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Retró rovat
Szerkesztőségünk elindítja 

a Retró rovatot. Kérünk min-
denkit, akinek korábbi, 15-20 
éves, vagy attól idősebb hor-
gász emlékei megörökítésre 
kerültek és szeretné újságunk 
hasábjain ezeket viszontlátni, 
akkor küldjék meg számunk-
ra, rövid leírás kíséretében.

Horgásztáborok
A Horgász-Suli program 

keretein belül több egyesület 
tervezi, hogy horgásztábort 
rendez az idén nyáron. Ezeket 
itt összegeztük. Kérjük, tekint-
sék át, és ha van az egyesüle-
tükben táborozni vágyó gyer-
mek, vegyék fel a kapcsolatot 
a tábort szervező egyesülettel, 
vagy szövetségünkkel. 

Részletek a 4. oldalon

RekoRdfogások

KüldöttKözgyűléS. Május 7-én tartotta éves küldöttközgyűlését a megyei horgász szövetség, 33 fő küldött és 8 fő vendég részvételével. /3.

Kulcsár László fogta 
ezt a 7 kg-os harcsát Nagykállóban, 
2016. június 17-én éjjel 1 órakor. A 
csali kárász volt. Ívás után beindult 
a harcsa.

„Pontyocska” A ra ka-
mazi Nagy-Morotvában fogta ez a 
pontyot a közelmúltban Batta Béla.

Épségben. Szalanics Csa-
ba pontya június 11-én 17.30-kor 
kapott ananászos pop up-ra! 7,7-kg 
volt, épségben visszaengedték!

Családi 
összefogás.
A kérsemjéni Biró 
Attila a napokban a 
székelyi Őzetanya hor-
gásztaván fogta ezt a 
pontyot. Tizenöt–húsz 
percen át fárasztotta a 
halat, amit az édesapja 
szákolt meg.

A máriapócsi tóban Kul-
csár Árpád 18,5 kg-os pontyot fogott 
nemrég. Az új rekordot visszaenged-
te a tóba.  Fotó: magánarchívum

Csapatbajnokság. A kisvárdai Bágeri tavakon meg-
rendezett megyei csapatbajnokság első helyezettje a tiszalöki Új Élet 
HE. lett.

Országos 
bemutatkozás. 
A megyénkből elindult Horgász-
suli program bemutatkozott a 
MOHOSZ Velencei-tavi Évadnyitó 
és Halászléfőző versenyén. A ren-
dezvényen nagyon jól sikerült a 
Horgász-suli program részét képező 
horgász ötpróbaverseny első orszá-
gos bemutatkozása.

Hetven-
évesek. 
A Mátészalkai Szat-
már vi déki Horgász 
és Természetvédő 
Egyesület megalaku-
lásának 70. évfordu-
lóját ünnepelte 2016. 
június 4-én. Farkas 
Sándor, az egyesület 
elnöke az egyesület 
érdekében végzett 
sok éves munka 
elismeréseképpen 40 
fő egyesületi tagnak 
adott át emléklapot.

Megfogták és 
elengedték

Kecse-
getele-
pítés.
Május 24-én 
tízezer darab 
előnevelt, 5–8 
centiméter 
hosszúságú, 
önálló életre 
már képes 
kecsegeiva-
dék került a 
Tiszába./2.

Úszó szökőkút 
a Bujtosi-tavon. 
A Bujtosi-tavon is elindította az úszó 
szökőkutat a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
A szakemberek átvizsgálták a szökő-
kút állapotát, majd a karbantartási 
munkálatokat követően visszahe-
lyezték a tóra. A vízi látványosság 
naponta 130 percet csobog, és szép-
sége mellett a tó vizének oxigén ellá-
tottságát is javítja, amely kedvező 
hatással van a víz élővilágára. A szö-
kőkutat az idei évben világítás teszi 
még látványosabbá.

Az evezés megtanulása  
fontos dolog a horgászatban

– 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

Sokan nem is tudják, hogy a régiónkban számos nemzetközi sporthor-
gász verseny zajlik. Például 14 éve rendezik már meg a „Pecamánia” 
horgászversenyeket. Az idei szezonnyitónak az Őzetanya adott ott-
hont, ahova 6 országból, 63 versenyző érkezett. A szenzációs verseny, 
több mint 10 tonna fogással zárult.  Kővári János 

Egy 24 kilós ponty 
volt a verseny 
legnagyobb hala.

Az idén magyar 
csapatok vitték el a 

nyerményeket.

Tíz tonna halat fogtak

Telepítések
PoNtytElEPítéS

Örömmel értesítjük a horgászni vágyó-
kat, hogy üzemtervi 3 nyaras ponty tele-
pítést hajtottunk végre a kezelésünkben 
lévő Keleti-főcsatornába, Császárszállá-
si-víztározóba, valamint az Oláhréti-táp-
csatornába 2016. június 3-án.

SüllőtElEPítéS
Értesítjük horgásztársakat, hogy a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szövetsége üzemtervi 
előnevelt süllő telepítést végzett a 
kezelésében lévő Tisza folyó alábbi sza-
kaszaiba: Tisza folyó 540,5-581,4 fkm-
ig (víztérkód: 05-001-1-1), Tisza folyó 

494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 15-009-
1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 fkm-ig 
(víztérkód: 15-017-1-1), Tisza folyó 581,3-
638 fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 2016. 
május 31-étől folyamatosan június 3-áig.

KEcSEgEtElEPítéS
Örömmel értesítjük a horgászni vágyó-
kat, hogy ütemtervi kecsege telepítést 
hajtottunk végre a kezelésünkben lévő 
Tisza folyó alábbi szakaszaiba: Tisza 
folyó 494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 
15-009-1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 
fkm-ig (víztérkód: 15-017-1-1), Tisza folyó 
581,3-638 fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 
2016. május 24-én.

Gupcsu György fog-
ta Máriapócson ezt 
a 12 kg súlyú pikke-
lyest, amit a képen 
Csekk János tart. A 
ponty visszanyerte 
szabadságát.
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Lesz még csemege a kecsege! 
– beköltöztek a halak a Tiszába

Orvhalászokat fogtak 
Tiszadobnál

Nyaralás és horgászcsónak

A szakemberek remélik, 
2017-től ismét lehet majd 

horgászni az őshonos halra.

A korábbi évekhez képest 30 
százalékkal több halat telepít a 
vizekbe a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ), illet-
ve a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége – jelentet-
te be sajtótájékoztatóján Fesztóry 
Sándor, a megyei szövetség ügy-
vezető igazgatója.

Szorosabb együttműködés

Első lépésként a napokban 10 ezer 
kecsegeivadék került Tiszabercelnél 
és Tuzsérnál a Tiszába, a következő 
jelentős telepítésnél pedig közel 
100 mázsa ponty és 300 ezer darab 
harcsa, csuka, fogassüllő talál majd 
új otthonra a folyóban, míg a holt-
ágak csapósügérrel gazdagodnak. 
A kecsege korábban kikerült a hor-
gászható halak közül, éppen ezért 
a szakember reméli, hogy az új 
telepítésnek köszönhetően 2017-től 
kérvényezhetik ismét az őshonos 
hal horgászatát.

Mindez annak köszönhető, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft. 
a határidő lejárta előtt lemondott 
a halgazdálkodási jogáról, s azt 
megkapta a MOHOSZ, illetve a 
megyei szövetség, s az ígérethez 
híven megkezdték a Tiszán a hor-
gászcélú halgazdálkodást.

– Az együttműködés nem szakad 
meg a kft. és a megyei szövet-
ség között, igényt tartunk a halá-
szati kft. tapasztalataira, valamint 

dolgozói besegítenek a halászati 
őrzésbe is 2017 végéig a szövetség 
embereivel kiegészítve – fogalma-
zott Fesztóry Sándor.

A sajtótájékoztatón részt vett 
Radóczi János, a Szabolcsi Halá-
szati Kft. ügyvezetője, aki egy-
ben a Tisza-Rétköz Horgászati 
Egyesület elnöke. A Bodrog hal-
gazdálkodási jogát ez az egye-
sület kapta meg a MOHOSZ-tól 
alhaszonbérlőként.

– Sokan felteszik a kérdést, 
hogy miért mondtunk le a hal-
gazdálkodási jogunkról a Tiszán. 
Ha ragaszkodunk a vízhez, semmi 
nem változott volna meg. Ha foly-
tatjuk, az áfaköteles horgászenge-
dély miatt kevesebb jut telepí tésre, 
őrzésre. Nem volt értelme, hogy 
ragaszkodjunk a halgazdálkodási 
joghoz. Ez a változás felkínálta 
az együttműködést a megyei szö-
vetséggel, amelynek immár tagja 
az egyesületünk is. KM-MML

A Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság Toka-

ji Rendőrőrsének járőrei két 
nap alatt két orvhalász csa-
patot fogtak el.

A járőrök május 20-án fedez-
ték fel Tiszadob külterületén, az 
úgynevezett Malom-Tisza holtág-
ban kihelyezett három halászhá-
lót. A rendőrök figyelni kezdték a 
területet, ahol 21 óra 40 perckor 
megjelent két férfi és megkezdték 
az eszközök kiemelését. A járőrök 
igazolásra szólították fel a jogsértő-
ket, de egyikük a helyszínről elme-
nekült. Az intézkedők előállították 
K. J. helyi lakost a tokaji rendőrs-
re, majd azonosították és elfogták 
társát is. A nyomozók jogosulatlan 
halászhálóval elkövetett orvhalá-
szat vétség elkövetése miatt gya-
núsítottként hallgatták ki a 37 és 
38 éves férfiakat, akik elmondták, 
hogy egy harmadik társukkal, B. 
L. 30 éves tiszadobi lakossal 2015. 
december óta folytatták rendszere-
sen az engedély nélküli halászati 

tevékenységet, az elmúlt fél évben 
több kilogramm halat fogtak ezzel 
a módszerrel. A Tokaji Rendőrőrs 
munkatársai mindhárom jogsértő 
lakásán házkutatást tartottak, ahol 
további orvhalászathoz használa-
tos eszközöket foglaltak le.

A tokaji vízirendőrök a következő 
este szintén Tiszadob külterületén, 
a Tisza folyó bal partján értek tetten 
két helyi lakost, akik egy emelő-
hálóval kíséreltek meg engedély 
nélkül halat fogni. A járőrök a 24 és 
49 éves jogsértőket elfogták, előál-
lították és gyanúsítottként hallgat-
ták ki orvhalászat vétség elkövetése 
miatt. Az nyomozók az emelőhálót 
és tartozékait lefoglalták.

10-15 évvel ezelőtt a tiszadobi 
holtág csukaparadicsom volt, 
különösen a dadai vége. Hála a 
helyi orvhalászoknak ma jó, ha 
1-2 méret körülit lehet fogni, pedig 
baráti társaságunk szerény számítá-
som szerint 4-500 csukát engedett 
vissza ez-idő alatt, bízva abban, 
hogy egyszer majd rekordlistás is 
a horogra akad. Rendőrség

Kedves Horgásztársak!
Közeledik a nyári szabadsá-

golások ideje, sokan a vízpartot 
választják úti céljuknak, pihenés-, 
kikapcsolódásként. Többen a hor-
gászat szenvedélyének hódolva 
nyaralnak. Szövetségünk nevében 
szép nyarat, sok horgászélményt, 
jó pihenést kívánunk valamennyi 
horgásztársunknak. Vagy, ahogy a 
volt elnökünk, dr. Maleczky Imre 
mondta volt: „Jó bothajlást kívá-
nok”.

De a felhőtlen nyaralás során 
kérem vigyázzanak is egymásra, 
ehhez nyújtunk némi segítséget a 
vízi közlekedés szabályait felele-
venítve:

2013 decemberében az ország-
gyűlés elfogadta azt a törvény-
módosítást, mely 2014. március 
1-jétől kezdődő hatállyal módo-
sítja a 2000. évi XLII., a vízi 
közlekedésről szóló törvényben 
meghatározott csónak fogalmát. 
Csónak: a hajónak, kompnak, vízi 
sporteszköznek nem minősülő 
szélerővel vagy gépi berendezés-
sel hajtott vízi jármű, amelynek 
hossza a 7 métert (6,2 méterről 
módosították), névleges vitorlafe-
lülete a 10 m2-t nem éri el, vagy 
motorteljesítménye legfeljebb 7,5 
kW (4 kW-ról módosították), ide 
nem értve az építése, berendezése 
és felszerelése alapján vízen való 
közlekedésre nem szolgáló úszó-
eszközt. Vagyis az új szabályozás 
értelmében a külön jogosítvány 
nélkül vezethető csónak maximális 
testhosszúsága 6,2 m-ről 7 méterre, 
míg motorteljesítménye 4 kw-ról 
(5 Le) 7,5 kW-ra (10 Le) bővült 
2014. március 1-től.

cSóNAKoK, KIShAjóK, 
vízI SPoRtESzKözöK

Vezetői engedély nélkül, szél-
erővel hajtott és nem gépi meghaj-
tású csónakot vezethet aki,
– 14. életévét betöltötte,
– úszni tud,
–  a vezetésben kellő gyakorlattal 

rendelkezik,
–  a hatályos Vízi Szabályzat ren-

delkezéseit ismeri,
–  az igénybe vett vízterület sajátos-

ságait ismeri.
Vezetői engedély nélkül, gépi 

meghajtású csónakot az vezethet, 
aki elmúlt 17 éves. Ha több sze-
mély tartózkodik a csónakban, 
akkor indulás előtt ki kell jelölni 
egy 16 évesnél idősebb vezetőt. A 
vezető felelős a társai és a csónak 
biztonságáért, illetve a vízi közle-
kedés szabályainak betartásáért.

Mentőmellényben kell lennie a 
csónakban tartózkodó úszni nem 
tudóknak, és a 14 évesnél fiatalab-
baknak akkor is, ha tudnak úszni. 

Mindenkinek mentőmellény kell 
viselnie abban az esetben, ha a 
csónak vízmentes oldala, illetve a 
fartükör felső szélének legmélyebb 
pontja és a víz felszíne között, 
akár ideiglenesen nincsen 25 cm 
távolság.

A vízi bicikli fürdőeszköznek 
minősül. A vízi sporteszközök 
pedig a vízen való haladásra alkal-
mas, úszóképes, kormányozható, 
a csónak méreteit (lásd. fent) meg 
nem haladó sporteszközök. Csó-
nak, kajak, kenu esetében a csóna-
kokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, mert ezek nem vízi 
sporteszközök.

A cSóNAK KötElEző 
fElSzEREléSE

1. Mentőmellény, a csónakban 
tartózkodó 14. életévüket be nem 
töltött gyerekek és úszni nem tudó 
felnőttek együttes számának meg-
felelően, de legalább 1 db.
2. A csónakban tartózkodó szemé-
lyek számának és a csónak hajtá-
sának megfelelő evező, de legalább 
1 db.
3. 8A, 34B oltásteljesítménnyel ren-
delkező tűzoltó készülék, amennyi-
ben a csónakban tűz- és robbanás-
veszélyes anyagot szállítanak.
4. Kézi fehér fényű jelzőlámpa, 
tartalék izzóval és elemmel.
5. A csónak üzemben tartójának 
nevét és lakcímét (telephelyét) tar-
talmazó tábla, amelyet a csónak-
testen jól látható helyen, tartósan 
rögzítve kell elhelyezni.
6. 1 db legalább 1 liter űrmértékű 
kézi vízmerő eszköz (szapuly).
7. Kikötésre és horgonyzásra alkal-
mas, minimálisan 10 méter hosszú-
ságú és megfelelő állapotú lánc 
vagy kötél, a csónak tömegének 
legalább 5%-ával egyenlő tömegű 
horgony.

Forrás: Internet

A gyerekjegy ára: változat-
lanul 3 ezer forint maradt

A közgyűlésen felvetett kérés-
nek eleget téve, Szövetségünk és a 
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
között létrejött megállapodás után 
elkészítettük a közös Részleges Gye-
rek Területi Horgász Engedélyt, mely 
többek között érvényes a Szövetség 
által kezelt valamennyi vízterületre, 
Császárszállás, Tunyogmatolcsi Holt 
Szamos, Keleti-főcsatorna, Mátyusi 
Rózsás holtág, Halásztanyai-csatorna, 
Keleti-övcsatorna, továbbá a Tiszára 
Záhonytól-Tiszadobig és az alábbi holt-
ágakra is: Szabolcsveresmarti Keleti 
(Nagy-szög) holtág, víztérkód: 15-028; 
Tiszadobi-holtág, víztérkód: 15-010; 
Tiszaeszlári-holtág, víztérkód: 15-022; 
Tiszakarád község keleti határában 

elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; 
Apátszögi-holtág, víztérkód: 15-012; 
Tiszacsermely község keleti határá-
ban elterülő holtágak, víztérkód:15-
014; Kistiszahát község északi hatá-
rában elterülő holtágak, víztérkód: 
15-025; Komoró község nyugati 
határában elterülő holtág, víztérkód: 
15-027; Timári holtág (Pap Morotva), 
víztérkód: 05-033; Timári Morotva, 
víztérkód: 15-137; IV.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-006; VIII.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-007; A Belfő csatorna 
(Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől 
Érhát község határáig terjedő szakasza, 
víztérkód: 15-008; Selypes-ér, Király-
ér, víztérkód: 05-111; Berkeszi Északi 
csatorna, víztérkód: 15-029.

 Egyesületi és egyéb kezelés-
ben lévő vizekre az alábbiak szerint: 

Gávavencsellői Kacsató: víztérkód: 
15-068; Tiszabezdédi Fecskefarok holt-
ág víztérkód: 15-130; Kisvárdai agyag-
gödrök víztérkód: 15-061, 15-062, 
15-063, 15-070, 15-071; Vajai víztáro-
zó víztérkód: 15-038; Penyigei Szenke 
tó víztérkód: 15-112;

Tisza-Rétköz Horgász egyesület 
kezelésében lévő vizekre az alábbi-
ak szerint: Bodrog folyó víztérkód: 
05-004-1-1; Bodroghalászi (Svábszögi 
és Hosszúréti) holtág víztérkód: 05-031-
1-1; Bodroghalászi (Szőlőskei) holt-
ág víztérkód: 05-032-1-1; Vajdácskai 
holtág víztérkód: 05-038-1-1; Lónyay 
csatorna víztérkód: 15-003-1-1; Áres 
tó víztérkód: 05-052-1-1; Kis Nádas 
tó víztérkód: 05-040-1-1; Kapitány 
tó víztérkód: 05-048-1-1; Tiszakarádi 
főcsatorna víztérkód: 05-082-1; 
Kenézlői Holt Tisza víztérkód: 
05-035-1-1; Bodrogzugi I. főcsator-

na (Zsaró ér) víztérkód: 05-083-1-1; 
Vissi (Sárazsadányi) holtág víztérkód: 
05-037-01.

Változatlan áron 

Továbbá a Halásztanyai csatornára 
érvényes jegyünk, változatlan ár mel-
lett, (5e Ft) érvényes még a:  IV.sz., 
VI. sz., VII.sz., VIII.sz. főfolyásra, a 
Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szi-
vattyúteleptől Érhát község határáig 
terjedő szakaszára, Kistiszahát község 
északi határában elterülő holtágakra. 
Erre a jegy kombinációra azért került 
sor, hogy ezeken a csatornákon is elfo-
gadható áron horgászhassanak a kör-
nyékbeliek, és ne kelljen megvenniük a 
Tiszai területi jegyet, amin szerepelnek 
ezek a vízterületek, 18 ezer forintért. 
Ahol igény merül fel erre a jegytípusra, 
kérem jelezzék szövetségünk felé.

A NÉBIH tájékoztatója az ille-
gális horgászat, halászat és 

halforgalmazás bejelentéséről:

Az illegális horgászat, halászat és a 
halforgalmazással összefüggő fekete-
gazdaság felszámolás érdekében 2015. 
május 1-jével megalakult az állami 
halőri szolgálat.

A NÉBIH halgazdálkodási hatóság 
halvédelmi bírságot szab ki:

a jogosulatlanul horgászó;●●

a jogosulatlanul halászó;●●

 a fogási napló vezetését elmulasztó;●●

 a törvény által nem megengedett ●●

módon, eszközzel vagy tilalmi időben 
horgászó vagy halászó;
 a nem fogható hal és más hasznos ●●

víziállat kifogását (gyűjtését) meg-
valósító;
 a halgazdálkodási kíméleti területen ●●

a tilalom feloldásáig a hal szaporo-
dását és fejlődését zavaró halászati, 
horgászati vagy 
 egyéb tevékenységet – ideértve gépi ●●

meghajtású vízi jármű használatát –, 
vadászatot, fürdőzést végző;
 a halfogásra jogosító okmányok nél-●●

kül halfogásra alkalmas állapotban 
lévő eszközzel halgazdálkodási vízte-
rületen vagy annak partján tartózko-
dó és a 43. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti pótlást elmulasztó;
 a törvényben foglalt tilalmakat és ●●

korlátozásokat megszegve halfogás-
ra alkalmas állapotban lévő esz-
közzel halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak partján tartózkodó;

 a halászati engedély, állami hor-●●

gászjegy, állami halászjegy igénylése 
során az e törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározott 
nyilatkozatot valótlan tartalommal 
megtevő;
 az igazolatlan eredetű halat vagy ●●

halterméket forgalmazó;
 a hal élőhelyén kialakult természeti ●●

egyensúly megbontására alkalmas 
szervezetet, táplálékanyagot, szeny-
nyezőanyagot halgazdálkodási vízte-
rületre kijuttató;
 méret- vagy mennyiségi korlátozás-●●

sal, vagy tilalmi idővel védett hal 
vagy más hasznos víziállat jogosu-
latlan kifogását megvalósító;
 a nem nyilvántartott halgazdálkodá-●●

si vízterületen őshonos hal kifogását 
megvalósító;
 a halfogásra alkalmas horgászkész-●●

séget annak halfogási célú használa-
ta során folyamatos felügyelet nélkül 
hagyó személlyel szemben.
Jogosulatlan halászattal, horgá-

szattal illetve állami halőri szolgá-
lat feladatvégzését érintő bejelentését 
az alábbi e-mail címen teheti meg: 
allamihalor@nebih.gov.hu

A bejelentéshez az alábbi adatok 
megadását kérjük:
Megye, település, vízterület (lehető-
ség szerint pontos, víztérkód) megne-
vezése; Bejelentő neve (nem kötele-
ző); Címe (nem kötelező); Elérhető-
sége (telefon, e-mail cím) (nem köte-
lező); Bejelentett adatok megadása 
(ki, hol, mikor, mit?)

Orvhalászat bejelentése
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Bővült a gyermek területi engedély

Ha ez a sajnálatos eset megtör-
ténik, akkor a halászati hatóságot 
kell felkeresnie a horgásznak egy 
pár soros levéllel, amelyben leír-
ja röviden, hogy mi történt. A 
halászati főfelügyelő ez alapján 
hoz egy határozatot, és törli a 
rendszerből az elveszített Állami 
horgászjegyet. Ezzel a határozat-
tal kell a horgásznak felkeresnie 
az egyesületét, ahol ennek alap-
ján megkapja az új Állami hor-
gászokmányokat és igazolványt. 
Sajnos, ezekért fizetnie kell, az 
egyesület a tagdíját valószínűleg 
nem kéri el még egyszer, hiszen 

az regisztrálva van, hogy a folyó 
évben már egyszer megfizette. 

Ha az előző évi engedélyünket 
veszítettük el, akkor azt az egye-
sületünk valószínűleg meg tudja 
oldani, mivel a tagokat regiszt-
rálniuk kell. 

Ha nagyon régen volt enge-
délyünk és több évet kihagytunk 
a horgászatban, a régi engedély 
minden további nélkül megújít-
ható. Viszont, ha nincs meg a régi 
igazolványunk, abban az esetben 
újra kell vizsgáznunk, mert több 
10 évre visszakeresni nem tudják 
az egyesületek.

„Igaz-e, hogy minden kifogott, 
10 kilogrammnál nagyobb súlyú 
halat vissza kell engedni a vízbe? 
– tette fel a kérdést László Pál 
horgász Nyíregyházáról. 

– A halgazdálkodási törvény-
ben nem találkozunk ilyen elő-
írással, azonban a helyi horgász-
rendeletekben lehetnek súlykorlá-
tozó szabályozások. Éppen ezért 
a horgásznak érdemes tájékozód-

ni az egyes vizek horgászrende-
leteiről, ugyanakkor a területi 
engedélyekben, s a mellékletként 
adott helyi horgászrendben is 
tájékoztatni kell a horgászt az 
ilyen jellegű előírásokról – vála-
szolt a felvetésre Fesztóry Sán-
dor, a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége ügyvezető 
igazgatója. 

Horgászok kérdezték
MIt tEgyEK, hA ElvESzítEttEM 
A hoRgÁSz ENgEdélyEMEt?

„IgAz-E, hogy MINdEN KIfogott, 
10 KIlogRAMMNÁl NAgyoBB Súlyú hAlAt 

vISSzA KEll ENgEdNI A vízBE?

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ



Kihelyezett ülést tartott a Nyír-
teleki Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület vezetősége az 
április végén a Székelyhez tartozó 
Őzetanyai-horgásztónál. A találko-
zó különlegességét az jelentette, 
hogy az eseményen a családtag-
ok – feleségek és gyermekek – is 
részt vehettek. Az aktuális kérdé-
sek megvitatása után a vezetőség 
tagjai a házigazda Bukovenszki 
István meghívására egy rögtönzött 
horgászversenyen mérték össze 
tudásukat. Mivel az őzetanyai 
bojlis tóról van szó, több remek 

eredmény is született. A nyírteleki 
civil szervezet lapunkon keresztül 
is köszöni a lehetőséget, hiszen így 
a családtagok közelről is láthatták, 
miért is lehet a családfőnek szen-
vedélyes hobbija a horgászat. A jó 
hangulatú délutánt az élményszám-
ba menő fogások mellett Szalanics 
Csaba egyesületi titkár és felesége 
finom csirkepörköltje koronázta 
meg.  D.M.
Nagy fogások: Kovács Gábor hala 13 
kg-os, Komári Géza 10,5 kg-os pontya, 
Dankó Mihály hala 9.5 kg-os, Szalanics 
Csaba pontya 8 kg-os.

Nagy üzem volt május 7-én a 
sóstói tavaknál, hiszen minden 
horgászhely foglalt volt. A korábbi 
évek hagyományainak megfelelő-
en ismét nyílt nemzetközi versenyt 
rendezett a Nyíregyháza- Sóstó 
Gyógyfürdői Horgászegyesület, 
a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt., az 
International Police Association 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósága. 

Eredmények: Felnőttek: I. 
Kóczán István (44,5 kg), II. Teremi 
Tamás (16,6 kg, a legnagyobb hal: 
6,9 kg-os amur), III. Büdi László 

(15,3 kg). Vendégek: I. Szilágyi 
Szilveszter (Büntetés-végrehajtás, 
39 kg), II. Tolnai Ferenc (kataszt-
rófavédelem, 25,5 kg), III. Sepa 
Tamás (Büntetés-végrehajtás, 13 
kg). Gyermekek: I. Ádám Norbert 
(6 kg), Fekete Levente (6 kg), II. 
Tolnai Ákos (4 kg). A legszebb 
hal: Iglainé Perecsi Zsuzsa fogta.

Az elismeréseket Dr. Isaák 
László, a Sóstó Gyógyfürdői Hor-
gászegyesület elnöke, Kormos 
László, az IPA Szabolcs Megyei 
Tagszervezetének elnöke, illetve 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
részéről Takács Tibor tű. százados 
adták át.

Szervezők
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A vezetőségi tagok is 
összemérték tudásukat

A remény mindig újraéled

Küldöttközgyűlésen számolt be az elnökség
2016. május 7-én tartotta 

éves küldöttközgyűlését 
a megyei horgász szövetség 
33 fő küldött és 8 fő vendég 
részvételével. 

Sok év után a megyei szövetség 
tagjai sorában tudhatjuk ez évtől a 
Tisza-Rétköz Horgászegyesületet, 
amely létszáma alapján ebben az 
évben 8 fő küldöttet delegálhatott 
a megyei szövetség közgyűlésébe. 
Küldöttként megtisztelte közgyű-
lésünket Radóczi János, az egyesü-
lete elnöke, aki egyben a Szabolcsi 
Halászati Kft. ügyvezetője.

Virág Imre elnök úr megnyitója 
után, Fesztóry Sándor, a szövetség 
ügyvezető igazgatója beszámolt a 
2015. évi Szövetségi munkáról, 
számokkal is alátámasztva mind-
azt. Többek között a taglétszámról, 
a halgazdálkodásról, környezetvé-
delmi munkákról, az ingatlanok 
helyzetéről, munkaügyi dolgokról 
ejtett szót. Beszámolójában kiemelt 
fontosságú eseménynek nevez-
te azt, hogy 2016. május 1-től a 
megyei horgász szövetség lett a 
Tisza folyó (Záhonytól-Tiszado-
big) hasznosítója, mintegy 144 
fkm hosszúságú folyószakaszon, 
mintegy 2.173 ha-on, beleértve a 
tiszadobi holtágakat is. 

– Konkrétan ez úgy jöhetett lét-
re, hogy 2016. április 8-án egy 
négyoldalú megállapodás jött létre, 
a MOHOSZ, a Szabolcsi Halászati 
Kft, a Tisza-Rétköz HE, és szö-
vetségünk között. Ennek lényege, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft 
lemondott a még fennálló halgaz-
dálkodási jogáról a horgász szö-
vetség és a Tisza-Rétköz HE javá-
ra. Szövetségünk esetében a Tisza 

folyó és holtágairól történt meg 
a lemondás, míg a Tisza-Rétköz 
HE javára a Bodrog folyóról és 
holtágairól, valamint a Lónyay-
csatornáról mondott le a kft. kárta-
lanítás fejében.

– A kft. és a megyei szövetség a 
megállapodást követően már el is 
számoltak az eddig forgalmazott 
területi jegyek értékesítéséből a 
kft-hez befolyt árbevétellel. A szer-
ződésben szerepel továbbá még, 

hogy 2 évig, 2017. decemberéig a 
halőrzési feladatok ellátását, szer-
vezését a kft. közreműködésével 
személyi és eszköz állományának 
felhasználásával közösen végez-
zük. Ez azt jelenti, hogy a Halásza-
ti Kft halőrein kívül a Megyei Szö-
vetség halőreivel is találkozhatnak 
a horgászni vágyók a Tiszán és a 
kapcsolódó vízterületeken. 

– Ezen túlmenően az ez évtől 
megnövekedett halvásárlási igé-
nyeink kielégítésére, az üzemtervi 
és azon felüli telepítéseinkre hal-
telepítési és szállítási szerződést is 
kötöttünk, amely biztosítja, hogy a 
telepítéseinkhez szükséges mennyi-
ségű, minőségű és korosztályú hal-

tételeket a Szabolcsi Halászati Kft. 
előállítja és leszállítja számunkra. 
Ennek eredményeként tervezhető-
vé, biztonságossá és ütemezhetővé 
válnak a haltelepítéseink, csökken 
a kiszolgáltatottságunk a minden-
kori piac irányába.

– A Szabolcsi Halászati Kft. 
által kiadott tiszai jegyen az egyik 
kíméleti terület 505-510 fkm-re 
vonatkozott, ez a természetben a 
tiszadadai szabadstrandot, kempin-

get és csónakkikötőt is magába 
foglalta. 

A helyi önkormányzat tiltako-
zása, valamint a terület jellegéből 
fakadóan úgy gondoltuk, hogy nem 
célszerű kíméleti területként fenn-
tartani a jövőben ezt a területet a 
halállomány tartós zavarása és kap-
csolódó vízi jármű forgalom miatt 
sem. Ezért ez az új engedélyeken 
a halászati hatóság módosítását 
követően az 510-515 fkm szerepel. 

A Bodrog folyó, a Bodrog egyes 
holtágai és a Lónyay-csatorna, mint 
már említettem a Tisza-Rétköz 
HE. kezelésébe került. A Lónyay-
csatornán horgászókat rosszul 
érinti, hogy szétvált a Lónyay-

csatorna és a IV., VI., VII., VIII sz. 
főfolyás valamint a Kotri-csatorna. 
Ezért ezekre a kisebb csatornákra 
a korábban a tiszatelki Halászta-
nyai-csatornára kiadott jegyünket 
fogadjuk el, változatlan áron, 5 
ezer forintért, hogy ne kelljen a 
Lónyay-csatorna mellé, megvenni-
ük a teljes tiszai engedélyt, 18 ezer 
forintért, hogy horgászhassanak 
ezeken az egyébként közkedvelt 
kis csatornákon. 

Az ügyvezető beszámolóját a 
felügyelő bizottságé követte, majd 
a hozzászólásokra került sor.

Radóczi János elmondta, hogy 
20 éve vezet egyesületet, közel 
4 ezres tagsággal. Eddig ugyan 
víznélküli egyesületük volt, de ez 
év májusától a Bodrog folyó vízke-
zelőjeként fogják folytatni a mun-
kát. Elmondta továbbá, hogy az 
új MOHOSZ meglepetést okozott 
számára, a széles látókörű, előre-
látó magatartásával. Radóczi János 
elmondta még, hogy a korábban 
a kft. által hasznosított két víz-
tározóval kapcsolatban (Haran-
god, Császárszállás-II.). amit a 
MOHOSZ kapott meg haszonbér-
be, termeltetési szerződést kötött, 
amelynek alapján a termelt hal 
50%-át a MOHOSZ-nak kell átad-
niuk, a másik 50%-ra is, ha igényt 
tart, akkor szintén, ha nem akkor 
szabadon értékesíthető. 

A két víztározó az alapja egyéb-
ként a horgászcélú haltermelés egy 
részének, mert az itt termelt hal 
elsődlegesen a horgász szerveze-
tek ellátásának az alapját képezi. 
A célunk, hogy mind az országos, 
mind a megyei szövetség minél 
olcsóbban és szélesebb körben tud-
ja kiszolgálni a horgászokat. 

Nyíregyházi Városháza Hor-
gász- és Szabadidő Egyesülete 
megrendezte a XI. „DURBINCS” 
horgász idénynyitó kupa verse-
nyét április 30-án a Sóstói hideg-
strand, Blaha Lujza sétány felőli 
részén. A versenyt követően a 
résztvevőket a vezetőség meghív-
ta egy ebédre (Szarvas babgulyás 
„Városháza” módra, csapolt sör, 

Vela vekni. Az étket Oláh Karcsi, 
mint vendég séf főzte. Az első 
helyezett elnyerte a kupát, továb-
bá az 1-2-3. helyezettek érmet és 
oklevelet kaptak. Eredmények: 
1.Gindele Tibor 5.7 kg 2.Vitéz 
József 4.1 kg 3. Gulácsi István 
1.4 kg. Különdíjasok: Iglai János, 
Tóth Géza, Varga György.

Iglai János, elnök

Házi versenyt rendezett május 
14-én az idén 20 esztendős 
Bujtosi Sporthorgász és Tájvé-
delmi Egyesület. Eleinte csak az 
erős széllel kellett megbirkóz-
niuk a szép számmal megjelent 
versenyzőknek, később aztán az 
eleredő eső is nehezítette a hor-
gászatot.

Eredmények:
Felnőttek: 1. Nagy János (14 

kg), 2. Kocsis András (8,85 kg), 
3. Bozsik Mihály (5,20 kg). Fia-
talok: 1. Szokol Ákos Bence 
(2,10 kg), 2. Heinrich István 
(0,05 kg). A legnagyobb hal: 

Nagy János fogta 
(3,25 kg-os ponty).

XI. „DURBINCS” Kupa

A fokhagymás volt a nyerő

A közgyűlés végén a kitüntetések 
átadására került sor. 

„horgászsportért” emlékplakettet 
kapott: dr. Isaák lászló, a Nyíregyházi-

Sóstógyógyfürdő Horgász Egyesület elnöke, 
a megyei szövetség elnökségének tagja, az 
elnökségben kifejtett munkájáért, az egye-

sületeknek nyújtott segítségért, tanács-
adásért, és közösségi munkáért, elsősorban 

a jogi dolgokban nyújtott támogatásáért. 
Szintén „horgászsportért” emlékpla-

kettet vehetett át Szilágyi Imre, a megyei 
szövetség verseny szakbizottságának elnöke 

a versenysport területén végzett odaadó, 
önzetlen és fáradhatatlan munkájáért.
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Várják a táborok a gyerekeket

Megyei gyermek horgász-
tábor Tiszavasváriban

A MOHOSZ elnöksége és Ifjúsági 
Szakbizottsága 2016. évre ifjúsági és 
speciális horgásztáborok támogatási 
pályázatát hirdette meg. A pályázat a 
táborozás anyagi feltételeinek, a meg-
rendezés költségeinek könnyebb vállal-
hatóságát, a nagyobb számú gyermek és 
ifjúsági horgásztáboroztatás lehetőséget 
hivatott segíteni. A beérkezett huszon-
hét pályázat elbírálása nehéz feladat 
volt. Előnyt jelentett az egy szervezet 
által rendezett több turnus, azaz több 
tábor bonyolítása, a nagyobb gyermek 
létszám, a tartalmas programok, a bent-
lakás, ám egyéb szempontokat is figye-
lembe kellett venni. Az elbírálás alap-
ján megyénkből kettőszázezer forintos 
támogatást nyert: Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövövetsége. 
Százezer forintos támogatást nyert: a 
Vasutas HE., Nyíregyháza.

A megyénkből elindult 
Horgász-suli program 

bemutatkozott a MOHOSZ 
Velencei-tavi Évadnyitó és 
Halászléfőző versenyén. A 
rendezvényen nagyon jól 
sikerült a Horgász-suli prog-
ram részét képező horgász 
ötpróbaverseny első orszá-
gos bemutatkozása.

A reggeli órákban kilenc elszánt 
gyermekcsapat jelentkezett a hor-
gász ötpróbaversenyen való meg-
méretetésre. A háromfős csapatok 
először egy-egy teszt-lap kitölté-
sével bizonyították elméleti felké-
szültségüket. Ezt követően három 
helyszínen egy időben zajlottak az 
események. A gyerekek kis gya-
korlás után labdákkal igyekeztek 
egy-egy dézsába betalálni, és ezzel 
a pontos etetést imitálni. Ezt köve-
tően egy spiccbotra kötött „úszóval” 

igyekeztek ötször az „etetés” helyé-
re  találni. Az először elég nehéznek 
tűnő feladatot a fiatalok gyorsan 
elsajátították. Egy másik helyszínen 
a halak felismerése okozott némi 
fejtörést a kicsiknek, de csapatban, 
rövid gyakorlás után ezt a felada-
tot is szinte hibátlanul megoldották. 
A harmadik helyszínen csónakkal 
kellett két karót – azok érintése 
nélkül – minél rövidebb idő alatt 
megkerülni. Bár sok gyerek még 
csak most ismerkedett az evezéssel, 
de csapatként ezt is ügyesen és lel-
kesen megoldották.

Végül éles helyzetben egy hor-
gászversenyen bizonyították a gye-
rekek, hogy a halfogásban is otthon 
vannak. Itt most nem a halak mérete, 
hanem a csapat által közösen kifo-
gott halak száma döntött a helye-
zésekről. A horgász ötpróbaverseny 
végső győztesei azomban csak azok 
a csapatok lehettek, akik minden 
versenyszámban jó eredményt értek 
el. A gyerekek szemmel láthatóan 
nagyon élvezték a feladatokat és a 
felnőttek között is az az általános 
vélemény alakult ki, hogy érdemes 
lenne a Horgász-suli kezdeménye-
zését országos szintre emelni.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

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

Gyermeknapra hagyomány-
teremtés céljából szervezett hor-
gászversenyt a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület a helyi általános isko-
la tanulóinak. Huszonhét gyerek, 
alsós és felsős kategóriában mérte 
össze horgásztudását. Szerencsével 
sem volt gond, hiszen minden-
ki fogott halat, a legjobbak nem 
is keveset. A szép fogás azonban 
mégse szerencse dolga volt, hiszen 
a versenyzők többsége már vett 
részt a horgászegyesület által szer-
vezett horgászversenyeken vagy 
a minden évben megrendezésre 
kerülő horgász táborban. Termé-
szetesen az iskola horgász szak-
körének kis horgászai is ott voltak 
a rendezvényen és az elért helye-
zések, valamint a kifogott sok apró 
hal bizonyította felkészültségüket.

Helyezések: Alsó tagozat: 1. 
Dankó Bence 2.b (34 db. hal) 2. 
Lipták Levente 1.a (25 db.), 3. 
Balogh Dorka 3.b (21 db.). Felső 

tagozat: 1. Balogh Zoltán 5.a (43 
db. hal), 2. Halász Fanni 7.b (42 
db.), 3. Krausz Lotti 5.a (34 db.). 
Súlyban a legtöbb halat Rostás 
Erik fogta (950 g.), aki így külön 
jutalomban részesült.

A díjátadás egyik kedves szín-
foltja volt, amikor a horgász-
egyesület elismerésbe részesítet-
te Farkasné Tilki Anna és Májer 
Júlia tanárnőket a horgászat nép-
szerűsítése terén végzett kiemel-
kedő munkájukért! A díjátadáson 
minden gyerek kapott valamilyen 
ajándékot, hála az Nyíregyházi 
Aranyhorog horgászboltnak és a 
honvédség nyíregyházi irodájának. 
A versenyen meghirdetésre került 
az újabb nyári Horgász-suli tábor 
és az őszi Horgász ötpróba verseny 
megyei döntője. Az időjárás, a víz, 
a halak és a szervezők összefogtak, 
és egy nagyon szép napot varázsol-
tak a gyerekeknek.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Országos bemutatkozás 
a Velencei-tavon

Bizonyították 
felkészültségüket

Kedves Horgásztársak, Kedves Gyerekek!

Szép kör-
nyezet és 
jó idő várta 
az apagyi 
kenderázta-
tó horgász-
tóra érke-
ző Feeder 
Kupa soro-
zat első for-
du ló j ának 
résztvevőit. 

A versenyre szép számban jelent-
keztek (még Ukrajnából is) a lelkes 
horgászok. Az éhesebbek regiszt-
rálás után – a szervezők jóvoltából 
– egy kis zsíros deszkát és lilahagy-
mát fogyaszthattak. A jelenlévők a 
jóízű falatozás és várakozás közben 
megfigyelhették a part közelében 
ívó keszegeket és közben latolgat-
ták, hogy lesz-e így kapás a ver-
seny során. Ezek után következett 
a megnyitó, a feeder horgászat sza-
bályainak rövid ismertetése, a sor-

solás és a rajthelyek elfoglalása. A 
25 horgász három szektorban ver-
senyzett. A verseny kezdetétől fog-
va folyamatosan fogták a halakat, 
az etetésnek köszönhetően egyre 
több versenyzőnél egyre gyakrab-
ban dolgoztak a merítő szákok. Jó 
érzéssel töltött el, hogy a verseny 
végére szinte minden résztvevőnek 
került hal a tartójába. Kárászokból 
próbáltak minél többet zsákmá-
nyolni, de a győzelemhez kellett 
egy pár kisebb ponty is.

A viadal ideje alatt a szervezők 
kávéval kedveskedtek a résztve-
vőknek. A fogási eredmények jól 
tükrözték a tóban lévő halbőséget, 
hisz több mint 110 kg volt az 
összfogás. A verseny végére sajnos 
az időjárás erős széllel nehezítette 
a résztvevők horgászatát. 

Bízunk benne, hogy a továb-
bi fordulókban is ehhez hasonló 
mennyiségű hal kerül majd a ver-
senyzők haltartójába.

A mérlegeléskor többen is feszül-
ten figyelték a mérleg számlapját 
és közben latolgatták a nyerési esé-
lyeket. A szektorlapok összesítése 
után került sor az eredményhirde-
tésre, majd a díjak átadására.

Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át, melyet Szilágyi 
Imre a verseny szakbizottság elnö-
ke és Sebők Zsolt, a verseny szak-
bizottság tagja adott át. (1. Magos 
Tibor 10 840 g, 2. Kovács László 
7 005 g, 3. Sveda Tamás 6 910 g.) 

Gratulálunk a 
nyerteseknek!

Ebben az 
évben is a 
Szuper Kupa 
elnyeréséhez 
minimum két 
fordulón kell 
részt venni. A 
versenyzőknek 
csak a két leg-
jobb helyezé-

sét számítjuk be a végeredmény-
be. Várjuk új, az első fordulóban 
nem versenyző, feeder horgászok 
jelentkezését is! Sok sikert kívá-
nunk mindenkinek a további for-
dulókban!

Köszönjük az Apagyi Horgász-
egyesületnek, hogy rendelkezé-
sünkre bocsátották ezt a szép, hal-
ban gazdag tavat! Külön köszönet 
illeti Szűcs Tibort, Hornyák Jánost 
és Sebők Zsoltot a segítségükért!

Szilágyi Imre

Szeszélyes április, bőséges halfogás

Június első szombatján tartotta 
az immár hagyományossá vált 
házi horgászversenyét a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület az 
Oláhréti-tápcsatornán. A verseny-
zők szép számban megjelentek a 
versenyen, 42 felnőtt, 4 női és 
7 gyerekversenyző állt rajthoz. 
A 3 órás versenyen összesen: 
16,5 kg halat fogtak a verseny-
zők. Főként törpeharcsát, de az 
előző nap telepített pontyból is 
fogtak a versenyzők. Az időjá-
rás is kedvező volt, az elmúlt 
napok felhőszakadásos időjárása 
után szép napos időben állhattak 
rajthoz a versenyzők. Az I-III. 
helyezettek értékes horgászfel-
szereléseket nyertek. A verseny 
végén az egyesület mindenkit 
vendégül látott a császárszállási 
horgásztanyán egy babgulyással, 
amit Jakucska József készített el, 
amit ezúton is köszönünk.

A résztvevők egy kellemes 

napot tudhattak maguk mögött, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

Vezetőség

Főként törpeharcsa 
akadt horogra

A Horgász-Suli program kere-
tein belül több egyesület tervezi, 
hogy horgásztábort rendez az idén 
nyáron. Ezeket itt összegeztük. 
Kérjük, tekintsék át, és ha van az 
egyesületükben táborozni vágyó 
gyermek, vegyék fel a kapcsolatot 
a tábort szervező egyesülettel vagy 
szövetségünkkel.

Az országos horgásztáborba a 
megyénkből 2 gyereket várnak. 
Ha ismernek  olyan fiatalt, aki szí-
vesen táborozna 2016. augusztus 
7-13 között a gödöllői Carplove 

Horgász és Pihenőparkban, jelez-
zék ezt a szövetségnek legkésőbb 
június 30-ig. A tábor ingyenes, az 
utazást is meg tudjuk oldani! 

Az Alkaloida Lombik HE bent-
lakásos megyei horgásztábort szer-
vez. Helyszíne: a Gólyahír Gyermek 
és Ifjúsági tábor, Tiszavasváriban, 
2016 július 4-8-ig. A további fel-
tételekről a kiírásban bővebben 
olvashatnak. Kérjük, nézzék át a 
kiírásokat, tegyünk azért, hogy 
minél több gyereknek adjunk feled-
hetetlen élményt ezen a nyáron is!

2016. július 4-től 8-ig

Az Alkaloida „Lombik” 
Horgász Egyesület 

megyei horgásztábort szer-
vez gyermekek részére a 
Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetsége támoga-
tásával.

Helyszín: Tiszavasvári – Kacsás tó 
(Polgári út eleje)
Elhelyezés: Gólyahír Gyermek és 
Ifjúsági Táborban (Tv., Nyárfa u. 
2.)

A tábor weboldala:
www.golyahirtabor.hu

Étkezés: napi 3x
Korosztály: 8-tól 15 éves korig
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, helyi 
lakosoknak szállás nélkül: 12.000 
Ft/fő.
Programok:
Délelőtt horgászat, délután horgász 

foglalkozások, evezés, környezet- 
és természetvédelmi kiselőadások, 
szabadidős foglalkozások, ver-
senyhorgász bemutató, stb.
Pénteken egy horgászversenyen 
mérhetik össze a tudásukat a részt-
vevők.
Jelentkezés:
elnok@tv-horgasz.info e-mail 
címen vagy a 06/30-413-2426 tele-
fonszámon
Jelentkezési határidő:
2016. június 24.
Részvételi díj befizetése:
Június 24-ig az egyesület elnö-
kénél.
Érkezés:
Július 4-én 8 órakor a táborban, 
vagy jelentkezéskor.
Eltávozás:
Július 8-án 13 órára várjuk a ked-
ves szülőket, hozzátartozókat, 
mely időpontban ünnepélyes kere-
tek között kapják meg a jutalmukat 
a kis horgászok.

Az alábbi megyei horgásztáborok szervezését tervezzük ezen a nyáron, egyesületeink közreműködésével:

Ssz. Szervező egyesület tábor tervezett 
ideje

helyszíne jellege más egyesülettől 
hány főt várnak

korosztály részvételi 
díj (Ft)

1. Vasutas STE. Nyháza 07.04-07.08 Verbatanya napközis 10 7-17 év 5 ezer

2. Alkaloida Lombik HE. 
Tvasvári

07.04-07.08 Gólyahír 
gyermektábor 
Tvasvári

vegyes 5-10 8-15 12/15 ezer

3. Kraszna HE. Kocsord 07.07-07.08 Kocsord napközis 2-3 7-14 nincs

4. Nyírteleki HE 07.07-07.08 Rakamaz napközis 2 7-14 nincs

5. Máriapócsi HE 07.15-07.16 Máriapócsi 
Zarándokház

napközis 4-7 7-18 2 ezer

6. Cormorán HE. Rakamaz 07.07-07.08 Rakamaz napközis 2-3 7-14 nincs

7. Bezdéd HE Tiszabezdéd 06.18-06.19 Tiszabezdéd napközis 2-3 7-14 nincs

8. Tiszaparti HE. 
Gávavencsellő

07.12-07.15 Gávavencsellő napközis 2-3 7-17 nincs

9. Új Élet HE. Tiszalök 08.03-08.05 Tiszalök bentalakásos 3 7-14 nincs

10. Kis-Tisza HE. Kisar 07.14-07.15 Kisar Camping napközis 2 7-14 nincs

11. Leveleki HE. 07.14-07-15, 
és 08.27.

Levelek napközis csak saját tagok 7-14 nincs

12. HO-HO HE. Mándok 07.25-07.26 Mándok napközis csak saját tagok 7-14 nincs

MOHOSZ 
támogatással

Jantek Milán lett a 3. helyezett Boldizsár Zoltán

A verseny végeredménye: 
Felnőtt kategóriában: I. Támcsu Miklós 
2 240 g; II. Boldizsár Zoltán 2 060 g; III. 
Kurinszky Márk 1 580 g; IV. Nagy Csaba 1 
340 g; V. Aux József 1 300 g.
Női: I. Bajkó Tamásné 900 g; II. Bajkó 
Judit 760 g.
gyermek: I. Pradlik Martin 940 g; II. 
Horváth Vilmos Antal 620 g; III. Jantek 
Milán 500 g.
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Újra megrendezésre került a 
kocsordi Kirvalapos horgásztavon 
a Tavasz kupa. A hagyományainak 
megfelelően nem volt megszabva 
horgász módszer, úszós és feeder 
módszer egyaránt tetszőlegesen 
választható, sőt verseny közben vál-
togatható is volt. A gyors eligazítás 
és sorsolás közben a szervezők egy 
kis szívmelegítővel kedveskedtek a 
megjelentetteknek. A verseny ide-
je alatt megpróbálta mindenki az 

eltervezett taktikáját véghezvinni. 
Sajnos a reggeli fagynak köszönhe-
tően kissé nehezen jött meg a halak 
kapó kedve... Akik sikeresen oldot-
ták meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó munká-
jukat kupákkal díjazták. A díjakat 
a Kraszna HE. elnöke Jakab János 
adta át. Egy nagyon jó hangulatú 
baráti horgászversenyen vehettünk 
részt, kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még a 
szervezők mindenkit vendégül láttak 
egy finom halászlére. Köszönet érte, 
nagyon finom volt! Szilágyi Imre

Tavasz Kupa

Tóth Nándor, a Vasutas 
Sporthorgász- és Termé-

szetvédő Egyesület tagja 
papírra vetette gondolatait. 

 
„Olvastam a Kelet-Magyaror-

szágban: A MOHOSZ megszerezte 
a Tisza halgazdálkodási jogát. A 
cikket elolvasva kérdések kezd-
tek mocorogni bennem. Miről is 
mondott le a Szabolcs Halászati 
Kft.? Mi is volt a valódi ára annak, 
ami 2017. december 31-én auto-
matikusan a horgászoké lett volna? 
Ezzel szemben mi, horgászok még 
kárpótlást is fizettünk érte. Mind-
ezt mennyiért értük el, mennyit is 
fizettünk érte? 

Az egyszeri „kártérítés” mel-
lett – amelyet a kieső jegybevétel 
indokolhat, bár szívesen olvastam 
volna ennek mértékéről is –, továb-
bi kártérítési tételekről is informá-
lódhattam. A Tiszába telepítendő 
halmennyiség fele és a Bodrogba 
telepítendőnek az egésze csak a 
Szabolcs Halászati Kft. „terméke” 
lehet. 

Máshol olcsóbban lehetne meg-
vásárolni a halat, de mi kötelezett-
séget vállalunk ennek mellőzésé-
re? Eddig egy területi jegy szólt 

mindkét folyóra, míg ezután már 
két külön dokumentum szükséges 
hozzá, valószínűleg több pénzért.”

A felvetésekre Fesztóry Sándor, 
a megyei szövetség ügyvezető 
igazgatója válaszolt:

– Korábban is volt arra példa, 
hogy nem lehetett egységes területi 
engedélyt váltani mindkét folyóra. 
A MOHOSZ célja egyébként az, 
hogy egységesítsük a kiadott terü-
leti engedélyeket. A lemondásért 
cserébe természetesen kártalanítást 
kellett fizetni, amit egyébként a 
jelenleg hatályos 2013. évi CII. tv 
szabályoz.

– A kártalanítás rendezése nem 
vezetett a horgászengedélyek 
drágulásához. A horgászcélú hal-
gazdálkodás annyit takar, hogy a 
MOHOSZ a Magyar Állammal 
szembeni vállalása alapján az 
elkövetkezendő öt évben 30%-kal 
növeli a telepített hal mennyiségét. 
Ennek a biztosítására szerződést 
kötöttünk a kft.-vel, nem fix ára-
kon, hanem a mindenkori piaci 
átlag árat figyelembe véve. Ebben 
az esetben sincs szó kizárólagos-
ságról, hiszen a szerződés a telepí-
tendő halmennyiség 50%-áról szól. 
Részletek a KM cikkből

Horgászbarát lesz-e?

Az apró halaké volt a döntő szerep
Megrendezte horgászversenyét 

elmúlt hétvégén a gulácsi Tisza-
virág HE a Holt-Tiszán. 

A mérlegelésnél kiderült, hogy 
a megmérettetésen az apró halak 
súlya játszotta a döntő szerepet. 

A Mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász és Természetvédő Egye-
sület megalakulásának 70. évfor-
dulóját ünnepelte 2016. június 
4-én. Joggal lehettek büszkék a 
tagok erre az évfordulóra, hiszen 
a megye egyik legrégebbi egyesü-
lete a mátészalkai. Arra is szívesen 
emlékeznek a régiek, hogy az ő 
közreműködésükkel és segítségük-
kel alakult meg – korábbi egyesü-
leti tagokból – a kocsordi Kraszna 
horgászegyesület és a nagyecsedi 
horgászegyesület is.

Az egyesület gyakorlatilag 1978 
óta a vajai víztározón gazdálkodik, 
az első időszakban a helyi ter-
melőszövetkezettől bérelt halászati 
jog gyakorlójaként, majd önálló 
halászati jogot szerzett. Az egye-
sület elsők között került kijelölésre 
vízkezelőként az új halászati tör-
vény életbe lépése után, s további 
15 évig a tározó gondos gazdája 
szeretne lenni.

Természetesen az ünnepi köz-
gyűlés a vajai víztározó partján, az 
egyesület horgásztanyáján került 
megrendezésre. Az aktuális felada-
tok elvégzése után került sor a 
megemlékezésre. Farkas Sándor, 
az egyesület elnöke az egyesület 
érdekében végzett sok éves munka 
elismerése képpen 40 fő egyesületi 
tagnak adott át emléklapot.

Közgyűlés után háziverseny

A közgyűlést követően horgász-
versenyen vehettek részt az egye-
sület tagjai. A hagyományok sze-

rint két kategóriában mérethették 
meg magukat az érdeklődők. Vajai 
specialitás a közös csónakból két 
fős csapatok versengése, a másik 
kategória a partról történő finom-
szerelékes horgászati mód.

A csónakosok versengését az 
apa és fia párost alkotó Györök 
csapat nyerte. Második helyen a 
Papp-Szalai páros végzett. Harma-
dik hely jutott a Fejes- dr. Kádár 
duónak.

A parti horgászok között Szabó 
Lajos volt a legeredményesebb, 
megelőzve Samu Krisztiánt, s a 
harmadik helyezett Tamási Ernőt. 
Ifj. Horváth Szabolcs az ifjúsági 
horgászok különdíját vehette át.

A verseny eredményhirdetés-
ét követően dr. Isaák László, a 
megyei szövetség elnökségi tagja a 
szövetség elismerő oklevelét adta 
át több évtizedes munkájuk elis-
merése képpen Harangozó János, 
Kozma Bertalan, és Szilágyi Dezső 
egyesületi tagoknak.

A rendezvény a helyszínen főzött 
közös ebéddel zárult.

Hetvenévesek: 
szívesen emlékeznek

Eredmények:
Felnőttek: 1. Bihari Ferenc, 2. 
Tóth Antal, 3. Tóth Bertalan. 
Gyermekek: 1. Rákosi György, 
2. Kovács Tamás, 3. Kovalik 
Krisztián, 4. Szalma Dániel. 
Különdíjak: Baráth László, 
Szarka Szilárd, Szilvási László 
és Csá ká nyóczki Edina mint 
egyedüli női versenyző.

Sorozatban már ötödször 
adtak otthont a megyei 

csapatbajnokságnak a 
kisvárdai Bágeri tavak.

Nyolc csapat adta le nevezését. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-19-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-24-eseket és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felbontva.

A reggeli 
megnyitó és a 
csapatvezetők 
rövid tájékoz-
tatása után 
következett a 
sorsolás, ami 
nem volt egy-
szerű feladat. 
A tizenkét 
szélső hely és 

az egyik nevező csapat hiányzó 
versenyzői okozták a „bonyodal-
mat”.

Az időjárás előrejelzések-

nek megfelelően mindenki arra 
készült, hogy az évek óta meg-
szokott módon bőrig ázik. Sze-
rencsére mindenkinek csalódnia 
kellett! Szép napos idő fogadott 
bennünket!

A verseny időben megkezdődött, 
minden csapat próbálta az általuk 
elképzelt taktikát megvalósítani, 
bár ezt nem mindenkinek sikerült 
tökéletesen kivitelezni. Most is, 
mint általában, az apróbb halak 
megfogására készültek a csapatok, 
de szerencsére a pontyok nem így 
gondolták és alaposan felforgatták 
a fogásokat.

A szerencsésebbek több nagyobb 
hallal értékes pontokat szereztek a 

csapatuknak. Különösen szép ered-
ményt ért el Sándor Zoltán, aki 10 
kg felet fogott. A zsákmány zöme 
több méretes pontyból tevődött 
össze, amelyekre nagy szükség volt 
a jó helyezéshez. A snecikből is szép 
fogásokat értek el a versenyzők.

Három óra elteltével az U-15, 
U-19 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ez a szektor 
kissé haltalanabb volt a megszo-
kottnál. A horgászatukat még a 
nyírfa virágzása is megnehezítette. 
Azért elmondhatjuk, hogy minden 
kis versenyzőnknek sikerült halat 
fognia, sőt az utolsó negyedórában 
egy ponty is belekerült a haltartóba. 
A négy óra elteltével következett a 

felnőtt szektorok mérlegélése. A 
csapatvezetők kis papírjaikkal fel-
szerelve kísérték a mérlegelőket és 
közben már latolgatták esélyeiket 
pontszámaik alapján. 

Az első három helyezett díja-
it Cifra József, a Dolgozók HE. 
elnöke és Szűcs Sándor, a megyei 
horgász szövetség elnökségének 
tagja adta át.

Csapatonként egy-egy kupát és 
oklevelet kaptak, valamint a csa-
pattagok egy-egy érmet: 1. Új Élet 
HE. (20 pont), 2. Beregi Tiszavirág 
HE. (22 pont), 3. Nagykálló SHE. 
(23 pont), 4. Vasutas H. E. (26,5 
pont), 5. Kraszna HE. (34 pont), 
6. Ho-ho HE. (48,5 pont), 7. Vasas 
HE. (56 pont), 8. Felsőtiszai Vas-
utas HE. (70 pont)

A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát. Külön köszönet 
Cifra Józsefnek a verseny meg-
rendezésében és lebonyolításában 
végzett önzetlen segítségért. Gra-
tulálunk a nyerteseknek a szép 
eredményekhez!

Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke

Szépen szerepeltek a pontyok

Kellemes tavaszi napsü-
tés fogadta a megyei 

évadnyitó horgászverseny 
résztvevőit a Kocsordi Kirva 
lapos horgásztavon. A koráb-
bi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál 
lelkesebb – mezőny vágott 
neki e nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Jakab János 
a helyi horgászegyesület elnöke 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében.

A résztvevők többféle horgász-

módszerrel készültek és a verseny 
alatt hamar kiderült kinek mennyi-
re vált be az elképzelése. A match 

és a rakós botok váltogatásával 
a nagyobb testű halak megfogása 
volta cél. A fenekező kategóriában 
indulók különösen nagy csatát vív-
tak egy-egy ponty megfogásáért, 
mert a nyeréshez több darabot is el 
kellet csípni. A felnőtt kategóriában 
a bonusz hal, Sándor Zoltán match 
bottal megfogott 4,5 kg süllője, 
már a versenyközben sejtette az 
első hely sorsát, de csak a mérlege-
léskor vált biztosra a végeredmény. 
A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor. A 
díjakat Jakab János a Kraszna HE 
elnöke adta át.

Az úszós kategóriában az első 
öt helyezett, az U-15-ben, U-19-
ban, U-24-ban és a nőknél az első 

három helyezett kapott kupát. A 
fenekező kategóriában az első 
három helyezett lett gazdagabb 
egy-egy kupával.
U-15: 1. Vadon Roland 1955 g, 2. Jakab Dávid 
685 g, 3. Czelle Bence 520 g.
Női: 1. Bíró Beáta 1100 g, 2. Sajtosné Horváth 
Mariann 140 g, 3. BajkóTamásné 100 g.
U-24: 1. Tóth Imre 3985 g, 2. Vadon Dániel 2 
300 g, 3. Mikita Ádám 550 g.
felnőtt: 1. Sándor Zoltán 7245 g, 2. Sady 
Sándor 1895 g, 3. Tóth Gábor 1635 g, 4. Sebők 
Zsolt 1460 g, 5. Bajkó Tamás 1325 g.
fenekezős: 1. ifj. Szeles Attila 3025 g, 2. 
Sveda Tamás 2255 g. 3. Bráder Gergő 2035 g.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

A süllő döntött

felnőtt kategória

1 Magos Tibor 4530 g

2 Jakab Attila 2455 g

3 Varga Albert 1790 g

U-14 kategória

1 Vadon Roland 1825 g

2 Vadon Dániel 1495 g

3 Jakab Dávid 820 g

Az év elején kiadott tiszai jegyen 
az egyik kíméleti terület 505-510 
fkm-re vonatkozott, ez a termé-
szetben a Tiszadadai szabad-stran-
dot, kempinget és csónakkikötőt 
is magába foglalta. A helyi önkor-
mányzat kérésének eleget téve, 
valamint a terület jellegéből faka-
dóan úgy gondoltuk, hogy nem cél-

szerű kíméleti területként kijelölni a 
halállomány tartós zavarása és kap-
csolódó vízi jármű forgalom miatt 
sem. Ezért ez az új engedélyeken, 
amit a Megyei Horgász Szövetség 
ad ki, a halászati hatóság módo-
sítását követően az 510-515 fkm 
szerepel, kíméleti területként, a táb-
lázatban jelzett időtartam szerint.  

Új kíméleti terület a Tiszán!

Tisza-folyó 
(fkm) 

Terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet időtartama 

510-5 75 szaporodó-
telelő 

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

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

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



Tiszai területi jegyek forgalmazási pontjai

Császárszállási, Keleti-főcsatorna, tunyogmatolcsi Holt-Szamos, 
halásztanyai, mátyusi holtág területi  jegyek forgalmazási pontjai

forgalmazó Szervezet neve felelős forgalmazó 
neve, beosztása

forgalmazási pont címe ügyfélfogadási idő E-mail cím telefonszám Postacím

Balsai Népfőiskolai és 
Turizmusfejlesztési Közhasznú 
egyesület

Csatáné Gál Mónika 4468 Balsa, Fő tér 2. H. ,Szo.: 8-18 K.,  
Cs., P.: 10-18 
Szo.: 12-18

balsainepfoisk@freemail.
hu

06/42-207-692 4468 Balsa, Fő tér 2.

Fehér Lászlóné Fehér Lászlóné 3910 Tokaj, Rákóczi u. 42. H.-V.: 9-12, 13-17 – – 3910 Tokaj, Rákóczi u. 42.
Földi Istvánné Földi Istvánné 4485 Nagyhalász, Kosszth u. 33. H.: 8.30-16.00  

K.-P: 8.30-17; Szo.: 7-12
margofoldine@gmail.com 06/70-598-82-

95
4485 Nagyhalász, Kossuth u. 33.

Frank Árpád Frank Árpád 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 1 H.-P.: 8-17 Szo.: 8-13 snecihorgasz@gmail.com 06/42-313-042 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 1.
Leho-Trans Kft. Zlehovszky Pál Kishajó kikötő, Gávavencsellő 07/1 hrsz. Non-stop – 06/30-953-41-

49
4031 Debrecen, Szoboszlói út 12.

Mahalek Gábor Zsolt Mahalek Gábor Zsolt 3918 Szegilong, Dózsa Gy. u. 33 H.-V.: 6-19 mahalekg79@freemail.hu 06/20-384-94-
87

3918 Szegilong, Dózsa Gy. u. 33.

Orion Start Kft. Karajz István 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 49. H.-P.: 8-17, Szo: 8-12 orion-startkft@pr.hu 06/47-311-350 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 49.
Somlyai-Vámos Anikó Somlyai-Vámos Anikó 4456 Tiszadob, Alkotmány u. 17 H.-V.: 7-11, 14-20 somi@gmail.hu 06/20-325-61-

49
4456 Tiszadob, Alkotmány u. 17.

Tisza-Rétközi Horgászegyesület Kuknyó Nikoletta 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. H.-P.: 8-14 tiszaretkoz.he@upcmail.hu 06/42-410-038 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.
Vincze Ferencné Vincze Ferencné 4492 Dombrád, Kossuth u. 46. H.-P.: 7.30-17, Szo.: 8-12 vinszesz@freemail.hu 06/45-465-920 4492 Dombrád, Thököly u. 34.
Reflex Horgász és Vadászbolt Radnai Zoltán 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20. H.-P.: 8-17, Szo.: 8-14 horgasz@reflexbolt.hu 30/207-2919 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20.
Horgászegyesületek BAZ.
Megyei Szövetsége

Chlepkó Tamás 3530 Miskolc, Corvin u. 1. H.-P.: 8-12 he-k.baz.m-i.szov@t-
online.hu

06/46-324-702 3530 Miskolc, Corvin u. 1. 

Riczné Varga Erika Riczné Varga Erika 4450 Tiszalök, Honvéd u. 2. H.-P.: 9-16, Szo.: 9-12 riczera18@gmail.com 30/965-5619 4450 Tiszalök, Honvéd u. 2. 
Takács Ferenc Takács Ferenc 4465 Rakamaz, Arany János u. 8. H.-Szo.: 7,30-18 takacshorgasz@freemail.hz 30/9111-2718 4465 Rakamaz, Arany J. u. 8.
Magne-Gt. Kft. Magyar Gáborné 4471 Gávavencsellő, Dózsa György u. 36. H.-P.: 8-16 4471 Gávavencsellő, Dózsa Gy. u. 36.
Márkusné Erdélyi Andrea Márkusné Erdélyi Andrea 4244 Újfehértó, Katona J. u. 22. H.-Szo.: 8-16 30/480-1720 4244 Újfehértó, Katona J. u. 22.
Dankofa Trade Kft Danko Attila 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 17. H.-Szo.: 8-16 20/250-7015 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 17.
Domán Mátyásné Domán Mátyásné 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 62. H.-Szo.: 8-16 20/267-6877 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 62.
Rétközi Tó Horgászbüfé Nagyné Tóth Judit 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi u. 45/a. H.-Szo.: 7-18 4496 Szabolcsveresmart,  

Petőfi u. 45/a.
Napsugár Virág Ajándék Bodnár Józsefné 4450 Tiszalök, Honvéd u. 24. non stop 30/5135-746 4450 Tiszalök, Honvéd u. 24.
Záhonyi Lokomotiv HE. Tóth Tibor 4625 Záhony, Új Élet u. 7. non stop bucsuicu@freemail.hu 30/229-1624 4625 Záhony, Új Élet u. 7.
Aranyhorog Horgászbolt Jáger András 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 57. H.-P.: 8-18, Szo.: 8-14 aranyhorog2@freemail.hu 20/313-1419 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 57.
Megyei Horgász Szövetség Fesztóry Sándor 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. H., K., Cs.: 8-16,  

Sze.: 8-18, P.: 8-13
szabolcs.megyeihorgasz-
sz@t-online.hu

42/411-372 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. 

Laguna Horgászbolt Kovács Gábor 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 195. H.-P.: 8-17,  Szo.: 8-12 nyirfish@gmail.com 20/960-4755 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 195.
Csali Horgászbolt Fodor Zsolt 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 55. H.-P.: 8-17 fodorfish@gmail.com 70/521-6903 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 55.
Bökönyszegi József Bökönyszegi József 4244 Újfehértó, Petőfi u. 63. H.-P.: 8-18, Szo.: 8-12 jozsef.bokonyszegi@gmail.

com
20/233-5244 4244 Újfehértó, Petőfi u. 63.

Tiszavirág HE. Tiszadob Oláh Károly 4456 Tiszadob, Ady Endre u. 7/b. H.-V.: 8-12 onagnes@freemail.hu 20/421-9979 4456 Tiszadob, Ady Endre u. 7/b.
Ibrányi Horgász Egyesület Kiss József 4484 Ibrány, Hősök tere 3. H.-P.: 8-16 biroestarsa@biroestarsa.hu 30/349-3844 4484 Ibrány, Szabolcs u. 24.
Cormorán Horgász Egyesület Borbély Mihály 4465 Rakamaz, Szent István u. 10. H.-P.: 9-12 b.mihalyka@freemail.hu 30/626-9881 4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
Ho-Ho Horgász Egyesület Horváth István 4644 Mándok, Petőfi u. 45. H.-P.: 8-12, 13-17 horvath1919@freemail.hu 30/250-3448 4644 Mándok, Petőfi u. 45.
Tiszadadai Sulyom HE. Komáromi Hajnalka 4555 Tiszadada, Táncsics u. 25. Sze.: 8-15, Szo.: 9-12 glorydada@citromail.hu 30/2968-792 4555 Tiszadada, Táncsics u. 25.
Jágermester Büfé Jáger Ferenc Andrásné 4450 Tiszalök, Kossuth u. 15. H.-Cs.: 05-21,  

P.-Szo.: 05-22, V.: 05-21
30/494-9751 4450 Tiszalök, Kossuth u. 15.

forgalmazó Szervezet 
neve

felelős forgalmazó 
neve, beosztása

forgalmazási pont címe ügyfélfogadási idő hivatalos e-mail cím telefonszám Postacím

Szilágyi Ilona Szilágyi Ilona Nyíregyháza-Császárszállás Tó Büfé H.-V.: 7-19 20/222-7902 4246 Nyíregyháza-Császárszállás Tó Büfé
Ja-Ku Mix Bt. Jakucska József Nyíregyháza-Császárszállás, Kárász u. 3 H.-V.: 8-18 30/3081-151 4246 Nyíregyháza-Császárszállás,  

Kárász u. 3 
Földi Istvánné Földi Istvánné 4485 Nagyhalász, Kosszth u. 33. H.: 8.30-16.00 

K.-P.: 8.30-17, Szo.: 7-12
margofoldine@gmail.com 06/70-598-82-95 4485 Nagyhalász, Kossuth u. 33.

Frank Árpád Frank Árpád 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 1 H.-P.: 8-17 Szo.: 8-13 snecihorgasz@gmail.com 06/42-313-042 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 1.
Mészáros György Mészáros György 4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 50. H.-V.: 6-20 70/387-2013 4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 50.
Gellér Győző Gellér Győző 4821 Ópályi, Kossuth u. 14 H.-P.: 8-16, Szo.: 8-12 70/9430-657 4821 Ópályi, Kossuth u. 14
Sirály Papírírószer Balogh Gábor 4900 Fehérgyarmat, Kertváros út 1. H.-P.: 8-17, Szo.: 8-12 30/289-2962 4900 Fehérgyarmat, Kertváros u. 1. 
Holt Szamos Vendégház Opris Attila 4752 Győrtelek, Rákóczi u. 36. H.-V.: 8-17 70/357-5634 4752 Győrtelek, Rákóczi u. 36.
Babicz Csaba Babicz Csaba 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 4. H.-P.: 9-17, Szo.: 8-12 babiczcsabi@freemail.hu 20/2266250 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 4.
Horgász Szervezetek 
Hajdú-B. Megyei 
Szövetsége

Szedlják Tünde 4024 Debrecen, Blaháné u. 4. H.-P.: 8-16, mohoszdb@t-online.hu 52/456-714 4024 Debrecen, Blaháné u. 4.

Reflex Horgász és 
Vadászbolt

Radnai Zoltán 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20. H.-P.: 8-17, Szo.: 8-14 horgasz@reflexbolt.hu 30/207-2919 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20.

Bocskai Horgász 
Egyesület

Oláh Gábor 4080 Hajdúnás, Hunyadi u. 68. egyeztetés szerint 30/233-3239 Hajdúdorog, Tanító u. 13. 

Riczné Varga Erika Riczné Varga Erika 4450 Tiszalök, Honvéd u. 2. H.-P.: 9-16, Szo.: 9-12 riczera18@gmail.com 30/965-5619 4450 Tiszalök, Honvéd u. 2. 
Márkusné Erdélyi Andrea Márkusné Erdélyi 

Andrea
4244 Újfehértó, Katona J. u. 22. H.-Szo.: 8-16 30/480-1720 4244 Újfehértó, Katona J. u. 22.

Dankofa Trade Kft Danko Attila 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 17. H.-Szo.: 8-16 20/250-7015 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 17.
Domán Mátyásné Domán Mátyásné 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 62. H.-Szo.: 8-16 20/267-6877 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 62.
Blue Fish Horgászbolt Tóth István 4060 Balmazújváros, Árpád u. 62/a. H.-P. 8-17, Szo: 8-12 30/857-4552 4060 Balmazújváros, Árpád u 62/a. 
Tápcenter Kft Tóth Rita 4080 Hajdúnánás, Gábor Á. u. 32. H.-P.: 8-16 70/310-8642 4080 Hajdúnánás, Gábor Á. u. 32. 
Aranyhorog Horgászbolt Jáger András 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 57. H.-P.: 8-18, Szo.: 8-14 aranyhorog2@freemail.hu 20/313-1419 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 57.
Megyei Horgász Szövetség Fesztóry Sándor 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. H, K, Cs.: 8-16, 

Sze.: 8-18, P.: 8-13
szabolcs.megyeihorgasz-sz@t-
online.hu

42/411-372 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. 

Laguna Horgászbolt Kovács Gábor 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 195. H.-P.: 8-17,  Szo: 8-12 nyirfish@gmail.com 20/960-4755 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 195.
Csali Horgászbolt Fodor Zsolt 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 55. H.-P.: 8-17 fodorfish@gmail.com 70/521-6903 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 55.
Bökönyszegi József Bökönyszegi József 4244 Újfehértó, Petőfi u. 63. H.-P.: 8-18, Szo: 8-12 jozsef.bokonyszegi@gmail.com 20/233-5244 4244 Újfehértó, Petőfi u. 63.
Oláh Károly Oláh Károly 4456 Tiszadob, Ady Endre u. 7/b. H.-V.: 8-12 onagnes@freemail.hu 20/421-9979 4456 Tiszadob, Ady Endre u. 7/b.
Horváth István Horváth István 4644 Mándok, Petőfi u. 45. H.-P.: 8-12, 13-17 horvath1919@freemail.hu 30/250-3448 4644 Mándok, Petőfi u. 45.

Területi engedélyek temészetesen a bizományosokon kívül válthatóak még a fenti vízterületek közelében lévő horgász egyesületeknél is. 
Az egyesületek elérhetősége megtalálható az Államijegy forgalmazási pontok alatt. 
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Újra megrendezésre került a 
kocsordi Kirvalapos horgásztavon 
a Tavasz kupa. A hagyományainak 
megfelelően nem volt megszabva 
horgász módszer, úszós és feeder 
módszer egyaránt tetszőlegesen 
választható, sőt verseny közben vál-
togatható is volt. A gyors eligazítás 
és sorsolás közben a szervezők egy 
kis szívmelegítővel kedveskedtek a 
megjelentetteknek. A verseny ide-
je alatt megpróbálta mindenki az 

eltervezett taktikáját véghezvinni. 
Sajnos a reggeli fagynak köszönhe-
tően kissé nehezen jött meg a halak 
kapó kedve... Akik sikeresen oldot-
ták meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó munká-
jukat kupákkal díjazták. A díjakat 
a Kraszna HE. elnöke Jakab János 
adta át. Egy nagyon jó hangulatú 
baráti horgászversenyen vehettünk 
részt, kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még a 
szervezők mindenkit vendégül láttak 
egy finom halászlére. Köszönet érte, 
nagyon finom volt! Szilágyi Imre

Tavasz Kupa

Tóth Nándor, a Vasutas 
Sporthorgász- és Termé-

szetvédő Egyesület tagja 
papírra vetette gondolatait. 

 
„Olvastam a Kelet-Magyaror-

szágban: A MOHOSZ megszerezte 
a Tisza halgazdálkodási jogát. A 
cikket elolvasva kérdések kezd-
tek mocorogni bennem. Miről is 
mondott le a Szabolcs Halászati 
Kft.? Mi is volt a valódi ára annak, 
ami 2017. december 31-én auto-
matikusan a horgászoké lett volna? 
Ezzel szemben mi, horgászok még 
kárpótlást is fizettünk érte. Mind-
ezt mennyiért értük el, mennyit is 
fizettünk érte? 

Az egyszeri „kártérítés” mel-
lett – amelyet a kieső jegybevétel 
indokolhat, bár szívesen olvastam 
volna ennek mértékéről is –, továb-
bi kártérítési tételekről is informá-
lódhattam. A Tiszába telepítendő 
halmennyiség fele és a Bodrogba 
telepítendőnek az egésze csak a 
Szabolcs Halászati Kft. „terméke” 
lehet. 

Máshol olcsóbban lehetne meg-
vásárolni a halat, de mi kötelezett-
séget vállalunk ennek mellőzésé-
re? Eddig egy területi jegy szólt 

mindkét folyóra, míg ezután már 
két külön dokumentum szükséges 
hozzá, valószínűleg több pénzért.”

A felvetésekre Fesztóry Sándor, 
a megyei szövetség ügyvezető 
igazgatója válaszolt:

– Korábban is volt arra példa, 
hogy nem lehetett egységes területi 
engedélyt váltani mindkét folyóra. 
A MOHOSZ célja egyébként az, 
hogy egységesítsük a kiadott terü-
leti engedélyeket. A lemondásért 
cserébe természetesen kártalanítást 
kellett fizetni, amit egyébként a 
jelenleg hatályos 2013. évi CII. tv 
szabályoz.

– A kártalanítás rendezése nem 
vezetett a horgászengedélyek 
drágulásához. A horgászcélú hal-
gazdálkodás annyit takar, hogy a 
MOHOSZ a Magyar Állammal 
szembeni vállalása alapján az 
elkövetkezendő öt évben 30%-kal 
növeli a telepített hal mennyiségét. 
Ennek a biztosítására szerződést 
kötöttünk a kft.-vel, nem fix ára-
kon, hanem a mindenkori piaci 
átlag árat figyelembe véve. Ebben 
az esetben sincs szó kizárólagos-
ságról, hiszen a szerződés a telepí-
tendő halmennyiség 50%-áról szól. 
Részletek a KM cikkből

Horgászbarát lesz-e?

Az apró halaké volt a döntő szerep
Megrendezte horgászversenyét 

elmúlt hétvégén a gulácsi Tisza-
virág HE a Holt-Tiszán. 

A mérlegelésnél kiderült, hogy 
a megmérettetésen az apró halak 
súlya játszotta a döntő szerepet. 

A Mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász és Természetvédő Egye-
sület megalakulásának 70. évfor-
dulóját ünnepelte 2016. június 
4-én. Joggal lehettek büszkék a 
tagok erre az évfordulóra, hiszen 
a megye egyik legrégebbi egyesü-
lete a mátészalkai. Arra is szívesen 
emlékeznek a régiek, hogy az ő 
közreműködésükkel és segítségük-
kel alakult meg – korábbi egyesü-
leti tagokból – a kocsordi Kraszna 
horgászegyesület és a nagyecsedi 
horgászegyesület is.

Az egyesület gyakorlatilag 1978 
óta a vajai víztározón gazdálkodik, 
az első időszakban a helyi ter-
melőszövetkezettől bérelt halászati 
jog gyakorlójaként, majd önálló 
halászati jogot szerzett. Az egye-
sület elsők között került kijelölésre 
vízkezelőként az új halászati tör-
vény életbe lépése után, s további 
15 évig a tározó gondos gazdája 
szeretne lenni.

Természetesen az ünnepi köz-
gyűlés a vajai víztározó partján, az 
egyesület horgásztanyáján került 
megrendezésre. Az aktuális felada-
tok elvégzése után került sor a 
megemlékezésre. Farkas Sándor, 
az egyesület elnöke az egyesület 
érdekében végzett sok éves munka 
elismerése képpen 40 fő egyesületi 
tagnak adott át emléklapot.

Közgyűlés után háziverseny

A közgyűlést követően horgász-
versenyen vehettek részt az egye-
sület tagjai. A hagyományok sze-

rint két kategóriában mérethették 
meg magukat az érdeklődők. Vajai 
specialitás a közös csónakból két 
fős csapatok versengése, a másik 
kategória a partról történő finom-
szerelékes horgászati mód.

A csónakosok versengését az 
apa és fia párost alkotó Györök 
csapat nyerte. Második helyen a 
Papp-Szalai páros végzett. Harma-
dik hely jutott a Fejes- dr. Kádár 
duónak.

A parti horgászok között Szabó 
Lajos volt a legeredményesebb, 
megelőzve Samu Krisztiánt, s a 
harmadik helyezett Tamási Ernőt. 
Ifj. Horváth Szabolcs az ifjúsági 
horgászok különdíját vehette át.

A verseny eredményhirdetés-
ét követően dr. Isaák László, a 
megyei szövetség elnökségi tagja a 
szövetség elismerő oklevelét adta 
át több évtizedes munkájuk elis-
merése képpen Harangozó János, 
Kozma Bertalan, és Szilágyi Dezső 
egyesületi tagoknak.

A rendezvény a helyszínen főzött 
közös ebéddel zárult.

Hetvenévesek: 
szívesen emlékeznek

Eredmények:
Felnőttek: 1. Bihari Ferenc, 2. 
Tóth Antal, 3. Tóth Bertalan. 
Gyermekek: 1. Rákosi György, 
2. Kovács Tamás, 3. Kovalik 
Krisztián, 4. Szalma Dániel. 
Különdíjak: Baráth László, 
Szarka Szilárd, Szilvási László 
és Csá ká nyóczki Edina mint 
egyedüli női versenyző.

Sorozatban már ötödször 
adtak otthont a megyei 

csapatbajnokságnak a 
kisvárdai Bágeri tavak.

Nyolc csapat adta le nevezését. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-19-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-24-eseket és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felbontva.

A reggeli 
megnyitó és a 
csapatvezetők 
rövid tájékoz-
tatása után 
következett a 
sorsolás, ami 
nem volt egy-
szerű feladat. 
A tizenkét 
szélső hely és 

az egyik nevező csapat hiányzó 
versenyzői okozták a „bonyodal-
mat”.

Az időjárás előrejelzések-

nek megfelelően mindenki arra 
készült, hogy az évek óta meg-
szokott módon bőrig ázik. Sze-
rencsére mindenkinek csalódnia 
kellett! Szép napos idő fogadott 
bennünket!

A verseny időben megkezdődött, 
minden csapat próbálta az általuk 
elképzelt taktikát megvalósítani, 
bár ezt nem mindenkinek sikerült 
tökéletesen kivitelezni. Most is, 
mint általában, az apróbb halak 
megfogására készültek a csapatok, 
de szerencsére a pontyok nem így 
gondolták és alaposan felforgatták 
a fogásokat.

A szerencsésebbek több nagyobb 
hallal értékes pontokat szereztek a 

csapatuknak. Különösen szép ered-
ményt ért el Sándor Zoltán, aki 10 
kg felet fogott. A zsákmány zöme 
több méretes pontyból tevődött 
össze, amelyekre nagy szükség volt 
a jó helyezéshez. A snecikből is szép 
fogásokat értek el a versenyzők.

Három óra elteltével az U-15, 
U-19 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ez a szektor 
kissé haltalanabb volt a megszo-
kottnál. A horgászatukat még a 
nyírfa virágzása is megnehezítette. 
Azért elmondhatjuk, hogy minden 
kis versenyzőnknek sikerült halat 
fognia, sőt az utolsó negyedórában 
egy ponty is belekerült a haltartóba. 
A négy óra elteltével következett a 

felnőtt szektorok mérlegélése. A 
csapatvezetők kis papírjaikkal fel-
szerelve kísérték a mérlegelőket és 
közben már latolgatták esélyeiket 
pontszámaik alapján. 

Az első három helyezett díja-
it Cifra József, a Dolgozók HE. 
elnöke és Szűcs Sándor, a megyei 
horgász szövetség elnökségének 
tagja adta át.

Csapatonként egy-egy kupát és 
oklevelet kaptak, valamint a csa-
pattagok egy-egy érmet: 1. Új Élet 
HE. (20 pont), 2. Beregi Tiszavirág 
HE. (22 pont), 3. Nagykálló SHE. 
(23 pont), 4. Vasutas H. E. (26,5 
pont), 5. Kraszna HE. (34 pont), 
6. Ho-ho HE. (48,5 pont), 7. Vasas 
HE. (56 pont), 8. Felsőtiszai Vas-
utas HE. (70 pont)

A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát. Külön köszönet 
Cifra Józsefnek a verseny meg-
rendezésében és lebonyolításában 
végzett önzetlen segítségért. Gra-
tulálunk a nyerteseknek a szép 
eredményekhez!

Szilágyi Imre, a megyei verseny 
szakbizottság elnöke

Szépen szerepeltek a pontyok

Kellemes tavaszi napsü-
tés fogadta a megyei 

évadnyitó horgászverseny 
résztvevőit a Kocsordi Kirva 
lapos horgásztavon. A koráb-
bi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál 
lelkesebb – mezőny vágott 
neki e nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Jakab János 
a helyi horgászegyesület elnöke 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében.

A résztvevők többféle horgász-

módszerrel készültek és a verseny 
alatt hamar kiderült kinek mennyi-
re vált be az elképzelése. A match 

és a rakós botok váltogatásával 
a nagyobb testű halak megfogása 
volta cél. A fenekező kategóriában 
indulók különösen nagy csatát vív-
tak egy-egy ponty megfogásáért, 
mert a nyeréshez több darabot is el 
kellet csípni. A felnőtt kategóriában 
a bonusz hal, Sándor Zoltán match 
bottal megfogott 4,5 kg süllője, 
már a versenyközben sejtette az 
első hely sorsát, de csak a mérlege-
léskor vált biztosra a végeredmény. 
A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor. A 
díjakat Jakab János a Kraszna HE 
elnöke adta át.

Az úszós kategóriában az első 
öt helyezett, az U-15-ben, U-19-
ban, U-24-ban és a nőknél az első 

három helyezett kapott kupát. A 
fenekező kategóriában az első 
három helyezett lett gazdagabb 
egy-egy kupával.
U-15: 1. Vadon Roland 1955 g, 2. Jakab Dávid 
685 g, 3. Czelle Bence 520 g.
Női: 1. Bíró Beáta 1100 g, 2. Sajtosné Horváth 
Mariann 140 g, 3. BajkóTamásné 100 g.
U-24: 1. Tóth Imre 3985 g, 2. Vadon Dániel 2 
300 g, 3. Mikita Ádám 550 g.
felnőtt: 1. Sándor Zoltán 7245 g, 2. Sady 
Sándor 1895 g, 3. Tóth Gábor 1635 g, 4. Sebők 
Zsolt 1460 g, 5. Bajkó Tamás 1325 g.
fenekezős: 1. ifj. Szeles Attila 3025 g, 2. 
Sveda Tamás 2255 g. 3. Bráder Gergő 2035 g.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

A süllő döntött

felnőtt kategória

1 Magos Tibor 4530 g

2 Jakab Attila 2455 g

3 Varga Albert 1790 g

U-14 kategória

1 Vadon Roland 1825 g

2 Vadon Dániel 1495 g

3 Jakab Dávid 820 g

Az év elején kiadott tiszai jegyen 
az egyik kíméleti terület 505-510 
fkm-re vonatkozott, ez a termé-
szetben a Tiszadadai szabad-stran-
dot, kempinget és csónakkikötőt 
is magába foglalta. A helyi önkor-
mányzat kérésének eleget téve, 
valamint a terület jellegéből faka-
dóan úgy gondoltuk, hogy nem cél-

szerű kíméleti területként kijelölni a 
halállomány tartós zavarása és kap-
csolódó vízi jármű forgalom miatt 
sem. Ezért ez az új engedélyeken, 
amit a Megyei Horgász Szövetség 
ad ki, a halászati hatóság módo-
sítását követően az 510-515 fkm 
szerepel, kíméleti területként, a táb-
lázatban jelzett időtartam szerint.  

Új kíméleti terület a Tiszán!

Tisza-folyó 
(fkm) 

Terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet időtartama 

510-5 75 szaporodó-
telelő 

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

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

605-608 45 szaporodó 15-018-1-1 március 1-jétől június 15-ig 
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Várják a táborok a gyerekeket

Megyei gyermek horgász-
tábor Tiszavasváriban

A MOHOSZ elnöksége és Ifjúsági 
Szakbizottsága 2016. évre ifjúsági és 
speciális horgásztáborok támogatási 
pályázatát hirdette meg. A pályázat a 
táborozás anyagi feltételeinek, a meg-
rendezés költségeinek könnyebb vállal-
hatóságát, a nagyobb számú gyermek és 
ifjúsági horgásztáboroztatás lehetőséget 
hivatott segíteni. A beérkezett huszon-
hét pályázat elbírálása nehéz feladat 
volt. Előnyt jelentett az egy szervezet 
által rendezett több turnus, azaz több 
tábor bonyolítása, a nagyobb gyermek 
létszám, a tartalmas programok, a bent-
lakás, ám egyéb szempontokat is figye-
lembe kellett venni. Az elbírálás alap-
ján megyénkből kettőszázezer forintos 
támogatást nyert: Sporthorgász Egyesü-
letek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövövetsége. 
Százezer forintos támogatást nyert: a 
Vasutas HE., Nyíregyháza.

A megyénkből elindult 
Horgász-suli program 

bemutatkozott a MOHOSZ 
Velencei-tavi Évadnyitó és 
Halászléfőző versenyén. A 
rendezvényen nagyon jól 
sikerült a Horgász-suli prog-
ram részét képező horgász 
ötpróbaverseny első orszá-
gos bemutatkozása.

A reggeli órákban kilenc elszánt 
gyermekcsapat jelentkezett a hor-
gász ötpróbaversenyen való meg-
méretetésre. A háromfős csapatok 
először egy-egy teszt-lap kitölté-
sével bizonyították elméleti felké-
szültségüket. Ezt követően három 
helyszínen egy időben zajlottak az 
események. A gyerekek kis gya-
korlás után labdákkal igyekeztek 
egy-egy dézsába betalálni, és ezzel 
a pontos etetést imitálni. Ezt köve-
tően egy spiccbotra kötött „úszóval” 

igyekeztek ötször az „etetés” helyé-
re  találni. Az először elég nehéznek 
tűnő feladatot a fiatalok gyorsan 
elsajátították. Egy másik helyszínen 
a halak felismerése okozott némi 
fejtörést a kicsiknek, de csapatban, 
rövid gyakorlás után ezt a felada-
tot is szinte hibátlanul megoldották. 
A harmadik helyszínen csónakkal 
kellett két karót – azok érintése 
nélkül – minél rövidebb idő alatt 
megkerülni. Bár sok gyerek még 
csak most ismerkedett az evezéssel, 
de csapatként ezt is ügyesen és lel-
kesen megoldották.

Végül éles helyzetben egy hor-
gászversenyen bizonyították a gye-
rekek, hogy a halfogásban is otthon 
vannak. Itt most nem a halak mérete, 
hanem a csapat által közösen kifo-
gott halak száma döntött a helye-
zésekről. A horgász ötpróbaverseny 
végső győztesei azomban csak azok 
a csapatok lehettek, akik minden 
versenyszámban jó eredményt értek 
el. A gyerekek szemmel láthatóan 
nagyon élvezték a feladatokat és a 
felnőttek között is az az általános 
vélemény alakult ki, hogy érdemes 
lenne a Horgász-suli kezdeménye-
zését országos szintre emelni.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

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

Gyermeknapra hagyomány-
teremtés céljából szervezett hor-
gászversenyt a rakamazi Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület a helyi általános isko-
la tanulóinak. Huszonhét gyerek, 
alsós és felsős kategóriában mérte 
össze horgásztudását. Szerencsével 
sem volt gond, hiszen minden-
ki fogott halat, a legjobbak nem 
is keveset. A szép fogás azonban 
mégse szerencse dolga volt, hiszen 
a versenyzők többsége már vett 
részt a horgászegyesület által szer-
vezett horgászversenyeken vagy 
a minden évben megrendezésre 
kerülő horgász táborban. Termé-
szetesen az iskola horgász szak-
körének kis horgászai is ott voltak 
a rendezvényen és az elért helye-
zések, valamint a kifogott sok apró 
hal bizonyította felkészültségüket.

Helyezések: Alsó tagozat: 1. 
Dankó Bence 2.b (34 db. hal) 2. 
Lipták Levente 1.a (25 db.), 3. 
Balogh Dorka 3.b (21 db.). Felső 

tagozat: 1. Balogh Zoltán 5.a (43 
db. hal), 2. Halász Fanni 7.b (42 
db.), 3. Krausz Lotti 5.a (34 db.). 
Súlyban a legtöbb halat Rostás 
Erik fogta (950 g.), aki így külön 
jutalomban részesült.

A díjátadás egyik kedves szín-
foltja volt, amikor a horgász-
egyesület elismerésbe részesítet-
te Farkasné Tilki Anna és Májer 
Júlia tanárnőket a horgászat nép-
szerűsítése terén végzett kiemel-
kedő munkájukért! A díjátadáson 
minden gyerek kapott valamilyen 
ajándékot, hála az Nyíregyházi 
Aranyhorog horgászboltnak és a 
honvédség nyíregyházi irodájának. 
A versenyen meghirdetésre került 
az újabb nyári Horgász-suli tábor 
és az őszi Horgász ötpróba verseny 
megyei döntője. Az időjárás, a víz, 
a halak és a szervezők összefogtak, 
és egy nagyon szép napot varázsol-
tak a gyerekeknek.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Országos bemutatkozás 
a Velencei-tavon

Bizonyították 
felkészültségüket

Kedves Horgásztársak, Kedves Gyerekek!

Szép kör-
nyezet és 
jó idő várta 
az apagyi 
kenderázta-
tó horgász-
tóra érke-
ző Feeder 
Kupa soro-
zat első for-
du ló j ának 
résztvevőit. 

A versenyre szép számban jelent-
keztek (még Ukrajnából is) a lelkes 
horgászok. Az éhesebbek regiszt-
rálás után – a szervezők jóvoltából 
– egy kis zsíros deszkát és lilahagy-
mát fogyaszthattak. A jelenlévők a 
jóízű falatozás és várakozás közben 
megfigyelhették a part közelében 
ívó keszegeket és közben latolgat-
ták, hogy lesz-e így kapás a ver-
seny során. Ezek után következett 
a megnyitó, a feeder horgászat sza-
bályainak rövid ismertetése, a sor-

solás és a rajthelyek elfoglalása. A 
25 horgász három szektorban ver-
senyzett. A verseny kezdetétől fog-
va folyamatosan fogták a halakat, 
az etetésnek köszönhetően egyre 
több versenyzőnél egyre gyakrab-
ban dolgoztak a merítő szákok. Jó 
érzéssel töltött el, hogy a verseny 
végére szinte minden résztvevőnek 
került hal a tartójába. Kárászokból 
próbáltak minél többet zsákmá-
nyolni, de a győzelemhez kellett 
egy pár kisebb ponty is.

A viadal ideje alatt a szervezők 
kávéval kedveskedtek a résztve-
vőknek. A fogási eredmények jól 
tükrözték a tóban lévő halbőséget, 
hisz több mint 110 kg volt az 
összfogás. A verseny végére sajnos 
az időjárás erős széllel nehezítette 
a résztvevők horgászatát. 

Bízunk benne, hogy a továb-
bi fordulókban is ehhez hasonló 
mennyiségű hal kerül majd a ver-
senyzők haltartójába.

A mérlegeléskor többen is feszül-
ten figyelték a mérleg számlapját 
és közben latolgatták a nyerési esé-
lyeket. A szektorlapok összesítése 
után került sor az eredményhirde-
tésre, majd a díjak átadására.

Az első három helyezett egy-egy 
kupát vehetett át, melyet Szilágyi 
Imre a verseny szakbizottság elnö-
ke és Sebők Zsolt, a verseny szak-
bizottság tagja adott át. (1. Magos 
Tibor 10 840 g, 2. Kovács László 
7 005 g, 3. Sveda Tamás 6 910 g.) 

Gratulálunk a 
nyerteseknek!

Ebben az 
évben is a 
Szuper Kupa 
elnyeréséhez 
minimum két 
fordulón kell 
részt venni. A 
versenyzőknek 
csak a két leg-
jobb helyezé-

sét számítjuk be a végeredmény-
be. Várjuk új, az első fordulóban 
nem versenyző, feeder horgászok 
jelentkezését is! Sok sikert kívá-
nunk mindenkinek a további for-
dulókban!

Köszönjük az Apagyi Horgász-
egyesületnek, hogy rendelkezé-
sünkre bocsátották ezt a szép, hal-
ban gazdag tavat! Külön köszönet 
illeti Szűcs Tibort, Hornyák Jánost 
és Sebők Zsoltot a segítségükért!

Szilágyi Imre

Szeszélyes április, bőséges halfogás

Június első szombatján tartotta 
az immár hagyományossá vált 
házi horgászversenyét a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület az 
Oláhréti-tápcsatornán. A verseny-
zők szép számban megjelentek a 
versenyen, 42 felnőtt, 4 női és 
7 gyerekversenyző állt rajthoz. 
A 3 órás versenyen összesen: 
16,5 kg halat fogtak a verseny-
zők. Főként törpeharcsát, de az 
előző nap telepített pontyból is 
fogtak a versenyzők. Az időjá-
rás is kedvező volt, az elmúlt 
napok felhőszakadásos időjárása 
után szép napos időben állhattak 
rajthoz a versenyzők. Az I-III. 
helyezettek értékes horgászfel-
szereléseket nyertek. A verseny 
végén az egyesület mindenkit 
vendégül látott a császárszállási 
horgásztanyán egy babgulyással, 
amit Jakucska József készített el, 
amit ezúton is köszönünk.

A résztvevők egy kellemes 

napot tudhattak maguk mögött, a 
jövő évi viszontlátás reményében 
köszöntek el egymástól. 

Vezetőség

Főként törpeharcsa 
akadt horogra

A Horgász-Suli program kere-
tein belül több egyesület tervezi, 
hogy horgásztábort rendez az idén 
nyáron. Ezeket itt összegeztük. 
Kérjük, tekintsék át, és ha van az 
egyesületükben táborozni vágyó 
gyermek, vegyék fel a kapcsolatot 
a tábort szervező egyesülettel vagy 
szövetségünkkel.

Az országos horgásztáborba a 
megyénkből 2 gyereket várnak. 
Ha ismernek  olyan fiatalt, aki szí-
vesen táborozna 2016. augusztus 
7-13 között a gödöllői Carplove 

Horgász és Pihenőparkban, jelez-
zék ezt a szövetségnek legkésőbb 
június 30-ig. A tábor ingyenes, az 
utazást is meg tudjuk oldani! 

Az Alkaloida Lombik HE bent-
lakásos megyei horgásztábort szer-
vez. Helyszíne: a Gólyahír Gyermek 
és Ifjúsági tábor, Tiszavasváriban, 
2016 július 4-8-ig. A további fel-
tételekről a kiírásban bővebben 
olvashatnak. Kérjük, nézzék át a 
kiírásokat, tegyünk azért, hogy 
minél több gyereknek adjunk feled-
hetetlen élményt ezen a nyáron is!

2016. július 4-től 8-ig

Az Alkaloida „Lombik” 
Horgász Egyesület 

megyei horgásztábort szer-
vez gyermekek részére a 
Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetsége támoga-
tásával.

Helyszín: Tiszavasvári – Kacsás tó 
(Polgári út eleje)
Elhelyezés: Gólyahír Gyermek és 
Ifjúsági Táborban (Tv., Nyárfa u. 
2.)

A tábor weboldala:
www.golyahirtabor.hu

Étkezés: napi 3x
Korosztály: 8-tól 15 éves korig
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, helyi 
lakosoknak szállás nélkül: 12.000 
Ft/fő.
Programok:
Délelőtt horgászat, délután horgász 

foglalkozások, evezés, környezet- 
és természetvédelmi kiselőadások, 
szabadidős foglalkozások, ver-
senyhorgász bemutató, stb.
Pénteken egy horgászversenyen 
mérhetik össze a tudásukat a részt-
vevők.
Jelentkezés:
elnok@tv-horgasz.info e-mail 
címen vagy a 06/30-413-2426 tele-
fonszámon
Jelentkezési határidő:
2016. június 24.
Részvételi díj befizetése:
Június 24-ig az egyesület elnö-
kénél.
Érkezés:
Július 4-én 8 órakor a táborban, 
vagy jelentkezéskor.
Eltávozás:
Július 8-án 13 órára várjuk a ked-
ves szülőket, hozzátartozókat, 
mely időpontban ünnepélyes kere-
tek között kapják meg a jutalmukat 
a kis horgászok.

Az alábbi megyei horgásztáborok szervezését tervezzük ezen a nyáron, egyesületeink közreműködésével:

Ssz. Szervező egyesület tábor tervezett 
ideje

helyszíne jellege más egyesülettől 
hány főt várnak

korosztály részvételi 
díj (Ft)

1. Vasutas STE. Nyháza 07.04-07.08 Verbatanya napközis 10 7-17 év 5 ezer

2. Alkaloida Lombik HE. 
Tvasvári

07.04-07.08 Gólyahír 
gyermektábor 
Tvasvári

vegyes 5-10 8-15 12/15 ezer

3. Kraszna HE. Kocsord 07.07-07.08 Kocsord napközis 2-3 7-14 nincs

4. Nyírteleki HE 07.07-07.08 Rakamaz napközis 2 7-14 nincs

5. Máriapócsi HE 07.15-07.16 Máriapócsi 
Zarándokház

napközis 4-7 7-18 2 ezer

6. Cormorán HE. Rakamaz 07.07-07.08 Rakamaz napközis 2-3 7-14 nincs

7. Bezdéd HE Tiszabezdéd 06.18-06.19 Tiszabezdéd napközis 2-3 7-14 nincs

8. Tiszaparti HE. 
Gávavencsellő

07.12-07.15 Gávavencsellő napközis 2-3 7-17 nincs

9. Új Élet HE. Tiszalök 08.03-08.05 Tiszalök bentalakásos 3 7-14 nincs

10. Kis-Tisza HE. Kisar 07.14-07.15 Kisar Camping napközis 2 7-14 nincs

11. Leveleki HE. 07.14-07-15, 
és 08.27.

Levelek napközis csak saját tagok 7-14 nincs

12. HO-HO HE. Mándok 07.25-07.26 Mándok napközis csak saját tagok 7-14 nincs

MOHOSZ 
támogatással

Jantek Milán lett a 3. helyezett Boldizsár Zoltán

A verseny végeredménye: 
Felnőtt kategóriában: I. Támcsu Miklós 
2 240 g; II. Boldizsár Zoltán 2 060 g; III. 
Kurinszky Márk 1 580 g; IV. Nagy Csaba 1 
340 g; V. Aux József 1 300 g.
Női: I. Bajkó Tamásné 900 g; II. Bajkó 
Judit 760 g.
gyermek: I. Pradlik Martin 940 g; II. 
Horváth Vilmos Antal 620 g; III. Jantek 
Milán 500 g.



Kihelyezett ülést tartott a Nyír-
teleki Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület vezetősége az 
április végén a Székelyhez tartozó 
Őzetanyai-horgásztónál. A találko-
zó különlegességét az jelentette, 
hogy az eseményen a családtag-
ok – feleségek és gyermekek – is 
részt vehettek. Az aktuális kérdé-
sek megvitatása után a vezetőség 
tagjai a házigazda Bukovenszki 
István meghívására egy rögtönzött 
horgászversenyen mérték össze 
tudásukat. Mivel az őzetanyai 
bojlis tóról van szó, több remek 

eredmény is született. A nyírteleki 
civil szervezet lapunkon keresztül 
is köszöni a lehetőséget, hiszen így 
a családtagok közelről is láthatták, 
miért is lehet a családfőnek szen-
vedélyes hobbija a horgászat. A jó 
hangulatú délutánt az élményszám-
ba menő fogások mellett Szalanics 
Csaba egyesületi titkár és felesége 
finom csirkepörköltje koronázta 
meg.  D.M.
Nagy fogások: Kovács Gábor hala 13 
kg-os, Komári Géza 10,5 kg-os pontya, 
Dankó Mihály hala 9.5 kg-os, Szalanics 
Csaba pontya 8 kg-os.

Nagy üzem volt május 7-én a 
sóstói tavaknál, hiszen minden 
horgászhely foglalt volt. A korábbi 
évek hagyományainak megfelelő-
en ismét nyílt nemzetközi versenyt 
rendezett a Nyíregyháza- Sóstó 
Gyógyfürdői Horgászegyesület, 
a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt., az 
International Police Association 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósága. 

Eredmények: Felnőttek: I. 
Kóczán István (44,5 kg), II. Teremi 
Tamás (16,6 kg, a legnagyobb hal: 
6,9 kg-os amur), III. Büdi László 

(15,3 kg). Vendégek: I. Szilágyi 
Szilveszter (Büntetés-végrehajtás, 
39 kg), II. Tolnai Ferenc (kataszt-
rófavédelem, 25,5 kg), III. Sepa 
Tamás (Büntetés-végrehajtás, 13 
kg). Gyermekek: I. Ádám Norbert 
(6 kg), Fekete Levente (6 kg), II. 
Tolnai Ákos (4 kg). A legszebb 
hal: Iglainé Perecsi Zsuzsa fogta.

Az elismeréseket Dr. Isaák 
László, a Sóstó Gyógyfürdői Hor-
gászegyesület elnöke, Kormos 
László, az IPA Szabolcs Megyei 
Tagszervezetének elnöke, illetve 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
részéről Takács Tibor tű. százados 
adták át.

Szervezők
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A vezetőségi tagok is 
összemérték tudásukat

A remény mindig újraéled

Küldöttközgyűlésen számolt be az elnökség
2016. május 7-én tartotta 

éves küldöttközgyűlését 
a megyei horgász szövetség 
33 fő küldött és 8 fő vendég 
részvételével. 

Sok év után a megyei szövetség 
tagjai sorában tudhatjuk ez évtől a 
Tisza-Rétköz Horgászegyesületet, 
amely létszáma alapján ebben az 
évben 8 fő küldöttet delegálhatott 
a megyei szövetség közgyűlésébe. 
Küldöttként megtisztelte közgyű-
lésünket Radóczi János, az egyesü-
lete elnöke, aki egyben a Szabolcsi 
Halászati Kft. ügyvezetője.

Virág Imre elnök úr megnyitója 
után, Fesztóry Sándor, a szövetség 
ügyvezető igazgatója beszámolt a 
2015. évi Szövetségi munkáról, 
számokkal is alátámasztva mind-
azt. Többek között a taglétszámról, 
a halgazdálkodásról, környezetvé-
delmi munkákról, az ingatlanok 
helyzetéről, munkaügyi dolgokról 
ejtett szót. Beszámolójában kiemelt 
fontosságú eseménynek nevez-
te azt, hogy 2016. május 1-től a 
megyei horgász szövetség lett a 
Tisza folyó (Záhonytól-Tiszado-
big) hasznosítója, mintegy 144 
fkm hosszúságú folyószakaszon, 
mintegy 2.173 ha-on, beleértve a 
tiszadobi holtágakat is. 

– Konkrétan ez úgy jöhetett lét-
re, hogy 2016. április 8-án egy 
négyoldalú megállapodás jött létre, 
a MOHOSZ, a Szabolcsi Halászati 
Kft, a Tisza-Rétköz HE, és szö-
vetségünk között. Ennek lényege, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft 
lemondott a még fennálló halgaz-
dálkodási jogáról a horgász szö-
vetség és a Tisza-Rétköz HE javá-
ra. Szövetségünk esetében a Tisza 

folyó és holtágairól történt meg 
a lemondás, míg a Tisza-Rétköz 
HE javára a Bodrog folyóról és 
holtágairól, valamint a Lónyay-
csatornáról mondott le a kft. kárta-
lanítás fejében.

– A kft. és a megyei szövetség a 
megállapodást követően már el is 
számoltak az eddig forgalmazott 
területi jegyek értékesítéséből a 
kft-hez befolyt árbevétellel. A szer-
ződésben szerepel továbbá még, 

hogy 2 évig, 2017. decemberéig a 
halőrzési feladatok ellátását, szer-
vezését a kft. közreműködésével 
személyi és eszköz állományának 
felhasználásával közösen végez-
zük. Ez azt jelenti, hogy a Halásza-
ti Kft halőrein kívül a Megyei Szö-
vetség halőreivel is találkozhatnak 
a horgászni vágyók a Tiszán és a 
kapcsolódó vízterületeken. 

– Ezen túlmenően az ez évtől 
megnövekedett halvásárlási igé-
nyeink kielégítésére, az üzemtervi 
és azon felüli telepítéseinkre hal-
telepítési és szállítási szerződést is 
kötöttünk, amely biztosítja, hogy a 
telepítéseinkhez szükséges mennyi-
ségű, minőségű és korosztályú hal-

tételeket a Szabolcsi Halászati Kft. 
előállítja és leszállítja számunkra. 
Ennek eredményeként tervezhető-
vé, biztonságossá és ütemezhetővé 
válnak a haltelepítéseink, csökken 
a kiszolgáltatottságunk a minden-
kori piac irányába.

– A Szabolcsi Halászati Kft. 
által kiadott tiszai jegyen az egyik 
kíméleti terület 505-510 fkm-re 
vonatkozott, ez a természetben a 
tiszadadai szabadstrandot, kempin-

get és csónakkikötőt is magába 
foglalta. 

A helyi önkormányzat tiltako-
zása, valamint a terület jellegéből 
fakadóan úgy gondoltuk, hogy nem 
célszerű kíméleti területként fenn-
tartani a jövőben ezt a területet a 
halállomány tartós zavarása és kap-
csolódó vízi jármű forgalom miatt 
sem. Ezért ez az új engedélyeken 
a halászati hatóság módosítását 
követően az 510-515 fkm szerepel. 

A Bodrog folyó, a Bodrog egyes 
holtágai és a Lónyay-csatorna, mint 
már említettem a Tisza-Rétköz 
HE. kezelésébe került. A Lónyay-
csatornán horgászókat rosszul 
érinti, hogy szétvált a Lónyay-

csatorna és a IV., VI., VII., VIII sz. 
főfolyás valamint a Kotri-csatorna. 
Ezért ezekre a kisebb csatornákra 
a korábban a tiszatelki Halászta-
nyai-csatornára kiadott jegyünket 
fogadjuk el, változatlan áron, 5 
ezer forintért, hogy ne kelljen a 
Lónyay-csatorna mellé, megvenni-
ük a teljes tiszai engedélyt, 18 ezer 
forintért, hogy horgászhassanak 
ezeken az egyébként közkedvelt 
kis csatornákon. 

Az ügyvezető beszámolóját a 
felügyelő bizottságé követte, majd 
a hozzászólásokra került sor.

Radóczi János elmondta, hogy 
20 éve vezet egyesületet, közel 
4 ezres tagsággal. Eddig ugyan 
víznélküli egyesületük volt, de ez 
év májusától a Bodrog folyó vízke-
zelőjeként fogják folytatni a mun-
kát. Elmondta továbbá, hogy az 
új MOHOSZ meglepetést okozott 
számára, a széles látókörű, előre-
látó magatartásával. Radóczi János 
elmondta még, hogy a korábban 
a kft. által hasznosított két víz-
tározóval kapcsolatban (Haran-
god, Császárszállás-II.). amit a 
MOHOSZ kapott meg haszonbér-
be, termeltetési szerződést kötött, 
amelynek alapján a termelt hal 
50%-át a MOHOSZ-nak kell átad-
niuk, a másik 50%-ra is, ha igényt 
tart, akkor szintén, ha nem akkor 
szabadon értékesíthető. 

A két víztározó az alapja egyéb-
ként a horgászcélú haltermelés egy 
részének, mert az itt termelt hal 
elsődlegesen a horgász szerveze-
tek ellátásának az alapját képezi. 
A célunk, hogy mind az országos, 
mind a megyei szövetség minél 
olcsóbban és szélesebb körben tud-
ja kiszolgálni a horgászokat. 

Nyíregyházi Városháza Hor-
gász- és Szabadidő Egyesülete 
megrendezte a XI. „DURBINCS” 
horgász idénynyitó kupa verse-
nyét április 30-án a Sóstói hideg-
strand, Blaha Lujza sétány felőli 
részén. A versenyt követően a 
résztvevőket a vezetőség meghív-
ta egy ebédre (Szarvas babgulyás 
„Városháza” módra, csapolt sör, 

Vela vekni. Az étket Oláh Karcsi, 
mint vendég séf főzte. Az első 
helyezett elnyerte a kupát, továb-
bá az 1-2-3. helyezettek érmet és 
oklevelet kaptak. Eredmények: 
1.Gindele Tibor 5.7 kg 2.Vitéz 
József 4.1 kg 3. Gulácsi István 
1.4 kg. Különdíjasok: Iglai János, 
Tóth Géza, Varga György.

Iglai János, elnök

Házi versenyt rendezett május 
14-én az idén 20 esztendős 
Bujtosi Sporthorgász és Tájvé-
delmi Egyesület. Eleinte csak az 
erős széllel kellett megbirkóz-
niuk a szép számmal megjelent 
versenyzőknek, később aztán az 
eleredő eső is nehezítette a hor-
gászatot.

Eredmények:
Felnőttek: 1. Nagy János (14 

kg), 2. Kocsis András (8,85 kg), 
3. Bozsik Mihály (5,20 kg). Fia-
talok: 1. Szokol Ákos Bence 
(2,10 kg), 2. Heinrich István 
(0,05 kg). A legnagyobb hal: 

Nagy János fogta 
(3,25 kg-os ponty).

XI. „DURBINCS” Kupa

A fokhagymás volt a nyerő

A közgyűlés végén a kitüntetések 
átadására került sor. 

„horgászsportért” emlékplakettet 
kapott: dr. Isaák lászló, a Nyíregyházi-

Sóstógyógyfürdő Horgász Egyesület elnöke, 
a megyei szövetség elnökségének tagja, az 
elnökségben kifejtett munkájáért, az egye-

sületeknek nyújtott segítségért, tanács-
adásért, és közösségi munkáért, elsősorban 

a jogi dolgokban nyújtott támogatásáért. 
Szintén „horgászsportért” emlékpla-

kettet vehetett át Szilágyi Imre, a megyei 
szövetség verseny szakbizottságának elnöke 

a versenysport területén végzett odaadó, 
önzetlen és fáradhatatlan munkájáért.
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Lesz még csemege a kecsege! 
– beköltöztek a halak a Tiszába

Orvhalászokat fogtak 
Tiszadobnál

Nyaralás és horgászcsónak

A szakemberek remélik, 
2017-től ismét lehet majd 

horgászni az őshonos halra.

A korábbi évekhez képest 30 
százalékkal több halat telepít a 
vizekbe a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ), illet-
ve a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége – jelentet-
te be sajtótájékoztatóján Fesztóry 
Sándor, a megyei szövetség ügy-
vezető igazgatója.

Szorosabb együttműködés

Első lépésként a napokban 10 ezer 
kecsegeivadék került Tiszabercelnél 
és Tuzsérnál a Tiszába, a következő 
jelentős telepítésnél pedig közel 
100 mázsa ponty és 300 ezer darab 
harcsa, csuka, fogassüllő talál majd 
új otthonra a folyóban, míg a holt-
ágak csapósügérrel gazdagodnak. 
A kecsege korábban kikerült a hor-
gászható halak közül, éppen ezért 
a szakember reméli, hogy az új 
telepítésnek köszönhetően 2017-től 
kérvényezhetik ismét az őshonos 
hal horgászatát.

Mindez annak köszönhető, 
hogy a Szabolcsi Halászati Kft. 
a határidő lejárta előtt lemondott 
a halgazdálkodási jogáról, s azt 
megkapta a MOHOSZ, illetve a 
megyei szövetség, s az ígérethez 
híven megkezdték a Tiszán a hor-
gászcélú halgazdálkodást.

– Az együttműködés nem szakad 
meg a kft. és a megyei szövet-
ség között, igényt tartunk a halá-
szati kft. tapasztalataira, valamint 

dolgozói besegítenek a halászati 
őrzésbe is 2017 végéig a szövetség 
embereivel kiegészítve – fogalma-
zott Fesztóry Sándor.

A sajtótájékoztatón részt vett 
Radóczi János, a Szabolcsi Halá-
szati Kft. ügyvezetője, aki egy-
ben a Tisza-Rétköz Horgászati 
Egyesület elnöke. A Bodrog hal-
gazdálkodási jogát ez az egye-
sület kapta meg a MOHOSZ-tól 
alhaszonbérlőként.

– Sokan felteszik a kérdést, 
hogy miért mondtunk le a hal-
gazdálkodási jogunkról a Tiszán. 
Ha ragaszkodunk a vízhez, semmi 
nem változott volna meg. Ha foly-
tatjuk, az áfaköteles horgászenge-
dély miatt kevesebb jut telepí tésre, 
őrzésre. Nem volt értelme, hogy 
ragaszkodjunk a halgazdálkodási 
joghoz. Ez a változás felkínálta 
az együttműködést a megyei szö-
vetséggel, amelynek immár tagja 
az egyesületünk is. KM-MML

A Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság Toka-

ji Rendőrőrsének járőrei két 
nap alatt két orvhalász csa-
patot fogtak el.

A járőrök május 20-án fedez-
ték fel Tiszadob külterületén, az 
úgynevezett Malom-Tisza holtág-
ban kihelyezett három halászhá-
lót. A rendőrök figyelni kezdték a 
területet, ahol 21 óra 40 perckor 
megjelent két férfi és megkezdték 
az eszközök kiemelését. A járőrök 
igazolásra szólították fel a jogsértő-
ket, de egyikük a helyszínről elme-
nekült. Az intézkedők előállították 
K. J. helyi lakost a tokaji rendőrs-
re, majd azonosították és elfogták 
társát is. A nyomozók jogosulatlan 
halászhálóval elkövetett orvhalá-
szat vétség elkövetése miatt gya-
núsítottként hallgatták ki a 37 és 
38 éves férfiakat, akik elmondták, 
hogy egy harmadik társukkal, B. 
L. 30 éves tiszadobi lakossal 2015. 
december óta folytatták rendszere-
sen az engedély nélküli halászati 

tevékenységet, az elmúlt fél évben 
több kilogramm halat fogtak ezzel 
a módszerrel. A Tokaji Rendőrőrs 
munkatársai mindhárom jogsértő 
lakásán házkutatást tartottak, ahol 
további orvhalászathoz használa-
tos eszközöket foglaltak le.

A tokaji vízirendőrök a következő 
este szintén Tiszadob külterületén, 
a Tisza folyó bal partján értek tetten 
két helyi lakost, akik egy emelő-
hálóval kíséreltek meg engedély 
nélkül halat fogni. A járőrök a 24 és 
49 éves jogsértőket elfogták, előál-
lították és gyanúsítottként hallgat-
ták ki orvhalászat vétség elkövetése 
miatt. Az nyomozók az emelőhálót 
és tartozékait lefoglalták.

10-15 évvel ezelőtt a tiszadobi 
holtág csukaparadicsom volt, 
különösen a dadai vége. Hála a 
helyi orvhalászoknak ma jó, ha 
1-2 méret körülit lehet fogni, pedig 
baráti társaságunk szerény számítá-
som szerint 4-500 csukát engedett 
vissza ez-idő alatt, bízva abban, 
hogy egyszer majd rekordlistás is 
a horogra akad. Rendőrség

Kedves Horgásztársak!
Közeledik a nyári szabadsá-

golások ideje, sokan a vízpartot 
választják úti céljuknak, pihenés-, 
kikapcsolódásként. Többen a hor-
gászat szenvedélyének hódolva 
nyaralnak. Szövetségünk nevében 
szép nyarat, sok horgászélményt, 
jó pihenést kívánunk valamennyi 
horgásztársunknak. Vagy, ahogy a 
volt elnökünk, dr. Maleczky Imre 
mondta volt: „Jó bothajlást kívá-
nok”.

De a felhőtlen nyaralás során 
kérem vigyázzanak is egymásra, 
ehhez nyújtunk némi segítséget a 
vízi közlekedés szabályait felele-
venítve:

2013 decemberében az ország-
gyűlés elfogadta azt a törvény-
módosítást, mely 2014. március 
1-jétől kezdődő hatállyal módo-
sítja a 2000. évi XLII., a vízi 
közlekedésről szóló törvényben 
meghatározott csónak fogalmát. 
Csónak: a hajónak, kompnak, vízi 
sporteszköznek nem minősülő 
szélerővel vagy gépi berendezés-
sel hajtott vízi jármű, amelynek 
hossza a 7 métert (6,2 méterről 
módosították), névleges vitorlafe-
lülete a 10 m2-t nem éri el, vagy 
motorteljesítménye legfeljebb 7,5 
kW (4 kW-ról módosították), ide 
nem értve az építése, berendezése 
és felszerelése alapján vízen való 
közlekedésre nem szolgáló úszó-
eszközt. Vagyis az új szabályozás 
értelmében a külön jogosítvány 
nélkül vezethető csónak maximális 
testhosszúsága 6,2 m-ről 7 méterre, 
míg motorteljesítménye 4 kw-ról 
(5 Le) 7,5 kW-ra (10 Le) bővült 
2014. március 1-től.

cSóNAKoK, KIShAjóK, 
vízI SPoRtESzKözöK

Vezetői engedély nélkül, szél-
erővel hajtott és nem gépi meghaj-
tású csónakot vezethet aki,
– 14. életévét betöltötte,
– úszni tud,
–  a vezetésben kellő gyakorlattal 

rendelkezik,
–  a hatályos Vízi Szabályzat ren-

delkezéseit ismeri,
–  az igénybe vett vízterület sajátos-

ságait ismeri.
Vezetői engedély nélkül, gépi 

meghajtású csónakot az vezethet, 
aki elmúlt 17 éves. Ha több sze-
mély tartózkodik a csónakban, 
akkor indulás előtt ki kell jelölni 
egy 16 évesnél idősebb vezetőt. A 
vezető felelős a társai és a csónak 
biztonságáért, illetve a vízi közle-
kedés szabályainak betartásáért.

Mentőmellényben kell lennie a 
csónakban tartózkodó úszni nem 
tudóknak, és a 14 évesnél fiatalab-
baknak akkor is, ha tudnak úszni. 

Mindenkinek mentőmellény kell 
viselnie abban az esetben, ha a 
csónak vízmentes oldala, illetve a 
fartükör felső szélének legmélyebb 
pontja és a víz felszíne között, 
akár ideiglenesen nincsen 25 cm 
távolság.

A vízi bicikli fürdőeszköznek 
minősül. A vízi sporteszközök 
pedig a vízen való haladásra alkal-
mas, úszóképes, kormányozható, 
a csónak méreteit (lásd. fent) meg 
nem haladó sporteszközök. Csó-
nak, kajak, kenu esetében a csóna-
kokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, mert ezek nem vízi 
sporteszközök.

A cSóNAK KötElEző 
fElSzEREléSE

1. Mentőmellény, a csónakban 
tartózkodó 14. életévüket be nem 
töltött gyerekek és úszni nem tudó 
felnőttek együttes számának meg-
felelően, de legalább 1 db.
2. A csónakban tartózkodó szemé-
lyek számának és a csónak hajtá-
sának megfelelő evező, de legalább 
1 db.
3. 8A, 34B oltásteljesítménnyel ren-
delkező tűzoltó készülék, amennyi-
ben a csónakban tűz- és robbanás-
veszélyes anyagot szállítanak.
4. Kézi fehér fényű jelzőlámpa, 
tartalék izzóval és elemmel.
5. A csónak üzemben tartójának 
nevét és lakcímét (telephelyét) tar-
talmazó tábla, amelyet a csónak-
testen jól látható helyen, tartósan 
rögzítve kell elhelyezni.
6. 1 db legalább 1 liter űrmértékű 
kézi vízmerő eszköz (szapuly).
7. Kikötésre és horgonyzásra alkal-
mas, minimálisan 10 méter hosszú-
ságú és megfelelő állapotú lánc 
vagy kötél, a csónak tömegének 
legalább 5%-ával egyenlő tömegű 
horgony.

Forrás: Internet

A gyerekjegy ára: változat-
lanul 3 ezer forint maradt

A közgyűlésen felvetett kérés-
nek eleget téve, Szövetségünk és a 
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
között létrejött megállapodás után 
elkészítettük a közös Részleges Gye-
rek Területi Horgász Engedélyt, mely 
többek között érvényes a Szövetség 
által kezelt valamennyi vízterületre, 
Császárszállás, Tunyogmatolcsi Holt 
Szamos, Keleti-főcsatorna, Mátyusi 
Rózsás holtág, Halásztanyai-csatorna, 
Keleti-övcsatorna, továbbá a Tiszára 
Záhonytól-Tiszadobig és az alábbi holt-
ágakra is: Szabolcsveresmarti Keleti 
(Nagy-szög) holtág, víztérkód: 15-028; 
Tiszadobi-holtág, víztérkód: 15-010; 
Tiszaeszlári-holtág, víztérkód: 15-022; 
Tiszakarád község keleti határában 

elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; 
Apátszögi-holtág, víztérkód: 15-012; 
Tiszacsermely község keleti határá-
ban elterülő holtágak, víztérkód:15-
014; Kistiszahát község északi hatá-
rában elterülő holtágak, víztérkód: 
15-025; Komoró község nyugati 
határában elterülő holtág, víztérkód: 
15-027; Timári holtág (Pap Morotva), 
víztérkód: 05-033; Timári Morotva, 
víztérkód: 15-137; IV.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-006; VIII.sz. főfolyás, 
víztérkód: 15-007; A Belfő csatorna 
(Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől 
Érhát község határáig terjedő szakasza, 
víztérkód: 15-008; Selypes-ér, Király-
ér, víztérkód: 05-111; Berkeszi Északi 
csatorna, víztérkód: 15-029.

 Egyesületi és egyéb kezelés-
ben lévő vizekre az alábbiak szerint: 

Gávavencsellői Kacsató: víztérkód: 
15-068; Tiszabezdédi Fecskefarok holt-
ág víztérkód: 15-130; Kisvárdai agyag-
gödrök víztérkód: 15-061, 15-062, 
15-063, 15-070, 15-071; Vajai víztáro-
zó víztérkód: 15-038; Penyigei Szenke 
tó víztérkód: 15-112;

Tisza-Rétköz Horgász egyesület 
kezelésében lévő vizekre az alábbi-
ak szerint: Bodrog folyó víztérkód: 
05-004-1-1; Bodroghalászi (Svábszögi 
és Hosszúréti) holtág víztérkód: 05-031-
1-1; Bodroghalászi (Szőlőskei) holt-
ág víztérkód: 05-032-1-1; Vajdácskai 
holtág víztérkód: 05-038-1-1; Lónyay 
csatorna víztérkód: 15-003-1-1; Áres 
tó víztérkód: 05-052-1-1; Kis Nádas 
tó víztérkód: 05-040-1-1; Kapitány 
tó víztérkód: 05-048-1-1; Tiszakarádi 
főcsatorna víztérkód: 05-082-1; 
Kenézlői Holt Tisza víztérkód: 
05-035-1-1; Bodrogzugi I. főcsator-

na (Zsaró ér) víztérkód: 05-083-1-1; 
Vissi (Sárazsadányi) holtág víztérkód: 
05-037-01.

Változatlan áron 

Továbbá a Halásztanyai csatornára 
érvényes jegyünk, változatlan ár mel-
lett, (5e Ft) érvényes még a:  IV.sz., 
VI. sz., VII.sz., VIII.sz. főfolyásra, a 
Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szi-
vattyúteleptől Érhát község határáig 
terjedő szakaszára, Kistiszahát község 
északi határában elterülő holtágakra. 
Erre a jegy kombinációra azért került 
sor, hogy ezeken a csatornákon is elfo-
gadható áron horgászhassanak a kör-
nyékbeliek, és ne kelljen megvenniük a 
Tiszai területi jegyet, amin szerepelnek 
ezek a vízterületek, 18 ezer forintért. 
Ahol igény merül fel erre a jegytípusra, 
kérem jelezzék szövetségünk felé.

A NÉBIH tájékoztatója az ille-
gális horgászat, halászat és 

halforgalmazás bejelentéséről:

Az illegális horgászat, halászat és a 
halforgalmazással összefüggő fekete-
gazdaság felszámolás érdekében 2015. 
május 1-jével megalakult az állami 
halőri szolgálat.

A NÉBIH halgazdálkodási hatóság 
halvédelmi bírságot szab ki:

a jogosulatlanul horgászó;●●

a jogosulatlanul halászó;●●

 a fogási napló vezetését elmulasztó;●●

 a törvény által nem megengedett ●●

módon, eszközzel vagy tilalmi időben 
horgászó vagy halászó;
 a nem fogható hal és más hasznos ●●

víziállat kifogását (gyűjtését) meg-
valósító;
 a halgazdálkodási kíméleti területen ●●

a tilalom feloldásáig a hal szaporo-
dását és fejlődését zavaró halászati, 
horgászati vagy 
 egyéb tevékenységet – ideértve gépi ●●

meghajtású vízi jármű használatát –, 
vadászatot, fürdőzést végző;
 a halfogásra jogosító okmányok nél-●●

kül halfogásra alkalmas állapotban 
lévő eszközzel halgazdálkodási vízte-
rületen vagy annak partján tartózko-
dó és a 43. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti pótlást elmulasztó;
 a törvényben foglalt tilalmakat és ●●

korlátozásokat megszegve halfogás-
ra alkalmas állapotban lévő esz-
közzel halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak partján tartózkodó;

 a halászati engedély, állami hor-●●

gászjegy, állami halászjegy igénylése 
során az e törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározott 
nyilatkozatot valótlan tartalommal 
megtevő;
 az igazolatlan eredetű halat vagy ●●

halterméket forgalmazó;
 a hal élőhelyén kialakult természeti ●●

egyensúly megbontására alkalmas 
szervezetet, táplálékanyagot, szeny-
nyezőanyagot halgazdálkodási vízte-
rületre kijuttató;
 méret- vagy mennyiségi korlátozás-●●

sal, vagy tilalmi idővel védett hal 
vagy más hasznos víziállat jogosu-
latlan kifogását megvalósító;
 a nem nyilvántartott halgazdálkodá-●●

si vízterületen őshonos hal kifogását 
megvalósító;
 a halfogásra alkalmas horgászkész-●●

séget annak halfogási célú használa-
ta során folyamatos felügyelet nélkül 
hagyó személlyel szemben.
Jogosulatlan halászattal, horgá-

szattal illetve állami halőri szolgá-
lat feladatvégzését érintő bejelentését 
az alábbi e-mail címen teheti meg: 
allamihalor@nebih.gov.hu

A bejelentéshez az alábbi adatok 
megadását kérjük:
Megye, település, vízterület (lehető-
ség szerint pontos, víztérkód) megne-
vezése; Bejelentő neve (nem kötele-
ző); Címe (nem kötelező); Elérhető-
sége (telefon, e-mail cím) (nem köte-
lező); Bejelentett adatok megadása 
(ki, hol, mikor, mit?)

Orvhalászat bejelentése
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Bővült a gyermek területi engedély

Ha ez a sajnálatos eset megtör-
ténik, akkor a halászati hatóságot 
kell felkeresnie a horgásznak egy 
pár soros levéllel, amelyben leír-
ja röviden, hogy mi történt. A 
halászati főfelügyelő ez alapján 
hoz egy határozatot, és törli a 
rendszerből az elveszített Állami 
horgászjegyet. Ezzel a határozat-
tal kell a horgásznak felkeresnie 
az egyesületét, ahol ennek alap-
ján megkapja az új Állami hor-
gászokmányokat és igazolványt. 
Sajnos, ezekért fizetnie kell, az 
egyesület a tagdíját valószínűleg 
nem kéri el még egyszer, hiszen 

az regisztrálva van, hogy a folyó 
évben már egyszer megfizette. 

Ha az előző évi engedélyünket 
veszítettük el, akkor azt az egye-
sületünk valószínűleg meg tudja 
oldani, mivel a tagokat regiszt-
rálniuk kell. 

Ha nagyon régen volt enge-
délyünk és több évet kihagytunk 
a horgászatban, a régi engedély 
minden további nélkül megújít-
ható. Viszont, ha nincs meg a régi 
igazolványunk, abban az esetben 
újra kell vizsgáznunk, mert több 
10 évre visszakeresni nem tudják 
az egyesületek.

„Igaz-e, hogy minden kifogott, 
10 kilogrammnál nagyobb súlyú 
halat vissza kell engedni a vízbe? 
– tette fel a kérdést László Pál 
horgász Nyíregyházáról. 

– A halgazdálkodási törvény-
ben nem találkozunk ilyen elő-
írással, azonban a helyi horgász-
rendeletekben lehetnek súlykorlá-
tozó szabályozások. Éppen ezért 
a horgásznak érdemes tájékozód-

ni az egyes vizek horgászrende-
leteiről, ugyanakkor a területi 
engedélyekben, s a mellékletként 
adott helyi horgászrendben is 
tájékoztatni kell a horgászt az 
ilyen jellegű előírásokról – vála-
szolt a felvetésre Fesztóry Sán-
dor, a Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közhasznú Szövetsége ügyvezető 
igazgatója. 

Horgászok kérdezték
MIt tEgyEK, hA ElvESzítEttEM 
A hoRgÁSz ENgEdélyEMEt?

„IgAz-E, hogy MINdEN KIfogott, 
10 KIlogRAMMNÁl NAgyoBB Súlyú hAlAt 

vISSzA KEll ENgEdNI A vízBE?

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
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Retró rovat
Szerkesztőségünk elindítja 

a Retró rovatot. Kérünk min-
denkit, akinek korábbi, 15-20 
éves, vagy attól idősebb hor-
gász emlékei megörökítésre 
kerültek és szeretné újságunk 
hasábjain ezeket viszontlátni, 
akkor küldjék meg számunk-
ra, rövid leírás kíséretében.

Horgásztáborok
A Horgász-Suli program 

keretein belül több egyesület 
tervezi, hogy horgásztábort 
rendez az idén nyáron. Ezeket 
itt összegeztük. Kérjük, tekint-
sék át, és ha van az egyesüle-
tükben táborozni vágyó gyer-
mek, vegyék fel a kapcsolatot 
a tábort szervező egyesülettel, 
vagy szövetségünkkel. 

Részletek a 4. oldalon

RekoRdfogások

KüldöttKözgyűléS. Május 7-én tartotta éves küldöttközgyűlését a megyei horgász szövetség, 33 fő küldött és 8 fő vendég részvételével. /3.

Kulcsár László fogta 
ezt a 7 kg-os harcsát Nagykállóban, 
2016. június 17-én éjjel 1 órakor. A 
csali kárász volt. Ívás után beindult 
a harcsa.

„Pontyocska” A ra ka-
mazi Nagy-Morotvában fogta ez a 
pontyot a közelmúltban Batta Béla.

Épségben. Szalanics Csa-
ba pontya június 11-én 17.30-kor 
kapott ananászos pop up-ra! 7,7-kg 
volt, épségben visszaengedték!

Családi 
összefogás.
A kérsemjéni Biró 
Attila a napokban a 
székelyi Őzetanya hor-
gásztaván fogta ezt a 
pontyot. Tizenöt–húsz 
percen át fárasztotta a 
halat, amit az édesapja 
szákolt meg.

A máriapócsi tóban Kul-
csár Árpád 18,5 kg-os pontyot fogott 
nemrég. Az új rekordot visszaenged-
te a tóba.  Fotó: magánarchívum

Csapatbajnokság. A kisvárdai Bágeri tavakon meg-
rendezett megyei csapatbajnokság első helyezettje a tiszalöki Új Élet 
HE. lett.

Országos 
bemutatkozás. 
A megyénkből elindult Horgász-
suli program bemutatkozott a 
MOHOSZ Velencei-tavi Évadnyitó 
és Halászléfőző versenyén. A ren-
dezvényen nagyon jól sikerült a 
Horgász-suli program részét képező 
horgász ötpróbaverseny első orszá-
gos bemutatkozása.

Hetven-
évesek. 
A Mátészalkai Szat-
már vi déki Horgász 
és Természetvédő 
Egyesület megalaku-
lásának 70. évfordu-
lóját ünnepelte 2016. 
június 4-én. Farkas 
Sándor, az egyesület 
elnöke az egyesület 
érdekében végzett 
sok éves munka 
elismeréseképpen 40 
fő egyesületi tagnak 
adott át emléklapot.

Megfogták és 
elengedték

Kecse-
getele-
pítés.
Május 24-én 
tízezer darab 
előnevelt, 5–8 
centiméter 
hosszúságú, 
önálló életre 
már képes 
kecsegeiva-
dék került a 
Tiszába./2.

Úszó szökőkút 
a Bujtosi-tavon. 
A Bujtosi-tavon is elindította az úszó 
szökőkutat a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
A szakemberek átvizsgálták a szökő-
kút állapotát, majd a karbantartási 
munkálatokat követően visszahe-
lyezték a tóra. A vízi látványosság 
naponta 130 percet csobog, és szép-
sége mellett a tó vizének oxigén ellá-
tottságát is javítja, amely kedvező 
hatással van a víz élővilágára. A szö-
kőkutat az idei évben világítás teszi 
még látványosabbá.

Az evezés megtanulása  
fontos dolog a horgászatban

– 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

Sokan nem is tudják, hogy a régiónkban számos nemzetközi sporthor-
gász verseny zajlik. Például 14 éve rendezik már meg a „Pecamánia” 
horgászversenyeket. Az idei szezonnyitónak az Őzetanya adott ott-
hont, ahova 6 országból, 63 versenyző érkezett. A szenzációs verseny, 
több mint 10 tonna fogással zárult.  Kővári János 

Egy 24 kilós ponty 
volt a verseny 
legnagyobb hala.

Az idén magyar 
csapatok vitték el a 

nyerményeket.

Tíz tonna halat fogtak

Telepítések
PoNtytElEPítéS

Örömmel értesítjük a horgászni vágyó-
kat, hogy üzemtervi 3 nyaras ponty tele-
pítést hajtottunk végre a kezelésünkben 
lévő Keleti-főcsatornába, Császárszállá-
si-víztározóba, valamint az Oláhréti-táp-
csatornába 2016. június 3-án.

SüllőtElEPítéS
Értesítjük horgásztársakat, hogy a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szövetsége üzemtervi 
előnevelt süllő telepítést végzett a 
kezelésében lévő Tisza folyó alábbi sza-
kaszaiba: Tisza folyó 540,5-581,4 fkm-
ig (víztérkód: 05-001-1-1), Tisza folyó 

494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 15-009-
1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 fkm-ig 
(víztérkód: 15-017-1-1), Tisza folyó 581,3-
638 fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 2016. 
május 31-étől folyamatosan június 3-áig.

KEcSEgEtElEPítéS
Örömmel értesítjük a horgászni vágyó-
kat, hogy ütemtervi kecsege telepítést 
hajtottunk végre a kezelésünkben lévő 
Tisza folyó alábbi szakaszaiba: Tisza 
folyó 494-540,5 fkm-ig (víztérkód: 
15-009-1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 
fkm-ig (víztérkód: 15-017-1-1), Tisza folyó 
581,3-638 fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 
2016. május 24-én.

Gupcsu György fog-
ta Máriapócson ezt 
a 12 kg súlyú pikke-
lyest, amit a képen 
Csekk János tart. A 
ponty visszanyerte 
szabadságát.


