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Pontytelepítések. Az üzem-
tervi, horogérett (III nyaras) pontytelepí-
tést hajtotta végre a a megyei horgászszö-
vetség a kezelésükben lévő Tunyogmatolcsi 
Holt-Szamosba, a Császárszállás-Oláhréti 
I. sz víztározóba, valamint a Keleti-fő-
csatornába augusztus 17-18-án. Szintén 
horogérett (III nyaras) pontyokat telepí-
tett a a szövetség a Tunyogmatolcsi Holt-
Szamosba és a Császárszállás-Oláhrét I. 
sz. víztározóba szeptember 27-én. 

2017. évi 
jegyárak

Sporthorgász Egyesületek 
Szabo lcs -Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének elnök-
sége szeptember 30-án tar-
totta ülését, ahol az elnökség 
elfogadta a szövetség kezelé-
sében lévő vizekre szóló 2017. 
évi területi jegyárakat. 

Részletes ismertető  
lapunk 11. oldalán.

RekoRdfogások

KiMAgASló 
EREdMény. 
Az Országos Horgász 
Csapat Bajnokságra 
(az OHCSB-re), melyet 
a szegedi Maty-ér eve-
zős-pályáján tartottak 
július 16-17-én 20 szö-
vetség nevezte be válo-
gatottját. A két ver-
senynapot összegezve 
az negyedik helyen 
végzett megyei csapa-
tunk, három ponttal 
lemaradva a dobogó 
harmadik és öt pontra 
a második helyről./5.

Közös az öröm a barátokkal. A székelyi Őzetanya 
bojlis tavában fogta ezt a pontyot a közelmúltban a vajai Tóthfalusi 
János.

Pazonyi ponty. Herceg 
Evelin és Vártás Dávid a Pazonyi 
Horgásztanya vizében fogta ezt 
a pontyot.

Amur és süllő.
Jakab Béla, a Kraszna HE tagja fogta 
a Kirva laposon ezt az amurt, mely 1 m 
hosszú és 10 kg-os volt. Több kiroha-
nás után Gergely Tamás horgásztárs 
segítségével került szákba a hal.
A csali házi főzésű kukorica volt, 
melyre a hal határozott kapással 
jelentkezett. A tóból a közelmúltban 
már horogra került 1 db 75 cm-es 6 kg 
súlyú süllő is, (sajnos kép nem készült 
a halról), Tárkányi István horgásztárs 
a pontyoknak felkínált techno pufijára  
                            kapott.

Tokaji tükrös.
Tikkasztó melegben 
július 24-én, a tokaji 
Kovács-tóban akasztot-
ta Czidor Tibor  
ezt a szép tükröst.

Szép pikkelyes. Tilk József a Pazonyi Horgásztanya vizében 
zsákmányolta ezt a szép pikkelyest.

Csokis-májas boj-
li val. Varga János Péter, a 
Dolgozók Sport HE tagja szep-
tember 13-án 3.00-kor – az 
egyesület kezelésében lévő 
nagylaposban – fogta ezt a 17,2 
kg-os pontyot.

Vissza a tóba. Június 
11-én 17.30-kor kapott ananá-
szos pop up-ra ez a 7.7-kg ponty 
Szalanics Csaba nyírteleki hor-
gásznak, amit épségben vissza-
engedett.

Fenekezős szere-
léssel. A Nyírkércsen élő 9 
éves Paczári Zsolt a nyírjákói 1-es 
tavon horgászott, s a horgára egy 
2,5 kg-os ponty akadt.

Tokhal akadt a 
horogra. 
Fiola Gergő a közelmúltban a 
nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya 
tavában fogta ezt a tokhalat, amit 
a helyi horgászrendnek megfelelően 
vissza is engedett a vízbe.

Finoman kapott. A 
Dolgozók Sport HE Kisvárda tagja, 
Bulitka Szabolcs augusztus 1-jén 
23.00 órakor – Nagylaposban – 
fogta ezt a 19,2 kg-os amurt, ami 
finom kapással egy 20 mm-es 
csokis bojlit vett fel.

Horgász 
ötpróba. 
Szeptember 30-án 
második alkalom-
mal tartottuk meg 
a Horgász-suli 
program részét 
képező Horgász 
ötpróba verseny 
megyei döntőjét 
a rakamazi Nagy-
Morotván./10.

Megyei 
egyéni 
bajnok-
ság 
Az idén június 
5-én a rakamazi 
Nagy-Morotva 
adott otthont a 
megyei egyéni 
bajnokságnak./6.

Sikeres 
táborok.
Megyénkben 
2016-ban 11 egye-
sület rendezett 
10 helyszínen 
horgásztábort 
226 gyermek 
részére./8.

Nem lehet
elég korán
kezdeni

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A Tel.: 42/506-982 Fax: 42/506-987
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel.: 42/290-010 Fax: 42/290-077
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel.: 42/563-230 Fax: 42/563-228
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. E. u. 30. Tel.: 44/500-278 Fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185 Fax: 44/510-186
4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Tel.: 45/506-033 Fax: 45/506-034

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TÖBB MINT BANK

Őshonos halak a Tiszába
Mint mindenki előtt már ismert, 

ez év május 1-től a Záhonytól – 
Tiszadobig terjedő Tisza szakasz 
halgazdálkodási jogát a MOHOSZ-
on keresztül a Megyei Horgász Szö-
vetség kapta meg, Alhaszonbérleti 
szerződéssel, 15 évre 2030. decem-
ber 31-ig. Fontos eleme a szer-
ződésnek, ami a horgászokat is 
pozitívan érinti, hogy a kiinduló 
állapothoz, 2015. évhez képest 5 
éven belül 30%-al kell növelnünk a 
telepítendő halmennyiséget. (2016 

+ 10%; 2017-2020-ig évi + 5-5%) 
Ezen felül vállaltuk olyan őshonos 
halfajok telepítését is, ami komoly 
anyagi terheket ró a Szövetségre 
ugyan, de az elmúlt évtizedben 
nem került belőle visszapótlásra. 
Ilyen pl.: a kecsege, ami jelenleg 
nem horgászható halfaj, de mivel 
idén már 10 ezer darab kihelyezés-
re került, ezért 2017-től szeretnénk 
visszaállítani a halfaj horgászatá-
nak lehetőségét napi 1 db-os kifog-
ható kvóta mellett./3.

Szélviharban. 
Gergely Gábor nyírbátori horgász 
a Verba Tanyán szélviharban fog-
ta ezt a szép halat!
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Oxigénhiány lett a végzetük

Csalihalfogó varsa

Megújul a víztározó

Rekordszámú turista hor-
gászjegyet váltottak ki idén

Élettelen kárászok és tör-
peharcsák a sóstói csóna-

kázótóban.

Több telefonhívás, jelzés érke-
zett a Kelet-Magyarország szer-
kesztőségébe, mindannyiójukat a 
csónakázótó állaga aggasztotta. 
Kiderült, hogy nyitott kapukat 
döngetünk, az illetékesek nemcsak 
tudnak a halpusztulásról, hanem 
tesznek is a jobb helyzetért.

AMMóniuM SzABAdult fEl
– A kisebb méretű kárászok 

és törpeharcsák csekély mértékű 
pusztulását körülbelül két hete 
észleltük a part menti sekélyebb 
részeknél. Azonnal felvettük a kap-
csolatot a helyi horgászegyesület-
tel – említette Podlovics Lajos, 
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értéke-
sítési vezetője. – Megkeresésün-
ket követően dr. Isaák László, a 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdői 
Horgász Egyesület elnöke és 
Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetségének ügyvezető igazgatója 
a helyszínen méréseket végeztek, 
és megállapították, hogy a tóban 
enyhe algásodás és hőmérséklet-
emelkedés tapasztalható. Mind-
emellett a légköri nyomás csök-
kenése miatt a víz felső rétegéből 
oldott oxigén távozott, illetve az 
iszapból a benne található elhalt 
növények természetes bomlásával 

ammónium szabadult fel. A fel-
ső vízréteg Ph-értéke a normális 
értékhez képest pozitív irányban 
változott meg. Ezek a jelenségek 
együttesen váltották ki azt, hogy 
a part mentén, a sekély részeken 
tartózkodó, kisebb testű halak nem 
jutottak elég oxigénhez, ez okozta 
a pusztulásukat.

ÖtvEn Kiló KlóRMéSz
– A vizsgálatokat követően tár-

saságunk a friss víz beeresztésé-
vel azonnal elkezdte csökkente-
ni a tó hőmérsékletét, emellett a 
horgászegyesület szakemberei 50 
kilogramm klórmeszet szórtak a tó 
vízébe, hogy elősegítsék a folya-
matok semlegesítését. Miközben a 
szakemberek további vizsgálatokat 
végeznek, a helyzet normalizáló-
dásának végéig folyamatos a friss 
víz utánpótlása és az oxigénnel 
dúsítás.  Ladányi TóTh Lajos

(MegjeLenT a KeLeT-Magyarországban)

Kizárólag halászjegy vagy 
halászati engedély birto-

kában használható a csali-
halfogó varsa

Csalihalfogó varsát talált egy 
stéghez kötve legutóbbi ellenőrzé-
se alkalmával a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Álla-
mi Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A 
hatóság szeretné felhívni a horgá-
szok figyelmét, hogy bár az eszköz 
számos horgászboltban kapható, 
halászeszköznek minősül és kizá-
rólag halászjegy, vagy halászati 
engedély birtokában használható. 

Engedély nélküli alkalmazása 
minimum százezer forintos bír-

sággal jár. Ha egy horgász csali-
halfogó varsát használ, az jogo-
sulatlan halászatnak minősül, ami 
– az eszköz lefoglalása mellett – 
minimum százezer forintos halvé-
delmi bírsággal és a horgászjegy 
váltásától való legalább egy éves 
eltiltással jár.

Császárszállás-Oláhréti víz-
tározó vízminőségével az 

utóbbi időben  –  mint ahogy 
azt a horgászok is észreve-
hették – adódtak bizonyos 
problémák, melyek első-
sorban a tó elöregedésére 
vezethetőek vissza. 

A vízminőség javítása érdeké-
ben időszerűvé vált a tó részle-
ges kotrása is, mely munkálatokra 

várhatóan ez év őszén kerül majd 
sor. Ezzel egy időben megtörténik 
a halállomány szelektáló halásza-
tára is, mely elsősorban a nagy-
testű busákat érinti. A Felső Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság által 
elvégzett beruházás nemcsak a tó 
állapotának a javítását szolgálja 
majd, hanem sor kerül a környezet 
rendezésére is, megépülhet a már 
régóta várt tóparti sétány is.

Elnökség

Töretlen a turista állami hor-
gászjegy népszerűsége. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) speciális, 90 napos hor-
gászjegyét augusztus végéig több 
mint 6400-an váltották ki, már most 
meghaladva ezzel a tavalyi egész 
éves igénylések számát. Az online 
megszerezhető engedély kiváló 
lehetőség a hobbi pecások, vala-
mint a horgászattal még csak most 
ismerkedők számára.

A turista állami horgászjegy 
kiváltásához a horgászoknak a 
https://tuhir.nebih.gov.hu/ oldalon 
kell regisztrálniuk, majd sikeresen 
kitölteniük egy halfaj és alapve-
tő jogszabályi ismeretekből álló 
tesztet. Az ehhez szükséges tan-
anyag elérhető a TUHIR oldalán. 
Igénylés előtt a rendszer ellenőrzi, 
hogy az igénylő nincs-e eltiltva a 
horgászjegyváltás lehetőségétől. A 
jegy díja bankkártyás tranzakcióval 

egyenlíthető ki. Ezt követen pár 
percen belül e-mail-ben megérke-
zik a turista állami horgászjegy, a 
fogási napló, valamint a díjfizetési 
bizonylat.

A jegy 90 napig érvényes és egy 
horgászbottal (1 bot max. 3 horog-
gal + 1 db max. 1 négyzetméteres 
csalihalfogó emelőháló) való horgá-
szatra nyújt lehetőséget.  A horgász-
jegy érvényességének induló napja 
előre beállítható a rendszerben. Az 
érvényesség kezdetéről, valamint 
annak lejártáról a program automa-
tikusan emlékeztetőt küld.

Fontos, hogy a turista állami 
horgászjegy mellé is kell területi 
jegyet váltani. Az e nélküli történő 
horgászás ugyanis jogosulatlan hor-
gászatnak minősül, ami – a turista 
állami horgászjegy bevonásán túl 
– halvédelmi bírság kiszabásával 
is jár.

Földművelésügyi Igazgatóság

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állami Hal-
őri Szolgálata (ÁHSZ) tagjai az 
ölbői kavicsbányatónál horgá-
szókat ellenőrizték szeptember 
9-én. Az akció során az egyik 
horgász az állami horgászjegyet 
és területi jegyet bemutatta, a 
személyazonosságát igazoló iga-
zolvány azonban nem volt nála. 
Ez már önmagában is szabályta-
lan, hiszen a halfogásra jogosí-
tó okmányok csak ezzel együtt 
érvényesek. A helyzet tisztázása 
érdekében a halőrök – az elő-
írásoknak megfelelően – rendőri 

segítséget kértek. Így derült ki, 
hogy a pecás valójában másvala-
ki horgászjegyét használva hor-
gászott, amivel jogosulatlan hor-
gászatot követett el. A rendőrség 
az érintettet előállította, valamint 
közokirat hamisítás bűncselek-
ményének alapos gyanúja miatt 
eljárást kezdeményezett ellene és 
feljelentést tett. Ha a más nevé-
re kiállított halfogásra jogosító 
okmánnyal horgászik valaki, 
azzal nem csak szabályt szeg, 
hanem bűncselekményt követ el, 
ami akár két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is büntethető.

Más horgászjegyével  
horgászni bűncselekmény
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Sétányfelújítás és építés 
Bujtoson

Folytatódnak a sétányfelújítási- 
és építési munkák a Bujtosi tónál. 
A NyírVV Nonprofit Kft. az idei 
évben közel 270 méteren új tóparti 
utat épít, és 180 méteren a már meg-
lévő sétányt állítja helyre. A mun-
kálatok során kicserélik a szegély-
köveket, tehertartó alapozó réteget 
készítenek és vörössalakkal fedik 
az összesen 450 méteres szakaszt. 
Az építési és helyreállítási munkák 
közel 4 millió forintba kerülnek. 

Az újabb sétányrészlet kialakításá-
nak az a célja, hogy néhány éven 
belül mind a gyalogosok, mind a 
kerékpárosok számára körbejárható 
legyen a tó.

tisztelt Horgászok! 
Jogosulatlan halászattal, horgászattal, továbbá az állami halőri 
szolgálat feladatvégzését érintő bejelentésüket az alábbi e-mail 
címen tehetik meg: allamihalor@nebih.gov.hu
A bejelentéshez az alábbi adatok megadását kérjük:
Megye, település, vízterület (lehetőség szerint pontos, víztérkód) 
megnevezése
Bejelentő neve (nem kötelező)
Címe (nem kötelező)
Elérhetősége (telefon, e-mail cím) (nem kötelező)
Bejelentett adatok megadása (ki, hol, mikor, mit?) 

Ilyen rekord nagyságú pontyok 
is vannak a tóban

2017. évi jegyárak
Megnevezés 2017. évi jegyár ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000 Ft

 felnőtt éves éjjel- nappal 40.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel (É-N) 33.000 Ft

 felnőtt napi 2.000 Ft

 felnőtt éjszakai 3.000 Ft

 felnőtt heti 10.000 Ft

 ifjúsági éves 15.000 Ft

 ifjúsági napi 1.000 Ft

 ifjúsági heti 5.000 Ft

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000 Ft

 felnőtt napi 600 Ft

Halásztanyai csatorna:  felnőtt éves 5.000 Ft

 felnőtt napi 600 Ft

 ifjúsági éves 3.000 Ft

 ifjúsági napi 500 Ft

Megyei Gyerekjegy 3.000 Ft
Megyei Gyerek napijegy: (eddig nem volt) 400 Ft

Tiszai Felnőtt éves 18.000 Ft

felnőtt éves 65 év felett, 2 horgász-készséggel 14.000 Ft

 felnőtt napi 1.000 Ft

 ifjúsági éves 10.000 Ft

rekreációs halász területi éves jegy (3 db szélvarsa) 33.000 Ft

(16 m2-nél nem nagyobb emelő hálós) 25.000 Ft

Tunyogmatolcs Felnőtt éves 30.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel 23.000 Ft

 felnőtt napi 2.000 Ft

 kombinált felnőtt napi 2.500 Ft

 felnőtt heti 9.000 Ft

 ifjúsági éves/63 év feletti, 1 bot 12.000 Ft

 ifjúsági napi 1.000 Ft

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000 Ft

 felnőtt éves 3.000 Ft

 ifjúsági éves 2.000 Ft

 felnőtt napi 400 Ft

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 5.000 Ft

Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 15.000 Ft

 Felnőtt éves (part+csónak)   18.000 Ft

felnőtt éves  63 év felett, 2 horgász-készséggel, csak 
partról 12.000 Ft

felnőtt éves  63 év felett, 2 horgász-készséggel, 
part+csónak 15.000 Ft

Felnőtt napi: 2.000 Ft

Felnőtt napi kombinált: 2.500 Ft

Felnőtt heti: 9.000 Ft

Ifjúsági éves/63 év felett csak partról: (1 botra) 8.000 Ft

Ifjúsági napi: 800 Ft

Ifjúsági heti: 4.000 Ft

A Nyírbátori Széna-réti horgász-
tavon megrendezett Egyesületi 
Tisztségviselők Csapatversenyét 

a Rakamazi Cormorán STE ver-
senyzői (két szektor első és egy 
szektor második helyezéssel) fölé-
nyesen megnyerték. A csapat tag-
jai: Borbély Mihály; Biri Imre; 
Borbély Sándor. A csapatvezető: 
Nagy Péter. Ezzel az eredmény-
nyel a kupa és az érmek mellett a 
jövő évi verseny rendezési jogát 
is megkaptuk. Köszönet a Vasas 
Horgász Egyesületnek a verseny 
kitűnő megszervezéséért, és az iga-
zán finom ebédért! Biri Imre

A rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédelmi Egyesü-
let immár 14. alkalommal rendezte 
meg horgászversenyét a Jonagold 
Almafesztivál részeként. Az előző 
napi haltelepítés is jó fogást ígért. 
Sajnos, nem így történt. Amíg a 
gyerekek, akik 3–4 méteres spicc-
botokat és nagyon finom szereléket 
használtak, szinte az első perctől 

fogták a sneciket és a naphalakat, 
addig a fenekező módszert válasz-
tó felnőtteknél a verseny felénél 
még kapást sem sikerült elérni. 

Eredmények: Gyermekek: I. 
Stomp Levente, II. Dankó Bence, 
III. Balogh Zsófia. 

Felnőttek: I. Papp Csaba, II. 
Ladányi Zoltán, III. Oláh Krisztián 
Tibor.

Tisztségviselők bizonyítottak

A sneci volt a nyerő



A Budapesti Nagy Sportágvá-
lasztón a sportágak egyik legna-
gyobb seregszemléjén szeptember 
16-17-én – több mint száz sportág 
mellett – sikeresen mutatkoztak 
be a horgászok és a Horgász-suli 
program. Míg a sportágunk legna-
gyobbjai a bulgáriai horgász világ-
bajnokság megnyerésével bizonyí-
tották a sporthorgászat további elő-
retörését, addig mi a rendezvényen 
igyekeztünk megnyerni a horgá-
szatnak a gyerekeket, a fiatalokat.

A kicsik óriási érdeklődéssel for-
dultak a sportágunk felé, imádták a 

Horgász-suli program célba dobó 
feladatát, gyakorolták a horogkö-
téseket, ismerkedtek a halakkal, 
vizeinkkel és barátkoztak a külön-
böző horgászeszközökkel.

Biri Imre
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Az ívás idején gyöngyszerű 
nászkiütésekkel díszített gyön-
gyös koncér Európa ritka és 
veszélyeztetett hala. Mindössze 
három ausztriai tóban maradt 
fenn, ezeken kívül csak a Duna 
osztrák szakaszán él egy kisebb 
állománya. Utóbbi levándorló 
példányai nagy ritkán az alsóbb 
szakaszokon is megjelennek, 
de nálunk eddig csupán egyet-
len példányát azonosították, 
1998-ban Dunakilitinél. Egy 
ifjú horgásznak köszönhetően 
azonban ismét megerősítést kap-
tunk a faj hazai előfordulásáról. 
Szalai Gábor 2016. május 2-án 
a Dunakilitinél épült vízlépcső 
felvizén horgászva egy különle-
ges ritkaságot fogott. Szerencsére 
a társa két fényképet is készített 
a halról, mielőtt visszaengedték 
a Dunába. Ezek a fotók érkeztek 

be a Magyar Haltani Társaság 
címére. Miután több szakembe-
rünk is megvizsgálta a képeket, 
egyöntetű volt a megállapítás, 
hogy a hal nem más, mint a 
Magyarországon rendkívül rit-
ka és védett gyöngyös koncér 
(Rutilus meidingeri). 

 
Szalai Gábor az általa fogott 

gyöngyös koncérral (Szekeres 
Szabolcs felvétele)

Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság

Gyöngyös koncér a Dunából

Bemutatkoztunk Budapesten

Békét és halbőséget szeretnénk a TiszánHorgász ötpróba, indulnak a szakkörök

Csak a magyarok fogtak halat

Mint mindenki előtt már 
ismert, ez év május 

1-jétől a Záhonytól – 
Tiszadobig terjedő Tisza sza-
kasz halgazdálkodási jogát 
a MOHOSZ-on keresztül a 
Megyei Horgász Szövetség 
kapta meg, alhaszonbérleti 
szerződéssel 15 évre, 2030. 
december 31-ig.

Azt viszont biztosan nem tud-
ják sokan, hogy a szerződésben 
komoly feltételrendszernek kell 
megfelelnünk, nem dőlhetünk hát-
ra a karosszékben, komoly munka 
vár ránk. A szerződésben rögzítve 
van, hogy ez év november 30-ig 
az alhaszonbérbe adó jogosult a 
szerződést és az abban foglalt Hal-
gazdálkodási Terveket értékelni, 
felülvizsgálni.

Fontos eleme a szerződésnek, 
ami a horgászokat is pozitívan 
érinti, hogy a kiinduló állapothoz, 
2015. évhez képest 5 éven belül 
30%-al kell növelnünk a telepíten-
dő halmennyiséget. (2016 + 10%; 
2017-2020-ig évi + 5-5%) Ezen 
felül vállaltuk olyan őshonos hal-
fajok telepítését is, ami komoly 
anyagi terheket ró a szövetségre 
ugyan, de az elmúlt évtizedben 
nem került belőle visszapótlásra. 
Ilyen pl.: a kecsege, ami jelen-
leg nem horgászható halfaj, de 
mivel az idén már 10 ezer darab 
kihelyezésre került, ezért 2017-től 

szeretnénk visszaállítani a halfaj 
horgászatának lehetőségét napi 1 
db-os kifogható kvóta mellett. 

Fontos tudni, hogy a haltele-
pítésének a hatékonyságát is ele-
mezni kell ahhoz, hogy ésszerűen 
és sikeresen lehessen gazdálkodni, 
ehhez pedig szükséges különböző 
monitoring tevékenységet végezni. 
Mint tudjuk, a kereskedelmi célú 
természetes vízi halászat megszün-
tetésre került, azonban a jogszabály 
továbbra is lehetőséget ad hobbi 
célú halászatra és itt a hobbi szót 
szeretném kihangsúlyozni. Jelentős 
szigorítások történtek ezen a terüle-
ten is, mindössze 3 db szélvarsára, 
valamint 1 db emelőhálóra lehet-
séges területi engedélyt váltani. A 
3 db varsa természetesen folyam-
kilométerenként értendő! Aki 
hobbi halászként szeretne tovább 
tevékenykedni, annak tisztában 
kell lennie azzal, hogy a jövő-
ben ugyanazok a szabályok vonat-
koznak rá is, mint a horgászokra. 
(fogási napló vezetése, 5 db nemes 
hal + 10 kg egyéb, és természetesen 
a méretkorlátozásokat, tilalmi idő-
szakokat is be kell tartani)

Reméljük, hogy ezzel a konstruk-
cióval sikerül majd „békét” terem-
teni a vízpartokon, a horgászok 
és a halászok nem fogják zavarni 
egymást, jól megférnek majd. 

Jó hír a becsületes horgászok-
nak, és kevésbé a tilosban járók-
nak, hogy a MOHOSZ sikeres 

lobbitevékenységének köszön-
hetően, a halgazdálkodási alap 
támogatásával lehetőség lesz a 
halászati őrzés eszközállományát 
fejleszteni, korszerű eszközökkel. 
Reméljük, hogy hamarosan akár 
már a hőkamera is a halőrök alap-
felszereléséhez tartozhat. Gyorsjá-
rású vízi-járműveket, terepjárókat 
is szeretnénk beszerezni. Lassan 
bekerül a köztudatba, hogy éves 
szinten egy db. területi engedély 
birtokában max. 100 db. nemes 
hal fogható, bár tudunk olyan hor-
gászról is, aki májusban váltott 
engedélyt, és szeptemberre már 
ezt a kvótát kimerítette. Persze, ez 
nem mindenkinek sikerül, de van, 
akivel bőkezűen bánik a folyó. 

Ezek az intézkedéseink mind a 
horgászok javát szolgálják. Általá-
nos panasz volt, hogy kevés a hal 
a Tiszában, alig lehet halat fogni. 
Szívből remélem, ha az időjárás 
is kegyes lesz hozzánk, 5 éven 
belül sikerül úgy növelni a halállo-
mányt, hogy ezzel együtt a horgá-
szok elégedettségét is kivívhatjuk. 
Célunk, hogy senkinek ne kelljen 
üres szákkal hazatérnie! 

2016. december 31-ével lejár a 
Felső-Tisza (Tiszabecstől-Záho-
nyig) haszonbérleti szerződése is. 
Reményeink szerint ugyanolyan 
formában fog horgászkezelésbe 
kerülni, mint a többi nagy folyó 
szakasz országosan. Ha ez bekö-
vetkezik, megnyílhat a lehetősége 

annak, hogy az egész Sz-Sz-B. 
megyei szakasz egységesen a már 
korábban vázolt elveknek megfele-
lően legyen hasznosítva, beleértve 
a halállomány fejlesztését is és 
lehet, hogy már nincsen messze az 
az idő sem, amikor 1 db tiszai terü-
leti jegy birtokában lehet az egész 
megyében horgászni a Tiszán és 
vízrendszerén és nem kell majd a 
szakaszhatárokat figyelni! 

Szeretnénk arra is lehetőséget 
biztosítani, hogy a horgásztársak 
véleményt mondhassanak, pl.: a 
Tiszai Horgászrendről, ezért azt 
feltesszük a www.villantomagazin.
com című honlapunkra, ahol lehet 
majd véleményt mondani róla, 
amit természetesen megfontolunk 
és amennyiben egyezik a célja-
inkkal, akár már jövőre beépítésre 
kerülhet. 
Fesztóry Sándor, ügyvezető igazgató 

Második alkalommal tar-
tottuk meg a Horgász-

suli program részét képező 
Horgász ötpróba verseny 
megyei döntőjét a rakamazi 
Nagy-Morotván.

A versenyen kilenc település 
általános iskoláinak legjobb kis 
horgászai kiélezett küzdelem-
ben mérték össze tudásukat. Újra 
Rakamaz csapata nyerte a versenyt, 
de már jelentkeztek az új trónköve-
telők. Tiszabezdéd csapata csupán 
4 ponttal, míg Tiszavasvári csapata 
5 ponttal maradt le a helyi csapat-
tól, ami 164 pontnál csak minimá-
lis különbségnek számít. Külön 
elismerést érdemel Tiszabezdéd 
csapata, a diákok a halfogásban 
igen kiemelkedő eredményt értek 
el és így megszerezték az ezüstér-
met. Tiszavasvári csapata a célba 
dobásban szerzett győzelme és a 
többi versenyszámban elért tisz-
tes eredménye a bronzéremhez 
volt elegendő. Itt csak az a csa-
pat győzhetett, amelyik minden 

versenyszámban a legjobbak közé 
tudott kerülni, ezért külön elis-
merés illeti a Rakamazi Erzsébet 
Királyné Általános Iskola csapatát. 
Elméleti felkészültségben Mándok 
és Tiszadob csapata bizonyult a 
legjobbnak, míg a horgászkészség 
szerelésében Kocsord és Nyírtelek 
jeleskedett. Evezésben Levelek és 
Tiszalök csapata bebizonyította, 
hogy mennyire sokat jelent a gya-

korlás és az összeszokott csapat-
munka.

A megszerzett élményeken túl 
minden versenyző kapott emlék-
lapot, a győztesek érmet, oklevelet 
és hasznos ajándéktárgyat. A többi 
gyermek se ment haza üres kézzel, 
hiszen mindenki kapott egy hor-
gásztudást fejlesztő kiadványt, és 
valamilyen kisebb ajándéktárgyat. 
A versenyre felkészítő horgász-

egyesületi vezetők szintén elis-
merésben részesültek a csapatok 
felkészítéséért. 

Köszönet mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette a 
rendezvény megtartását. Külön 
köszönet Tiszabezdéd csapatának, 
mert felajánlotta a következő évi 
Horgász ötpróba verseny megtar-
tását.

Az Horgász-suli záró versenyé-
vel az élet nem áll meg, hiszen 
hamarosan beindulnak az iskolai 
horgász-szakkörök foglalkozásai, 
ahol elkezdjük a jövő kis horgásza-
inak és leendő nagy versenyzőinek 
a felkészítését. Felhívjuk a hor-
gászegyesületek figyelmét, hogy-
ha tetszik az a munka, amelyet a 
gyerekekért, a jövő horgászaiért, 
és a horgászat jövője érdekében 
végzünk, csatlakozzanak a Hor-
gász-suli programhoz!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

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

www.facebook.com/horgaszsuli

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságának kérésére,  június 29. 
és július 3. között hat magyar fiatal 
horgászt kísérhettem el egy két-
évente megrendezésre kerülő nem-
zetközi ifjúsági horgásztáborba, 
amelynek az idén a lengyelországi 
Poznan adott otthont. 

A lengyel szövetség kiváló szer-

vezőmunkájának köszönhetően 
a résztvevő öt ország (Ausztria, 
Franciaország, Csehország, Len-
gyelország és Magyarország) 
kilenc csapatának és 27 fiatal ver-
senyzőjének izgalmas és változatos 
programokban lehetett része. 

A három nap során horgászat, 
labdarúgás, casting és célba dobó 

versenyszámokban mérhették 
össze erejüket a 3 fős csapatok. 
Rögtön a legelső napon mindkét 
magyar csapatnak sikerült leten-
nie névjegyét lengyelföldön azzal, 
hogy toronymagasan győzedel-
meskedett a valódi horgásztudást 
igénylő parti horgászversenyen. 

Biri Imre

Elfogadott beszámolók
Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetségének 
elnöksége szeptember 30-án 
(péntek) 14,00 órakor tartotta 
ülését, a Vajai víztározónál.

Az elnökség meghallgatta és 
elfogadta ügyvezető igazgató 
beszámolóját a két ülés között vég-
zett munkáról és a hozzászólásokra 
adott válaszokat. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a Verseny 
Szakbizottság vezetőjének tájékoz-
tatóját a megrendezett egyesületi, 
megyei, nemzetközi versenyekről, 
valamint az OHCSB-én való sze-
replésről. Az elnökség meghallgat-

ta és elfogadta az Ifjúsági-Oktatási 
Szakbizottság vezetőjének beszá-
molóját a megyei, egyesületi és 
országos horgásztábor eseményei-
ről tapasztalatairól. 

Az elnökség elfogadta a szö-
vetség kezelésében lévő vizekre 
szóló 2017. évi területi jegyárakat. 
Az elnökségi ülés után horgász-
versenyre kerül sor, a házigazda 
vízkezelő jóvoltából, ahol az első 
helyet Szűcs Sándor, a másodikat 
Oláh Károly, a harmadikat Jakab 
János szerezte meg.
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A hivatalos állásfoglalás 
szerint a szakemberek 

a mintavételek és vizsgála-
tok alkalmával nem találtak 
szennyezésre utaló jeleket. 
Megállapították, hogy az 
érintett folyószakaszok köze-
lében lévő szennyvíztisztító 
telepek is üzemszerűen 
működnek, és hogy az ala-
csony vízállás miatt elszapo-
rodott algától barna, zavaros 
és habos a Tisza vize.

– Korábban is volt már ala-
csony vízállás, de akkor ilyen dol-
gokat nem tapasztaltam – mondta 
a Zsurkon élő Szabó Sándor, aki 
szenvedélyes horgász, 12 éves 
kora óta minden szabadidejét a 
Tiszán tölti.  – Förtelmes, ami az 
elmúlt hetekben a folyóval történt. 
A habzásnak mosószerszaga van. 

Azt mondják, szerves anyag úszik 
a vízzel. Miért nem habzik a barna 
algától a Bodrog, a Szamos, a Túr? 
Szerintem továbbra is valamelyik 
tisztítótelepről jön a szennyeződés 
a Tiszába. Vagy négy éve figyel-
tünk fel először az ilyen jellegű 
szennyeződésre, de akkor kisebb 
adagokban jött. A hajnali órák-
ban tapasztaltuk, vagyis az éjszaka 
engedhették a vízbe. Egy kívülál-
lónak talán fel sem tűnik, hogy mi 
úszik éppen a Tiszán, de aki nap 
mint nap itt van a folyón, az a leg-
kisebb változást is észreveszi.

Nem jön a hal

Balsán idilli kép fogadott min-
ket. Az őszi napfény gyémántként 
ragyogott a vízen, amelynek fel-
színét finoman fodrozta a szél. A 
Tisza vize ezen a szakaszon kifo-
gástalannak tűnik. 

– Látszólag tényleg az – mutatott 
körbe a komp sarkán állva Lénárt 
Ferenc révész –, a környékbeli 
horgászok szerint viszont valami 
nincs rendben a vízzel, mert ahogy 
mondják: nem jön a hal. Észrevet-
tem, hogy reggelre valami barnás 
anyag rakódik a komp oldalára, 
és méteres szélességben lebeg a 
szennyeződés körülötte is. Nem 
szép látvány, de meg sem közelíti 
azokat a képeket, amiket a tévében 
mutattak.  KM.

Zavaró algavirágzás

(Érvényes 2017.02.01-től)

Üdvözöljük a Tiszán és vízrend-
szerén! A vízterület tisztaságának 
és környezetének megóvása mind-
annyiunk érdeke! A horgászathoz 
ezúton kívánunk kedvező vízjárást, 
jó horgászidőt a horgászati hasz-
nosító, a Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz.-Sz.-B. megyei Közhasznú 
Szövetsége nevében! Hal és víz-
védelemmel kapcsolatos bejelenté-
seit a szövetség 42/411-372, illet-
ve a 30/62-72-882 telefonszámán 
vagy a szövetség e-mail címére: 
szabolcs.megyeihorgasz-sz@t-
online.hu teheti meg. 

Az engedélyen szereplő halgaz-
dálkodási vízterületeken horgászati 
tevékenységet folytatni a Horgá-
szat Általános Szabályai alapján és 
az attól eltérő alábbi rendelkezések 
szerint lehet:

Horgászni csak mások zavarása, 
a folyó és vízrendszere földművei-
nek, műtárgyainak, építményeinek 
megrongálása, vagy megbontása 

nélkül lehet. Szemetelni, illetve 
szemetes helyen a horgászatot 
megkezdeni, vagy horgászni tilos! 
A szemetes helyen horgászótól a 
területi engedély bevonásra kerül-
het. A horgász köteles a horgászat 
befejeztével a szemetet magával 
vinni! 

A horgász a horgászhelyet kor-
látozott látási viszonyok és az 
éjszaki horgászat esetén köteles jó 
láthatóan megvilágítani, az ellen-
őrzést lehetővé tenni, valamint 
a horgász köteles magát a halőr 
intézkedésének alávetni, utasítása-
inak, megfelelően eljárni, felszólí-
tásának eleget tenni. A horgászatra 
vonatkozó szabályok megsértése 
halgazdálkodási hatósági eljárást, 
büntető vagy szabálysértési, illet-
ve egyéb eljárást is vonhat maga 
után. A hal fogásával, gyűjtésével 
összefüggő jogszabálysértés ész-
lelése alkalmával a halőr az állami 
horgászjegyet, valamint a területi 
engedélyt is visszatarthatja!

Kifogható halmennyiségek: Fel-

nőtt horgász naponta: a méret- és 
darabszám korlátozással védett 
(nemes hal) halfajokból fajonként 
legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 
db-ot, az egyéb (méret-és darab-
szám korlátozással nem védett, de 
a 133/2013 (XII. 29.) VM ren-
delet 28.§ 2. bekezdésében sze-
replő horgászható) halfajokból 
max. 10 kg-ot foghat. Az éves 
elvihető mennyiség: max. 100 db 
nemes hal. A kedvezményes terü-
leti engedéllyel rendelkező horgász 
naponta: a méret- és darabszám 
korlátozással védett (nemes hal) 
halfajokból legfeljebb 2 db-ot, 
összesen 3 db-ot, az egyéb (méret-
és darabszám korlátozással nem 
védett, de a 133/2013 (XII. 29.) 
VM rendelet 28.§ 2. bekezdésében 
szereplő horgászható) halfajokból, 
max. 7 kg-ot foghat. Az éves elvi-
hető halmennyiség: 70 db nemes 
hal. Gyermek horgász: 1 db nemes 
halat, max. 5 kg egyéb halat fog-
hat, az éves elvihető mennyiség: 
50 db nemes hal! 

A Tisza folyón és vízrendszerén 
eseti jelleggel haljelölési tevékeny-
séget is végez a Horgász Szövet-
ség. A haljelölés a halgazdálko-
dási munkát segíti. Jelölt halról a 
jelet akkor szabad levenni, ha az a 
kifogható méretet eléri! 

A haljelet, a kifogásának helyét, 
idejét, a hal tömegét, testhosszát, 
magasságát, valamint a horgász 
nevét és lakcímét tartalmazó fel-
jegyezést kérjük postán a Megyei 
Horgász Szövetségnek (4400 
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. 
fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr 
részére átadni. Méreten aluli hal 
esetében csak a megjelölt adatokat 
kel feljegyezni, a jelet nem sza-
bad eltávolítani! A haljelet bekül-
dők, illetve az adatot szolgáltatók 
tárgyjutalomban részesülnek (200 
m horgász-zsinór, vagy wobbler), 
évvégén pedig értékes tárgynyere-
mények kerülnek kisorsolásra!

Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közhasznú Szövetsége

Tisza és vízrendszere horgászrendje 

Felső – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatósága – Nyíregyháza

Fesztóry Sándor ügyvezető igazgató úr részére
Igazgatóságunkhoz. 2016. augusztus 5-én eljuttatott, 143/2016. ügy-

iratszámú levelében, megküldte tájékoztatás kérését a vásárosnaményi 
szennyvíztisztító telep nem megfelelő működéséről hallott informáci-
ókkal kapcsolatosan, miszerint „több ezer köbméter tisztítatlan, vagy 
részben tisztított szennyvíz került a Tiszába”.

A dokumentum vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a 
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint az ügyben a Sz.-Sz.-B. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult eljárni, így az ügyet a mai 
napon továbbítjuk a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság felé. Mindemellett tájékoztatjuk, hogy 2016. június 26-án érkezett 
lakossági bejelentés Igazgatóságunk részére, miszerint nagy mennyisé-
gű tisztítatlan szennyvíz bevezetése történt a Tiszába (681.900 fkm) a 
vásárosnaményi szennyvíztisztító telepről.

Tájékoztattuk ez ügyben a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot, mely tudomásunk szerint korábban kötelezést adott ki 
a szennyvíztisztító telep működésének helyreállítására. Ezt követően 
a Tisza folyó érintett szakaszát gátőrünk folyamatosan figyelemmel 
kísérte, jelentése szerint a víz minőségében jelentős romlás volt tapasz-
talható.

2016. június 27-én, a helyszíni szemlét követően megállapítást nyert, 
hogy a vásárosnaményi szennyvíztisztító telep befogadóba kibocsátott 
szennyvize szennyezést okoz. A szennyezés tényének megállapítása 
érdekében laborvizsgálatok elvégzése vált szükségessé.

A Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősítése 
alapján 2016. június 27-én 15 óra 00 perctől II. fokú vízminőség-
védelmi készültség elrendelésére került sor. 2016. június 29-én nem 
volt tapasztalható vízminőség romlás a Tisza folyó érintett szakszán. 
Az elrendelt II. fokú vízminőség-védelmi készültséget fenntartottuk 
egészen a laboratóriumi vizsgálati eredmények megérkezéséig. A hét 
hátralévő részében a figyelőszolgálat semmilyen rendellenességet, 
vízminőség romlást nem tapasztalt, a vásárosnaményi szennyvíztisztító 
telep által kibocsátott szennyvíz további szennyezést nem okozott.

A készültséget a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
javaslatára 2016. július 4-én 15 óra 30 perctől megszüntettük.

Nyíregyháza, 2016. augusztus 9.

ra került a nagyon szép tiszalöki 
tanösvény. Sok előadást hallhattak 
a gyerekek a vízpart élővilágáról, 
a Tisza és a holtág kialakulásá-
ról, szabályozásáról, környezetünk 
védelméről. Természetesen itt sem 
maradt el a horgászverseny, volt 
tábortűz, szalonnasütés, igazi tábor 
hangulat. 

tiszavirág Horgász Egyesület 
tiszadob

Az egyesület jó kapcsolatot ápol 
a Tiszadobi Széchenyi István Álta-
lános Iskolával, így egész évben 
heti rendszerességgel tartottak az 
iskolában szakköröket. A nyári 
kétnapos napközi tábor mintegy 
ennek a sorozatnak a záró akkordja 
volt. Júliusban került megrende-
zésre 18 fő gyerek részvételével. 
Első nap elméleti oktatást kaptak a 
gyerekek, ezt követően egy teszt-
lap kitöltésével adhattak számot 
az elsajátított anyagról. Itt is volt 
célba dobás és szerelés is. Második 
nap a Falusi Tisza és a Darab Tisza 
keresztgátján került sor a horgász-
versenyre. A tábor elérte célját, a 
gyerek megismerkedhettek a hor-
gászsport gyakorlását megalapozó 
ismeretekkel (jogszabályi háttér, 
alapvető elméleti és gyakorlati 
tudnivalók) majd a megszerzett 
tudás alkalmazásával a horgász-
sportot a gyakorlatban is etikus 
módon alkalmazhatják. A szövet-
ség halőrei is megosztották tapasz-
talataikat, okították a gyerekeket. 
Az étkezésben természetesen nem 
maradhatott el a halászlé sem. 

Összegezve: 
Megyénkben 11 egyesület ren-

dezett 10 helyszínen 2016-ban hor-

gásztábort 226 fő gyermek részére. 
Ha ezt a számot nézzük én ezt 
sikeresnek könyvelem el. 

A táborokban kiemelt jelentő-
sége volt a természet védelmé-
re, tiszteletére való nevelésnek, 
és természetesen a sporthorgászat 
alapismereteinek, írott, íratlan sza-
bályainak, jogszabályainak megis-
mertetése. A különböző horgászati 
módszerek és horgászat elsajátí-
tása. A rendezvények mindegyike 
horgászversennyel zárult. A szer-
vezők több helyszínen biztosítot-
tak felszerelések, a napközisben is 
étkezést, a bentlakásos táborokban 
teljes ellátást.

Mindenképp megemlítem név 
szerint is azokat, akik hozzájárul-
tak a táborok sikeréhez.

Így a
 Sporthorgász Egyesületek  ●●

Sz.-Sz.-B.-Megyei Szövetsége
�Magyar�Pergetőhorgászok�Egye-●●

sülete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos-és ●●

Zarándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold Kereskedelmi ●●

Zrt.
 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal�segítették�a�sikeres�
táboroztatást.

A megyei táborokon kívül 
megrendezték az országos 
horgásztábort is.

A MOHOSZ is megrendezte szo-
kásos évi Országos Ifjúsági Hor-
gásztáborát Gödöllőn, a Carplove 
Horgász és Pihenőparkban augusz-
tus 7-13 között. A megyénket két 
gyerek képviselte, holott 3-4 hely-
re volt lehetőségünk. 

Elszomorító, hogy egy ingyenes 
országos táborba nem tudunk 4 
fiatalt elküldeni. Még csak az uta-
zást sem kellett volna fizetni, mert 
Biri Imre, szakbizottságunk tagja 
is részt vett ezen a táboron, mint 
segítő, és vele le lehetett volna 
utazni. 

Dankó Róbert és Balogh Zoltán, 
a rakamazi Cormorán STE. ifi hor-
gászai vettek részt végül is ezen a 
táboron, mely nagyon színvonalas 
volt, rengeteg programmal színe-
sítve, a gyerekek horgászismere-
teinek bővítéséről neves szakem-
berek gondoskodtak, de a horgász-
versenyek és a horgász- négytusa 
versenyszámai a gyakorlatban is 
próbára tették az ifjú horgászokat. 

A rendezvényen bemutatkozott 
a Horgász-suli program Horgász 
ötpróba versenye is, evezéssel szí-
nesítve a tábor életét.

Végezetül a bizottságunk nevé-
ben szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak a szerve-
zőknek, lebonyolítóknak, segítő-
inknek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy 226 gyerek és ifjú felejthetet-
len élményekkel, és tudással gaz-
dagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság 

elnöke

tlen élményekkel és tudással gazdagodhatott
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2016. évi nyári, gyermek és 
ifjúsági horgásztáborok 

összegzése

A korábbi évek bentlakásos, 
egyhetes nyári megyei táborozásait 
az utóbbi időkben felváltotta a nap-
közis jellegű horgásztáboroztatás. 
A Horgász-suli program beindítá-
sának köszönhetően viszont jóval 
több egyesület állt ezen ügy mellé, 
és vállalta a gyerekek nyári sza-
badidejének hasznos lekötését. 

Korábban a megyei szövetség a 
MOHOSZ (akkor még MOHOSZ 
Intéző Bizottsága) támogatásá-
val rendezett nyaranta táborokat, 
melynek helyszínét az akkori úttö-
rőtáborok biztosították évente vál-
takozó helyszíneken a megye több 
településén. 

Ezt követően több mint 10-15 
évig három egyesület nevéhez 
kötődött a gyerekek táboroztatása, 
mindenki tudta, ha megyei horgász-
tábor, akkor: a Tiszadobi Tiszavirág 
HE.; a Nyíregyházi Vasutas STE., 
és a Máriapócsi HE. vezetőségét 
kell keresni, és garantált lesz gyere-
keink nyári élménye, aktív pihené-
se, természettudatos nevelése.

A napközis jellegű táborok felé 
tolódásnak okai talán a fokoza-
tosan nehezedő gazdasági hely-
zet, továbbá a civil szervezetek 
munkáját egyre nehezebbé tevő 
jogszabályi változások. Minden-
esetre, ebben az esztendőben már 
április elején elkezdtük – inter-
netes levelezés útján –, az ez évi 
táborok szervezését. Készítettünk 
egy „Pályázati felhívást”, melyet 
szétküldtünk a szövetség tagegye-
sületeinek. 

A meghatározott határidőig 13 
közösség nyújtotta be pályázatát. 
Csak egy egyesület, a Tiszalöki 
Új Élet Horgász Egyesület vállal-
kozott bentlakásos tábor rendezé-
sére, a többiek napközis jellegűre 
adták be pályázatukat. Szövetsé-
günk is adott be pályázatot a Hor-
gász-suli program támogatására, 
és a MOHOSZ által kiírt gyerekek 
táboroztatására szánt keretösszeg-
ből 200 ezer forintot nyertünk. Ez 

is szétosztásra került az egyesüle-
tek között.

Horgásztáborok:

Bezdéd Horgász Egyesület, 
tiszabezdéd

A kétnapos tábort június közepén 
tartották 52 gyerek részvételével 
és 7 önkéntes segítő bevonásával. 
Elméleti és természetesen horgász-
versenyek színesítették a gyerekek 
programjait.

leveleki Horgász Egyesület 
levelek

Leveleken háromnapos táboron 
vett részt 21 gyerek. A horgászver-
senyre a Leveleki tavon került sor. 
A gyakorlat mellett itt is sok színes 
előadás színesítette a programot. 

Kis-tisza Horgász Egyesület 
Kisar

Kisarban első alkalommal ren-
deztek gyermek tábort, ami két-
napos volt, 14 fő gyerek részvé-
telével. A tábort a Tisza partján 
található Kis-tisza Campingben 
tartották meg. A horgászati elő-
adások, célbadobások, szerelékek 
készítése mellett a kempingben 
számos más programot is szervez-
tek a gyerekeknek, többek között 
természetesen fociztak, röplabdáz-
tak, és nem maradhatott el este a 
közös szalonnasütés sem. 

Kraszna Horgász Egyesület 
Kocsord 

Kocsordon háromnapos tábort 

szervezett az egyesület 14 fő gye-
rek részvételével. Első nap inkább 
az elméleten volt a hangsúly, a 
horgászat és a halászat mestersé-
géről voltak előadások, továbbá 
az egyesületi életet is bemutatták. 
Második nap a szerelék készítését 
sajátíthatták el a gyerekek, (első-
sorban a rakós és a match botos 
módszerek használata, alkalmazá-
suk előnyei). Harmadik napon a 
tábor zárásaként részt vettek az 
egyesület házi horgászversenyén, 
és ott mérték össze tudásukat és 
alkalmazták a táborban elsajátí-
tottakat. 

Ho-Ho-Horgász Egyesület 
Mándok

A Mándoki HE. bár nem régen 
alakult, de annál lelkesebben dol-
goznak, sok energiát fordítva a 
gyerekhorgászokra is. A tábor 
szintén kétnapos, napközis jellegű 
volt, ami a mátyusi Rózsás-holtág 
partján került megrendezésre 19 
gyerek részvételével. Ők az elmé-
leti oktatásban különös hangsúlyt 
fektettek a halfajok ismertetésére, 
azok tilalmi és méretkorlátozására. 

nyíregyházi vasutas StE 
nyíregyháza

A Vasutas HE. is nagy hagyomá-
nyokkal szervez évről évre tábort. 
Az idén itt is csak napközis tábo-
roztatásra került sor, július hónap-
ban, öt napon át, 19 gyerek részvé-
telével, a Verba Tanyán. A rutinos 
szervezők sok neves előadót hívtak 

meg, filmeket vetítettek, a gyere-
kek okítása érdekében. Itt is színes 
programok, horgász- és öttusa ver-
senyek kerültek megrendezésre. 

Máriapócsi Horgász Egyesület 
Máriapócsi HE

Máriapócson immár 10. alka-
lommal rendezték meg magas 
színvonalon a rutinos szervezők 
a kétnapos tábort. Az első napon 
már volt horgászat is, ezen túl a 
gyerekek ellátogattak a máriapócsi 
kegytemplomba is. A második 
napot a rossz időjárás miatt egy 
későbbi időpontban tartották meg, 
amikor is a bojlizás és a pergetés 
világába kalauzolták el a gyereke-
ket. De voltak érdekes előadások 
is, többek között a biztonságos 
közlekedésről, és a fiatalokat érin-
tő veszélyekről. 

nyírteleki Sporthorgász 
és természetvédő 
Egyesület (nyírtelek) és a 
Cormorán Sporthorgász és 
természetvédő Egyesület 
(Rakamaz), közös tábora

A két egyesület közösen vállalko-
zott a 28 gyerek kétnapos táboroz-
tatására, melyet 5 önkéntes segítő 
és 2 tanárnő segített. Első nap itt is 
az elméleten volt a hangsúly, volt 
akváriumi bemutató, célba dobás, 
halfelismerési kártyajáték, horog-
kötés, és horgászcsomók készítése. 
A vízparti viselkedés, magatartás 
szabályait is elsajátíthatták a gye-
rekek. Sokan itt ismerkedtek meg 
az evezéssel. Második nap horgász 
ötpróbán mérhették össze tudásu-
kat, ami tesztlap kitöltésből, eve-
zésből, szerelésből, célba dobásból 
és horgászatból állt. 

Új élet Horgász és 
természetvédő Egyesület 
tiszalök

Tiszalökön bentlakásos tábort 
rendezett az egyesület 27 fő gye-
rek részvételével, a Kenyérgyári-
holtág partján, sátorban. A sátrakat, 
matracokat az egyesület biztosí-
totta a gyerekeknek. Bemutatás-

Kettőszázhuszonhat gyermek és ifjú felejthete

A kis csapatunk már a szer-
dai napon megérkezett a verseny 
helyszínére a szegedi Maty-éri 
evezős-pályájára. Szép, napsüté-
ses időben zajlott a felkészülés 
minden nap. Az első edzésnapon 
mindenki kedvére horgászhatott, 
ismerkedhetett a vízzel. A követke-
ző napokon különböző technikákat 
és etetőanyagot próbáltunk ki. Az 
edzéseken nem volt bőséges halfo-
gás. Minden este csapatunk meg-
beszélte az aznapi tapasztalatait, 
és eldöntöttük melyik etetőanyagot 
használjuk. 

Versenyzőink péntek este közö-
sen keverték meg és készítették elő 
az etetőanyagot a másnapi horgá-
szathoz. Ezt követően megbeszél-

tük az első versenynapi taktikákat, 
teendőket az edzésnapok tapaszta-
latai alapján.

Az első versenynap sajnos két 
órás késéssel indult. Óriási szél-
ben és szakadó esőben pakoltak 
be versenyzőink. Az előző napok 
tapasztalatai alapján a rakóson pró-
báltunk mind több halat fogni, de 
ezt nem minden szektorban sike-
rült megvalósítani. A nap végén 
csapatunk az ötödik helyen fordult 
4 helyezési számmal lemaradva 
a dobogó harmadik fokáról, mely 
nyolcfős csapat esetén kitartó mun-
kával behozható. Este versenyző-
ink ismét közösen keverték meg 
és készítették elő az etetőanyagot 
a másnapi horgászathoz. Ezt köve-

tően megbeszéltük a holnapi tak-
tikákat, teendőket a szombati nap 
tapasztalatai alapján és hogy kinek 
hány helyezést kell még javítania.

A második versenynapon se 
fogadott kegyeibe az időjárás.

Ennek ellenére csapatunk min-
den tagja legalább úgy teljesített, 
mint az előző nap, azaz mindenki 
hozta a tőle elvárt helyezést. A nap 
végére sikerült két helyezést javí-
tanunk, a harmadik helyen végez-
tünk. A két versenynapot össze-
gezve a negyedik helyen végzett 
csapatunk, három ponttal lemarad-
va a dobogó harmadik és öt pontra 
a második helyről.

Külön köszönjük a támogatást 
a Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom 
termékek forgalmazójának), a Sza-
bolcs Takarékszövetkezetnek és a 
Tímár Mix etetőanyag gyártójá-
nak.

A csapatunk felszerelésének 
szállításához adott kis tehergép-
járműért köszönet a Magisz Kft.-
nek, az Isuzu kis haszonjárművek 
forgalmazójának.
Csapatunk tagjai: Bakó Péter, 
Tóth Imre, Vadon Dániel, Szűcs Éva, 
Luzsinszki Tamás, Krausz Zoltán, Pataki 
Zsolt, Vass Sándor
Csapatvezető: Szilágyi Imre
Edző: Beke Péter

Szilágyi Imre

Pár ponton múlt a dobogó

A 2016-oS évAd 
ÖSSzEfoglAlójA

A 2016-os évben 
a Verseny Szakbi-
zottság a kitűzött 
feladatokat és 
célokat az elvárá-
soknak megfele-
lően teljesítette. A 

Szakbizottság egyik kiemelt feladta 
az volt, hogy a versenynaptárban 
szereplő programok, versenyek a 
tervezett időpontokban megrende-
zésre kerüljenek, amit sikeresen 
meg is valósítottunk.

Az év első megyei versenyének, 
az évadnyitónak a kocsordi Kirva-
lapos horgásztó adott otthont. Ezen 
a viadalon az úszós és fenekező 
horgászok indulhattak, igaz külön-
külön kategóriában.

Sorozatban már ötödször adtak 
otthont a Megyei Csapatbajnok-
ságnak a kisvárdai Bágeri tavak.
Nyolc csapat nevezett. A verseny-
zők szabályos elhelyezése miatt két 
tavon kellett elosztani a mezőnyt. 
A kisebbik tóra az U-15-ös, U-19-
es szektort és a nőket, a nagyob-
bikra az U-24-eseket és a négy 
felnőtt szektort helyeztük el, nem 
kis munkát adva a szakbizottság-
nak a pálya kijelölésében, illetve a 

verseny lebonyolításában. A Nagy-
Morotván került megrendezésre 
a kétfordulós egyéni bajnokság, 
ahol a versenyzőknek a nagy nyá-
ri kánikulában kellett helytállniuk. 
Igencsak embert próbáló volt. A 
második fordulóban igen szoros 
eredmények alakultak ki. A ver-
seny végén kihirdetésre került a 
megyei válogatott keret.

Továbbra is töretlen a háromfor-
dulós feeder sorozat népszerűsége. 
Az új helyszíneknek köszönhetően 
évről évre növekszik a versenyen 
résztvevők száma.

Az év legfontosabb eseménye 
az Országos Horgász Csapatbaj-
nokságon való részvételünk volt. 
Itt a két versenynapot összegezve 
a negyedik helyen végzett csapa-
tunk, három ponttal lemaradva a 
dobogó harmadik és öt pontra a 
második helyről. Húsz csapat rész-
vételével zajló országos versenyen 
úgy gondolom, hogy ez kimagasló 
eredménynek számít. 

XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi Barátság 
Kupa. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetségnek 
jutott az a megtisztelő feladat, hogy 
e nemes küzdelmet lebonyolítsa, 
melyre Tiszavasváriban a Kacsás- 
tavon került sor. 

A versenyre öt csapat 5-5 fős 
legénységgel adta le a nevezé-
sét: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE. csapatai, Romániából pedig 
Dej (Dés) és Cluj Napoca csapa-
ta (Kolozsvár) csapata. E verseny 
célja a három ország csapatai (csa-
pattagjai) közötti jó kapcsolatok 
és barátságok kiépítése, ápolása. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapata újra 
első helyezést ért el.  A Kocsordi 
Kraszna HE. csapata pedig szoros 
küzdelemben a harmadik helyezést 
érte el.

A hagyományoknak megfele-
lően a tavalyi győztes, a Vasas 
Horgász Egyesület láthatta vendé-
gül a megye horgászegyesületei-
nek Tisztségviselőit a nyírbátori 
Széna-rét horgásztavon. A horgá-
szokat szép, rendezett környezet, 
kifogástalan ellátás fogadta ezen 
a napsütéses nyárvégi napon. Saj-
nos, csak hat horgász egyesület 
jelentkezett erre a megmérettetés-
re, 3-3 fős csapattal. Jövőre az idei 
nyertes a rakamazi Cormorán Hor-
gász Egyesület láthatja vendégül a 
tisztségviselőket.

Az apagyi kenderáztató horgász-
tavon az elhunyt megyei elnökünk, 
dr. Maleczky Imre emlékére szer-
vezetünk emlékversenyt. A via-
dalra a tavalyihoz hasonlóan szép 
számban neveztek, összesen 30-an. 
Az emlékversennyel egy időben 
került megrendezésre a fogyaték-
kal élők horgászversenye. A kevés 
nevező nagyon lelkesen és kitartó-
an horgászott. Bízunk abban, hogy 
a következő években bővülni fog a 
résztvevők száma.

Remélem, az elkövetkező évek-
ben is színvonalas és népszerű 
marad a versenyhorgászat és sok 
örömet szerez majd a résztvevők-
nek.

A versenyeken újabb és újabb 
barátságok alakulhatnak ki.

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadások 
mellett költségtakarékosan működ-
jön és hajtsa végre a kijelölt fel-
adatokat.

Az említett támogatókon és a 
Megyei Szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozik minden 
olyan egyesületnek, amelyek ren-
dezvényeinknek önzetlenül, térítés 
nélkül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre, 
Verseny Szakbizottság elnöke

A versenyeken újabb barátságok alakulhatnak ki

Nádas-tónak 
nedves partján…

Nem voltak babonásak azok 
a nyírteleki horgászok, akik 
augusztus 13-án éjszakai páros 
horgászversenyre gyűltek 
össze a tokaji Nádas-tó partján.  
Külön öröm, hogy sok érdeklő-
dő, családtag, barátnő, feleség 
kísérte el azt a 44 horgászt, akik 
beneveztek a versenyre. Sajnos 
a halak nemigen méltányolták 
a csapotok igyekezetét. Elvét-
ve lehetett keszeget, pontyot 
fogni. A vacsora villámgyor-
san elfogyott. (Nagyon szépen 
köszönjük Szalanicsné Katinak 
és segítőinek.)
Helyezettek: 1. Greskó Attila 
– Greskó Zoltán (7,83 kg), 2. 
Csaizmarik Attila – Csizmarik 
Tamás (4,50 kg), 3. Szalamics 
Csaba – Szalanics Gergő (3,57 kg). 
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A résztvevők száma sajnos 
évről évre zsugorodik.

Már több alkalommal rendeztük 
meg a megyei egyéni bajnokságot 
a rakamazi Nagy-Morotván. Az 
idén június 5-én is megnehezítet-
te a vízi növényzet a versenyzők 
dolgát. Mint minden évben, most 
is kivágták a hínárt, de azért a 
résztvevők még egy kis társadal-

mi munkában gereblyével, melles 
csizmában próbálták jobbá tenni a 
horgászhelyeiket. 

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a Megyei Versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismertet-
te a napirendet. Az első órákban 
szektoronként változóak voltak a 
fogások. Volt, aki machbottal fogta 
a keszegeket, de többi szektorban is 

csak a rövid spiccbotokkal lehetett 
eredményes fogásokat elérni, azaz 
aprítani a sneciket. Hamar eltelt az 
első három óra. A második fordu-
lót – a kiírástól eltérően – egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni. 
Az első forduló hibáiból tanulva, 
többen új taktikát dolgoztak ki. 
Hogy ez kinek hozott több halat, 
az csak a mérlegeléskor derült ki. 
A második fordulóban is a kitartó 
machbotozás hozta be a darabo-
sabb keszegeket.  

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés. 
A tavalyi bajnok, Kovács József az 
idén is megvédte a bajnoki címét. 
A díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség Elnöke és Szűcs Sán-
dor, a Megyei Horgász Szövetség 
elnökségének tagja adta át.

Ezúton is gratulálunk a nyerte-
seknek a sikeres szereplésükhöz, 
és a versenyzőknek, akik ebben 
kánikulában kitartóan küzdötték 
végig a két fordulót.

Szeretném még egyszer megkö-
szönni a megyei Horgász Szövet-
ség, a Megyei versenyszakbizott-
ság és minden résztvevő nevében 
a rakamazi Cormorán HE. elnö-
kének és az egyesületnek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották a 
csodás tavukat. Remélem, ezután 
még többen kedvet kapnak és kilá-
togatnak majd erre a vízre egy jó 
kis pecára. Szilágyi Imre

Hagyományosan az apagyi 
kenderáztató horgász-

tavon  rendeztük meg az 
elhunyt megyei elnökünk 
tiszteletére szervezett dr. 
Maleczky Imre emlékversenyt. 
Ezzel egyidőben másodszor 
tartottuk meg a fogyatékkal 
élők megyei versenyét. 

A viadalra az idén is szép szám-
ban neveztek, összesen 32-en, így 
szinte végigültük a partszakaszt. A 
megnyitón Szilágyi Imre, a verseny 
szakbizottság elnöke ismertette a 
szabályokat és a pálya felosztását. 
A pályának az első három helyé-
re a fogyatékkal élők kerültek, a 
negyedik és ötödik rajthelyen az 
ifjúsági versenyzők foglaltak helyet, 
a maradék részt pedig az esélyek 
kiegyenlítésére három szektorra 
osztottuk fel. Ezt követően a tó gaz-
dái részéről Hornyák János rövid 
ismertetőt tartott a tó adottságairól, 
a víz mélységéről, a fogható halak 
fajtájáról, méretéről.

A sorsolás után a versenyzők 
igyekeztek minél hamarabb elfog-
lalni a horgászhelyüket, mert a ren-
delkezésre álló felkészülési idő igen 
rövidre sikeredett. A kiírástól eltérő-
en a fogyatékkal élők is ragaszkod-
tak ahhoz, hogy az ő horgászide-
jük is négy óra legyen. Becsülettel 
végig is horgászták!

Már az első órában látszott, ezen 
a versenyen is a folyamatosan fog-

ható kisebb halaké a főszerep, de a 
nyeréshez a match és rakós bottal 
fogott nagyobbacska pontyok kel-
lettek. 

Rövid idő alatt kiderült kinek a 
taktikája hozta meg a várva várt 
fogásokat. Az időjárásra panasz 
nem lehetett. A négy óra hamar 
eltelt és következett a mérlegelés. 
Mindenki feszülten várta, hogy a kis 
halak súlyra legyőzik-e a nagyobb, 
de darabra kevesebb, fogott halak 
súlyát. Voltak szektorok ahol 5-10 
grammok döntöttek a helyezés sor-
sáról. Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették az 
eredményeket.

Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a Megyei Horgász Szövetség 
elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczki Tamás 
köszönte meg minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 

a sikeres versenyzőknek átadta az 
általuk felajánlott díjakat.

A vándorserleget 2012 után ismét 
Sebők Zsolt őrizheti a következő 
emlékversenyig.
1. Sebők Zsolt
2. Magos Tibor
3. Papp Zoltán
4. Bíró Beáta
5. Jakab Róbert 

A fogyatékkal élők és az ifjúsá-
gi kategória kupáit Virág Imre, a 
Megyei Horgász Szövetség elnöke 
és Fesztóry Sándor a szövetség ügy-
vezető igazgatója adta át.
Fogyatékkal élők:
1. Veress András, 2. Csapó Miklós,  
3. Gincsai Pál

Ifjúsági kategória: 
1. Léka Ákos  575 gramm
2. Czelle Bence  570gramm

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el.

Köszönet a Maleczky családnak 
és a Megyei Horgász Szövetségnek a 

verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Hiszem, 
hogy az ilyen versenyek nemcsak a 
nyerésről szólnak, hanem az embe-
rek összetartásáról, együttérzéséről. 
Bízom benne, hogy jövőre is sikerül 
ezt a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni.

Szilágyi Imre

Megvédte bajnoki címét Népes mezőny az emlékversenyen

Felnőtt kategória:
1. Kovács József 3 pont 6500 gramm
2. Luzsinszki Tamás 3 pont  
 5075 gramm
3. Beke Péter 4 pont  4940 gramm
4. Sebők Zsolt 5 pont  3725 gramm
5. Pataki Zsolt 5 pont  3385 gramm
Női kategória:
1. Szücs Éva 2 pont  3795 gramm
2. Bíró Beáta 4 pont  2575 gramm
3. Czelléné Pelyvás Hajnalka 6 pont 
 720 gramm
U-24 kategória:
1. Mikita Ádám 3 pont  3540 gramm
2. Tóth Imre 3 pont  2705 gramm
U-15 kategória:
1. Király Bence 2 pont  1580 gramm
2. Czelle Bence 2 pont  995 gramm

EREdMényEK

XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi 

Barátság kupa. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Hor-
gász Szövetség csapatának 
jutott az a megtisztelő feladat, 
hogy e nemes küzdelmet 
lebonyolítsa.

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve-
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Dés (Dej) 
és Kolozsvár (Cluj Napoca) csapa-
ta. E verseny célja a három ország 
csapatai (csapattagjai) közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépíté-
se, ápolása. Vendégeinkkel a ver-
seny előtti napon Tiszavasváriban 
a Kacsás-tónál találkoztunk, ahol 
rövid edzést tartottunk és felmértük 
a következő nap taktikai lehetősé-
gét. A Kacsás-tó kb. 1,2-1,5 m átlag 
vízmélységgel, 3.2 hektáron magába 
foglal négy, a tó középrészén elterü-
lő szigetet, melyek a part mentén 
elhelyezkedő nádsávokkal együtt 
szelektáló búvóhelyeket nyújtanak 
az egyes halfajok számára. Intenzí-
ven telepített víz, de természetesen 
megtalálható a nagyobb testű törzs 
(ponty-amur) állomány is.

Este jó házigazdaként minden-
kit szeretettel vendégül láttunk, egy 
magyaros csülökpörköltre és rán-
tott ételekből készült vegyes tálra. 
Nagyon jó hangulatban telt az este 
az elmúlt évek élményeinek fel-
idézésével, egy kis beszélgetéssel. 
Vendégeinknek egy kis élő zenével 
kedveskedtünk, melynek következ-
ményeként a versenyzők is jókedv-
vel dalolták át az estét.

Bőséges reggeli, utána jött horgá-
szat szabályainak és a pálya szektor 
kiosztásainak ismertetése, majd a 
rajthelyek sorsolása következett. A 
csapatok a verseny színhelyére utaz-
tak, és elfoglalták a rajthelyeiket. 
Már az első órában látszott, hogy 
akik a nagyobb halak megfogására 
építettek, azok nem bővelkedhet-
tek a fogásokban, ezért mindenki 
az apróbb halakból próbált minél 
többet elcsípni. A zsákmány nagy 

részét, ami a darabszámot illeti, 
a snecik adták. A folyamatos ete-
tésnek köszönhetően aztán egy-két 
nagyobb testű hal is horogra került. 
Az idő hamar elszaladt, kezdődhe-
tett a mérlegelés.

Csapatunk esélyeit latolgatva, 
szektorról szektorra bizakodtunk az 
első helyben. Az ünnepélyes díjki-
osztót követő ebéd közben a részt-
vevők megbeszélték a versenyen 
történteket, a fogásaikat.

A díjakat és az oklevelet a megyei 
szövetség elnöke, Virág Imre és 
ügyvezető igazgatója, Fesztóry Sán-
dor adta át a résztvevőknek.
Eredmények:
1.  Szabolcs Szatmár-Bereg Megye 

csapata
2. Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata
3. Kraszna HE Kocsord csapata
4. Kolozsvár csapata
5. Dés csapata

Külön köszönjük a Fisch Kft.-
nek, a Carp Zoom termékek forgal-
mazójának a támogatását. Hiszem 
és tudom, hogy az ilyen versenyek 
főként nem a nyerésről szólnak, 
hanem a jelenlévő országok, embe-
rek barátságainak ápolásáról, össze-
tartásáról, együttérzéséről.

Remélem, a jövőben is számítha-
tunk ezekre a barátságos horgász-
csapatokra és még több közös prog-
ramot tudunk együtt megszervezni.

A következő (XXII.) Barátság 
kupát Romániában Dés csapata fog-
ja szervezni 2017-ben.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapatát a 
következő tagok alkották:
Csapatvezető: Szilágyi Imre
Versenyzők: Bajkó Tamásné, Bajkó 
Tamás, Bartha András, Sebők Zsolt és 
Beke Péter.

Szilágyi Imre

Egy verseny, ami a barátságról szól

Családi összecsapáson a férj győzött
Augusztus 13-án szom-

baton tartotta meg éves 
házi horgászversenyét a 
Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület. 
A versenyre 66 felnőtt és 9 
gyermek nevezett be.

A felnőtteknél a nyugdíjasok 
külön kategóriában indulhattak, és 
a vezetőség, a meghívott vendé-
gekkel a délutáni órákban verseny-
zett. Az időjárás nagyon kegyes 
volt hozzánk és a halak kapóked-
vére sem lehetett panasz. Sajnos, 
az előző nap telepített pontyok 
itt még nem kerültek terítékre. 
A gyerekek 3 óra alatt több mint 
200 snecit fogtak, amellyel darab-
számba megelőzték a teljes fel-
nőtt mezőnyt. A felnőttek inkább 
nagyobb halakra horgásztak és 
fogtak 4-6 kg-os pontyokat is.
Helyezések: Felnőtt kategóriában: 
1. Kóka Károly 6210 g, 2. Ling Tibor 
4230 g, 3. Csáki Sándor 960 g.

Nyugdíjas kategóriában: 1. Stomp 
Károly 4740 g, 2. Marcsek András 
1450 g, 3. Marcsek Andrásné 1060 g.
Gyermek kategóriában: 1. Dankó 
Bence 58 db, 2. Balogh Zsófia Viktória 
29 db, 3. (megosztva) Erdős Szabolcs 
és Petrikovics Henrik 28-28 db. A 
legnagyobb halat fogta: Kóka 
János 6 kg-s ponty.

A verseny üde színfoltja volt 
a Marcsek házaspár családi ver-
senye, ahol a férj éppen hogy 
megtudta őrizni az elsőségét. A 
gyermekek között kiemelkedett a 
9 éves Bence, aki már szinte soro-
zatba nyeri az egyesület, az iskola 
és a Horgász-suli versenyeit. A 
pici Balogh Zsófi első horgász-
versenyén utasította maga mögé a 
versenyzők többségét. A verseny 
végén az egyesület vezetősége 
egy igazán ízletes csülkös-pacal-
pörköltre is meghívta a tagjait.
 Biri Imre
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után a Megyei Versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismertet-
te a napirendet. Az első órákban 
szektoronként változóak voltak a 
fogások. Volt, aki machbottal fogta 
a keszegeket, de többi szektorban is 

csak a rövid spiccbotokkal lehetett 
eredményes fogásokat elérni, azaz 
aprítani a sneciket. Hamar eltelt az 
első három óra. A második fordu-
lót – a kiírástól eltérően – egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni. 
Az első forduló hibáiból tanulva, 
többen új taktikát dolgoztak ki. 
Hogy ez kinek hozott több halat, 
az csak a mérlegeléskor derült ki. 
A második fordulóban is a kitartó 
machbotozás hozta be a darabo-
sabb keszegeket.  

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés. 
A tavalyi bajnok, Kovács József az 
idén is megvédte a bajnoki címét. 
A díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség Elnöke és Szűcs Sán-
dor, a Megyei Horgász Szövetség 
elnökségének tagja adta át.

Ezúton is gratulálunk a nyerte-
seknek a sikeres szereplésükhöz, 
és a versenyzőknek, akik ebben 
kánikulában kitartóan küzdötték 
végig a két fordulót.

Szeretném még egyszer megkö-
szönni a megyei Horgász Szövet-
ség, a Megyei versenyszakbizott-
ság és minden résztvevő nevében 
a rakamazi Cormorán HE. elnö-
kének és az egyesületnek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották a 
csodás tavukat. Remélem, ezután 
még többen kedvet kapnak és kilá-
togatnak majd erre a vízre egy jó 
kis pecára. Szilágyi Imre

Hagyományosan az apagyi 
kenderáztató horgász-

tavon  rendeztük meg az 
elhunyt megyei elnökünk 
tiszteletére szervezett dr. 
Maleczky Imre emlékversenyt. 
Ezzel egyidőben másodszor 
tartottuk meg a fogyatékkal 
élők megyei versenyét. 

A viadalra az idén is szép szám-
ban neveztek, összesen 32-en, így 
szinte végigültük a partszakaszt. A 
megnyitón Szilágyi Imre, a verseny 
szakbizottság elnöke ismertette a 
szabályokat és a pálya felosztását. 
A pályának az első három helyé-
re a fogyatékkal élők kerültek, a 
negyedik és ötödik rajthelyen az 
ifjúsági versenyzők foglaltak helyet, 
a maradék részt pedig az esélyek 
kiegyenlítésére három szektorra 
osztottuk fel. Ezt követően a tó gaz-
dái részéről Hornyák János rövid 
ismertetőt tartott a tó adottságairól, 
a víz mélységéről, a fogható halak 
fajtájáról, méretéről.

A sorsolás után a versenyzők 
igyekeztek minél hamarabb elfog-
lalni a horgászhelyüket, mert a ren-
delkezésre álló felkészülési idő igen 
rövidre sikeredett. A kiírástól eltérő-
en a fogyatékkal élők is ragaszkod-
tak ahhoz, hogy az ő horgászide-
jük is négy óra legyen. Becsülettel 
végig is horgászták!

Már az első órában látszott, ezen 
a versenyen is a folyamatosan fog-

ható kisebb halaké a főszerep, de a 
nyeréshez a match és rakós bottal 
fogott nagyobbacska pontyok kel-
lettek. 

Rövid idő alatt kiderült kinek a 
taktikája hozta meg a várva várt 
fogásokat. Az időjárásra panasz 
nem lehetett. A négy óra hamar 
eltelt és következett a mérlegelés. 
Mindenki feszülten várta, hogy a kis 
halak súlyra legyőzik-e a nagyobb, 
de darabra kevesebb, fogott halak 
súlyát. Voltak szektorok ahol 5-10 
grammok döntöttek a helyezés sor-
sáról. Míg a versenyzők pakoltak, 
addig a szervezők összesítették az 
eredményeket.

Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a Megyei Horgász Szövetség 
elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczki Tamás 
köszönte meg minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 

a sikeres versenyzőknek átadta az 
általuk felajánlott díjakat.

A vándorserleget 2012 után ismét 
Sebők Zsolt őrizheti a következő 
emlékversenyig.
1. Sebők Zsolt
2. Magos Tibor
3. Papp Zoltán
4. Bíró Beáta
5. Jakab Róbert 

A fogyatékkal élők és az ifjúsá-
gi kategória kupáit Virág Imre, a 
Megyei Horgász Szövetség elnöke 
és Fesztóry Sándor a szövetség ügy-
vezető igazgatója adta át.
Fogyatékkal élők:
1. Veress András, 2. Csapó Miklós,  
3. Gincsai Pál

Ifjúsági kategória: 
1. Léka Ákos  575 gramm
2. Czelle Bence  570gramm

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el.

Köszönet a Maleczky családnak 
és a Megyei Horgász Szövetségnek a 

verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Hiszem, 
hogy az ilyen versenyek nemcsak a 
nyerésről szólnak, hanem az embe-
rek összetartásáról, együttérzéséről. 
Bízom benne, hogy jövőre is sikerül 
ezt a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni.

Szilágyi Imre

Megvédte bajnoki címét Népes mezőny az emlékversenyen

Felnőtt kategória:
1. Kovács József 3 pont 6500 gramm
2. Luzsinszki Tamás 3 pont  
 5075 gramm
3. Beke Péter 4 pont  4940 gramm
4. Sebők Zsolt 5 pont  3725 gramm
5. Pataki Zsolt 5 pont  3385 gramm
Női kategória:
1. Szücs Éva 2 pont  3795 gramm
2. Bíró Beáta 4 pont  2575 gramm
3. Czelléné Pelyvás Hajnalka 6 pont 
 720 gramm
U-24 kategória:
1. Mikita Ádám 3 pont  3540 gramm
2. Tóth Imre 3 pont  2705 gramm
U-15 kategória:
1. Király Bence 2 pont  1580 gramm
2. Czelle Bence 2 pont  995 gramm

EREdMényEK

XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi 

Barátság kupa. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Hor-
gász Szövetség csapatának 
jutott az a megtisztelő feladat, 
hogy e nemes küzdelmet 
lebonyolítsa.

A versenyre öt csapat öt-öt 
fős legénységgel adta le a neve-
zését: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE., Romániából pedig Dés (Dej) 
és Kolozsvár (Cluj Napoca) csapa-
ta. E verseny célja a három ország 
csapatai (csapattagjai) közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépíté-
se, ápolása. Vendégeinkkel a ver-
seny előtti napon Tiszavasváriban 
a Kacsás-tónál találkoztunk, ahol 
rövid edzést tartottunk és felmértük 
a következő nap taktikai lehetősé-
gét. A Kacsás-tó kb. 1,2-1,5 m átlag 
vízmélységgel, 3.2 hektáron magába 
foglal négy, a tó középrészén elterü-
lő szigetet, melyek a part mentén 
elhelyezkedő nádsávokkal együtt 
szelektáló búvóhelyeket nyújtanak 
az egyes halfajok számára. Intenzí-
ven telepített víz, de természetesen 
megtalálható a nagyobb testű törzs 
(ponty-amur) állomány is.

Este jó házigazdaként minden-
kit szeretettel vendégül láttunk, egy 
magyaros csülökpörköltre és rán-
tott ételekből készült vegyes tálra. 
Nagyon jó hangulatban telt az este 
az elmúlt évek élményeinek fel-
idézésével, egy kis beszélgetéssel. 
Vendégeinknek egy kis élő zenével 
kedveskedtünk, melynek következ-
ményeként a versenyzők is jókedv-
vel dalolták át az estét.

Bőséges reggeli, utána jött horgá-
szat szabályainak és a pálya szektor 
kiosztásainak ismertetése, majd a 
rajthelyek sorsolása következett. A 
csapatok a verseny színhelyére utaz-
tak, és elfoglalták a rajthelyeiket. 
Már az első órában látszott, hogy 
akik a nagyobb halak megfogására 
építettek, azok nem bővelkedhet-
tek a fogásokban, ezért mindenki 
az apróbb halakból próbált minél 
többet elcsípni. A zsákmány nagy 

részét, ami a darabszámot illeti, 
a snecik adták. A folyamatos ete-
tésnek köszönhetően aztán egy-két 
nagyobb testű hal is horogra került. 
Az idő hamar elszaladt, kezdődhe-
tett a mérlegelés.

Csapatunk esélyeit latolgatva, 
szektorról szektorra bizakodtunk az 
első helyben. Az ünnepélyes díjki-
osztót követő ebéd közben a részt-
vevők megbeszélték a versenyen 
történteket, a fogásaikat.

A díjakat és az oklevelet a megyei 
szövetség elnöke, Virág Imre és 
ügyvezető igazgatója, Fesztóry Sán-
dor adta át a résztvevőknek.
Eredmények:
1.  Szabolcs Szatmár-Bereg Megye 

csapata
2. Bodrogszerdahely-Rozsnyó csapata
3. Kraszna HE Kocsord csapata
4. Kolozsvár csapata
5. Dés csapata

Külön köszönjük a Fisch Kft.-
nek, a Carp Zoom termékek forgal-
mazójának a támogatását. Hiszem 
és tudom, hogy az ilyen versenyek 
főként nem a nyerésről szólnak, 
hanem a jelenlévő országok, embe-
rek barátságainak ápolásáról, össze-
tartásáról, együttérzéséről.

Remélem, a jövőben is számítha-
tunk ezekre a barátságos horgász-
csapatokra és még több közös prog-
ramot tudunk együtt megszervezni.

A következő (XXII.) Barátság 
kupát Romániában Dés csapata fog-
ja szervezni 2017-ben.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapatát a 
következő tagok alkották:
Csapatvezető: Szilágyi Imre
Versenyzők: Bajkó Tamásné, Bajkó 
Tamás, Bartha András, Sebők Zsolt és 
Beke Péter.

Szilágyi Imre

Egy verseny, ami a barátságról szól

Családi összecsapáson a férj győzött
Augusztus 13-án szom-

baton tartotta meg éves 
házi horgászversenyét a 
Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület. 
A versenyre 66 felnőtt és 9 
gyermek nevezett be.

A felnőtteknél a nyugdíjasok 
külön kategóriában indulhattak, és 
a vezetőség, a meghívott vendé-
gekkel a délutáni órákban verseny-
zett. Az időjárás nagyon kegyes 
volt hozzánk és a halak kapóked-
vére sem lehetett panasz. Sajnos, 
az előző nap telepített pontyok 
itt még nem kerültek terítékre. 
A gyerekek 3 óra alatt több mint 
200 snecit fogtak, amellyel darab-
számba megelőzték a teljes fel-
nőtt mezőnyt. A felnőttek inkább 
nagyobb halakra horgásztak és 
fogtak 4-6 kg-os pontyokat is.
Helyezések: Felnőtt kategóriában: 
1. Kóka Károly 6210 g, 2. Ling Tibor 
4230 g, 3. Csáki Sándor 960 g.

Nyugdíjas kategóriában: 1. Stomp 
Károly 4740 g, 2. Marcsek András 
1450 g, 3. Marcsek Andrásné 1060 g.
Gyermek kategóriában: 1. Dankó 
Bence 58 db, 2. Balogh Zsófia Viktória 
29 db, 3. (megosztva) Erdős Szabolcs 
és Petrikovics Henrik 28-28 db. A 
legnagyobb halat fogta: Kóka 
János 6 kg-s ponty.

A verseny üde színfoltja volt 
a Marcsek házaspár családi ver-
senye, ahol a férj éppen hogy 
megtudta őrizni az elsőségét. A 
gyermekek között kiemelkedett a 
9 éves Bence, aki már szinte soro-
zatba nyeri az egyesület, az iskola 
és a Horgász-suli versenyeit. A 
pici Balogh Zsófi első horgász-
versenyén utasította maga mögé a 
versenyzők többségét. A verseny 
végén az egyesület vezetősége 
egy igazán ízletes csülkös-pacal-
pörköltre is meghívta a tagjait.
 Biri Imre
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2016. évi nyári, gyermek és 
ifjúsági horgásztáborok 

összegzése

A korábbi évek bentlakásos, 
egyhetes nyári megyei táborozásait 
az utóbbi időkben felváltotta a nap-
közis jellegű horgásztáboroztatás. 
A Horgász-suli program beindítá-
sának köszönhetően viszont jóval 
több egyesület állt ezen ügy mellé, 
és vállalta a gyerekek nyári sza-
badidejének hasznos lekötését. 

Korábban a megyei szövetség a 
MOHOSZ (akkor még MOHOSZ 
Intéző Bizottsága) támogatásá-
val rendezett nyaranta táborokat, 
melynek helyszínét az akkori úttö-
rőtáborok biztosították évente vál-
takozó helyszíneken a megye több 
településén. 

Ezt követően több mint 10-15 
évig három egyesület nevéhez 
kötődött a gyerekek táboroztatása, 
mindenki tudta, ha megyei horgász-
tábor, akkor: a Tiszadobi Tiszavirág 
HE.; a Nyíregyházi Vasutas STE., 
és a Máriapócsi HE. vezetőségét 
kell keresni, és garantált lesz gyere-
keink nyári élménye, aktív pihené-
se, természettudatos nevelése.

A napközis jellegű táborok felé 
tolódásnak okai talán a fokoza-
tosan nehezedő gazdasági hely-
zet, továbbá a civil szervezetek 
munkáját egyre nehezebbé tevő 
jogszabályi változások. Minden-
esetre, ebben az esztendőben már 
április elején elkezdtük – inter-
netes levelezés útján –, az ez évi 
táborok szervezését. Készítettünk 
egy „Pályázati felhívást”, melyet 
szétküldtünk a szövetség tagegye-
sületeinek. 

A meghatározott határidőig 13 
közösség nyújtotta be pályázatát. 
Csak egy egyesület, a Tiszalöki 
Új Élet Horgász Egyesület vállal-
kozott bentlakásos tábor rendezé-
sére, a többiek napközis jellegűre 
adták be pályázatukat. Szövetsé-
günk is adott be pályázatot a Hor-
gász-suli program támogatására, 
és a MOHOSZ által kiírt gyerekek 
táboroztatására szánt keretösszeg-
ből 200 ezer forintot nyertünk. Ez 

is szétosztásra került az egyesüle-
tek között.

Horgásztáborok:

Bezdéd Horgász Egyesület, 
tiszabezdéd

A kétnapos tábort június közepén 
tartották 52 gyerek részvételével 
és 7 önkéntes segítő bevonásával. 
Elméleti és természetesen horgász-
versenyek színesítették a gyerekek 
programjait.

leveleki Horgász Egyesület 
levelek

Leveleken háromnapos táboron 
vett részt 21 gyerek. A horgászver-
senyre a Leveleki tavon került sor. 
A gyakorlat mellett itt is sok színes 
előadás színesítette a programot. 

Kis-tisza Horgász Egyesület 
Kisar

Kisarban első alkalommal ren-
deztek gyermek tábort, ami két-
napos volt, 14 fő gyerek részvé-
telével. A tábort a Tisza partján 
található Kis-tisza Campingben 
tartották meg. A horgászati elő-
adások, célbadobások, szerelékek 
készítése mellett a kempingben 
számos más programot is szervez-
tek a gyerekeknek, többek között 
természetesen fociztak, röplabdáz-
tak, és nem maradhatott el este a 
közös szalonnasütés sem. 

Kraszna Horgász Egyesület 
Kocsord 

Kocsordon háromnapos tábort 

szervezett az egyesület 14 fő gye-
rek részvételével. Első nap inkább 
az elméleten volt a hangsúly, a 
horgászat és a halászat mestersé-
géről voltak előadások, továbbá 
az egyesületi életet is bemutatták. 
Második nap a szerelék készítését 
sajátíthatták el a gyerekek, (első-
sorban a rakós és a match botos 
módszerek használata, alkalmazá-
suk előnyei). Harmadik napon a 
tábor zárásaként részt vettek az 
egyesület házi horgászversenyén, 
és ott mérték össze tudásukat és 
alkalmazták a táborban elsajátí-
tottakat. 

Ho-Ho-Horgász Egyesület 
Mándok

A Mándoki HE. bár nem régen 
alakult, de annál lelkesebben dol-
goznak, sok energiát fordítva a 
gyerekhorgászokra is. A tábor 
szintén kétnapos, napközis jellegű 
volt, ami a mátyusi Rózsás-holtág 
partján került megrendezésre 19 
gyerek részvételével. Ők az elmé-
leti oktatásban különös hangsúlyt 
fektettek a halfajok ismertetésére, 
azok tilalmi és méretkorlátozására. 

nyíregyházi vasutas StE 
nyíregyháza

A Vasutas HE. is nagy hagyomá-
nyokkal szervez évről évre tábort. 
Az idén itt is csak napközis tábo-
roztatásra került sor, július hónap-
ban, öt napon át, 19 gyerek részvé-
telével, a Verba Tanyán. A rutinos 
szervezők sok neves előadót hívtak 

meg, filmeket vetítettek, a gyere-
kek okítása érdekében. Itt is színes 
programok, horgász- és öttusa ver-
senyek kerültek megrendezésre. 

Máriapócsi Horgász Egyesület 
Máriapócsi HE

Máriapócson immár 10. alka-
lommal rendezték meg magas 
színvonalon a rutinos szervezők 
a kétnapos tábort. Az első napon 
már volt horgászat is, ezen túl a 
gyerekek ellátogattak a máriapócsi 
kegytemplomba is. A második 
napot a rossz időjárás miatt egy 
későbbi időpontban tartották meg, 
amikor is a bojlizás és a pergetés 
világába kalauzolták el a gyereke-
ket. De voltak érdekes előadások 
is, többek között a biztonságos 
közlekedésről, és a fiatalokat érin-
tő veszélyekről. 

nyírteleki Sporthorgász 
és természetvédő 
Egyesület (nyírtelek) és a 
Cormorán Sporthorgász és 
természetvédő Egyesület 
(Rakamaz), közös tábora

A két egyesület közösen vállalko-
zott a 28 gyerek kétnapos táboroz-
tatására, melyet 5 önkéntes segítő 
és 2 tanárnő segített. Első nap itt is 
az elméleten volt a hangsúly, volt 
akváriumi bemutató, célba dobás, 
halfelismerési kártyajáték, horog-
kötés, és horgászcsomók készítése. 
A vízparti viselkedés, magatartás 
szabályait is elsajátíthatták a gye-
rekek. Sokan itt ismerkedtek meg 
az evezéssel. Második nap horgász 
ötpróbán mérhették össze tudásu-
kat, ami tesztlap kitöltésből, eve-
zésből, szerelésből, célba dobásból 
és horgászatból állt. 

Új élet Horgász és 
természetvédő Egyesület 
tiszalök

Tiszalökön bentlakásos tábort 
rendezett az egyesület 27 fő gye-
rek részvételével, a Kenyérgyári-
holtág partján, sátorban. A sátrakat, 
matracokat az egyesület biztosí-
totta a gyerekeknek. Bemutatás-

Kettőszázhuszonhat gyermek és ifjú felejthete

A kis csapatunk már a szer-
dai napon megérkezett a verseny 
helyszínére a szegedi Maty-éri 
evezős-pályájára. Szép, napsüté-
ses időben zajlott a felkészülés 
minden nap. Az első edzésnapon 
mindenki kedvére horgászhatott, 
ismerkedhetett a vízzel. A követke-
ző napokon különböző technikákat 
és etetőanyagot próbáltunk ki. Az 
edzéseken nem volt bőséges halfo-
gás. Minden este csapatunk meg-
beszélte az aznapi tapasztalatait, 
és eldöntöttük melyik etetőanyagot 
használjuk. 

Versenyzőink péntek este közö-
sen keverték meg és készítették elő 
az etetőanyagot a másnapi horgá-
szathoz. Ezt követően megbeszél-

tük az első versenynapi taktikákat, 
teendőket az edzésnapok tapaszta-
latai alapján.

Az első versenynap sajnos két 
órás késéssel indult. Óriási szél-
ben és szakadó esőben pakoltak 
be versenyzőink. Az előző napok 
tapasztalatai alapján a rakóson pró-
báltunk mind több halat fogni, de 
ezt nem minden szektorban sike-
rült megvalósítani. A nap végén 
csapatunk az ötödik helyen fordult 
4 helyezési számmal lemaradva 
a dobogó harmadik fokáról, mely 
nyolcfős csapat esetén kitartó mun-
kával behozható. Este versenyző-
ink ismét közösen keverték meg 
és készítették elő az etetőanyagot 
a másnapi horgászathoz. Ezt köve-

tően megbeszéltük a holnapi tak-
tikákat, teendőket a szombati nap 
tapasztalatai alapján és hogy kinek 
hány helyezést kell még javítania.

A második versenynapon se 
fogadott kegyeibe az időjárás.

Ennek ellenére csapatunk min-
den tagja legalább úgy teljesített, 
mint az előző nap, azaz mindenki 
hozta a tőle elvárt helyezést. A nap 
végére sikerült két helyezést javí-
tanunk, a harmadik helyen végez-
tünk. A két versenynapot össze-
gezve a negyedik helyen végzett 
csapatunk, három ponttal lemarad-
va a dobogó harmadik és öt pontra 
a második helyről.

Külön köszönjük a támogatást 
a Fisch Kft.-nek (a Carp Zoom 
termékek forgalmazójának), a Sza-
bolcs Takarékszövetkezetnek és a 
Tímár Mix etetőanyag gyártójá-
nak.

A csapatunk felszerelésének 
szállításához adott kis tehergép-
járműért köszönet a Magisz Kft.-
nek, az Isuzu kis haszonjárművek 
forgalmazójának.
Csapatunk tagjai: Bakó Péter, 
Tóth Imre, Vadon Dániel, Szűcs Éva, 
Luzsinszki Tamás, Krausz Zoltán, Pataki 
Zsolt, Vass Sándor
Csapatvezető: Szilágyi Imre
Edző: Beke Péter

Szilágyi Imre

Pár ponton múlt a dobogó

A 2016-oS évAd 
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A 2016-os évben 
a Verseny Szakbi-
zottság a kitűzött 
feladatokat és 
célokat az elvárá-
soknak megfele-
lően teljesítette. A 

Szakbizottság egyik kiemelt feladta 
az volt, hogy a versenynaptárban 
szereplő programok, versenyek a 
tervezett időpontokban megrende-
zésre kerüljenek, amit sikeresen 
meg is valósítottunk.

Az év első megyei versenyének, 
az évadnyitónak a kocsordi Kirva-
lapos horgásztó adott otthont. Ezen 
a viadalon az úszós és fenekező 
horgászok indulhattak, igaz külön-
külön kategóriában.

Sorozatban már ötödször adtak 
otthont a Megyei Csapatbajnok-
ságnak a kisvárdai Bágeri tavak.
Nyolc csapat nevezett. A verseny-
zők szabályos elhelyezése miatt két 
tavon kellett elosztani a mezőnyt. 
A kisebbik tóra az U-15-ös, U-19-
es szektort és a nőket, a nagyob-
bikra az U-24-eseket és a négy 
felnőtt szektort helyeztük el, nem 
kis munkát adva a szakbizottság-
nak a pálya kijelölésében, illetve a 

verseny lebonyolításában. A Nagy-
Morotván került megrendezésre 
a kétfordulós egyéni bajnokság, 
ahol a versenyzőknek a nagy nyá-
ri kánikulában kellett helytállniuk. 
Igencsak embert próbáló volt. A 
második fordulóban igen szoros 
eredmények alakultak ki. A ver-
seny végén kihirdetésre került a 
megyei válogatott keret.

Továbbra is töretlen a háromfor-
dulós feeder sorozat népszerűsége. 
Az új helyszíneknek köszönhetően 
évről évre növekszik a versenyen 
résztvevők száma.

Az év legfontosabb eseménye 
az Országos Horgász Csapatbaj-
nokságon való részvételünk volt. 
Itt a két versenynapot összegezve 
a negyedik helyen végzett csapa-
tunk, három ponttal lemaradva a 
dobogó harmadik és öt pontra a 
második helyről. Húsz csapat rész-
vételével zajló országos versenyen 
úgy gondolom, hogy ez kimagasló 
eredménynek számít. 

XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi Barátság 
Kupa. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetségnek 
jutott az a megtisztelő feladat, hogy 
e nemes küzdelmet lebonyolítsa, 
melyre Tiszavasváriban a Kacsás- 
tavon került sor. 

A versenyre öt csapat 5-5 fős 
legénységgel adta le a nevezé-
sét: Szlovákiából Rozsnyó és 
Bodrogszerdahely közös csapa-
ta, Magyarországról a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Horgász 
Szövetség és a kocsordi Kraszna 
HE. csapatai, Romániából pedig 
Dej (Dés) és Cluj Napoca csapa-
ta (Kolozsvár) csapata. E verseny 
célja a három ország csapatai (csa-
pattagjai) közötti jó kapcsolatok 
és barátságok kiépítése, ápolása. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Horgász Szövetség csapata újra 
első helyezést ért el.  A Kocsordi 
Kraszna HE. csapata pedig szoros 
küzdelemben a harmadik helyezést 
érte el.

A hagyományoknak megfele-
lően a tavalyi győztes, a Vasas 
Horgász Egyesület láthatta vendé-
gül a megye horgászegyesületei-
nek Tisztségviselőit a nyírbátori 
Széna-rét horgásztavon. A horgá-
szokat szép, rendezett környezet, 
kifogástalan ellátás fogadta ezen 
a napsütéses nyárvégi napon. Saj-
nos, csak hat horgász egyesület 
jelentkezett erre a megmérettetés-
re, 3-3 fős csapattal. Jövőre az idei 
nyertes a rakamazi Cormorán Hor-
gász Egyesület láthatja vendégül a 
tisztségviselőket.

Az apagyi kenderáztató horgász-
tavon az elhunyt megyei elnökünk, 
dr. Maleczky Imre emlékére szer-
vezetünk emlékversenyt. A via-
dalra a tavalyihoz hasonlóan szép 
számban neveztek, összesen 30-an. 
Az emlékversennyel egy időben 
került megrendezésre a fogyaték-
kal élők horgászversenye. A kevés 
nevező nagyon lelkesen és kitartó-
an horgászott. Bízunk abban, hogy 
a következő években bővülni fog a 
résztvevők száma.

Remélem, az elkövetkező évek-
ben is színvonalas és népszerű 
marad a versenyhorgászat és sok 
örömet szerez majd a résztvevők-
nek.

A versenyeken újabb és újabb 
barátságok alakulhatnak ki.

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadások 
mellett költségtakarékosan működ-
jön és hajtsa végre a kijelölt fel-
adatokat.

Az említett támogatókon és a 
Megyei Szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozik minden 
olyan egyesületnek, amelyek ren-
dezvényeinknek önzetlenül, térítés 
nélkül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre, 
Verseny Szakbizottság elnöke

A versenyeken újabb barátságok alakulhatnak ki

Nádas-tónak 
nedves partján…

Nem voltak babonásak azok 
a nyírteleki horgászok, akik 
augusztus 13-án éjszakai páros 
horgászversenyre gyűltek 
össze a tokaji Nádas-tó partján.  
Külön öröm, hogy sok érdeklő-
dő, családtag, barátnő, feleség 
kísérte el azt a 44 horgászt, akik 
beneveztek a versenyre. Sajnos 
a halak nemigen méltányolták 
a csapotok igyekezetét. Elvét-
ve lehetett keszeget, pontyot 
fogni. A vacsora villámgyor-
san elfogyott. (Nagyon szépen 
köszönjük Szalanicsné Katinak 
és segítőinek.)
Helyezettek: 1. Greskó Attila 
– Greskó Zoltán (7,83 kg), 2. 
Csaizmarik Attila – Csizmarik 
Tamás (4,50 kg), 3. Szalamics 
Csaba – Szalanics Gergő (3,57 kg). 



A Budapesti Nagy Sportágvá-
lasztón a sportágak egyik legna-
gyobb seregszemléjén szeptember 
16-17-én – több mint száz sportág 
mellett – sikeresen mutatkoztak 
be a horgászok és a Horgász-suli 
program. Míg a sportágunk legna-
gyobbjai a bulgáriai horgász világ-
bajnokság megnyerésével bizonyí-
tották a sporthorgászat további elő-
retörését, addig mi a rendezvényen 
igyekeztünk megnyerni a horgá-
szatnak a gyerekeket, a fiatalokat.

A kicsik óriási érdeklődéssel for-
dultak a sportágunk felé, imádták a 

Horgász-suli program célba dobó 
feladatát, gyakorolták a horogkö-
téseket, ismerkedtek a halakkal, 
vizeinkkel és barátkoztak a külön-
böző horgászeszközökkel.

Biri Imre
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Az ívás idején gyöngyszerű 
nászkiütésekkel díszített gyön-
gyös koncér Európa ritka és 
veszélyeztetett hala. Mindössze 
három ausztriai tóban maradt 
fenn, ezeken kívül csak a Duna 
osztrák szakaszán él egy kisebb 
állománya. Utóbbi levándorló 
példányai nagy ritkán az alsóbb 
szakaszokon is megjelennek, 
de nálunk eddig csupán egyet-
len példányát azonosították, 
1998-ban Dunakilitinél. Egy 
ifjú horgásznak köszönhetően 
azonban ismét megerősítést kap-
tunk a faj hazai előfordulásáról. 
Szalai Gábor 2016. május 2-án 
a Dunakilitinél épült vízlépcső 
felvizén horgászva egy különle-
ges ritkaságot fogott. Szerencsére 
a társa két fényképet is készített 
a halról, mielőtt visszaengedték 
a Dunába. Ezek a fotók érkeztek 

be a Magyar Haltani Társaság 
címére. Miután több szakembe-
rünk is megvizsgálta a képeket, 
egyöntetű volt a megállapítás, 
hogy a hal nem más, mint a 
Magyarországon rendkívül rit-
ka és védett gyöngyös koncér 
(Rutilus meidingeri). 

 
Szalai Gábor az általa fogott 

gyöngyös koncérral (Szekeres 
Szabolcs felvétele)

Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság

Gyöngyös koncér a Dunából

Bemutatkoztunk Budapesten

Békét és halbőséget szeretnénk a TiszánHorgász ötpróba, indulnak a szakkörök

Csak a magyarok fogtak halat

Mint mindenki előtt már 
ismert, ez év május 

1-jétől a Záhonytól – 
Tiszadobig terjedő Tisza sza-
kasz halgazdálkodási jogát 
a MOHOSZ-on keresztül a 
Megyei Horgász Szövetség 
kapta meg, alhaszonbérleti 
szerződéssel 15 évre, 2030. 
december 31-ig.

Azt viszont biztosan nem tud-
ják sokan, hogy a szerződésben 
komoly feltételrendszernek kell 
megfelelnünk, nem dőlhetünk hát-
ra a karosszékben, komoly munka 
vár ránk. A szerződésben rögzítve 
van, hogy ez év november 30-ig 
az alhaszonbérbe adó jogosult a 
szerződést és az abban foglalt Hal-
gazdálkodási Terveket értékelni, 
felülvizsgálni.

Fontos eleme a szerződésnek, 
ami a horgászokat is pozitívan 
érinti, hogy a kiinduló állapothoz, 
2015. évhez képest 5 éven belül 
30%-al kell növelnünk a telepíten-
dő halmennyiséget. (2016 + 10%; 
2017-2020-ig évi + 5-5%) Ezen 
felül vállaltuk olyan őshonos hal-
fajok telepítését is, ami komoly 
anyagi terheket ró a szövetségre 
ugyan, de az elmúlt évtizedben 
nem került belőle visszapótlásra. 
Ilyen pl.: a kecsege, ami jelen-
leg nem horgászható halfaj, de 
mivel az idén már 10 ezer darab 
kihelyezésre került, ezért 2017-től 

szeretnénk visszaállítani a halfaj 
horgászatának lehetőségét napi 1 
db-os kifogható kvóta mellett. 

Fontos tudni, hogy a haltele-
pítésének a hatékonyságát is ele-
mezni kell ahhoz, hogy ésszerűen 
és sikeresen lehessen gazdálkodni, 
ehhez pedig szükséges különböző 
monitoring tevékenységet végezni. 
Mint tudjuk, a kereskedelmi célú 
természetes vízi halászat megszün-
tetésre került, azonban a jogszabály 
továbbra is lehetőséget ad hobbi 
célú halászatra és itt a hobbi szót 
szeretném kihangsúlyozni. Jelentős 
szigorítások történtek ezen a terüle-
ten is, mindössze 3 db szélvarsára, 
valamint 1 db emelőhálóra lehet-
séges területi engedélyt váltani. A 
3 db varsa természetesen folyam-
kilométerenként értendő! Aki 
hobbi halászként szeretne tovább 
tevékenykedni, annak tisztában 
kell lennie azzal, hogy a jövő-
ben ugyanazok a szabályok vonat-
koznak rá is, mint a horgászokra. 
(fogási napló vezetése, 5 db nemes 
hal + 10 kg egyéb, és természetesen 
a méretkorlátozásokat, tilalmi idő-
szakokat is be kell tartani)

Reméljük, hogy ezzel a konstruk-
cióval sikerül majd „békét” terem-
teni a vízpartokon, a horgászok 
és a halászok nem fogják zavarni 
egymást, jól megférnek majd. 

Jó hír a becsületes horgászok-
nak, és kevésbé a tilosban járók-
nak, hogy a MOHOSZ sikeres 

lobbitevékenységének köszön-
hetően, a halgazdálkodási alap 
támogatásával lehetőség lesz a 
halászati őrzés eszközállományát 
fejleszteni, korszerű eszközökkel. 
Reméljük, hogy hamarosan akár 
már a hőkamera is a halőrök alap-
felszereléséhez tartozhat. Gyorsjá-
rású vízi-járműveket, terepjárókat 
is szeretnénk beszerezni. Lassan 
bekerül a köztudatba, hogy éves 
szinten egy db. területi engedély 
birtokában max. 100 db. nemes 
hal fogható, bár tudunk olyan hor-
gászról is, aki májusban váltott 
engedélyt, és szeptemberre már 
ezt a kvótát kimerítette. Persze, ez 
nem mindenkinek sikerül, de van, 
akivel bőkezűen bánik a folyó. 

Ezek az intézkedéseink mind a 
horgászok javát szolgálják. Általá-
nos panasz volt, hogy kevés a hal 
a Tiszában, alig lehet halat fogni. 
Szívből remélem, ha az időjárás 
is kegyes lesz hozzánk, 5 éven 
belül sikerül úgy növelni a halállo-
mányt, hogy ezzel együtt a horgá-
szok elégedettségét is kivívhatjuk. 
Célunk, hogy senkinek ne kelljen 
üres szákkal hazatérnie! 

2016. december 31-ével lejár a 
Felső-Tisza (Tiszabecstől-Záho-
nyig) haszonbérleti szerződése is. 
Reményeink szerint ugyanolyan 
formában fog horgászkezelésbe 
kerülni, mint a többi nagy folyó 
szakasz országosan. Ha ez bekö-
vetkezik, megnyílhat a lehetősége 

annak, hogy az egész Sz-Sz-B. 
megyei szakasz egységesen a már 
korábban vázolt elveknek megfele-
lően legyen hasznosítva, beleértve 
a halállomány fejlesztését is és 
lehet, hogy már nincsen messze az 
az idő sem, amikor 1 db tiszai terü-
leti jegy birtokában lehet az egész 
megyében horgászni a Tiszán és 
vízrendszerén és nem kell majd a 
szakaszhatárokat figyelni! 

Szeretnénk arra is lehetőséget 
biztosítani, hogy a horgásztársak 
véleményt mondhassanak, pl.: a 
Tiszai Horgászrendről, ezért azt 
feltesszük a www.villantomagazin.
com című honlapunkra, ahol lehet 
majd véleményt mondani róla, 
amit természetesen megfontolunk 
és amennyiben egyezik a célja-
inkkal, akár már jövőre beépítésre 
kerülhet. 
Fesztóry Sándor, ügyvezető igazgató 

Második alkalommal tar-
tottuk meg a Horgász-

suli program részét képező 
Horgász ötpróba verseny 
megyei döntőjét a rakamazi 
Nagy-Morotván.

A versenyen kilenc település 
általános iskoláinak legjobb kis 
horgászai kiélezett küzdelem-
ben mérték össze tudásukat. Újra 
Rakamaz csapata nyerte a versenyt, 
de már jelentkeztek az új trónköve-
telők. Tiszabezdéd csapata csupán 
4 ponttal, míg Tiszavasvári csapata 
5 ponttal maradt le a helyi csapat-
tól, ami 164 pontnál csak minimá-
lis különbségnek számít. Külön 
elismerést érdemel Tiszabezdéd 
csapata, a diákok a halfogásban 
igen kiemelkedő eredményt értek 
el és így megszerezték az ezüstér-
met. Tiszavasvári csapata a célba 
dobásban szerzett győzelme és a 
többi versenyszámban elért tisz-
tes eredménye a bronzéremhez 
volt elegendő. Itt csak az a csa-
pat győzhetett, amelyik minden 

versenyszámban a legjobbak közé 
tudott kerülni, ezért külön elis-
merés illeti a Rakamazi Erzsébet 
Királyné Általános Iskola csapatát. 
Elméleti felkészültségben Mándok 
és Tiszadob csapata bizonyult a 
legjobbnak, míg a horgászkészség 
szerelésében Kocsord és Nyírtelek 
jeleskedett. Evezésben Levelek és 
Tiszalök csapata bebizonyította, 
hogy mennyire sokat jelent a gya-

korlás és az összeszokott csapat-
munka.

A megszerzett élményeken túl 
minden versenyző kapott emlék-
lapot, a győztesek érmet, oklevelet 
és hasznos ajándéktárgyat. A többi 
gyermek se ment haza üres kézzel, 
hiszen mindenki kapott egy hor-
gásztudást fejlesztő kiadványt, és 
valamilyen kisebb ajándéktárgyat. 
A versenyre felkészítő horgász-

egyesületi vezetők szintén elis-
merésben részesültek a csapatok 
felkészítéséért. 

Köszönet mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette a 
rendezvény megtartását. Külön 
köszönet Tiszabezdéd csapatának, 
mert felajánlotta a következő évi 
Horgász ötpróba verseny megtar-
tását.

Az Horgász-suli záró versenyé-
vel az élet nem áll meg, hiszen 
hamarosan beindulnak az iskolai 
horgász-szakkörök foglalkozásai, 
ahol elkezdjük a jövő kis horgásza-
inak és leendő nagy versenyzőinek 
a felkészítését. Felhívjuk a hor-
gászegyesületek figyelmét, hogy-
ha tetszik az a munka, amelyet a 
gyerekekért, a jövő horgászaiért, 
és a horgászat jövője érdekében 
végzünk, csatlakozzanak a Hor-
gász-suli programhoz!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

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

www.facebook.com/horgaszsuli

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságának kérésére,  június 29. 
és július 3. között hat magyar fiatal 
horgászt kísérhettem el egy két-
évente megrendezésre kerülő nem-
zetközi ifjúsági horgásztáborba, 
amelynek az idén a lengyelországi 
Poznan adott otthont. 

A lengyel szövetség kiváló szer-

vezőmunkájának köszönhetően 
a résztvevő öt ország (Ausztria, 
Franciaország, Csehország, Len-
gyelország és Magyarország) 
kilenc csapatának és 27 fiatal ver-
senyzőjének izgalmas és változatos 
programokban lehetett része. 

A három nap során horgászat, 
labdarúgás, casting és célba dobó 

versenyszámokban mérhették 
össze erejüket a 3 fős csapatok. 
Rögtön a legelső napon mindkét 
magyar csapatnak sikerült leten-
nie névjegyét lengyelföldön azzal, 
hogy toronymagasan győzedel-
meskedett a valódi horgásztudást 
igénylő parti horgászversenyen. 

Biri Imre

Elfogadott beszámolók
Sporthorgász Egyesületek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetségének 
elnöksége szeptember 30-án 
(péntek) 14,00 órakor tartotta 
ülését, a Vajai víztározónál.

Az elnökség meghallgatta és 
elfogadta ügyvezető igazgató 
beszámolóját a két ülés között vég-
zett munkáról és a hozzászólásokra 
adott válaszokat. Az elnökség meg-
hallgatta és elfogadta a Verseny 
Szakbizottság vezetőjének tájékoz-
tatóját a megrendezett egyesületi, 
megyei, nemzetközi versenyekről, 
valamint az OHCSB-én való sze-
replésről. Az elnökség meghallgat-

ta és elfogadta az Ifjúsági-Oktatási 
Szakbizottság vezetőjének beszá-
molóját a megyei, egyesületi és 
országos horgásztábor eseményei-
ről tapasztalatairól. 

Az elnökség elfogadta a szö-
vetség kezelésében lévő vizekre 
szóló 2017. évi területi jegyárakat. 
Az elnökségi ülés után horgász-
versenyre kerül sor, a házigazda 
vízkezelő jóvoltából, ahol az első 
helyet Szűcs Sándor, a másodikat 
Oláh Károly, a harmadikat Jakab 
János szerezte meg.
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A hivatalos állásfoglalás 
szerint a szakemberek 

a mintavételek és vizsgála-
tok alkalmával nem találtak 
szennyezésre utaló jeleket. 
Megállapították, hogy az 
érintett folyószakaszok köze-
lében lévő szennyvíztisztító 
telepek is üzemszerűen 
működnek, és hogy az ala-
csony vízállás miatt elszapo-
rodott algától barna, zavaros 
és habos a Tisza vize.

– Korábban is volt már ala-
csony vízállás, de akkor ilyen dol-
gokat nem tapasztaltam – mondta 
a Zsurkon élő Szabó Sándor, aki 
szenvedélyes horgász, 12 éves 
kora óta minden szabadidejét a 
Tiszán tölti.  – Förtelmes, ami az 
elmúlt hetekben a folyóval történt. 
A habzásnak mosószerszaga van. 

Azt mondják, szerves anyag úszik 
a vízzel. Miért nem habzik a barna 
algától a Bodrog, a Szamos, a Túr? 
Szerintem továbbra is valamelyik 
tisztítótelepről jön a szennyeződés 
a Tiszába. Vagy négy éve figyel-
tünk fel először az ilyen jellegű 
szennyeződésre, de akkor kisebb 
adagokban jött. A hajnali órák-
ban tapasztaltuk, vagyis az éjszaka 
engedhették a vízbe. Egy kívülál-
lónak talán fel sem tűnik, hogy mi 
úszik éppen a Tiszán, de aki nap 
mint nap itt van a folyón, az a leg-
kisebb változást is észreveszi.

Nem jön a hal

Balsán idilli kép fogadott min-
ket. Az őszi napfény gyémántként 
ragyogott a vízen, amelynek fel-
színét finoman fodrozta a szél. A 
Tisza vize ezen a szakaszon kifo-
gástalannak tűnik. 

– Látszólag tényleg az – mutatott 
körbe a komp sarkán állva Lénárt 
Ferenc révész –, a környékbeli 
horgászok szerint viszont valami 
nincs rendben a vízzel, mert ahogy 
mondják: nem jön a hal. Észrevet-
tem, hogy reggelre valami barnás 
anyag rakódik a komp oldalára, 
és méteres szélességben lebeg a 
szennyeződés körülötte is. Nem 
szép látvány, de meg sem közelíti 
azokat a képeket, amiket a tévében 
mutattak.  KM.

Zavaró algavirágzás

(Érvényes 2017.02.01-től)

Üdvözöljük a Tiszán és vízrend-
szerén! A vízterület tisztaságának 
és környezetének megóvása mind-
annyiunk érdeke! A horgászathoz 
ezúton kívánunk kedvező vízjárást, 
jó horgászidőt a horgászati hasz-
nosító, a Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz.-Sz.-B. megyei Közhasznú 
Szövetsége nevében! Hal és víz-
védelemmel kapcsolatos bejelenté-
seit a szövetség 42/411-372, illet-
ve a 30/62-72-882 telefonszámán 
vagy a szövetség e-mail címére: 
szabolcs.megyeihorgasz-sz@t-
online.hu teheti meg. 

Az engedélyen szereplő halgaz-
dálkodási vízterületeken horgászati 
tevékenységet folytatni a Horgá-
szat Általános Szabályai alapján és 
az attól eltérő alábbi rendelkezések 
szerint lehet:

Horgászni csak mások zavarása, 
a folyó és vízrendszere földművei-
nek, műtárgyainak, építményeinek 
megrongálása, vagy megbontása 

nélkül lehet. Szemetelni, illetve 
szemetes helyen a horgászatot 
megkezdeni, vagy horgászni tilos! 
A szemetes helyen horgászótól a 
területi engedély bevonásra kerül-
het. A horgász köteles a horgászat 
befejeztével a szemetet magával 
vinni! 

A horgász a horgászhelyet kor-
látozott látási viszonyok és az 
éjszaki horgászat esetén köteles jó 
láthatóan megvilágítani, az ellen-
őrzést lehetővé tenni, valamint 
a horgász köteles magát a halőr 
intézkedésének alávetni, utasítása-
inak, megfelelően eljárni, felszólí-
tásának eleget tenni. A horgászatra 
vonatkozó szabályok megsértése 
halgazdálkodási hatósági eljárást, 
büntető vagy szabálysértési, illet-
ve egyéb eljárást is vonhat maga 
után. A hal fogásával, gyűjtésével 
összefüggő jogszabálysértés ész-
lelése alkalmával a halőr az állami 
horgászjegyet, valamint a területi 
engedélyt is visszatarthatja!

Kifogható halmennyiségek: Fel-

nőtt horgász naponta: a méret- és 
darabszám korlátozással védett 
(nemes hal) halfajokból fajonként 
legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 
db-ot, az egyéb (méret-és darab-
szám korlátozással nem védett, de 
a 133/2013 (XII. 29.) VM ren-
delet 28.§ 2. bekezdésében sze-
replő horgászható) halfajokból 
max. 10 kg-ot foghat. Az éves 
elvihető mennyiség: max. 100 db 
nemes hal. A kedvezményes terü-
leti engedéllyel rendelkező horgász 
naponta: a méret- és darabszám 
korlátozással védett (nemes hal) 
halfajokból legfeljebb 2 db-ot, 
összesen 3 db-ot, az egyéb (méret-
és darabszám korlátozással nem 
védett, de a 133/2013 (XII. 29.) 
VM rendelet 28.§ 2. bekezdésében 
szereplő horgászható) halfajokból, 
max. 7 kg-ot foghat. Az éves elvi-
hető halmennyiség: 70 db nemes 
hal. Gyermek horgász: 1 db nemes 
halat, max. 5 kg egyéb halat fog-
hat, az éves elvihető mennyiség: 
50 db nemes hal! 

A Tisza folyón és vízrendszerén 
eseti jelleggel haljelölési tevékeny-
séget is végez a Horgász Szövet-
ség. A haljelölés a halgazdálko-
dási munkát segíti. Jelölt halról a 
jelet akkor szabad levenni, ha az a 
kifogható méretet eléri! 

A haljelet, a kifogásának helyét, 
idejét, a hal tömegét, testhosszát, 
magasságát, valamint a horgász 
nevét és lakcímét tartalmazó fel-
jegyezést kérjük postán a Megyei 
Horgász Szövetségnek (4400 
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. 
fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr 
részére átadni. Méreten aluli hal 
esetében csak a megjelölt adatokat 
kel feljegyezni, a jelet nem sza-
bad eltávolítani! A haljelet bekül-
dők, illetve az adatot szolgáltatók 
tárgyjutalomban részesülnek (200 
m horgász-zsinór, vagy wobbler), 
évvégén pedig értékes tárgynyere-
mények kerülnek kisorsolásra!

Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közhasznú Szövetsége

Tisza és vízrendszere horgászrendje 

Felső – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatósága – Nyíregyháza

Fesztóry Sándor ügyvezető igazgató úr részére
Igazgatóságunkhoz. 2016. augusztus 5-én eljuttatott, 143/2016. ügy-

iratszámú levelében, megküldte tájékoztatás kérését a vásárosnaményi 
szennyvíztisztító telep nem megfelelő működéséről hallott informáci-
ókkal kapcsolatosan, miszerint „több ezer köbméter tisztítatlan, vagy 
részben tisztított szennyvíz került a Tiszába”.

A dokumentum vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a 
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint az ügyben a Sz.-Sz.-B. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult eljárni, így az ügyet a mai 
napon továbbítjuk a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság felé. Mindemellett tájékoztatjuk, hogy 2016. június 26-án érkezett 
lakossági bejelentés Igazgatóságunk részére, miszerint nagy mennyisé-
gű tisztítatlan szennyvíz bevezetése történt a Tiszába (681.900 fkm) a 
vásárosnaményi szennyvíztisztító telepről.

Tájékoztattuk ez ügyben a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot, mely tudomásunk szerint korábban kötelezést adott ki 
a szennyvíztisztító telep működésének helyreállítására. Ezt követően 
a Tisza folyó érintett szakaszát gátőrünk folyamatosan figyelemmel 
kísérte, jelentése szerint a víz minőségében jelentős romlás volt tapasz-
talható.

2016. június 27-én, a helyszíni szemlét követően megállapítást nyert, 
hogy a vásárosnaményi szennyvíztisztító telep befogadóba kibocsátott 
szennyvize szennyezést okoz. A szennyezés tényének megállapítása 
érdekében laborvizsgálatok elvégzése vált szükségessé.

A Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősítése 
alapján 2016. június 27-én 15 óra 00 perctől II. fokú vízminőség-
védelmi készültség elrendelésére került sor. 2016. június 29-én nem 
volt tapasztalható vízminőség romlás a Tisza folyó érintett szakszán. 
Az elrendelt II. fokú vízminőség-védelmi készültséget fenntartottuk 
egészen a laboratóriumi vizsgálati eredmények megérkezéséig. A hét 
hátralévő részében a figyelőszolgálat semmilyen rendellenességet, 
vízminőség romlást nem tapasztalt, a vásárosnaményi szennyvíztisztító 
telep által kibocsátott szennyvíz további szennyezést nem okozott.

A készültséget a Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
javaslatára 2016. július 4-én 15 óra 30 perctől megszüntettük.

Nyíregyháza, 2016. augusztus 9.

ra került a nagyon szép tiszalöki 
tanösvény. Sok előadást hallhattak 
a gyerekek a vízpart élővilágáról, 
a Tisza és a holtág kialakulásá-
ról, szabályozásáról, környezetünk 
védelméről. Természetesen itt sem 
maradt el a horgászverseny, volt 
tábortűz, szalonnasütés, igazi tábor 
hangulat. 

tiszavirág Horgász Egyesület 
tiszadob

Az egyesület jó kapcsolatot ápol 
a Tiszadobi Széchenyi István Álta-
lános Iskolával, így egész évben 
heti rendszerességgel tartottak az 
iskolában szakköröket. A nyári 
kétnapos napközi tábor mintegy 
ennek a sorozatnak a záró akkordja 
volt. Júliusban került megrende-
zésre 18 fő gyerek részvételével. 
Első nap elméleti oktatást kaptak a 
gyerekek, ezt követően egy teszt-
lap kitöltésével adhattak számot 
az elsajátított anyagról. Itt is volt 
célba dobás és szerelés is. Második 
nap a Falusi Tisza és a Darab Tisza 
keresztgátján került sor a horgász-
versenyre. A tábor elérte célját, a 
gyerek megismerkedhettek a hor-
gászsport gyakorlását megalapozó 
ismeretekkel (jogszabályi háttér, 
alapvető elméleti és gyakorlati 
tudnivalók) majd a megszerzett 
tudás alkalmazásával a horgász-
sportot a gyakorlatban is etikus 
módon alkalmazhatják. A szövet-
ség halőrei is megosztották tapasz-
talataikat, okították a gyerekeket. 
Az étkezésben természetesen nem 
maradhatott el a halászlé sem. 

Összegezve: 
Megyénkben 11 egyesület ren-

dezett 10 helyszínen 2016-ban hor-

gásztábort 226 fő gyermek részére. 
Ha ezt a számot nézzük én ezt 
sikeresnek könyvelem el. 

A táborokban kiemelt jelentő-
sége volt a természet védelmé-
re, tiszteletére való nevelésnek, 
és természetesen a sporthorgászat 
alapismereteinek, írott, íratlan sza-
bályainak, jogszabályainak megis-
mertetése. A különböző horgászati 
módszerek és horgászat elsajátí-
tása. A rendezvények mindegyike 
horgászversennyel zárult. A szer-
vezők több helyszínen biztosítot-
tak felszerelések, a napközisben is 
étkezést, a bentlakásos táborokban 
teljes ellátást.

Mindenképp megemlítem név 
szerint is azokat, akik hozzájárul-
tak a táborok sikeréhez.

Így a
 Sporthorgász Egyesületek  ●●

Sz.-Sz.-B.-Megyei Szövetsége
�Magyar�Pergetőhorgászok�Egye-●●

sülete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos-és ●●

Zarándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold Kereskedelmi ●●

Zrt.
 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal�segítették�a�sikeres�
táboroztatást.

A megyei táborokon kívül 
megrendezték az országos 
horgásztábort is.

A MOHOSZ is megrendezte szo-
kásos évi Országos Ifjúsági Hor-
gásztáborát Gödöllőn, a Carplove 
Horgász és Pihenőparkban augusz-
tus 7-13 között. A megyénket két 
gyerek képviselte, holott 3-4 hely-
re volt lehetőségünk. 

Elszomorító, hogy egy ingyenes 
országos táborba nem tudunk 4 
fiatalt elküldeni. Még csak az uta-
zást sem kellett volna fizetni, mert 
Biri Imre, szakbizottságunk tagja 
is részt vett ezen a táboron, mint 
segítő, és vele le lehetett volna 
utazni. 

Dankó Róbert és Balogh Zoltán, 
a rakamazi Cormorán STE. ifi hor-
gászai vettek részt végül is ezen a 
táboron, mely nagyon színvonalas 
volt, rengeteg programmal színe-
sítve, a gyerekek horgászismere-
teinek bővítéséről neves szakem-
berek gondoskodtak, de a horgász-
versenyek és a horgász- négytusa 
versenyszámai a gyakorlatban is 
próbára tették az ifjú horgászokat. 

A rendezvényen bemutatkozott 
a Horgász-suli program Horgász 
ötpróba versenye is, evezéssel szí-
nesítve a tábor életét.

Végezetül a bizottságunk nevé-
ben szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak a szerve-
zőknek, lebonyolítóknak, segítő-
inknek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy 226 gyerek és ifjú felejthetet-
len élményekkel, és tudással gaz-
dagodhatott a nyár folyamán.

Oláh Károly
Ifjúság-Oktatási Szakbizottság 

elnöke

tlen élményekkel és tudással gazdagodhatott
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Oxigénhiány lett a végzetük

Csalihalfogó varsa

Megújul a víztározó

Rekordszámú turista hor-
gászjegyet váltottak ki idén

Élettelen kárászok és tör-
peharcsák a sóstói csóna-

kázótóban.

Több telefonhívás, jelzés érke-
zett a Kelet-Magyarország szer-
kesztőségébe, mindannyiójukat a 
csónakázótó állaga aggasztotta. 
Kiderült, hogy nyitott kapukat 
döngetünk, az illetékesek nemcsak 
tudnak a halpusztulásról, hanem 
tesznek is a jobb helyzetért.

AMMóniuM SzABAdult fEl
– A kisebb méretű kárászok 

és törpeharcsák csekély mértékű 
pusztulását körülbelül két hete 
észleltük a part menti sekélyebb 
részeknél. Azonnal felvettük a kap-
csolatot a helyi horgászegyesület-
tel – említette Podlovics Lajos, 
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értéke-
sítési vezetője. – Megkeresésün-
ket követően dr. Isaák László, a 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdői 
Horgász Egyesület elnöke és 
Fesztóry Sándor, a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetségének ügyvezető igazgatója 
a helyszínen méréseket végeztek, 
és megállapították, hogy a tóban 
enyhe algásodás és hőmérséklet-
emelkedés tapasztalható. Mind-
emellett a légköri nyomás csök-
kenése miatt a víz felső rétegéből 
oldott oxigén távozott, illetve az 
iszapból a benne található elhalt 
növények természetes bomlásával 

ammónium szabadult fel. A fel-
ső vízréteg Ph-értéke a normális 
értékhez képest pozitív irányban 
változott meg. Ezek a jelenségek 
együttesen váltották ki azt, hogy 
a part mentén, a sekély részeken 
tartózkodó, kisebb testű halak nem 
jutottak elég oxigénhez, ez okozta 
a pusztulásukat.

ÖtvEn Kiló KlóRMéSz
– A vizsgálatokat követően tár-

saságunk a friss víz beeresztésé-
vel azonnal elkezdte csökkente-
ni a tó hőmérsékletét, emellett a 
horgászegyesület szakemberei 50 
kilogramm klórmeszet szórtak a tó 
vízébe, hogy elősegítsék a folya-
matok semlegesítését. Miközben a 
szakemberek további vizsgálatokat 
végeznek, a helyzet normalizáló-
dásának végéig folyamatos a friss 
víz utánpótlása és az oxigénnel 
dúsítás.  Ladányi TóTh Lajos

(MegjeLenT a KeLeT-Magyarországban)

Kizárólag halászjegy vagy 
halászati engedély birto-

kában használható a csali-
halfogó varsa

Csalihalfogó varsát talált egy 
stéghez kötve legutóbbi ellenőrzé-
se alkalmával a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Álla-
mi Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A 
hatóság szeretné felhívni a horgá-
szok figyelmét, hogy bár az eszköz 
számos horgászboltban kapható, 
halászeszköznek minősül és kizá-
rólag halászjegy, vagy halászati 
engedély birtokában használható. 

Engedély nélküli alkalmazása 
minimum százezer forintos bír-

sággal jár. Ha egy horgász csali-
halfogó varsát használ, az jogo-
sulatlan halászatnak minősül, ami 
– az eszköz lefoglalása mellett – 
minimum százezer forintos halvé-
delmi bírsággal és a horgászjegy 
váltásától való legalább egy éves 
eltiltással jár.

Császárszállás-Oláhréti víz-
tározó vízminőségével az 

utóbbi időben  –  mint ahogy 
azt a horgászok is észreve-
hették – adódtak bizonyos 
problémák, melyek első-
sorban a tó elöregedésére 
vezethetőek vissza. 

A vízminőség javítása érdeké-
ben időszerűvé vált a tó részle-
ges kotrása is, mely munkálatokra 

várhatóan ez év őszén kerül majd 
sor. Ezzel egy időben megtörténik 
a halállomány szelektáló halásza-
tára is, mely elsősorban a nagy-
testű busákat érinti. A Felső Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság által 
elvégzett beruházás nemcsak a tó 
állapotának a javítását szolgálja 
majd, hanem sor kerül a környezet 
rendezésére is, megépülhet a már 
régóta várt tóparti sétány is.

Elnökség

Töretlen a turista állami hor-
gászjegy népszerűsége. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) speciális, 90 napos hor-
gászjegyét augusztus végéig több 
mint 6400-an váltották ki, már most 
meghaladva ezzel a tavalyi egész 
éves igénylések számát. Az online 
megszerezhető engedély kiváló 
lehetőség a hobbi pecások, vala-
mint a horgászattal még csak most 
ismerkedők számára.

A turista állami horgászjegy 
kiváltásához a horgászoknak a 
https://tuhir.nebih.gov.hu/ oldalon 
kell regisztrálniuk, majd sikeresen 
kitölteniük egy halfaj és alapve-
tő jogszabályi ismeretekből álló 
tesztet. Az ehhez szükséges tan-
anyag elérhető a TUHIR oldalán. 
Igénylés előtt a rendszer ellenőrzi, 
hogy az igénylő nincs-e eltiltva a 
horgászjegyváltás lehetőségétől. A 
jegy díja bankkártyás tranzakcióval 

egyenlíthető ki. Ezt követen pár 
percen belül e-mail-ben megérke-
zik a turista állami horgászjegy, a 
fogási napló, valamint a díjfizetési 
bizonylat.

A jegy 90 napig érvényes és egy 
horgászbottal (1 bot max. 3 horog-
gal + 1 db max. 1 négyzetméteres 
csalihalfogó emelőháló) való horgá-
szatra nyújt lehetőséget.  A horgász-
jegy érvényességének induló napja 
előre beállítható a rendszerben. Az 
érvényesség kezdetéről, valamint 
annak lejártáról a program automa-
tikusan emlékeztetőt küld.

Fontos, hogy a turista állami 
horgászjegy mellé is kell területi 
jegyet váltani. Az e nélküli történő 
horgászás ugyanis jogosulatlan hor-
gászatnak minősül, ami – a turista 
állami horgászjegy bevonásán túl 
– halvédelmi bírság kiszabásával 
is jár.

Földművelésügyi Igazgatóság

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állami Hal-
őri Szolgálata (ÁHSZ) tagjai az 
ölbői kavicsbányatónál horgá-
szókat ellenőrizték szeptember 
9-én. Az akció során az egyik 
horgász az állami horgászjegyet 
és területi jegyet bemutatta, a 
személyazonosságát igazoló iga-
zolvány azonban nem volt nála. 
Ez már önmagában is szabályta-
lan, hiszen a halfogásra jogosí-
tó okmányok csak ezzel együtt 
érvényesek. A helyzet tisztázása 
érdekében a halőrök – az elő-
írásoknak megfelelően – rendőri 

segítséget kértek. Így derült ki, 
hogy a pecás valójában másvala-
ki horgászjegyét használva hor-
gászott, amivel jogosulatlan hor-
gászatot követett el. A rendőrség 
az érintettet előállította, valamint 
közokirat hamisítás bűncselek-
ményének alapos gyanúja miatt 
eljárást kezdeményezett ellene és 
feljelentést tett. Ha a más nevé-
re kiállított halfogásra jogosító 
okmánnyal horgászik valaki, 
azzal nem csak szabályt szeg, 
hanem bűncselekményt követ el, 
ami akár két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is büntethető.

Más horgászjegyével  
horgászni bűncselekmény
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Sétányfelújítás és építés 
Bujtoson

Folytatódnak a sétányfelújítási- 
és építési munkák a Bujtosi tónál. 
A NyírVV Nonprofit Kft. az idei 
évben közel 270 méteren új tóparti 
utat épít, és 180 méteren a már meg-
lévő sétányt állítja helyre. A mun-
kálatok során kicserélik a szegély-
köveket, tehertartó alapozó réteget 
készítenek és vörössalakkal fedik 
az összesen 450 méteres szakaszt. 
Az építési és helyreállítási munkák 
közel 4 millió forintba kerülnek. 

Az újabb sétányrészlet kialakításá-
nak az a célja, hogy néhány éven 
belül mind a gyalogosok, mind a 
kerékpárosok számára körbejárható 
legyen a tó.

tisztelt Horgászok! 
Jogosulatlan halászattal, horgászattal, továbbá az állami halőri 
szolgálat feladatvégzését érintő bejelentésüket az alábbi e-mail 
címen tehetik meg: allamihalor@nebih.gov.hu
A bejelentéshez az alábbi adatok megadását kérjük:
Megye, település, vízterület (lehetőség szerint pontos, víztérkód) 
megnevezése
Bejelentő neve (nem kötelező)
Címe (nem kötelező)
Elérhetősége (telefon, e-mail cím) (nem kötelező)
Bejelentett adatok megadása (ki, hol, mikor, mit?) 

Ilyen rekord nagyságú pontyok 
is vannak a tóban

2017. évi jegyárak
Megnevezés 2017. évi jegyár ft 
Császárszállás: felnőtt éves 30.000 Ft

 felnőtt éves éjjel- nappal 40.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel 25.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel (É-N) 33.000 Ft

 felnőtt napi 2.000 Ft

 felnőtt éjszakai 3.000 Ft

 felnőtt heti 10.000 Ft

 ifjúsági éves 15.000 Ft

 ifjúsági napi 1.000 Ft

 ifjúsági heti 5.000 Ft

Oláhréti tápcsatorna: felnőtt éves 6.000 Ft

 felnőtt napi 600 Ft

Halásztanyai csatorna:  felnőtt éves 5.000 Ft

 felnőtt napi 600 Ft

 ifjúsági éves 3.000 Ft

 ifjúsági napi 500 Ft

Megyei Gyerekjegy 3.000 Ft
Megyei Gyerek napijegy: (eddig nem volt) 400 Ft

Tiszai Felnőtt éves 18.000 Ft

felnőtt éves 65 év felett, 2 horgász-készséggel 14.000 Ft

 felnőtt napi 1.000 Ft

 ifjúsági éves 10.000 Ft

rekreációs halász területi éves jegy (3 db szélvarsa) 33.000 Ft

(16 m2-nél nem nagyobb emelő hálós) 25.000 Ft

Tunyogmatolcs Felnőtt éves 30.000 Ft

felnőtt éves 63 év felett, 2 horgász-készséggel 23.000 Ft

 felnőtt napi 2.000 Ft

 kombinált felnőtt napi 2.500 Ft

 felnőtt heti 9.000 Ft

 ifjúsági éves/63 év feletti, 1 bot 12.000 Ft

 ifjúsági napi 1.000 Ft

Keleti övcsatorna (Vájás) halász területi éves 20.000 Ft

 felnőtt éves 3.000 Ft

 ifjúsági éves 2.000 Ft

 felnőtt napi 400 Ft

Mátyusi Rózsás holtág: felnőtt éves 5.000 Ft

Keleti főcsatorna Felnőtt éves: (csak partról) 15.000 Ft

 Felnőtt éves (part+csónak)   18.000 Ft

felnőtt éves  63 év felett, 2 horgász-készséggel, csak 
partról 12.000 Ft

felnőtt éves  63 év felett, 2 horgász-készséggel, 
part+csónak 15.000 Ft

Felnőtt napi: 2.000 Ft

Felnőtt napi kombinált: 2.500 Ft

Felnőtt heti: 9.000 Ft

Ifjúsági éves/63 év felett csak partról: (1 botra) 8.000 Ft

Ifjúsági napi: 800 Ft

Ifjúsági heti: 4.000 Ft

A Nyírbátori Széna-réti horgász-
tavon megrendezett Egyesületi 
Tisztségviselők Csapatversenyét 

a Rakamazi Cormorán STE ver-
senyzői (két szektor első és egy 
szektor második helyezéssel) fölé-
nyesen megnyerték. A csapat tag-
jai: Borbély Mihály; Biri Imre; 
Borbély Sándor. A csapatvezető: 
Nagy Péter. Ezzel az eredmény-
nyel a kupa és az érmek mellett a 
jövő évi verseny rendezési jogát 
is megkaptuk. Köszönet a Vasas 
Horgász Egyesületnek a verseny 
kitűnő megszervezéséért, és az iga-
zán finom ebédért! Biri Imre

A rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédelmi Egyesü-
let immár 14. alkalommal rendezte 
meg horgászversenyét a Jonagold 
Almafesztivál részeként. Az előző 
napi haltelepítés is jó fogást ígért. 
Sajnos, nem így történt. Amíg a 
gyerekek, akik 3–4 méteres spicc-
botokat és nagyon finom szereléket 
használtak, szinte az első perctől 

fogták a sneciket és a naphalakat, 
addig a fenekező módszert válasz-
tó felnőtteknél a verseny felénél 
még kapást sem sikerült elérni. 

Eredmények: Gyermekek: I. 
Stomp Levente, II. Dankó Bence, 
III. Balogh Zsófia. 

Felnőttek: I. Papp Csaba, II. 
Ladányi Zoltán, III. Oláh Krisztián 
Tibor.

Tisztségviselők bizonyítottak

A sneci volt a nyerő
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Pontytelepítések. Az üzem-
tervi, horogérett (III nyaras) pontytelepí-
tést hajtotta végre a a megyei horgászszö-
vetség a kezelésükben lévő Tunyogmatolcsi 
Holt-Szamosba, a Császárszállás-Oláhréti 
I. sz víztározóba, valamint a Keleti-fő-
csatornába augusztus 17-18-án. Szintén 
horogérett (III nyaras) pontyokat telepí-
tett a a szövetség a Tunyogmatolcsi Holt-
Szamosba és a Császárszállás-Oláhrét I. 
sz. víztározóba szeptember 27-én. 

2017. évi 
jegyárak

Sporthorgász Egyesületek 
Szabo lcs -Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének elnök-
sége szeptember 30-án tar-
totta ülését, ahol az elnökség 
elfogadta a szövetség kezelé-
sében lévő vizekre szóló 2017. 
évi területi jegyárakat. 

Részletes ismertető  
lapunk 11. oldalán.

RekoRdfogások

KiMAgASló 
EREdMény. 
Az Országos Horgász 
Csapat Bajnokságra 
(az OHCSB-re), melyet 
a szegedi Maty-ér eve-
zős-pályáján tartottak 
július 16-17-én 20 szö-
vetség nevezte be válo-
gatottját. A két ver-
senynapot összegezve 
az negyedik helyen 
végzett megyei csapa-
tunk, három ponttal 
lemaradva a dobogó 
harmadik és öt pontra 
a második helyről./5.

Közös az öröm a barátokkal. A székelyi Őzetanya 
bojlis tavában fogta ezt a pontyot a közelmúltban a vajai Tóthfalusi 
János.

Pazonyi ponty. Herceg 
Evelin és Vártás Dávid a Pazonyi 
Horgásztanya vizében fogta ezt 
a pontyot.

Amur és süllő.
Jakab Béla, a Kraszna HE tagja fogta 
a Kirva laposon ezt az amurt, mely 1 m 
hosszú és 10 kg-os volt. Több kiroha-
nás után Gergely Tamás horgásztárs 
segítségével került szákba a hal.
A csali házi főzésű kukorica volt, 
melyre a hal határozott kapással 
jelentkezett. A tóból a közelmúltban 
már horogra került 1 db 75 cm-es 6 kg 
súlyú süllő is, (sajnos kép nem készült 
a halról), Tárkányi István horgásztárs 
a pontyoknak felkínált techno pufijára  
                            kapott.

Tokaji tükrös.
Tikkasztó melegben 
július 24-én, a tokaji 
Kovács-tóban akasztot-
ta Czidor Tibor  
ezt a szép tükröst.

Szép pikkelyes. Tilk József a Pazonyi Horgásztanya vizében 
zsákmányolta ezt a szép pikkelyest.

Csokis-májas boj-
li val. Varga János Péter, a 
Dolgozók Sport HE tagja szep-
tember 13-án 3.00-kor – az 
egyesület kezelésében lévő 
nagylaposban – fogta ezt a 17,2 
kg-os pontyot.

Vissza a tóba. Június 
11-én 17.30-kor kapott ananá-
szos pop up-ra ez a 7.7-kg ponty 
Szalanics Csaba nyírteleki hor-
gásznak, amit épségben vissza-
engedett.

Fenekezős szere-
léssel. A Nyírkércsen élő 9 
éves Paczári Zsolt a nyírjákói 1-es 
tavon horgászott, s a horgára egy 
2,5 kg-os ponty akadt.

Tokhal akadt a 
horogra. 
Fiola Gergő a közelmúltban a 
nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya 
tavában fogta ezt a tokhalat, amit 
a helyi horgászrendnek megfelelően 
vissza is engedett a vízbe.

Finoman kapott. A 
Dolgozók Sport HE Kisvárda tagja, 
Bulitka Szabolcs augusztus 1-jén 
23.00 órakor – Nagylaposban – 
fogta ezt a 19,2 kg-os amurt, ami 
finom kapással egy 20 mm-es 
csokis bojlit vett fel.

Horgász 
ötpróba. 
Szeptember 30-án 
második alkalom-
mal tartottuk meg 
a Horgász-suli 
program részét 
képező Horgász 
ötpróba verseny 
megyei döntőjét 
a rakamazi Nagy-
Morotván./10.

Megyei 
egyéni 
bajnok-
ság 
Az idén június 
5-én a rakamazi 
Nagy-Morotva 
adott otthont a 
megyei egyéni 
bajnokságnak./6.

Sikeres 
táborok.
Megyénkben 
2016-ban 11 egye-
sület rendezett 
10 helyszínen 
horgásztábort 
226 gyermek 
részére./8.

Nem lehet
elég korán
kezdeni

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A Tel.: 42/506-982 Fax: 42/506-987
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel.: 42/290-010 Fax: 42/290-077
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel.: 42/563-230 Fax: 42/563-228
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. E. u. 30. Tel.: 44/500-278 Fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185 Fax: 44/510-186
4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Tel.: 45/506-033 Fax: 45/506-034

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TÖBB MINT BANK

Őshonos halak a Tiszába
Mint mindenki előtt már ismert, 

ez év május 1-től a Záhonytól – 
Tiszadobig terjedő Tisza szakasz 
halgazdálkodási jogát a MOHOSZ-
on keresztül a Megyei Horgász Szö-
vetség kapta meg, Alhaszonbérleti 
szerződéssel, 15 évre 2030. decem-
ber 31-ig. Fontos eleme a szer-
ződésnek, ami a horgászokat is 
pozitívan érinti, hogy a kiinduló 
állapothoz, 2015. évhez képest 5 
éven belül 30%-al kell növelnünk a 
telepítendő halmennyiséget. (2016 

+ 10%; 2017-2020-ig évi + 5-5%) 
Ezen felül vállaltuk olyan őshonos 
halfajok telepítését is, ami komoly 
anyagi terheket ró a Szövetségre 
ugyan, de az elmúlt évtizedben 
nem került belőle visszapótlásra. 
Ilyen pl.: a kecsege, ami jelenleg 
nem horgászható halfaj, de mivel 
idén már 10 ezer darab kihelyezés-
re került, ezért 2017-től szeretnénk 
visszaállítani a halfaj horgászatá-
nak lehetőségét napi 1 db-os kifog-
ható kvóta mellett./3.

Szélviharban. 
Gergely Gábor nyírbátori horgász 
a Verba Tanyán szélviharban fog-
ta ezt a szép halat!

Fo
tó

: G
y

eb
N

á
r

 IS
t

v
á

N


