtt és feltehetően igen 
öreg harcsának köszönhető. Hatal-
masra is megnőhet a harcsa, 110 kg 
feletti példányt is fogtak már 

A lapos fejű, széles szájú, nem 
túl megnyerő külsejű harcsa 
fogyasztása az őshonos vidékeken 
több évszázados múltra nyúlik 
vissza. Indonéziában zöldséggel 
és szójaszósszal sütik, s az utcai 
bodegák egyik sztárja, Malajziá-

ban sütik vagy grillezik a legtöbb 
esetben, és chiliszósszal, valamint 
rizzsel körítve kínálják. Indiában 
is kedvelt ínyencség a – főleg 
monszun idején fogható – harcsa. 
Betegségek legyőzéséhez errefelé 
a húsleves helyett a harcsacurryt 
alkalmazzák. Mivel a harcsa – pik-
kelytelenségének köszönhetően 
– nem tartozik a kóser halhúsok 
közé, az ortodox zsidók nem eszik, 
sőt bizonyos muszlim iskolák sem 
tartják fogyaszthatónak. 

Pedig a harcsa igen egészséges. 
A harcsahúsnak nagyon magas a 
D-vitamin tartalma, omega-3  zsír-
savakban gazdag, amik fontos 
szerepet játszanak az érrendszeri 
megbetegedések megelőzésében. A 
harcsából sokféle étel készíthető. 
A viszonylag szálkamentes, nem 
pikkelyes hallal könnyű dolgozni, 
így a szakácsnő kedve sem megy 
el a harcsával készítendő ételektől. 
Klasszikus harcsaételnek számít a 
halászlé, ami ebben a formájában 
a gyerekek számára is viszonylag 
biztonságos és élvezhető, valamint 
a rántott harcsa és a harcsapap-
rikás. 

A sült harcsa leggyakrabban 
paprikás lisztbe forgatott szeleteket 

formájában kerül az asztalunkra, de 
a sörtésztába burkolt és úgy kirán-
tott hal is igen finom. De a harcsa 
nem csak olajban süthető. Tepsibe 
téve, különféle sajtokkal, zöldsé-
gekkel összesütve, gratinírozva is 
elkészíthető, valamint bármilyen 
raguban megállja a helyét. 

Az utóbbi 20-25 évben a hazai 
boltokban megjelent az afrikai har-
csa. A nyolcvanas évek közepe óta 
hazánkban is tenyésztett hal gaz-
dagságosan nevelhető, így jó áron 
lehet jó minőségű halhúshoz jutni.

A főleg kártevőként ismert 
törpeharcsából is remek dolgok 
készíthetőek. Igaz, a majdnem 
szálkamentes hal bontása igényel 
némi időt és hozzáértést. 

Ha viszont egész harcsát vagy 
bármilyen más halat vásárolunk, 
akkor a hal szemét figyeljük. Az 
ugyanis a frissesség záloga. Ha a 
hal szeme tiszta, tükröződik, akkor 
friss, ha opálos, akkor a hal már 
nem friss. A harcsa esetében is 
mindig nézzük meg a szemet, és 
azt, hogy a kopoltyúja vöröses-ró-
zsaszínes árnyalatú legyen.

Forrás: Internet  
(www.mindmegette.hu)

Elszántság és sok kitartás szükséges

Harcsa, a magyar nagyhal

2016. március 6-án a tagság 
nagyfokú érdeklődése és szép szám-
mal történő megjelenése mellett 
megtartottuk éves közgyűlésünket, 
amely a szokásosnál jóval nagyobb 
előkészületeket igényelt, mivel  a 
Civil törvény és a Polgári Tör-
vénykönyv változásai miatt módo-
sítani kellett az alapszabályunkat is. 
Meghívásunknak eleget téve jelen-
létével megtisztelte egyesületünket 
a megyei sporthorgász szövetség 
részéről Virág Imre elnök úr is.

Nagyon nagy segítséget jelentett, 
hogy a változtatások során a kérdé-
ses pontokban azonnal segítséget 
tudott nyújtani számunkra, így 
gördülékenyen le tudtuk folytatni 
közgyűlésünknek ezen részét is. 
Most már „csak” a változtatással 
kapcsolatos iratok benyújtása van 
hátra az  illetékes bíróság felé.

Az elnöki beszámolóból kiderült, 
hogy most is nehéz, de eredményes 
évet zártunk. A tagság és a veze-

tőség helyzetismeretét jelzi, hogy 
telitalálat volt a múlt évre készített 
költségvetésünk: bár a tételek közt 
volt eltérés, de az összbevétel össze-
ge pontosan megegyezett a tervezett 
összeggel, azaz a 2015. évi zár-
számadás végösszege megegyezett 
a 2015. évre elfogadott költségvetés 
(tervezett bevétel) összegével.

Virág Imre elnök úr szólt a hor-
gászatot kedvezően érintő törvé-
nyi változásokról, és válaszolt a 
felmerült kérdésekre. Tájékozta-
tást kaptunk a horgászcélú hal ár 
ÁFÁ-jának várható 5%-ra történő 
csökkentéséről, valamint halasítási 
pályázat tervezett kiírásáról.

További, horgászattal kapcso-
latos kérdések is megtárgyalásra, 
megvitatásra kerültek. Ennek során  
sok hozzászólás volt, mindenkit 
meghallgattunk, így pár perccel 
tovább tartott a közgyűlésünk a 
tervezettnél. A közgyűlés végén 
szép számmal éltek annak lehető-
ségével, hogy megváltották  enge-
délyüket. Örvendetes módon már 
két idei új belépő is részt vett 
közgyűlésünkön, de rajtuk kívül 
már többen jelezték ebbéli szándé-
kukat, ami jelzi: horgászvizünk, a 
Milotai Süllős Bányató jó, egyesü-
letünk nem működik rosszul.

Wachteinheim József elnök

Nehéz, de eredmé-
nyes évet zártunk

A tavaszra hangolódtak a börzével
Készülnek az új szezonra, s 

ennek nyitányaként börzét ren-
dezett a Vasutas Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület Nyír-
egyházán, a VOKE MÁV Kultu-
rális Házban.

A víz világnapja tiszteletére 
egész napos rendez-

vényt tartottak a Rakamazi 
Erzsébet Királyné Általános 
Iskolában. A Horgász-suli 
program részeként,az iskola 
felkérésére horgászok is 
aktívan bekapcsolódtak a 
programba.

Fesztóry Sándor, a MOHOSZ 
alelnöke egy színvonalas elő-
adást tartott a vizek- és a kör-
nyezet védelmének legfontosabb 
faladatairól, horgászegyesületünk 
pedig egy „fedettpályás” játékos 
horgászversenyt szervezett a gye-
rekeknek.

Tizennégy csapat 3-3 kisdiákkal, 
alsós és felsős kategóriában mérte 
össze horgásztudását.

Az ötpróbában volt tesztlap 
kitöltés, célba dobás, horgász sze-
relék készítése, halfelismerés és 
„halfogás” is. Legnagyobb sikere 
a halfogásnak volt, hiszen a peca-
bot és mágnes segítségével kifo-
gott kishalak élménye már nagyon 
közel állt egy valóságos horgá-
száshoz.

A gyerekek csillogó szeme, lel-
kesedése és köszönő szavai min-
den fáradságot megértek!

A verseny végén a legjobb csa-
patoknak az iskola igazgatónője a 

és a horgászegyesületünk elnöke 
adta át az okleveleket, az érmeket 
és a szép és hasznos díjakat.

Legközelebb május 27-én, a 
„Gyermeknapi-horgászversenyen” 
találkoznak a horgászaik és a gyer-
mekek, de akkor már a vízparton. 
A kisiskolások ott egy igazi hor-
gászversenyen újra összemérhetik 
tudásukat.

Együtt a vízparton
Ezúton is felajánlom minden 

horgászegyesületnek egy fedett 
helyen történő horgászverseny 
lebonyolításának minden tapasz-
talatát és a felhasznált egyszerű 
eszközök elkészítésének módját...

Szeretnénk, ha a május 29-i 
gyermeknapot minden horgász-
egyesület együtt töltené a vízpart-
okon a kicsikkel, egy-egy részükre 
szervezett majális hangulatú hor-
gászversenyen.

Kérem az egyesületeket, hogy 
csatlakozzanak a Horgász-suli prog-
ramhoz és ehhez a kezdeményezés-
hez, mert a gyerekekkel foglalkozni 
nem csak szép és hálás feladat, de 
mindnyájunk kötelessége is.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Tel.: +36 30 367-6355
e-mail: biri.imre@freemail.hu

www.facebook.com/horgaszsuli

Csillogó szemek

harcsahalászlé
Hozzávalók: 2 kg afrikai harcsa, 
5 dkg kacsazsír, 1 bő evőkanál pirospaprika, 
2 zöldpaprika, 3 paradicsom, 
2 közepes krumpli, só.
Elkészítés: A harcsát kifilézem. A filét 
közepes kockákra vágom, kicsit sózom és 
félreteszem. A zsíron megdinsztelem az 
apróra vágott vöröshagymát, majd a tűzről 
lehúzva megszórom pirospaprikával, és 
hozzáadom a filézésből hátra maradt csontot, 
húst, és felöntöm annyi vízzel, amennyi ellepi.
Takarékon összepárolom az alkotóelemeket. 
Közben hozzáadom a paprikákat, a 
paradicsomokat és a krumplikat. Nagyjából 
egy órát hagyom főni, majd fémszűrőn 
átpasszírozom az alaplevet. Ezután hígítom 
és mikor felforrt, hozzáadom a halszeleteket. 
Takarékon hagyom, hogy a hal is megfőjön.

harcsapaprikás
Hozzávalók: 1 kg harcsa filé, 2 fej 
vöröshagyma, só, 4-5 teáskanál 
pirospaprika, 1 paradicsom, 1 
zöldpaprika, 2 babérlevél.
 Elkészítés: Zsíron vagy olajon 
megdinsztelem az apróra vágyott 
vöröshagymát, majd félrehúzom, 
pirospaprikázom, átkeverem, kicsit 
felöntöm, fűszerezem. Hozzáadom 
a negyedbe vágott paradicsomot 
és a paprikát, majd fedő alatt 
hagyom összepárolódni. Végül 
beleteszem a nem túl kicsire vágott 
harcsaszeleteket, s ha kell, kevés vízzel 
felöntöm. Fedő alatt hagyom, hogy 
puhára párolódjon a hús, majd tejföllel 
habarom és tálalom.
Túrós csuszával kínálom.



A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben
Ssz. Horgász Egyesület neve Vízterület megnevezése Címe, Telefon

ÁRA
felnőtt éves felnőtt napi/megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zs. u. 4.
30/965-5619

tagoknak: 8.800 Ft
(10 kg nemes hal)

1.400 Ft sporthorgászjegy   
büfé, bográcsozás, sátorozás, 
éjszakai horgászat csak hétvégén

2. APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi u. 27.
20/555-6664

Csak tagoknak: 53.800 Ft
Ifi: 26.700, Gyerek: 8.000 Ft 

3.500 Ft
Ifi: 1.750 Ft /büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 27.
70/339-4872

Felnőtt: 29.000 Ft Ifi: 14.500 Ft 
Új belépő: 15.000 Ft halasítás

2.500 Ft
Ifi: 1.300 Ft, gyermek: 500 Ft 

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Ady E. u. 29.
70/425-9964

Csak tagoknak: 28.000 Ft 
Új tagoknak: 38.000 Ft 

nincs

5. Bezdéd HE. a) Fecskefarok horgásztó
b) Kerek Holt Tisza

4624 Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.
20/561-7826

a) jelenleg nem horgászható
b) 25.000 Ft, gyerek: 12.500 Ft 

3.000 Ft  
gyerek: 1.500 Ft  horgásztanya, kemping

6. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
20/800-6178

csak tagoknak: 34.000 Ft
(40kg nemes hal) 
Idegen tag: 48.000 Ft
(40 kg nagy halra)

2.500 Ft, ifi: 800 Ft  
gyermek: 800 Ft 
www.bujtoshe.hu

7. Cormorán Horgász Egye-
sület

Rakamazi Nagy Morotva és a 
Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
30/709-4916

Saját tag:12.000 Ft 
más tag: 20e Ft
Nyugdíjas:  9.000 Ft Ft

1.800 Ft, éjszakai: (19h-07h): 1.800 Ft 
Sátorozási lehetőség. 
www.rakamazihorgaszvizek.hu

8. Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Hulics u. 46. Pf. 55.
30/645-6239

40.000 Ft csak tagoknak
ifi: 20.000 Ft  gyermek: 6.000 Ft 

3.000 Ft
Ifi: 1.500 Ft

9. HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss u. 41.
30/895-5996

új belépő tyukodiaknak:  50.000 Ft 
más egyesületi tagoknak: 70.000 Ft 

3.000 Ft
ifi: 1.500 Ft büfé, sátorozási lehetőség

10. Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
70/345-0193

Csak tagoknak: 
Felnőtt: 23.300 Ft, Ifi: 15.000 Ft 
Gyermek: 5.000 Ft 

Napi: 3.000 Ft 

11. KEMÉV HE. Császárszállási tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10.
30/691-7783

Csak tagoknak nincs

12. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Varga-
szegi holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 21.300 Ft 2.500 Ft a tarpai benzinkúton váltható.

13. Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14.
30/841-4886

Csak tagoknak: 31.500 Ft 3.000 Ft, ifi: 1.500 Ft 
főzési lehetőség, szállás helyben,  
falusi turistaszállás

14. Máriapócsi HE. Máriapócsi Horgász Tavak 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
70/387-2610

28.000 Ft, Ifi: 12.000 Ft
Gyerek: 6.000 Ft
Éves pergető területi: 14.000 Ft 

3.000 Ft 
szállás, sátorozási lehetőség 

15. Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert tápcsat. 4320 Nagykálló, Temető u. 5.
30/647-4503

Csak tagoknak: 30.000 Ft 
Ifi: 15.000 Ft, Gyerek: 3.000 Ft 

2.500 Ft, ifi napijegy: 1.250 Ft 
3.000 Ft éjszakai

16. Nagyközségi Horgász Egye-
sület 

Ököritófülpösi horgásztó 4755 Ököritófülpös, Petőfi u. 10.
20/530-3465

Csak tagoknak: 40.000 Ft 
Új belépőnek: 80.000 Ft 

2.500 Ft, gyermek: 1.000 Ft 
Sporthorgász jegy: 1.500 Ft 

17. NYPA-SENIOR HE. Sényő Kovács tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2.
30/535-6443

Csak tagoknak nincs

18. Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22.
30/697-0928

36.000 Ft 3.000 Ft
ifi: 1.500 Ft 

19.. Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny 
Holt-Tisza

4803 Vásárosnamény, Templom u. 19.
30/254-6168

Csak tagoknak: 18.000 Ft 
Ifi éves: 9.000 Ft 

2.000 Ft 6-18 h-ig
3.000 Ft 18-6-h-ig 

20. Réti Csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
20/366-4214

Csak tagoknak: 32.500 Ft 4.000 Ft 

21. Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c.
30/955-3776

Csak tagoknak: 15.000 Ft 2.500 Ft 
ifi: 1.000 Ft gyerek: 500 Ft 

22. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
30/981-4364

40.000 Ft 
30.000 Ft 

2.500 Ft /főzési, sátorozási lehetőség 
megbeszélés alapján

23. Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
20/546-5538

Csak tagoknak: 16.000 Ft 
Ifi: 8.000 Ft, Gyerek: 3.000 Ft 

Felnőtt: 2.000 Ft, ifi: 1.000 Ft 
sátorozás, bográcsozás

24. Szatmárvidéki HE. Vaja-ősláp 4700 Mátészalka, Ősz utca 7. 
20/436-0229

Csak tagoknak: 50.000 Ft 
Női: 25.000 Ft Ifi: 8.000 Ft 
Gyerek: 3.000 Ft
Nyugdíjas: 43.000 Ft

3.500 Ft 
Csónakbérlés, sátorozási lehetőség

25. Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
30/945-2254

csak tagoknak

26. Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 13.
20/315-7328

Tagoknak: 7.000 Ft
ifi éves: 4.500 Ft 
Más egyesületi tagnak: 30.000 Ft 

2.000 Ft (24 órás jegy)
kiépített tűzrakó hely,
csónakbérlés, sátorozás, 

27. Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4.
70/560-8061

Tagoknak: 35.000 Ft 
Ifi: 20.000 Ft 

2.500 Ft 

28. Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.
30/205-4263

Csak tagoknak: 45.000 Ft, 
ifi: 25.000 Ft

4.000 Ft 

29. Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza 4842 Gulács, Tisza u. 52.
30/690-5393

18.500 Ft csak tagoknak
ifi: 8.000 Ft 

2.000 Ft 

30. Milotai Tiszavirág HE Milotai Süllős bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
30/462-0613

Csak tagoknak: 20.000 Ft 
Ifjúsági éves: 10.000 Ft 

2.500 Ft mlotahorg.hupont.hu
ifi: 1.250 Ft 

31. Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi u. 34.
30/384-9365, 30/749-0172

Tagoknak: 14.000 Ft ifi éves: 10.000 
Ft más tagnak: 20.000 Ft 

1.500 Ft, ifi napi: 1.000 Ft 

32. Téglagyár Üzemi HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 22.
20/256-53-19

Csak tagoknak: 35.000 Ft 3.500 Ft kapható a vasúti átjáró  
előtti boltban.

33. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
20/621-0289

Csak tagoknak: 16.000 Ft,
ifiknek: 7.500 Ft 

2.000 Ft, ifi: 1.000 Ft 

34. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
30/340-4045

9.300 Ft (csak tagoknak) 1.000 Ft csak tagoknak Szabó László horgász-
boltjában, és a halőröknél

35. Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári holtág 4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.
30/636-2579

20.000 Ft, ifi: 10.000 Ft,
gyermek: 2.100 Ft 

2.000 Ft, ifi: 1.000 Ft 
tanösvény, vendéglő, szállás, 
csónakbérlés, sátorozási lehetőség, 

36. Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
30/864-2310

Felnőtt: 29.300 Ft, ifi: 14.650 Ft,
gyerek: 7.325 Ft,  
éjszakai horgászat csak tagoknak

Felnőtt: 3000 Ft, Éjszakai: 3.500 Ft 
Ifi: 1.500 Ft/Büfé, szállás, 

37. Zöld Nádszál HE. Penyigei Szenke tó 4941 Penyige, Kossuth u. 1.
70/466-8625

33.000 Ft 2.500 Ft P.-Szo. éjszaka: 3.000 Ft büfé, horgász-
tanya, kemping, csónakbérlés, horgászverseny 

38. Cégénydányád Önkor-
mányzat HE.

Jóléti tó 4732 Cégénydányád, Rákóczi u. 65.
20/925-8436

Csak tagoknak: 32.450 Ft 
Ifi: 13.725 Ft, gyerek: 3.250 Ft

3.000 Ft, ifi: 1.500 Ft

39. Fekete István HE. 4743 Csengersima, Kodály köz 2.
70/334-6398

Csak tagoknak 3.500 Ft , Ft
Sportjegy: 1.500 Ft
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A harcsa jellemzése
Színe barnás, szürkés. Pikkelyei 

nincsenek. Feje széles és lapos. 
Szája hatalmas, benne alul és 
felül is sűrű, apró, hegyes fogak 
helyezkednek el. Felső álkapcsán 2 
nagy, alsó állkapcsán 4 vékonyabb 
bajusz helyezkedik el. A harcsa 
testalkata jellegzetes és egyedi, a 
farokúszójához közeledve ellapo-
sodik. A harcsa jelentős szerepet 
tölt be a horgászatban. Az édesvízi 
halfajok egyik legnagyobbra növő, 
sőt, a magyar horgászvizekben 
nem is él nála nagyobbra növő 
horgászhal. Egy 20-30 kilós pél-
dány még nem igazán mondható 
kapitálisnak. A harcsa rendkívül 
óvatos. Zavaró hatásokra, zajra, 
fényre rendkívül érzékeny, ezért 
teliholdkor nem ajánlott a horgá-
szata. A harcsák leginkább valami 
mellé, illetve valami alá fekszenek 
be és nem pihennek a nyílt vizen. 

A harcsa horgászata
A harcsa horgászatához elszánt-

ság és sok kitartás szükséges. Hor-
gászatához erősebb, komolyabb 
felszerelés kell, nem szabad fél 
vállról venni, mivel egy kapitáli-
sabb példány is akadhat a horogra. 

Mentális és fizikai felkészültséget 
is igényel. 

Horgászatának többféle módsze-
re ismert. Más-más módszert alkal-
maznak folyóvízen vagy tavon. 
Folyóvízen előnyben 
részesül a fene-
kezés. Tavon 
a stupekos 
módszer-
rel lehet 
a legtöbb 
eredményt 
elérni. 
Felszerelés
Horgászbot: 2,40-3 méter
Dobósúly: min. 150 g
Orsó: nagy méretű harcsázó
Zsinór: min. 200 méter 35-ös fonott 
(távolság elérése miatt)
Horog: 1db 1/0-ás és 1 db 2/0-ás owner 
3-as horog
Ólom: min. 120 gramm csúszó ólom (a 
csalihal helyben tartása miatt)
Nagyméretű forgókapcsok és 
köthető drót előke (min. 15 kg szakító 
szilárdságú)
Csali: tenyérnyi méretű élő hal (kárász, 
keszeg félék)

Mi is az a stupek?
A stupekot érdemesebb házilag 

elkészíteni, mert a boltban találha-

tó stupekok drágák és nem megfe-
lelő minőségű horgokkal látják el. 
A stupek egy nagy méretű úszót 
helyettesít, ami egy 60-80 centi 
körüli cső, amely 

kb. 100-
1 4 0 
g r a m m 
f e l h a j -
tóerővel 

rendelke-
zik. A stupekra szereljük fel az 

előkét a 2 darab 3-as horoggal. A 
felső horog 1/0-ás az alsó 2/0-ás. 
Előkének köthető drótot haszná-
lok, amelynek 10-15 centivel rövi-
debbnek kell lennie, mint a csőnek 
a hossza a gubancolódás elkerülése 
miatt. Mivel ez elég nagy szerelék, 
ezért dobásra alkalmatlan. 

Kétféleképpen lehet bejuttatni: 
•  Segédbotos behúzás, amely egy 

kicsit bonyolult és rövid távol-
ság érhető csak el vele nagyobb 
tavakon.

•  Csónakkal való behordás. Saj-
nos, nem minden tavon engedé-
lyezett a csónak használata, de 
ha engedélyezett, akkor ez az 
ajánlottabb, mert bármely pont, 
távolság meghorgászható, ami 
növeli a fogás esélyét.

Harcsa horgászata 
stupekkal
Én a stupek behordásához kisebb 

gumicsónakot ajánlok, mivel szál-
lítása könnyebb. Nagy tavakon 
nagy távolságra kell bevinni, mivel 
a part közeli rész a többi horgász 
miatt zajos, ezért a harcsa bel-
jebb vadászik. Ajánlott távolság 
minimum: 100-150 méter. A botot 
a parton két ágasra kell vízszin-
tes helyzetbe elhelyezni, az orsón 
a felkapó kart kinyitva hagyjuk, 
hogy a zsinór szabados futhasson. 
Ezután a felcsalizott stupekot a 
csónakba, egy vödörbe kell elhe-
lyezni. Beevezünk a kiszemelt 
pontra és először a csúszóólmot 
engedjük le és utána helyezzük a 
víz felszínére a stupekot. Aztán 
visszaevezünk a partra, majd a 
felkapó kart visszacsukjuk és kife-
szítjük a zsinórt, majd kiengedjük 
a féket, mivel a harcsának intenzív 
a kapása ezzel megelőzzük a bot 
elvesztését. A harcsa kifogásához 
elengedhetetlen felszerelés a hal-
fogó, viszont nagyobb példánynál 
már csak kézzel. kesztyű segítsé-
gével emeljük ki a vízből.

Gyarmati Dávid

Egyik kedvenc hazai halunk 
a könnyen elkészíthető és 

szálkamentes harcsa. Vize-
ink legnagyobb és egyben 
legbajszosabb hala nemcsak 
könnyen elkészíthető, hanem 
finom és egészséges is.

A harcsa régóta kedvelt hal 
Európa-szerte. A Közép- és Kelet-
Európában, valamint Ázsia egyes 
részein őshonos hal európai kar-
rierjének kezdete a XIX. század-
ra tehető. Addig inkább csak a 
mítoszok jóvoltából volt ismert 
vagy inkább hírhedt ez a hatalmas, 
furcsa fejformájú, bajszos hal. Az 
északi vidékeken, Norvégiában és 
Svédországban gyakorta hitték a 
tavakban élő szörnyetegnek, sőt 
a Loch Ness-i szörny jelenségét 
kutatók között többen is akadnak, 
akik úgy vélik, a szörny legendája 
egy, a skót vizekben fellelhető, 
hatalmasra nőtt és feltehetően igen 
öreg harcsának köszönhető. Hatal-
masra is megnőhet a harcsa, 110 kg 
feletti példányt is fogtak már 

A lapos fejű, széles szájú, nem 
túl megnyerő külsejű harcsa 
fogyasztása az őshonos vidékeken 
több évszázados múltra nyúlik 
vissza. Indonéziában zöldséggel 
és szójaszósszal sütik, s az utcai 
bodegák egyik sztárja, Malajziá-

ban sütik vagy grillezik a legtöbb 
esetben, és chiliszósszal, valamint 
rizzsel körítve kínálják. Indiában 
is kedvelt ínyencség a – főleg 
monszun idején fogható – harcsa. 
Betegségek legyőzéséhez errefelé 
a húsleves helyett a harcsacurryt 
alkalmazzák. Mivel a harcsa – pik-
kelytelenségének köszönhetően 
– nem tartozik a kóser halhúsok 
közé, az ortodox zsidók nem eszik, 
sőt bizonyos muszlim iskolák sem 
tartják fogyaszthatónak. 

Pedig a harcsa igen egészséges. 
A harcsahúsnak nagyon magas a 
D-vitamin tartalma, omega-3  zsír-
savakban gazdag, amik fontos 
szerepet játszanak az érrendszeri 
megbetegedések megelőzésében. A 
harcsából sokféle étel készíthető. 
A viszonylag szálkamentes, nem 
pikkelyes hallal könnyű dolgozni, 
így a szakácsnő kedve sem megy 
el a harcsával készítendő ételektől. 
Klasszikus harcsaételnek számít a 
halászlé, ami ebben a formájában 
a gyerekek számára is viszonylag 
biztonságos és élvezhető, valamint 
a rántott harcsa és a harcsapap-
rikás. 

A sült harcsa leggyakrabban 
paprikás lisztbe forgatott szeleteket 

formájában kerül az asztalunkra, de 
a sörtésztába burkolt és úgy kirán-
tott hal is igen finom. De a harcsa 
nem csak olajban süthető. Tepsibe 
téve, különféle sajtokkal, zöldsé-
gekkel összesütve, gratinírozva is 
elkészíthető, valamint bármilyen 
raguban megállja a helyét. 

Az utóbbi 20-25 évben a hazai 
boltokban megjelent az afrikai har-
csa. A nyolcvanas évek közepe óta 
hazánkban is tenyésztett hal gaz-
dagságosan nevelhető, így jó áron 
lehet jó minőségű halhúshoz jutni.

A főleg kártevőként ismert 
törpeharcsából is remek dolgok 
készíthetőek. Igaz, a majdnem 
szálkamentes hal bontása igényel 
némi időt és hozzáértést. 

Ha viszont egész harcsát vagy 
bármilyen más halat vásárolunk, 
akkor a hal szemét figyeljük. Az 
ugyanis a frissesség záloga. Ha a 
hal szeme tiszta, tükröződik, akkor 
friss, ha opálos, akkor a hal már 
nem friss. A harcsa esetében is 
mindig nézzük meg a szemet, és 
azt, hogy a kopoltyúja vöröses-ró-
zsaszínes árnyalatú legyen.

Forrás: Internet  
(www.mindmegette.hu)

Elszántság és sok kitartás szükséges

Harcsa, a magyar nagyhal

2016. március 6-án a tagság 
nagyfokú érdeklődése és szép szám-
mal történő megjelenése mellett 
megtartottuk éves közgyűlésünket, 
amely a szokásosnál jóval nagyobb 
előkészületeket igényelt, mivel  a 
Civil törvény és a Polgári Tör-
vénykönyv változásai miatt módo-
sítani kellett az alapszabályunkat is. 
Meghívásunknak eleget téve jelen-
létével megtisztelte egyesületünket 
a megyei sporthorgász szövetség 
részéről Virág Imre elnök úr is.

Nagyon nagy segítséget jelentett, 
hogy a változtatások során a kérdé-
ses pontokban azonnal segítséget 
tudott nyújtani számunkra, így 
gördülékenyen le tudtuk folytatni 
közgyűlésünknek ezen részét is. 
Most már „csak” a változtatással 
kapcsolatos iratok benyújtása van 
hátra az  illetékes bíróság felé.

Az elnöki beszámolóból kiderült, 
hogy most is nehéz, de eredményes 
évet zártunk. A tagság és a veze-

tőség helyzetismeretét jelzi, hogy 
telitalálat volt a múlt évre készített 
költségvetésünk: bár a tételek közt 
volt eltérés, de az összbevétel össze-
ge pontosan megegyezett a tervezett 
összeggel, azaz a 2015. évi zár-
számadás végösszege megegyezett 
a 2015. évre elfogadott költségvetés 
(tervezett bevétel) összegével.

Virág Imre elnök úr szólt a hor-
gászatot kedvezően érintő törvé-
nyi változásokról, és válaszolt a 
felmerült kérdésekre. Tájékozta-
tást kaptunk a horgászcélú hal ár 
ÁFÁ-jának várható 5%-ra történő 
csökkentéséről, valamint halasítási 
pályázat tervezett kiírásáról.

További, horgászattal kapcso-
latos kérdések is megtárgyalásra, 
megvitatásra kerültek. Ennek során  
sok hozzászólás volt, mindenkit 
meghallgattunk, így pár perccel 
tovább tartott a közgyűlésünk a 
tervezettnél. A közgyűlés végén 
szép számmal éltek annak lehető-
ségével, hogy megváltották  enge-
délyüket. Örvendetes módon már 
két idei új belépő is részt vett 
közgyűlésünkön, de rajtuk kívül 
már többen jelezték ebbéli szándé-
kukat, ami jelzi: horgászvizünk, a 
Milotai Süllős Bányató jó, egyesü-
letünk nem működik rosszul.

Wachteinheim József elnök

Nehéz, de eredmé-
nyes évet zártunk

A tavaszra hangolódtak a börzével
Készülnek az új szezonra, s 

ennek nyitányaként börzét ren-
dezett a Vasutas Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület Nyír-
egyházán, a VOKE MÁV Kultu-
rális Házban.

A víz világnapja tiszteletére 
egész napos rendez-

vényt tartottak a Rakamazi 
Erzsébet Királyné Általános 
Iskolában. A Horgász-suli 
program részeként,az iskola 
felkérésére horgászok is 
aktívan bekapcsolódtak a 
programba.

Fesztóry Sándor, a MOHOSZ 
alelnöke egy színvonalas elő-
adást tartott a vizek- és a kör-
nyezet védelmének legfontosabb 
faladatairól, horgászegyesületünk 
pedig egy „fedettpályás” játékos 
horgászversenyt szervezett a gye-
rekeknek.

Tizennégy csapat 3-3 kisdiákkal, 
alsós és felsős kategóriában mérte 
össze horgásztudását.

Az ötpróbában volt tesztlap 
kitöltés, célba dobás, horgász sze-
relék készítése, halfelismerés és 
„halfogás” is. Legnagyobb sikere 
a halfogásnak volt, hiszen a peca-
bot és mágnes segítségével kifo-
gott kishalak élménye már nagyon 
közel állt egy valóságos horgá-
száshoz.

A gyerekek csillogó szeme, lel-
kesedése és köszönő szavai min-
den fáradságot megértek!

A verseny végén a legjobb csa-
patoknak az iskola igazgatónője a 

és a horgászegyesületünk elnöke 
adta át az okleveleket, az érmeket 
és a szép és hasznos díjakat.

Legközelebb május 27-én, a 
„Gyermeknapi-horgászversenyen” 
találkoznak a horgászaik és a gyer-
mekek, de akkor már a vízparton. 
A kisiskolások ott egy igazi hor-
gászversenyen újra összemérhetik 
tudásukat.

Együtt a vízparton
Ezúton is felajánlom minden 

horgászegyesületnek egy fedett 
helyen történő horgászverseny 
lebonyolításának minden tapasz-
talatát és a felhasznált egyszerű 
eszközök elkészítésének módját...

Szeretnénk, ha a május 29-i 
gyermeknapot minden horgász-
egyesület együtt töltené a vízpart-
okon a kicsikkel, egy-egy részükre 
szervezett majális hangulatú hor-
gászversenyen.

Kérem az egyesületeket, hogy 
csatlakozzanak a Horgász-suli prog-
ramhoz és ehhez a kezdeményezés-
hez, mert a gyerekekkel foglalkozni 
nem csak szép és hálás feladat, de 
mindnyájunk kötelessége is.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Tel.: +36 30 367-6355
e-mail: biri.imre@freemail.hu

www.facebook.com/horgaszsuli

Csillogó szemek

harcsahalászlé
Hozzávalók: 2 kg afrikai harcsa, 
5 dkg kacsazsír, 1 bő evőkanál pirospaprika, 
2 zöldpaprika, 3 paradicsom, 
2 közepes krumpli, só.
Elkészítés: A harcsát kifilézem. A filét 
közepes kockákra vágom, kicsit sózom és 
félreteszem. A zsíron megdinsztelem az 
apróra vágott vöröshagymát, majd a tűzről 
lehúzva megszórom pirospaprikával, és 
hozzáadom a filézésből hátra maradt csontot, 
húst, és felöntöm annyi vízzel, amennyi ellepi.
Takarékon összepárolom az alkotóelemeket. 
Közben hozzáadom a paprikákat, a 
paradicsomokat és a krumplikat. Nagyjából 
egy órát hagyom főni, majd fémszűrőn 
átpasszírozom az alaplevet. Ezután hígítom 
és mikor felforrt, hozzáadom a halszeleteket. 
Takarékon hagyom, hogy a hal is megfőjön.

harcsapaprikás
Hozzávalók: 1 kg harcsa filé, 2 fej 
vöröshagyma, só, 4-5 teáskanál 
pirospaprika, 1 paradicsom, 1 
zöldpaprika, 2 babérlevél.
 Elkészítés: Zsíron vagy olajon 
megdinsztelem az apróra vágyott 
vöröshagymát, majd félrehúzom, 
pirospaprikázom, átkeverem, kicsit 
felöntöm, fűszerezem. Hozzáadom 
a negyedbe vágott paradicsomot 
és a paprikát, majd fedő alatt 
hagyom összepárolódni. Végül 
beleteszem a nem túl kicsire vágott 
harcsaszeleteket, s ha kell, kevés vízzel 
felöntöm. Fedő alatt hagyom, hogy 
puhára párolódjon a hús, majd tejföllel 
habarom és tálalom.
Túrós csuszával kínálom.
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A felhúzáskor a wobbler 
irányt vált, s talán pont 

ez a pillanat váltja ki a raga-
dozóban a kapási ingert.

Aki elkötelezte magát a horgá-
szat szenvedélyével, a természet 
szeretetével, minden alkalmat meg-
ragad, hogy hódolhasson a hobbi-
jának. Amikor csak teheti, a Kéken 
élő Oláh Péter is botot ragad, hogy 
halállományukról vallassa a tava-
kat, a folyókat. A zord időjárás 
számára egyáltalán nem visszari-
asztó tényező, a téli hónapokban 
is nagy lelkesedéssel keresi fel a 
vízpartokat.

Hármas horoggal nem szabad

– Szinte minden hétvégén otthon 
vagyok, s amikor tehetem, biztosan 
szerepel a programomban horgászat 
is. Sajnos, februárban áradt a Tisza 
és a Bodrog, zavaros volt a vizük, 
így nem lehetett kedvenc módsze-

remnek, a pergetésnek hódolnom 
egyik folyónál sem. Ezért két bará-
tommal elmentem Orosra, a 41-es 
főút melletti horgásztóhoz. Aki szo-
kott oda járni, jól tudja, hogy az 
egyik meder a ragadozós tó, vagyis 
a csukák és a harcsák birodalma 
– elevenítette fel emlékeit a Deb-

recenben egyetemista fiatalember. 
– Egyágú, szakáll nélküli horoggal 
szabad ott csak pergetni, ezért a 
horgászás előtt szerelnem is kellett 
a készséget. A wobblerről leszed-
tem a két hármas horgot, s hátulra 
felerősítettem az egyes horgot.

Mint Péter elárulta, nem először 

volt ennél a tónál, ismeri jól a 
tavat. Tudja, hol van törésvonal, hol 
mélyebb, hol sekélyebb a meder.

– Fontos a hely ismerete, kulcs-
fontosságú, s ez télen még jobban 
felértékelődik, hiszen a mélyebb, 
vagyis a melegebb vízrétegben van-
nak a halak – avatott be a sikeres 
pergetés titkaiba. – A wobblert egé-
szen a partig vezettem azon a napon 
is, hiszen lehet, hogy csak az utolsó 
pillanatban rabol rá a csuka, amikor 
már ki akarom emelni a vízből. 
A felhúzáskor ugyanis a wobbler 
irányt vált, s talán pont ez a pillanat 
váltja ki a csukában a kapási ingert. 
Jó volt a megérzésem, hiszen végül 
a part közelében támadt a csuka. A 
megakasztást követően télen nem 
fejtenek ki akkora ellenállást, mint 
nyáron, hiszen egy kicsit azért le 
vannak lassulva, de azért a hor-
gásznak így is küzdenie kell, hogy a 
partra emelhesse zsákmányát.

M. Magyar László

A műcsali volt aznap a nyerő

Március 22. a vizes élőhelyek 
világnapja a (VÍZ VILÁGNAPJA). 
Riasztó adat, hogy a legújabb ered-
mények szerint hazánkban a termé-
szetes folyók és tavak közül csak 
12% van jó ökológiai állapotban. 
Ugyanakkor a jelenleg elérhető EU 
források elenyésző hányada szolgál-
ja közvetlenül vizeink helyreállítá-
sát. A közvetett források szakmailag 
összehangolt, tudatos felhasználása 
lehet a feltétele annak, hogy a vizek 
ökológiai állapota a javulás útjá-
ra lépjen – tudatta az OBJEKTÍV 
Hírügynökséggel közleményében a 
WWF Magyarország.

A Duna és nagyobb mellékfolyói 
egykori ártereiknek mintegy 80%-át 
elveszítették, a Tisza hossza pedig 
alig 2/3-ára rövidült a folyószabá-
lyozások miatt. A folyók és az őket 
kísérő hullámterek közti kapcsolat-
ban további romlás megy végbe, 
mert a kiegyenesített folyók medre 
folyamatosan mélyül. A folyók vize 
egyre ritkábban jut ki a mellékágak-
ba és holtágakba, tehát sok eset-
ben az árvízvédelmi töltések által 
közrefogott hullámterek sem jutnak 
elegendő vízhez. A töltéseken kívü-
li területeken, ahová nem jut el a 
folyók vize, egyre több gondot okoz 
a csökkenő talajvízszint, a szára-
zabbá és melegebbé váló időjárás, a 
vízhiány és az aszály.

Az elmúlt tíz évben a WWF és 
helyi partnerei 8000 hektár vizes 
élőhelyet állítottak helyre a Duna 
vízgyűjtőjének különböző vízfolyá-
sain az EU LIFE programja és a 
Coca-Cola Foundation támogatásá-
val. A Coca-Cola Foundation és a 
WWF több éves együttműködése 
keretében 2020-ig további 5300 hek-
táron fognak élőhely-helyreállítások 

zajlani, ami 12 millió m3 víz megőr-
zését vagy revitalizációját eredmé-
nyezi. A folyók és vizes élőhelyek 
kezelése során a WWF a „több 
teret a folyóknak” elvet vallja. Ahol 
lehetséges, ott az árhullámok éltető 
vizét vissza kell engedni a mellék-
ágakba és holtágakba, valamint meg 
kell oldani, hogy az ilyenkor érkező 
többletvíz kijusson a szabályozá-
sok során lecsapolt egykori vizes 
élőhelyekre, amelyek mélyfekvésű 
és kedvezőtlen mezőgazdálkodási 
adottságokkal rendelkező területek. 
Ezzel a természeti sokszínűség a 
nedves rétek, erdők, tavak, nádasok 
természetes szivacsként működve 
megtartják a vizet, és ennek köszön-
hetően a folyókat övező, gazdálko-
dásra alkalmas területek általános 
vízellátása is jobb lesz.

A KEHOP forrásokon kívül más 
operatív programokból és a vidék-
fejlesztési programból közvetett 
módon is van lehetőség a vizek 
állapotát javító intézkedések végre-
hajtására. „Hazánk saját vízkincse 
iránti elkötelezettségét az bizonyí-
taná, ha a projektek végrehajtásá-
val szemben állított feltételeknek 
a megvalósulását politikai szándék 
erősítené, és a 2020-ig futó pro-
jektek kivitelezésébe a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv javaslatai szer-
vesen beépülnének” – fogalmazott 
Gruber Tamás, a WWF Magyar-
ország vizesélőhely-védelmi prog-
ramvezetője. „Ezt tovább erősítené, 
ha Magyarország önálló programot 
indítana a folyók, hullámterek és 
vizes élőhelyek állapotának javí-
tására, és erre sok éven át jelentős 
forrásokat biztosítana a költségve-
tésből” – tette hozzá.

Forrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

Az állami horgászvizsga helyszínei 
és időpontjai 2016. évben

Tegyük rendbe vizeinket!

Új szabályok szerint
A MOHOSZ újraszabályozta a 

területi jegyek kiadását. Az új jegy-
rendszer három fő típusból áll, ezek 
a sporthorgász-, a horgászsport- és a 
gyermekhorgász összevont területi 
jegyek. A sporthorgász („A” típus) 
és a gyermekhorgász („C” típus) 
jegyekkel a halelvitel is lehetséges, 
a horgászsport („B” típus) jegyek 
pedig az aktív versenyzők részé-
re, halelviteli lehetőség nélkül let-
tek kialakítva. A sporthorgász és 
a horgászsport jegyeknél beveze-
tésre került egy-egy alanyi jogon 
választható kedvezményes kategó-
ria is, amely az ifjúsági horgászok, 
a hölgyek és 70 éven felüliek hor-
gászatát támogatja, kiegészítve ezt 
a személyi kört az 55 éven felüli 
és a válogatott kerettag verseny-
zőkkel. Szintén két kategória került 

bevezetésre a gyermekeknél, itt az 
egyiknél általánosan az úszós és 
a nem bojlis módszerrel történő 
feeder (fenekező), valamint a per-
gető horgászat, még a másiknál 
kizárólag az úszós horgászat enge-
délyezett. 

A szervezeti átláthatóság jegyé-
ben a régi, ún. országos tisztség-
viselői jegyek esetében is újra lett 
szabályozva a jogosultsági kör, 
valamint e kedvezményes sporthor-
gász jegy kiadása előzetes igény-
léshez lett kötve és a halelvitel 
pedig további korlátozásra került. 
A tagszervezetek által kiadott tiszt-
ségviselői területi jegyeket, azok 
hatályát és feltételeit a MOHOSZ 
összevont területi jegyrendszer 
szabályozása nem érinti. 

Fesztóry Sándor

A horgászvizsgára való felkészítő anyagot letölthetik a megyei horgász 
szövetség hivatalos honlapjáról a www.villantomagazin.com oldalról. 

A vizsga két részből áll, egy 32 kérdésből álló tesztlap, ahol minimum 
22 pontot kell elérnie a vizsgázónak. Ezt követi a szóbeli vizsgarész, ami 
a hazánkban leggyakrabban előforduló fogható és védett halfajok képről 
történő felismeréséből és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi ide-
jüknek ismeretéből áll. A vizsgázónak a 10 bemutatott halfajból minimá-
lisan 7 fajt fel kell ismernie, és ha van, ismertetnie annak tilalmi idejét 
és méretkorlátozását is. A szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból 
minimálisan 14 pont szükséges.

Sikeres vizsgát kívánunk a leendő horgásztársaknak!
MEGYEI HORGÁSZ SZÖVETSÉG 

helyszín Időpont telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz.10.

Szerda: 10.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik Horgász  
(Kukac Ponty.Hu Horgászbolt) 
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 29.

Hétfő: 10.00 órától 30/965-5619

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u. 

Szerda: 08.00 órától 20/313-1419

Lokomotív Horgász Egyesület
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Mándok, Ady E. u. 1.

Szerda: 10,00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 17.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület
Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

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

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Réti Csík Horgász Egyesület 
Szőke Tisza Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi u. 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület
Mándok, Petőfi u. 45.

Péntek: 10.00 órától 30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23. 

Csütörtök: 08.00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Nyírtelek, Tokaji út 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510
20/485-5727

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom u. 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Szatmárvidéki HE. Halcapone 
horgászbolt. Mátészalka, Jármi út 6. 

Szerda 09.00-12.00 20/436-0229

A Magyar Haltani Társaság 
által 2010-ben elindított „év hala” 
választás híre most is sok emberhez 
eljutott. A korábbi évekhez hason-
lóan ismét három faj közül választ-
hattak a társaság honlapjának láto-
gatói. A 6364 szavazó véleménye 
alapján a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára a szavazatok 18%-át 
begyűjtő márna került, alig marad-
va el a 24%-kal második helyezett 
versenytársától, a védett és egyben 
bennszülött selymes durbincstól. 
A közönségszavazás toronymagas 
győztese (58%), és ezáltal 2016-
ban az év hala a compó lett. 

A compó őshonos halunk, mely 
igen nagy népszerűségnek örvend, 
és nem csak a horgászok köré-
ben. Zömök, mérsékelten magas és 
oldalról enyhén lapított testét apró 
pikkelyek fedik. Feje aránylag nagy, 
orra hosszú, szeme viszont kicsi. 
Csúcsba nyíló száj, húsos ajak és a 
szájszegletben található két bajusz 
jellemzi. Színezete változatos, az 
irizáló zöldtől az óaranyon át a 
majdnem feketéig változó, úszói 
nagyok, leke- rekí te t tek . 
Ezek alapján 
a népi men-
d e m o n d á k 
„haldoktora” 
az egyik leg-
tetszetősebb 
faja halfau-
nánknak.

Táplálkozását tekintve 
nem válogatós, mindenevőként a 
táplálékában egyaránt szerepelnek 
planktonikus és fenéklakó álla-

tok, növényi magvak és hajtások, 
valamint bomló szerves anyagok. 
Élőhelyigényét Herman Ottó töké-
letesen öntötte szavakba: ,,A nyál-
kás czompó leginkább tavakban és 
mocsarakban terem; szereti a csen-
des, iszapos fenekű vizet...’’ Sajnos, 
az ilyen élőhelyek száma és kiter-
jedése az elmúlt két évszázadban 
a Kárpát-medencében zajló nagy 

folyószabályozási munká-
latok következtében 

e r ő s e n 

lecsökkent, és a klí-
maváltozás velejárója 

lehet ezek további csökkenése. 
Szinte az ország egész terüle-

tén megtalálható napjainkban is, 

de állományai a számára megfelelő 
élőhelyek megszűnésével párhuza-
mosan csökkenek vagy stagnálnak. 
Emiatt a fajt tilalmi idő (05. 02. - 06. 
15.), méretkorlátozás (min. 25 cm) 
és darabkorlátozás (max. 3 db/nap) 
is védi. Az utóbbi években számos 
horgászszövetség saját hatáskör-
ében eljárva levette a fogható halak 
listájáról, vagy egyedi méretkorlá-
tozás alá vonta a compót, így bizto-
sítva a 2-4 évesnél idősebb ivarérett 
példányok számára szaporodási 
lehetőséget. Húsa kissé szálkás, de 
kitűnő ízű, ezért számos országban 

a haltermelésbe aktívan bevont 
faj, melyben horgászatilag és hal-
gazdaságilag is nagy potenciál 

rejlik. A 2016-os évre elnyert év 
hala cím remélhetőleg számos fóru-
mon és csatornán keresztül felhívja 
a figyelmet e különleges értékekkel 
rendelkező őshonos halunkra.

Forrás:  
Magyar Haltani Társaság honlapja

Az év hala a compó

Háromnyaras pontyokat telepítettek március 
23-án a megyei horgász szövetség kezelésében 

lévő Császárszállás-Oláhréti víztározóba, az Oláhréti-tápcsatornába, a 
Halásztanyai-csatornába, a Keleti-főcsatornába és a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamosba.

telepítés

Compó  
Fotó: Sallai Zoltán

Új halfaj 
a bihari 
márna

Tudományos szenzációról 
tudósít a Magyar Haltani Tár-
saság honlapján Harka Ákos, 
az egyesület elnöke. Egy zöm-
mel hazai kutatókból álló cso-
port a tudomány előtt eddig 
ismeretlen halfajt azonosított 
a Körös vízrendszeréből. Az 
új márnafajt eredményező 
kutatás szervezője dr. Antal 
László, a Debreceni Egyetem 
TTK Hidrobiológia Tanszék-
ének adjunktusa, aki egyben a 
Magyar Haltani Társaság titká-
ra. Az új faj a Barbus biharicus, 
azaz bihari márna nevet kapta, 
ezzel jelezve a tájat, amelynek 
szülötte, leírói pedig ANTAL 
László, LÁSZLÓ Brigitta és 
Petr KOTLÍK. Azt tudták, 
hogy a Körös vízrendszerében 
is él egy másik, apró termetű 
márnafaj, de bő másfél évszá-
zadon át úgy vélték, hogy az 
nem más, mint az 1852-ben 
leírt Petényi-márna.

Folytatás az 1.oldalról

Postai úton megküldjük a teszt-
lapot, a jelenléti ívet és a vizs-
gajegyzőkönyvet is az érintett 
egyesületeknek. (Emlékeztetőül: a 
hétfői vizsgaidőpontot előző hét 
szerdán, a szerdai időpontot előző 
hét pénteken, a csütörtöki időpon-

tot azon a héten hétfőn, a pénteki 
időpontot azon a héten kedden kell 
bejelenteni.) A vizsga díja: 3.500 
Ft, 10-18 éves korig 1.000 Ft, a 
gyermek és az ifjúsági horgászok-
nak. Az ifjúsági horgász az adott 
naptári évben 18. életévét betöltő 
gyermek horgásznak nem minősü-
lő személy. (Vhr. 19.§. (5).



A rendelet szerint ettől az évtől 
több helyen kíméleti területet kell 
kijelölni a vizeken, így a Tiszán és 
a Bodrogon is, melynek célja, hogy 
biztosítsa a halak zavartalan ver-
melését és szaporodását. A területi 
engedélyekben feltüntetett kímé-
leti szakaszok kijelölésénél a víz-

kezelők véleményét is figyelembe 
vették. A Szabolcsi Halászati Kft., 
mint a Tisza és a Bodrog területi 
jegyeinek kiadója és forgalmazója 

a napijegyek forgalomba hozatali 
helyein egy hirdetménnyel tette 
közzé a Tiszán és a Bodrogon kije-
lölt kíméleti területeket! A kíméleti 

területek  határvonalának pontos-
ságáról mindenki a horgászat hely-
színén köteles meggyőződni. (Ha 
van saját GPS készüléke, akkor a 
megnézi a megadott koordinátá-
kat.) Aki a tilalmat megszegi, több 
százezer forintos bírságra és rend-
őrségi eljárásra számíthat.
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Volt miről beszélni a konzultáción

Elhalasztott alapszabály-módosítás

Új kíméleti területek
Régen látott létszámban 

jelentek meg a horgá-
szok, a megyei horgász 
szövetség által szervezett, a 
2016 évet útjára indító kon-
zultáción.

A rendezvényen 112 fő vett részt, 
és a horgászegyesületek képvisele-
tében megjelentek az alábbiakról 
kaptak tájékoztatást. Virág Imre 
elnök megnyitója után Fesztóry 
Sándor, a szövetség ügyvezető 
igazgatója előadásában kiemelte, 
hogy ez évtől új típusú, egységes 
horgászokmány kerül forgalom-
ba. Elmondta, hogy az új állami 
horgászjegy Fogási napló is egy-
ben, és amit az idén először nem 
a halászati hatóságtól, hanem a 
MOHOSZ-on keresztül a megyei 
horgász szövetségtől vehetnek át 
az egyesületek. Fontos tudni, hogy 
azokat a személyeket is kiszolgál-
ják állami jegy vonatkozásában, 
akik olyan egyesület tagjai,  melyek 
nem a megyei horgász szövetség 

tagegyesülete. Természetesen, csak 
abban az esetben, ha megfelel-
nek az állami horgászjegy kiadás 
feltételének, tehát állami horgász-
vizsgával és érvényes egyesületi 
tagsággal rendelkeznek. 

Az állami horgászjegy díjmen-
tesen váltható pl.: a 70. életév-
ét betöltött személy (ténylegesen 
betöltött 70 évről van szó) szá-
mára továbbá díjmentes. Állami 
jegyet kaphat azon értelmi fogya-

tékos személy, akinek a törvényes 
képviselője az állapotát igazoló 
okmányokat benyújtja, továbbá a 
mozgásszervi vagy hallási fogya-
tékos és a vak és gyengénlátó 
személyek is.

És nem utolsó sorban díjmentes 
állami jegyet kap a 3 éves kortól az 
adott év december 31-ig a 15. élet-
évét be nem töltött személy is.

Azok számára, akik most kez-
dik a horgászatot, nem árt tudni, 
hogy a horgászvizsgára előre be 
kell jelentkezni. A vizsga díja nem 
változott, 3500 Ft illetve a 10-18. 
életévet be nem töltött gyerekek 
kedvezményes horgászvizsgát 
tehetnek, nekik a vizsga díja mind-
össze 1.000 forint.

A vízterületet kezelők számá-
ra volt fontos információ, hogy a 
10 ha-nál, nagyobb, de 50 ha-nál 
kisebb nyilvántartott halgazdálko-
dási vízterületen 1 fő halászati őr, 
vagy 5 fő társadalmi halőr meg-
bízásával kell az őrzésről gondos-
kodni. 50-100 ha között 2 fő, 100-

2000 ha között 4 fő a kötelezően 
foglalkoztatandó létszám.

– A hivatásos halászati őröknek 
2 évente meg kell újítanuk tudásu-
kat, képzésen kell részt venniük, a 
szövetség részéről ennek a képzés-
nek a megszervezését szívesen vál-
laljuk, ami az idén lesz esedékes. 

Busi László ezredes, a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
parancsnoka előadásában elmond-
ta, hogy egyre kevésbé éri meg 
orvhalászni a Tiszán, mert egyrészt 
a Btk. változása miatt az orvha-
lászat bűncselekménynek számít, 
másrészt emiatt többek között már 
operatív nyomozók is segítik őket 
a hatósági munkában. 

Kovács László adószakértő a 
megszokott magas színvonalon, de 
közérthető formában adott tájékoz-
tatást az egyesületeket érintő leg-
fontosabb gazdasági és pénzügyi 
tudnivalókról. 

Ezt követően a felvetett kérdé-
sekre adták meg a választ a szak-
emberek.

Azok az egyesületek, ame-
lyek nem készítették még 

el az alapszabály módosítá-
sát, 1 év haladékot kaptak 
(2017. március 15.), hogy 
az új Ptk-nak megfeleljen az 
átalakítás.

„(1) A Ptk. hatálybalépésekor 
nyilvántartásba bejegyzett, illet-
ve a 9. § (1) bekezdése szerint 
bejegyzés alatt álló egyesület és 

alapítvány 2017. március 15. nap-
jáig köteles a létesítő okiratának 
mindazon rendelkezését felülvizs-
gálni és szükség szerint módosí-
tani, amelyek nem felelnek meg 
a Ptk. szabályainak. Egyesület 
esetében nem kell módosítani az 
alapszabályt abból az okból, hogy 
az tartalmazza az egyesület alapító 
tagjainak nevét, és azok lakóhelyét 
vagy székhelyét.”

„(3) Az (1) bekezdés szerinti 

egyesület és alapítvány a létesítő 
okirata (1) bekezdés szerinti módo-
sításának bírósági nyilvántartásba 
vételét, legkésőbb azonban 2017. 
március 15. napját követően csak 
a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
létesítő okirat alapján és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően 
működhet.”

A törvénymódosítás célja, hogy a 
jogi személyek védelme érdekében 
megakadályozza a mulasztásból 

eredő ellehetetlenülést és méltányos 
módon biztosítsa a civil társadalom 
számára a Ptk. rendelkezéseihez 
való alkalmazkodáshoz szükséges 
megfelelő időt. Ezt a javaslat a 
határidő egy évvel történő meg-
hosszabbításával, valamint azzal 
biztosítja, hogy a létesítő okirat 
Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem 
köti a Ptk. hatályba lépését követő 
első létesítő okirat-módosításhoz.

Forrás: www.civil.kormany.hu

KíMÉlEtI tErÜlEtEK A tISzáN ÉS A BodroGoN a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján

tisza-folyó 
(fkm) 

terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet 
időtartama 

Koordináták 

505-510 75 szaporodó-
telelő 

15-009-1-1 március 01-jétől 
június 15-ig 
november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 01’43.11” 
Ki szél 21° 11’44.86” 
Éi hossz 48° 02’32.04” 
Ki szél 21° 13’37.78” 

543-544 15 telelő 15-017-1-1 november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 07’25.98” 
Ki szél 21° 25’02.76” 
Éi hossz 48° 07’01.12” 
Ki szél 21° 24’57.10” 

605-608 45 szaporodó 15-018-1-1 március 01-jétől 
június 15-ig 

Éi hossz 48° 18’10.55” 
Ki szél 22° 01’57.38” 
Éi hossz 48° 17’48.23” 
Ki szél 22° 03’43.92” 

Bodrog 
folyó (fkm) 

terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet 
időtartama 

Koordináták 

0-1 5 telelő 05-004-1-1 november 15.-től 
február 28-ig 

Éi hossz 48° 7’23.71”  
Ki szél 21° 24’47.60” 
Éi hossz 48° 07’44.64” 
Ki szél 21° 24’44.14” 

tisza 505-510 fkm              víztérkód: 15-009-1-1 tIloS: 03.01-06.15., 11.15.-02.28. 
A kíméleti terület Tiszadob határában a Tisza folyón található az alábbi képen a GPS 
koordináták alapján húzott vonalak közötti területen. 

tisza 605-608 fkm víztérkód: 15-018-1-1 tIloS: 03.01.-06.15.
A kíméleti terület Szabolcsveresmart határában a Tisza folyón található az alábbi képen a 
GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti területen. (A kíméleti terület alsó határa feljebb 
található, mint a Veresmarti-tárózó tápcsatornájának kiágazása)

Bodrog 0-1 fkm víztérkód: 05-004-1-1 tIloS: 11.15.-02.28.
A kíméleti terület Tokaj határában a Bodrog folyón található az 
alábbi képen a GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti 
területen (a Bodrog-folyó torkolatától a 1-es fkm tábláig, ami a 
Bodrog vár oldali, azaz a bal partján található jó kivehetően).

tisza 543-544 fkm víztérkód: 15-017-1-1 tIloS: 11.15.-02.28.
A kíméleti terület Tokaj határában a Tisza folyón található az 
alábbi képen a GPS koordináták alapján húzott vonalak közötti 
területen. (A Tokaji camping hegy-felé eső közelebbi sarkától, a 
vasúti híd lábának folyás szerinti alsó széléig)
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Mezei szil a 2016-os év fája

Horgászegyesület a lakos-
ság szemléletformálásáért

2016. évi versenynaptár tervezet
Budapest, 2016. január 18. 

– Az Országos Erdészeti 
Egyesület éves szavazásán 
az egyik legsokoldalúbban 
felhasználható fafajunk, a 
hajdanán szent faként is 
tisztelt mezei szil győzedel-
meskedett, és lett a 2016-os 
év fafaja. 

Az Év Fája kezdeményezés célja 
a figyelemfelkeltés és a megóvás, 
olyan fafajok előtérbe helyezése, 
melyeknek komoly erdészeti jelen-
tőségük van, ám a figyelem mégis 
elterelődött róluk.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület 20 éve indította útjára az 
Év Fája mozgalmat. A mezei szil 
Európa nagy részén őshonos fafaj, 
magas hőigénye miatt elsősorban 
a sík- és dombvidékeket kedveli, 
emiatt középhegységekben csak az 
alacsonyabb régiókban található 
meg. Jellemző élőhelye a kemény-
fás ligeterdő, ahol a kocsányos 
tölggyel, a magyar kőrissel és a 
vénic-szillel alkot állományokat. 
Magassága akár a 30 métert is 
elérheti. Rendkívül kemény, rugal-
mas, nehezen hasadó és szívós 
fáról van szó, mely tulajdonságai 
miatt a mezei szil hajóácsolásra, 
víz alatti építkezésre és – a tölgy-
fával vetekedve – épületfának is 
kiváló. Kocsigyártók, asztalosok, 
tímárok és csőkészítők is szívesen 

dolgoztak vele, s belőle, de népi 
gyógyászatra is alkalmazták, míg 
lombja kérődző állatoknak szol-
gált takarmányul. A mezei szil a 
csonkolásokat könnyen regenerál-
ja, jól sarjad tuskóról és gyökérről 
is, a szomszédos egyedek gyöke-
rei gyakran összenőnek, amelyen 
keresztül tápanyagcserét tudnak 
véghezvinni. Ezért van az, hogy 
a kivágott egyedek tuskói gyakran 
tovább élnek.

Ám bármennyire is szívós, a 
hazai szilfajok közül a legjobb 
regeneráló képességgel rendelke-
ző fáról van szó, a mezei szil, ez 
az igen fontos és hasznos faj, a 
szilfavész miatt napjainkra Euró-
pa-szerte visszaszorult. Az 1918-
ban megjelent, majd az 1960-as 
években Észak-Amerikából sajná-
latosan ismét visszakerült szilfa-
vész megtizedelte az európai szil-
fajokat, melyek közül legjobban 
a mezei szilt sújtotta. A kórokozó 
gombája a fatest edényeit tömi 
el, aminek következtében a víz 
és az ásványi sók szállítása nehe-
zebbé, vagy teljesen lehetetlenné 
válik. A megtámadott szil egyede-
ken így először hervadásos tünetek 
jelentkeznek, majd gallyak, ágak 
pusztulnak el, és végül maga a fa 
is. Ez a problémakör is rávilágít 
arra, hogy az idegenből bekerült, 
invazív fajok mennyi gondot okoz-
hatnak őshonos növény- és állatfa-
jaink esetében.

A 2016-os Év Fájának választott 
mezei szil a magyar táj eltűnő 
félben lévő, egykor igen megbe-
csült eleme, mely megőrzése és 
ápolása fontos erdészeti feladat. 
Eötvös Károly a szilt egyenesen a 
magyarság nemzeti fájának tekin-
tette, mivelhogy „ezer falu, város, 
halom, dűlő, határrész viseli a 
Szilas és Szilágy nevet. S ahol 
ez a név van: ott magyar lakik, 
ott magyar telepedett meg ezer év 
előtt.”

Forrás: Internet

2015 decembere és 2016 már-
ciusa között „A kreatív újrahasz-
nosítás és helyes hulladékkezelési 
eljárások népszerűsítése Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében” című 
pályázat keretein belül számos 
szemléletformáló tevékenységet 
valósított meg a tiszadobi Tisza-
virág Horgászegyesület. Az egye-
sület célja az volt, hogy a lakosság 
körében népszerűsítse a szelektív 
hulladékgyűjtést, a helyes hulla-
dékkezelési eljárásokat, valamit 
a kreatív, házi újrahasznosítást. 
Ennek érdekében háromfordulós, 
megyei vetélkedőt hirdettek álta-
lános iskolások számára „Szelek-
tálós vagyok!” címmel, a Bodrog 
Egyesület közreműködésével. Az 
első két forduló levelezős rend-
szerrel zajlott, a harmadik forduló-
ra, vagyis a döntőre Tiszadobon, a 
Réti Mátyás Faluházban került sor 
2016. március 19-én. 

Az egyesület minden hónapban 
rendezett műhelymunkákat is, 
melyeken bárki részt vehetett. Az 
előzetesen összegyűjtött, újrahasz-
nosítható hulladékokat a foglalko-
zásokon gondolták és keltették újra 
életre, és készítettek belőlük deko-
ratív, rendhagyó használati tár-
gyakat. A műhelymunkák nagyon 
jó hangulatban teltek, kicsik és 
nagyon együtt alkottak, tanultak és 
tanítottak, igazán szép példája volt 
ez a különböző generációk közötti 
híd megteremtésének. 

Ezen túl a lakosság körében házi 
versenyt is hirdettek a témában. 

Bárki nevezhetett, a kikötés annyi 
volt, hogy hulladék-alapanyagból 
készüljenek a munkák. Nagyon 
kreatív és példaértékű alkotá-
sok születtek textilből, papírból, 
műanyagból, üvegből, fémből, 
melyekből érdemes ötletet merí-
teni. A vetélkedő napján került 
sor az eredmény kihirdetésére is, 
valamint a műhelymunkák és ver-
senyre beérkezett tárgyakból álló 
kiállítás megnyitójára is. A díjazot-
tak között voltak a tiszadobi Nap-
sugár Óvoda csoportjai, valamint 
a Tiszadobi Nyugdíjas Baráti Kör 
Egyesület is.

A projekt alatt összegyűjtött jó 
gyakorlatokból, tapasztalatokból, 
valamint a szelektív hulladékgyűj-
téssel, helyes hulladékkezelési 
technikákkal kapcsolatos ismere-
teket csokorba gyűjtve „kREatív 
kezek” címmel kiadásra került egy 
„kisokos” füzet is. A horgászegye-
sület reményei szerint a kiadvány is 
hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság 
környezettudatossága formálódjon, 
a hulladékkezeléssel kapcsolatos 
gyakorlatai javuljanak. 

„Bízunk benne, hogy törekvé-
seinkkel elértük a céljainkat: tenni 
egy lépést az élhetőbb, környe-
zettudatosabb, tisztább jövő felé, 
hidat teremteni a különböző gene-
rációk között, és közösséget épí-
teni szeretett kisfalunk, Tiszadob 
lakosai számára minőségi és baráti 
rendezvények szervezésével.”

Oláh Eszter
Képösszeállítás a 12. oldalon

A 2015. december 31-i FM kije-
löléses döntése az országban több 
mint 400 (2015. december 31-én 
lejáró hasznosítási ciklusú) hal-
gazdálkodási vízterület esetében 
egységesen 2030. 12. 31. napjáig 
biztosította a MOHOSZ halgazdál-
kodási haszonbérleti jogát, illetve 
a további állami tulajdonú vizekre 
is általánosan lehetővé tette azt. A 

MOHOSZ az érintett vizek hasz-
nosítása és hasznosítói esetében a 
legtöbb esetben előzetesen kikérte a 
helyi önkormányzatok véleményét 
is. A már meghozott szövetségi dön-
tések a www.mohosz.hu weblapra, 
a „Vízterületek” rovatba folyamato-
san (24 órán belül) felkerülnek. 
A Sz.-Sz.-B. megyei vizek eddig itt 
fellelt adatai:

Az amatőr horgász 
Az amatőr horgászt megkérdik, 

fogott-e már életében valamit. Így 
felel: 

– Még nem, de ennek a tónak az 
összes halát úgy megszelídítettem 

már, hogy mind a horgomról esznek.

Mind én fogtam! 
– Nézd meg édesem ezeket a remek 

halakat! Mind én fogtam! 
– Csak ne akarj becsapni! A 

szomszédasszony látta, hogy a 
halkereskedőnél jártál!

– Ott bizony! Olyan sokat fogtam, 
hogy kénytelen voltam eladni egy 

részét.

pony csontváz 
A horgász kapásra várva ül a tó 

partján. Egyszer csak megmozdul az 
úszó. 

– Hohó, kapásom van! – pattan fel és 
veszett iramban kezdi tekerni a damilt. 
Meglepetten látja, hogy a horog végén 

csak egy ponty csontváza fityeg.
– A fenébe is! Úgy látszik, megint 

túlságosan megrántottam! 

Horgászhumor

A hArIS
Fürjszerű megjelenésű, de 

annál nagyobb, körülbelül bal-
káni gerle méretű, 27–30 cm-es 
testhosszú madár (német neve, 
a „Wachtelkönig”, „fürjkirály”-t 
jelent). Feje közepesen nagy, cső-
re vaskos, erőteljes, függőleges 
ék alakú. Nyaka hosszú és vastag. 
A hím és a tojó hasonló megje-
lenésű. Farka rövid, alig lóg túl 
a szárnytollak csúcsán, és mivel 
színezete megegyezik a hátéval, 

úgy tűnik, mintha a madárnak 
nem is lenne farka. Lábai és ujjai 
a test méretéhez képest hosszúak 
és erőteljesek.

ÉlőhElyIGÉNy
Alapvetően a magasabb, sűrűbb 

növényzetű nedves rétek, kaszá-
lók, folyómenti területek és tópar-
ti laposok madara. Különösen 
kedveli az olyan magasfüvű üde 
gyepeket, melyeket kisebb-na-
gyobb bokorcsoportok tarkítanak. 
Csapadékosabb években belvizes 
területeken ott is költhet, ahol 
egyébként nem fordul elő, illetve 
megfelelő élőhely hiányában szán-
tók növénykultúráiban is fészkel-
het. Nem ragaszkodik a sík vidéki 
élőhelyekhez, hegyvidéki réteken 
is költ. Vonulási időben árokpart-
okon, a mezőgazdasági táblákat 
szegélyező gazosokban, szántóföl-
di kultúrákban is előfordul.

2016 év madara – a haris
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Átadott vízterületek

Ssz: Megye: halgazdálkodási 
vízterület neve, 
szakasz és/vagy 
szelvény megjelölése 
(folyóvíznél): 

Víz 
típusa: 

területe 
(ha): 

régi 
víztérkód: 

Új 
víztérkód: 

régi 
halgazdálkodási 
hasznosító: 

tulaj do-
nos: 

Új 
haszonbérlő 
és a 
haszonbérlet 
kezdete: 

Új alhaszonbérlő 
(halgazdálkodási 
hasznosító) és az 
alhaszonbérlet 
kezdete: 

Új haszon-
bérleti 
időszak 
vége: 

363. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Harangodi víztározó víztározó 100,00 000071 15-011-1-1 Szabolcs  
Halászati Kft. 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

közvetlen 
hasznosítás 

2030.12.31. 

364. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Császárszállási II. 
víztározó 

víztározó 210,00 000075 15-015-1-1 Szabolcsi 
Halászati Kft. 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

közvetlen 
hasznosítás 

2030.12.31. 

365. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Vajai-víztározó víztározó 52,00 000099 15-038-1-1 

Szatmárvidéki 
Horgász és 
Természetvédelmi 
Egyesület 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

Szatmárvidéki 
Horgász és 
Természetvédelmi 
Egyesület 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

366. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Császárszállás-Oláhréti 
víztározó 

víztározó 43,00 000107 15-046-1-1 SHE Szabolcs 
MKSZ 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

367. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Keleti (Lápi) csatorna csatorna 3,00 002086 15-118-1-1 Rákóczi Halászati 
Szövetkezet 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

368. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Eperjeske Horgásztó 
holtág 

mentett 
holtág 

51,00 002093 15-125-1-3 Rákóczi Halászati 
Szövetkezet 

Magyar 
Állam 

MOHOSZ 
2016.01.01. 

SHE Szabolcs 
MKSZ 
2016.02.01. 

2030.12.31. 

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintet-
tekkel közli.

VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

Időpont Megnevezés helyszín Nevezési díj

04.10. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos

Felnőtt: 
3.000 Ft
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 
2.000 Ft

04. 24.
Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft

05. 08.
Megyei 
Csapatbajnokság

Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza-kupa
később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05. 22.
Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft

06.05.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Rakamazi Nagy 
Morotva

Fn: 3.000 Ft
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 
2.000 Ft

06. 26.
Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny 
Holt Tisza 

3.000 Ft

07.16.-17. OHCSB Szeged Maty-ér

08. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08. hó
Fogyatékkal 
élők megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

08. 21.
Tisztségviselői 
horgászverseny

Nyírbátor, Széna-réti tó
12.000 Ft/
csapat

08. 26-27. 
hó

XXI. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Magyarország Meghívásos

09.04.
Szűcs Attila 
Emlékverseny

Tímár, Tiszapart Nevezéses

09.30.
(péntek)

„Horgász-suli” 
mozgalom
Megyei versenye

Rakamazi Nagy-
Morotva

Meghívásos

10-11. hó
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kenderáztató 4.000 Ft/fő

Folytatás az 1. oldalról

A Megállapodás lényege, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft. 
lemond a halgazdálkodási jogá-
ról a horgász szervezetek javára, 
így az ország természetes vizei-
nek jelentős részéhez hasonlóan 

horgászcélú halgazdálkodás kez-
dődhet ezen a kiemelt jelentősé-
gű vízterületen is – tudtuk meg 
Fesztóry Sándortól, a megyei 
Horgász Szövetség ügyvezető 
igazgatójától, aki a többoldalú 
Megállapodás egyik megálmo-
dója volt. 

A megyei igazgató röviden összegezve elmondta: a felek meg-
állapodtak abban is, hogy a halgazdálkodási jogot és az ezzel járó 
feladatokat a jövőben a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. Megyei 
Szövetsége fogja gyakorolni, de a vízterület őrzésébe a Halászati 
Kft. továbbra is besegít. A jövőben tehát a Tiszán és holtágain kikap-
csolódni vágyók a Megyei Horgász Szövetség által kiadott területi 
engedélyeket vásárolhatják meg, természetesen változatlan áron, akár 
a korábban megszokott helyeken és forgalmazóknál. A Szabolcsi 
Halászati Kft.-től és bizományosaitól korábban megvásárolt engedé-
lyek továbbra is érvényesek!

Horgászkezelésben
a tIsZA!!!

A MEGVáSárolt ENGEdÉlyEK toVáBBrA IS ÉrVÉNyESEK
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Vízkezelők 
adatai

A megyei vízkezelő egyesü-
letek pontos adatairól adunk 
tájékoztatást a lapunk 6-7. 
oldalán. Itt az érdeklődők 
megtudhatják a horgászvíz 
pontos nevét, az egyesület 
elérhetőségét és az éves-, illet-
ve a napijegyek árait. A táblá-
zat emellett más információt 
is tartalmaz, pl. szállás, sátra-
zási lehetőségeket stb. /6-7.

Horgászkezelés-
ben a tIsZA!!!
Lapzártakor érkezett a hír, 

hogy hosszas tárgyalás után 
horgászkezelésbe került a 
Tisza! – Legalábbis a Záhony-
tól a Tiszadobi megyehatá-
rig terjedő szakasza. Jó hír a 
megyebeli horgászok számára, 
hogy április 8-án egy, többol-
dalú megállapodás jött létre a 
MOHOSZ, a Szabolcsi Halá-
szati Kft. és a Megyei Közhasz-
nú Horgász Szövetség között 
– emelete ki Fesztóry Sándor, 
a megyei Horgász Szövetség 
ügyvezető igazgatója. /2.

1% Ezúton köszönjük meg azoknak a horgásztársaknak, 
akik 2014. évi adójuk 1%-át a megyei horgász szövet-
ség számára ajánlották fel. A befolyt 172.968 Ft-ból 

környezetvédelmi feladatokat oldottunk meg (klórmészvásár-
lás), továbbá a horgásznaptár nyomdai költségének kiegészíté-
sére fordítottuk. 

1%-os felajánlásukat a jövőben is szívesen vesszük:
Adószámunk: 19207119-1-15.

Horgászvizsga
Az első horgászvizsgák március 

16-tól indultak. A vizsga menete 
nem változott, előtte 3 nappal a 
vizsgára jogosult egyesületeknek a 
szövetségünknek le kell jelenteni a 
névsort. /4.

Oláh Péter téli harcsája

RekoRdfogások

– 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

A Víz VIláGNApjA tisztele-
tére egész napos rendezvényt 
tartottak a Rakamazi Erzsébet 
Királyné Általános Iskolában. A 
Horgász-suli program részeként 
az iskola felkérésére horgászok 
is aktívan bekapcsolódtak a 
programba. /5.

KoNzultácIó. Régen látott létszámban jelentek meg a horgászok, a megyei Horgász Szövetség által szer-
vezett, a 2016. évet útjára indító februári konzultáción. /3.

Tizennégy ponty. Ezt a 2 db 3,5 kg-os pontyokat Sza-
bados János újfehértói lakos fogta Császárszálláson február 20-án. 
Előző nap még sikeresebb volt, akkor az éjjel-nappali horgászaton 
összesen 14 db pontyot akasztott.  

A bujtosi horgászok gereblyét, lapátot ragadtak 
bot helyet, hogy szebbé varázsolják kedvenc vízük környékét.

Székelyi 
hírek. 
Bene Gábor 
társaival több 
napot töltött 
el Özetanyán. 
Lapzártánkig 23 
halnál tartottak 
164 kiló öss-
zsúllyal.

A tókaszájával Borbély Mihály, a rakamazi HE elnöke 
Nyíregyházán, a Bujtosi tavaknál végzett a nádvágással.

Harcsa-
fogás.  
Március 30-án 
déli 12 órakor, 
20 perc fárasz-
tás után, fogta 
Jakab Mihály, 
a Császárszál-
lás HE tagja a 
Császárszállás-
Oláhréti víztá-
rozóból ezt a 
szép példányt. 
A harcsa hossza: 
165 cm, súlya: 
25 kg. Csaliként 
tenyérnyi kárászt 
használt a ruti-
nos horgász.

A megyei horgászlétszám alakulása
tag 2014. év 2015. év Változás 
felnőtt 11.041 fő 11.200 + 159 fő 
ifjúsági 230 fő 203 - 27 fő
Gyermek 1.198 fő 1.211 + 13 fő
A megyei horgászlétszám 2015. évben kis mértékben ugyan, de nőtt. 

Tiszadobi alkotó „kreatív” kezek


