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Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 

2015. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Közhasznú Szövetsége 
számára ajánlották fel.

A befolyt 147.420 Ft-ból kör-
nyezetvédelmi tevékenységünk 
egy részét, továbbá a Horgász-
Suli programunk keretében zaj-
ló események és a horgásznap-
tár költségeit egészítettük ki.

1%-os felajánlásukat  
a jövőben is köszönettel 

vesszük. 
Adószámunk: 19207119-1-15

RekoRdfogások

HorgáSzok FigyElEM!

Beszámolók, feladatok megbeszélése. A 
megyei horgász szövetség december 16-án tartotta évi utolsó elnök-
ségi ülését, melynek kiemelt napirendi pontjai a beszámolókon túl a 
jövő évi jegyárak meghatározása, a 2017. évi munkaterv elfogadása, 
és a feladatok megbeszélése volt. 

A fogási napló leadása

Egy kézben egyesíteni a szőke folyót 

Kedves Horgásztársak!

Újból eltelt egy év, 
megint közeledik a 

fogási napló leadásának 
határideje, illetve az új 
megnevezés szerint az 
állami horgászjegy és fogási 
napló leadásának határideje, 
ami 2017. február 28. 

A hideg napokon, amikor nem 
nagyon akarózik kimenni horgász-
ni (persze tudom, hogy van olyan 
horgász, akinél nem lehet olyan 
hideg, hogy ő ne akarjon pecázni 
menni), szánjunk rá egy kis időt, 
és összesítsük a naplóban szerep-

lő éves fogási adatokat vízterüle-
tenként és halfajonként, valamint 
adjuk össze a horgászattal eltöltött 
napok számát is. 

A fogási naplót a váltás helyén 
vagy ahol a következő évi állami 
horgászjegyet kiváltani szeretnénk, 
ott kell leadni. Az átvételről az 
egyesület igazolást ad ki, abban az 
esetben, ha a jövő évi állami jegyet 
nem ott szeretnénk megújítani. 

A fogási naplóba a hal becsült 
testtömeg adatait 0,5 kg pontosság-
gal kell beírni! A napi darabszám-
korlátozás alá tartozó halfajok test-
tömeg adatait egyedenként, a fogás 
időpontjának (óra, perc) feltünteté-
sével kell rögzíteni!

Tisztelt Horgásztársak!
Ismét elrepült egy esztendő és 

így év vége felé helye van vissza-
gondolni kicsit az elmúlt év – hor-
gászszemmel nézve – legfontosabb 
eseményeire. Azt hiszem, elmond-
hatom mindannyiunk nevében, 
hogy ennek az évnek a legfontosabb 
eseménye a nagy természetes vizek 
horgászkezelésbe kerülése volt. 
Nekem személy szerint régi álmom 
válhatott valóra, amikor ez év máju-
sában Budapesten az egyik aláírója 
lehettem a Tisza megyebeli alsó 
szakaszára szóló Alhaszonbérleti 
szerződésnek, és talán teljesülhet 
egy még régebbi álmom is a Fel-
ső-Tiszával kapcsolatban, jövő év 
január 1-jétől egy kézben egyesíteni 
a szőke folyót! 

Nagy feladat 
Nagy feladat és még nagyobb 

felelősség vár ránk. A természetes 
vizek horgászkezelésbe vételével azt 
is be kell bizonyítanunk, hogy a hor-
gásztársadalom jó gazdája tud lenni 
a természetes vizeknek és megbe-
csüli, meghálálja a kapott bizalmat. 
Az elkövetkezendő 5 évben mini-
mum 30%-kal szeretnénk növelni 
a telepítendő hal mennyiségét, a 
felső-tiszai szakasszal kiegészülve 
kétszer annyi halőr fog szolgálatot 
teljesíteni a vizeken, mint korábban, 
és olyan halfajok telepítését, illet-

ve horgászatának engedélyeztetését 
is megkezdtük, amely ritkán látott 
vendég lett napjainkra a folyóban, 
gondolok itt a kecsegére. 

Új kihívások
Mára megyei szövetségünk nem-

csak a megye, hanem az ország 
egyik legnagyobb vízhasznosító-
jává vált, több mint 4.500 hektár 
vízterület kerül lassan a kezelé-
sünkbe. Az új kihívásokhoz a szö-
vetségi iroda szintjén is alkalmaz-
kodni kell, így a kor igényeinek 
megfelelően fogjuk átszervezni a 
központi irodát, korszerűsítve és 
hatékonyabbá téve az ügyfélfoga-
dást, a partnereink kiszolgálását. 
Ez nemcsak létszámbővítést von 
maga után, hanem jövőre megnö-
velt nyitvatartási idővel, sőt hétvé-

gi nyitva tartással is várjuk majd a 
horgászokat.

A horgászok érdekeit kiszolgálni
Tisztelt horgászok, partnereink! 

Tudom, hogy az elvégzett munka 
még nem ért véget, minden rend-
szert lehet tökéletesíteni, jobbá tenni 
és azzal is tisztában vagyok, hogy 
az átlag horgász számára nem az a 
legfontosabb, hogy a horgász egye-
sülete hány hektáron gazdálkodik, 
hanem az, hogy mennyibe kerül a 
horgászengedély. Ezen a téren is a 
fejlesztések és a kiadások ellenére is 
megpróbáljuk maximálisan a horgá-
szok érdekeit kiszolgálni, vagyis a 
területi engedélyek nem drágulnak. 
Minimális mértékben évi ötszáz-öt-
száz forinttal nő a szövetségi hozzá-
járulás mértéke, illetve az egyesületi 
tagdíj a MOHOSZ Választmányá-
nak döntése alapján. Tudom, hogy 
van, akinek ez a minimális drágulás 
is bosszantó, vagy akár nagy érvágás 
is lehet, de arra kérem a Tisztelt Hor-
gász társakat, hogy a nemes célok 
érdekében fogadják el ezt a minimá-
lis változtatást és járuljanak hozzá 
közös céljaink megvalósításához! 

A fenti gondolatok jegyében 
kívánok mindenkinek Áldott Kará-
csonyi Ünnepeket és halfogásban, 
valamint horgász sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet!

Virág Imre, elnök 

A Tisza, az örök megújuló, 
kiismerhetetlen folyó

Ezúton szeretnénk megköszönni 
és Boldog Új Évet kívánni a 

Földművelésügyi Minisztérium, 
azon belül a Nébih és a Horgászati 

és Halgazdálkodási Főosztály, a 
Megyei Kormányhivatal minden 

dolgozójának az egész éves 
munkáját, horgász-barát, segítő 

hozzáállását!
Üdvözlettel: 

Fesztóry Sándor

Nem csak írnak róla. A Russmedia Kft. dolgozóinak 
versenyét Kormány Zoltán, a technikai részleg munkatársa nyerte a 
Székely-őzetanyai halnevelő tavon

Kapitális
keszeg.

4,95 kilogrammos 
dévérkeszeget fogott 
a Tiszában még ápri-

lisban a demecseri 
Nagy Miklós 

Karácsonyi hangulat. Befagytak a tavak, leesett az 
első hó, de a rakamazi horgász szakkör kisdiákjai mégis visszavarázsol-
ták a nyarat, a horgászat csodálatos világát. Életük első akváriumának 
elkészítésével átélhették az alkotás, az ajándékkészítés élményét és 
a család is büszke lehet fiatal csemetéjükre. Igazán szépek lettek az 
akváriumok és az apró műanyag halacskák mozgatásával életre kelt 
egy piciny álomvilág.

Élete eddigi legnagyobb hala. A tórekordnak 
számító 19,40 kilogrammos pontyot Kerti László a fehérgyarmati tég-
lagyári tóban fogta. Előző napon csónakból beetetett a partról 40-50 
méterre, ahol vízmélység 2,7 méter volt, a terep pedig akadós. A pon-
tyot egy 14 mm-es halibut pellettel fogta a délelőtti órákban. Bevá-
gáskor először azt hitte, akadóban van a horog, aztán rögtön érezte a 
hal húzását. Csónakba szállt, amihez vitt motort is, és 15-20 perc után 
megmeríthette élete legnagyobb halát. A fénykép elkészítése után a 
hal rögtön visszakerült a tóba.  Fotó: magánarchívum

Boldog új évet kívánunk!

Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közhasznú Szövetsége 

M
EGYEI   KÖZHASZNÚ

H
ORGÁSZ   SZÖVETSÉG

HAlőri MuNkAkörBE 
keresünk munkatársakat, Aranyosapáti térségéből!

Rendészeti képzettség, ehhez megfelelő fizikai felépítés és állapot, 
kishajóvezetői képesítés előny. Erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány, vízijártassági 

ismeretek, orvosi alkalmasság alapkövetelmény. Fényképes önéletrajzokat a 
horgasz2@freemail.hu email-címre várjuk!

Kedves 
Horgásztársak!

Áldott, békés Kará-
csonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet kívá-
nunk mindnyájuknak! 

És ezúton köszönjük 
egész évi munkájukat, 
együttműködésüket.

a Megyei Horgász  
Szövetség Elnöksége  

és dolgozói
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Új kíméleti területek

Madarat tolláról, embert 
barátjáról, horgászt a ...

Turista horgászjegy

Ajándékutalványok 
vásárlása és beváltása

Egyesületi tagdíj változása

Egységes gyermekjegy

Felhívjuk a Tisztelt Horgász-
társak figyelmét, hogy november 
15-től életbe lép a kíméleti terüle-
tekre vonatkozó korlátozás, mely-
nek megsértése bűncselekmény. A 
problémák elkerülése végett kér-
jük, tájékozódjanak arról, hogy 

horgászhelyük nem tartozik-e a 
kijelölt kíméleti területek közé. 

Emlékeztetőül a november 
15-től február 28-áig korlátozás 
alá eső területek, a 133/2013 (XII. 
29) VM rendelet alapján: 

Megyei Horgász Szövetség

Hallopás
A Nyíregyházi Rendőrkapitány-

ság Ibrányi Rendőrőrse természet-
károsítás bűntett és lopás bűntett 
kísérlet megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást egy 49 éves 
kótaji lakos ellen. A férfit 2016. 
október 19-én Ibrány külterületén, 
a Lónyay-főcsatornánál a halőrök 
tetten érték, amint egy háló segít-
ségével 305 darab szivárványos 
ökle elnevezésű védett halat fogott 
ki. A rendőrök a halőrök jelzését 
követően a férfit a rendőrőrsre elő-
állították, és gyanúsítottként kihall-

gatták, aki elismerte a bűncselek-
mények elkövetését, de elmondása 
szerint nem volt tudomása arról, 
hogy védett halakat fogott ki. A 
halőrök a vízi élőlényeket károso-
dás nélkül természetes élőhelyükbe 
visszaengedték.

Eddig mindig azt hittem, hogy a 
horgászok a természet és a környe-
zet védelmének a legkíméletlenebb 
élharcosai, óvják és védik azt a 
tájat, ami a pihenést, a kikapcso-
lódást, a feltöltődést jelenti a szá-
mukra. Ezt igazolja az a tény is, 
hogy több sporthorgász egyesület 
nevében benne van a „természet-
védelmi” kifejezés is. Az elmúlt 
szombaton azonban megdőlt az 
elméletem, ugyanis Szabolcs köz-
ség határában a Tisza-parton vér-
lázító csendélet fogadott. A hanya-
gul ott felejtett csontis doboz és 
chipses zacskók mellett sörös és 
energiaitalos dobozok színesítet-
ték a kopárrá vált tájat, a levelek 
nélkül maradt fák tövét, mindössze 

pár méterre a folyótól. Sajnos, azt 
már sohasem tudjuk meg, kik vol-
tak, honnan jöttek, milyen nevelést 
kaptak. Azóta számomra így író-
dott át a régi magyar közmondás: 
Madarat tolláról, embert barátjáról, 
horgászt a maga után hagyott sze-
métről...

M. Magyar László

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) három 
éve vezette be az úgynevezett turis-
ta horgászjegyet, amely egyfajta 
könnyített horgászati lehetőséget 
kínál azoknak, akik egyelőre nem 
kívánnak „rendes” horgászokká 
válni. A turista állami horgászjegy-
hez tartozó fogási napló leadási 
szabályozása eltér a normál rend-
szertől, mert a turista állami hor-
gászjegy érvényessége rövidebb, 
illetve – kiváltási időpontjának 
függvényében – január 31-től eltérő 

időpontban járhat le. A turista fogá-
si naplót a NÉBIH-nek kell meg-
küldeni a turista állami horgászjegy 
lejártát követő 30 napon belül. Ez 
a turista állami horgászjegyhez tar-
tozó online értékesítési rendszeren 
keresztül is teljesíthető. A turista 
állami horgászjegy idei kiváltási 
díja 2 ezer forint, de akik turis-
ta állami horgászjegyhez tartozó 
fogási naplójukat tavaly nem adták 
le, az idén nem válthatnak turista 
állami horgászjegyet, vagyis nem 
lehetnek újra turista horgászok.

Teljesen új lehetőség, hogy 
december 12-től legalább az ország 
26 pontján (MOHOSZ Központi 
Iroda, területi tagszövetségek – így 
Nyíregyházán is – irodái, Tisza-
tavi Kft.) elindult azoknak az aján-
dékutalványoknak az értékesítése, 
melyekkel megajándékozhatjuk 
családtagjainkat, barátainkat egy-
egy ilyen összevont jeggyel úgy, 
hogy ők az átadásig nem is kell, 
hogy tudjanak róla, s később is 
ráérnek egészen február végéig 
rendezni a kiváltást, egyben a többi 
horgászokmány ügyét. 

Technikailag ez úgy történik, 
hogy tetszőleges értékesítési pon-
ton megvehető egy-egy ajándék-
utalvány, majd az átadás (aján-

dékozás) után szintén bármelyik 
ponton a személyi horgászati jogo-
sultság feltételeinek igazolása után 
sor kerülhet a megajándékozott 
részéről a beváltásra, a horgászatra 
jogosító okmány átvételére. Fontos 
tudni, hogy maga az ajándékutal-
vány ugyan nem visszaváltható, 
de – szintén február 28-ig – szaba-
don átruházható, így az összevont 
MOHOSZ területi jegy akár más 
névre is kiadható, természetesen 
szintén a személyi horgászati jogo-
sultsági feltételek megléte és iga-
zolása esetén. 

Az érvényességi időn túl (feb-
ruár 28. után) történő beváltás-
hoz már a MOHOSZ engedélye is 
szükséges.

A MOHOSZ Választmánya a 
30/2016 számú határoza-

tában döntött az egyesületi 
tagdíj minimális mértéké-
nek a meghatározásáról, a 
megyei szövetségek irányá-
ba. Egyben felkéri a megyei 
szövetségeket, a tagegyesü-
leteik részletes tájékoztatá-
sára.

A fentiek alapján tájékoztatom, 
hogy 2017.01.01-től a tényleges 
feladat ellátásra alapozott egye-
sületi tevékenység biztosítása 
érdekében az egyesületi tagdíjat, 

minimálisan 2 ezer forintban, míg 
a kedvezményezett személyi kör 
tekintetében 1 ezer forintban szí-
veskedjék megállapítani! A ked-
vezményezettek: az ifik, a fogya-
tékkal élők és a női horgászok. A 
70 éven felülieknek a jövő évtől a 
kedvezményes bélyeget kell bera-
gasztanunk, és ezt természetesen 
továbbra is díjmentesen számolják 
azt el. (A MOHOSZ Választmányá
nak határozatát a témában a www.
mohosz.hu oldalon megtekinthe
tik.)

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

A MOHOSZ gondozásában 
kiadásra kerülő Országos Gyerek-
jegyet 2017 évtől Szövetségünk 
is forgalmazni fogja. Az egyesü-
leteknek csatoltan megküldtük a 
gyerekjegy másolatát, ha úgy gon-
dolják, hogy egyesületük gyerek  
tagjai érintettek, akkor a nyomtat-

ványigénylő lapon azt is jelöljék 
meg. Az ára: 2.500 Ft. (1 bot, 1 
horoggal szerelt készségre).

A jegy érvényessége: a magyar-
országi nagyobb folyók, tavak, 
csatornák. Régiónkat érintő vizek: 
Tisza, Bodrog, Keleti-, Nyugati 
főcsatorna, Szamos, Túr, Kraszna.
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Minősítés Víztérkód A kímélet időtartama 
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Megújul a tiszavasvári Kacsás horgásztó
A korábbi üzemeltető tevékeny-

ségének befejeztével záró lehalá-
szást végzett, ennek okán a tó 
leürítésre került. A helyzet adta 
magát, hogy a bemosásos, erősen 
erodálódott partokat helyre kell 
állítani. Az egyesület ezért meg-
tette a szükséges lépéseket és hely-
reállító munkálatokat végeztetett, 
mely eredményeképpen megújult a 
rézsü, új halárok került kialakítás-

ra, valamint az iszap egy része is 
eltávolításra került. Fel lett újítva 
a vízpótló szivornya, valamint a 
leeresztő zsilip is.

Az egyesület pályázatot írt ki a tó 
további üzemeltetésére 2017 évtől, 
melynek nyertese Szekeres Sándor 
Péter nyíregyházi vállalkozó lett. 
Az új üzemeltető - halászati szak-
mérnökként – felmérte a tó hal-
eltartó képességét. Tervei szerint 

olyan halfaunát, halmennyiséget 
fog kialakítani, mely szinte mindig 
biztosítja a fogás lehetőségét, a 
békés és a rablóhalas horgászok-
nak is. De nem csak egyszemélyes 
horgászokat szeretne a tóhoz csá-
bítani, hanem családi programként 
képzeli el a horgászatot, ezért ját-
szóteret és horgászhelyenként bog-
rácsozót kíván kialakítani.

Kora tavasztól szeretettel vár-

ja Önöket és 
családtagjaikat 
a tiszavasvári 
Kacsás hor-
gásztó meg-
újult horgász-
tanyával, tisz-
ta, rendezett környezettel és folya-
matosan bővülő szolgáltatásokkal.

Fejes László Ádám
az Alkaloida Lombik HE elnöke

Halgazdálkodási vízterület 
megnevezése

régi 
víztérkód

új 
víztérkód

Leveleki Vízátrozó 000058 15-001-1-1
Tiszalöki vízierőmű felhagyott régi 
medre, Csobaji holtág

000060 15-002-1-1

Lónyai főfolyás 000061 15-003-1-1
Nyírbogdányi VI. Sz. főfolyás 000062 15-004-1-1
Székelyi IV. Sz. főfolyás 000063 15-005-1-1
Kemecsei VII. Sz. főfolyás 000064 15-006-1-1
Kótaji VIII. sz. főfolyás 000065 15-007-1-1
Belfő (Kotri) csatorna szakasza 000066 15-008-1-1
Tisza folyó 494 fkm-től 540,5 fkm-ig 000069 15-009-1-1
Tiszadobi holtág 000070 15-010-1-1
Harangodi víztározó, Nagykálló 000071 15-011-1-1
Apátszögi holtág 000072 15-012-1-1
Tiszakarádi  holtág 000073 15-013-1-1
Tiszacsermelyi keleti holtág 000074 15-014-1-1
Császárszállás II. sz. víztározó 000075 15-015-1-1
Szabolcsveresmarti víztározó 000076 15-016-1-1
Tisza folyó, bal part (540,5 fkm-től 
581,3 fkm-ig)

000077 15-017-1-1

Tisza folyó 581,3 fkm-től 638 fkm-ig 000078 15-018-1-1
Tiszadadai nagyholtág 000079 15-019-1-1
Tiszadadai holtág 000080 15-020-1-5
Rakamazi holtág 000081 15-021-1-5
Tiszaeszlári holtág 000082 15-022-1-1
Rakamazi kismorotva (Aranyos árok) 000083 15-023-1-5
Rakamazi nagymorotva 000084 15-024-1-5
Kistiszaháti északi holtág 000085 15-025-1-1
Szabolcsveresmarti északi holtág 
(Malomszeg)

000086 15-026-1-

Komorói nyugati holtág 000087 15-027-1-1
Szabolcsveresmarti keleti holtág 
(Várszeg)

000088 15-028-1-1

Berkeszi északi mellékcsatorna 000089 15-029-1-1
Fehérgyarmati téglagyári bányató 000091 15-030-1-1
Szénaréti tó, Nyírbátor 000092 15-031-1-5
Dombrádi morotva 000093 15-032-1-
Apagyi Horgásztó 000094 15-033-1-5
Nyíregyháza Sóstó 000095 15-034-1-4
Székelyi víztározó 000096 15-035-1-4
Laposhadi holt csaronda 000097 15-036-1-1
Sényői Kovács tó 000098 15-037-1-4
Vajai víztározó 000099 15-038-1-1
Vargaszegi  holtág 000100 15-039-1-4
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos 000101 15-040-1-1
Sonkádi Holt-Túr 000102 15-041-1-4
Kertaljai Nagydülői tó 000103 15-042-1-
Keleti főcsatorna 000104 15-043-1-1
Teremi Víztározó 000105 15-044-1-4
Bujtosi tavak 000106 15-045-1-5
Császárszállás-Oláhréti I. 000107 15-046-1-1
Császárszállási ivató tó 000108 15-047-1-
Vénkút Érpatak 000110 15-048-1-

Szamossályi Holt Szamos tározó 000111 15-049-1-1
Holt Szamos víztározó 000112 15-050-1-1
Tiszabezdédi kerek holtág 000113 15-051-1-5
Nagy-Vadas 000114 15-052-1-
Kacsató Gávavencsellő 000115 15-053-1-4
Nagyecsedi Legelő-ér 000116 15-054-1-
Kirvalapos Kocsordi csatorna 000117 15-055-1-
Nyírturai horgásztó 000118 15-056-1-4
Keskeny Holt Tisza 000119 15-057-1-4
Vidiszegi holtág, Aranyosapáti 000120 15-058-1-4
Ököritófülpösi halastó 000121 15-059-1-5
Nagyhalász Fertő II. tó 000122 15-060-1-
Bulgárkerti anyaggödör 001269 15-061-1-
Pontyos tó, (0171/4 hrsz), Kisvárda 001270 15-062-1-4
Pontyos tó, (0175/3 hrsz), Kisvárda 001271 15-063-1-4
Halastó-Nagykálló 001272 15-064-1-4
Beregdaróc Bányató 001273 15-065-1-5
Süllős bányató, Milota 001274 15-066-1-5
Komorói Holt-Tisza (Lencsés-Sulymos) 001275 15-067-1-
Marótzugi holtág 001276 15-068-1-1
Csengersimai tó 001277 15-069-1-1
Kisvárdai vízállások 0216 hrsz 001278 15-070-1-4
Kisvárdai vízállások 0300 hrsz 001279 15-071-1-3
Csegöldi víztározó 001378 15-072-1-1
Tisza folyó 638 fkm-től 758 fkm-ig 001379 15-073-1-1
Horgásztó, Máriapócs 001380 15-074-1-5
Nagykálló Kis tó 001489 15-075-1-4
Jánd (071/16 hrsz-ú vízterület, Koncz 
Gábor)

001515 15-076-1-4

Újkenézi morotva 001618 15-077-1-4
Zovány (Zsurk) 001621 15-078-1-4
Csaronda csatorna 001622 15-079-1-1
Holt Tisza (Szabolcs) 001647 15-080-1-5
Tiszvirág HE Tava 001648 15-081-1-
Olcsva Holt-Kraszna 001657 15-082-1-5
Rohodi víztározó 001659 15-083-1-1
Jéke Bokor horgásztó 001872 15-084-1-4
Csengersimai agyaggödör 001873 15-085-1-5
Komlódtótfalui agyaggödrök 001874 15-086-1-
K-III. öntöző főcsatorna 001875 15-087-1-1
Hortobágy főcsatorna 001876 15-088-1-1
Kadarcs Karácsonyfoki csatorna 001877 15-089-1-1
Rozsály bányató 017 hrsz 001878 15-090-1-4
Kenyérgyári Holtág 001879 15-091-1-5
Gyürei Holt-Tisza (Vidiszeg) 001880 15-092-1-5
Nagyszegi holtág, Tiszacsécse 001881 15-093-1-1
Mezőladányi Endesi Holtág 001882 15-094-1-1
Jóléti tó, Nyírbogát 001883 15-095-1-4
Pásku holtág, Mezőladány 001884 15-096-1-1
Tüskevár horgásztó, Sóstóhegy 001885 15-097-1-4
Tiszaberceli horgásztó 001886 15-098-1-4
Buj Halastó 001888 15-099-1-4
Csapdékvíztározó és Horgásztó, 
Vásárosnamény

001889 15-100-1-5

Mátészalkai életjóléti tó 001890 15-101-1-
Verba Tanya Horgásztó 001891 15-102-1-4
Mátyusi Rózsás holtág 001892 15-103-1-1
Apagy Ludastó 001893 15-104-1-4
FLOREXIM Kft. Halastó (Nagyhalász) 002066 15-105-1-4
Malom tó, Nagyhalász 002068 15-106-1-4
Szamos folyó 002075 15-107-1-1
Kraszna folyó 002076 15-108-1-1
Új Túr folyó 002077 15-109-1-1
Túr folyó 002078 15-110-1-1
Öreg Túr folyó 002079 15-111-1-1
Szenke tó, Penyige 002080 15-112-1-1
Boroszló kerti holtág 002081 15-113-1-1
Gulácsi tóhát-holtág 002082 15-114-1-1
Tapolnok Csatorna 002083 15-115-1-1
Nagyszeg eleje holtág 002084 15-116-1-5
Batár patak 002085 15-117-1-1
Keleti (Lápi) csatorna 002086 15-118-1-1
Haláborszeg-Nagykerék holtág 002087 15-119-1-1
Tiszaszalkai átvágás holtág 002088 15-120-1-1
Tiszaszentmártoni holtágak 002089 15-121-1-1
Helmecszegi holtág Tarpa 002090 15-122-1-1
Tulbákaszegi holtág, Jánd 002091 15-123-1-1
Holt-Szamos 002092 15-124-1-1
Eperjeske Horgastó holtág 002093 15-125-1-3
Holt - Kraszna, Kocsord 002132 15-126-1-5
Halásztanyai XXI. Sz. csatorna 002147 15-127-1-1
Kiss Jánosné holtág 002148 15-128-1-4
Tiszaszalka Csaronda 002165 15-129-1-
Fecskefarok Holt-Tisza, Tiszabezdéd 002196 15-130-1-5
Várda tó, Kisvárda 002197 15-131-1-4
Várszögi morotva 002271 15-132-1-5
Fótoskerti holtág 002272 15-133-1-4
Rober tó 002338 15-134-1-4
Szalma tó 002339 15-135-1-4
Keleti-övcsatorna 002367 15-136-1-1
Timári Morotva 002368 15-137-1-1
Ibrány Nagyerdei horgásztó 002369 15-138-1-4
Tiszavasvári Kacsás tó 002370 15-139-1-4
Gávavencsellői János-tó 002373 15-140-1-4
Timári Holtág 002374 15-141-1-1
Nyírmada Jóléti tó 002376 15-142-1-5
Cégénydányád Jóléti tó 002469 15-143-1-
Oláhréti-tápcsatorna 002450 15-144-1-1
Kállósemjéni Horgásztó 15-145-1-4
Ballók horgásztó (Nyírkarász) 15-146-1-
Ibrányi horgásztó 15-147-1-
Buj Önkormányzati horgásztó 15-148-1-5
Múzeumi tó (Nyírbátor) 15-149-1-
Nyírpazonyi horgásztó (Jáger Anikó) 
hrsz. 0130/4

15-150-

Nagykálló Vadkerti-horgásztó (030/7 
és 030/3 hrsz.)

15-151-

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei víztérkódok
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Az idei esztendőben immár 
tizedik alkalommal emlé-

kezett meg az elhunyt hor-
gásztársakról egy csukafogó 
horgászverseny keretében 
a Máriapócsi Horgász Egye-
sület. 

Első lett, és a legnagyobb raga-
dozó halat fogta Zsigó Marcell, 
míg Szakács Zsolt különdíjat kapott 
egy 14,8 kg-os békés hal, egy busa 
megfogásáért. A különdíjat Palóczy 
Lajosné ajánlotta fel. A legtöbb 
halat Vereb László fogta. A díjakat 
átadta Tóth Árpád, az egyesület 
elnöke és a város polgármestere. 

A verseny eredményhirdetése után 
Mosolygó Tibor görögkatolikus 
parókus panachidát végzett a hor-
gásztónál található emlékműnél, az 
egyesület tagjai a szertartás kere-
tében emlékeztek meg az egykori 
horgásztársakról, akiknek emlékét 
kegyelettel megőrzik. Tóth Árpád

Több mint ötezren szavaztak a 
Magyar Haltani Társaság honlapján 
októberben elindított közönségsza-
vazáson, amelynek tétje az Év hala 
cím elnyerése volt. A korábbi évek-
hez hasonlóan most is három ősho-
nos jelölt közül lehetett választani. 
A szavazatok közel felével (48%) 
a harcsa lett a versenyben az első, 
megelőzve a paducot (37%) és a 
harmadik helyezett halványfoltú 
küllőt (16%).

Mióta a vizák eltűntek vizeink-
ből, legnagyobb halunk a harcsa. 

Népszerű is, hiszen hatalmas száját 
és hosszú bajszát a gyerekek már 
a képeskönyvekből megismerik. 
Hosszú életű hal, amely egész éle-
tében növekszik. Másfél évszáza-
da még kétmázsás példányokat is 
fogtak vizeinkből, de ma már a 
100 kg fölöttiek is ritkaságszámba 
mennek. Különböző korosztályai 
alaposan kihasználják kedvelt élő-
helyein, a lassú folyókban és az 
állóvizekben számára elérhető táp-
lálékot, az apró halivadéktól a víz 
felszínén úszó kiskacsákig.

Egy hétig megyénkben töltöt-
ték gyakorlati idejüket holland 
középiskolások a közelmúltban. 
Hollandiából, Zwolléből 20 diák 
és 3 tanár érkezett a Groene Welle 
tanintézetből, köszönhetően a jó 
kapcsolatnak, amit a Lippai János 
Szakközépiskola és Szakiskolával 
ápolnak. A program részeként az 
egyik nap Kemecse határában a 
Szabolcs Halászati Kft. tavánál 
ismerkedtek a horgászattal. Mint 
kiderült a hollandoknál a legnép-
szerűbb sportág a sporthorgászat, 
amíg a focinak 1 millió igazolt 
játékosa van, a horgászok tábora 
200 ezerrel nagyobb. A horgászat 
sok mindenben eltér az ittenitől. 
Például a halakat zárt rendszerek-
ben nevelik, és úgy telepítik ki, 
míg nálunk nagy tavak vannak, 

Hollandiában jóval kisebb vize-
ket hasznosítanak. Akinek van egy 
tava, azon horgásztat. Az is elté-
rés, hogy hazánkban a kifogott 
zsákmányt nagyrészt elkészítik és 
megeszik, a hollandok csak lefo-
tózzák, és azonnal visszaengedik a 
vízbe. Nagy figyelmet fordítanak a 
környezet védelmére is. PS
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Horgászat közben sok 
minden megfordul az 

ember fejében. Például az, 
hogy fáznak-e halak?

irtóznak a szélsőségektől
Első hallásra butaságnak tűnik 

a kérdés, mert hát a hal mégse 
ember, és a víz nem levegő, ami 
sokszor lehet mínusz negyven 
fokos is, a víz viszont legfeljebb 
nulla. No jó, a tengervíz kicsit 
hidegebb is, mert annak az édes-
víznél alacsonyabb a fagyáspont-
ja, de akkor is legfeljebb mínusz 
két fok. Ami annyira azért nem 
hideg, azt talán még az emlősvi-
lág leggyámoltala nabbnak mon-
dott tagja, az ember is elviseli. A 
szárazföldön persze, mert a nulla 
fok körüli vízben nagyon hamar 
feladja a harcot.

De a halak se igen szeretik. 
Természetesen mindegyik fajtá-
nak más és más a tűrőképessége, 
de általánosságban kijelenthetjük, 
a mi édesvízi halaink a tíz-tizen-
nyolc fokos vízben érzik magu-
kat a legjobban. A ragadozók 
egyik csoportja, a csuka, a süllő 
ugyan a nulla fokos vízben is 
vígan falatozik, a ponty, az amur, 
a compó pedig a huszonhat fokos 
víz miatt se tiltakozik, de azért a 
tíz-tizennyolc fok az igazi. 

kapásra is ekkor legnagyobb 
az esélyünk.

Mert a szélsőségektől a hal 
is irtózik, akárcsak az ember. 
Kánikulában zsíros birkapör-
költ helyett mi is szívesebben 
eszünk jéghideg gyümölcslevest. 
Vagy semmit, legfeljebb dinnyét, 
barackot. Kivételek persze min-

dig akadnak – fogtam én már 
például rekkenő melegben, fer-
geteges nyári viharban fél kilós 
menyhalat, ami köztudottan késő 
őszi, téli hal – de hát erre horgász 
stratégiát nem szabad építeni.

Érzékelik az apró változást is
A tudósok fantáziáját is régóta 

birizgálja a halak hőérzékelése, 
sajnos ezzel kapcsolatban még 
mindig nagyon sok a tisztázatlan 
kérdés. Ami biztos: a legtöbb 
hal már a 0,1 Celsius foknyi 
hőmérséklet-különbségeket is 
érzékeli. Azt azonban mind a mai 
napig nem tudjuk, hogyan. Egyes 
kutatók szerint az oldalvonalak-
nak van ebben döntő szerepük. 
Mások viszont állítják, a bőrben 
lévő apró idegvégződések „tájé-
koztatják” az agyat a változások-
ról. Nagyon sok fajtát ismerünk, 
amelyek a hőmérséklet csökke-
nésének hatására kimondottan 
rosszul érzik magukat, szabályo-
san fáznak.

Balogh Géza

– A holtágakat is haszonbérbe 
kaptuk az államtól, haszonbérleti 
díjat fizetünk értük. 

Az tagadhatatlan tény, hogy 
a folyó szabályozása az elmúlt 
évszázadban káros hatással volt 
a holtágra, vízrajzi okok miatt 
több helyen a meder távolodik a 
holtágtól. Szerencsére nincs min-
den holtág kiszáradva, áradáskor 
kapnak vizet a Tiszából, s ezekre 

a holtágakra a halőrök is jobban 
odafigyelnek. Ha kivennénk a 
tiszai területi engedélyből a holt-
ágakat, s külön engedély megvál-
tása után lehetne csak horgászni 
bennük, akkor azért lennének a 
horgászok felháborodva, hogy 
miért fizessenek külön a Tiszáért 
és külön a holtágakért. Ha külön 
kezelnénk a holtágakat, az plusz 
pénzbe kerülne. 

Fáznak-e a halak a vízben

Plusz pénzbe kerülne a 
holtágak külön kezelése

Versenyeztek és emlékeztek

Harcsa az év hala

Ahol több az igazolt 
horgász, mint a focista

Ne akadályozni, inkább segíteni próbáljunkA süllők mellett harcsa is rárabolt a villantóra
A Tisza folyó érintett sza-

kaszának kezelőjeként 
némi fenntartással, vegyes 
megdöbbenéssel olvastam, 
„Milyen vajon a Tisza? Így 
látják a horgászok!” című 
cikkeket a Kelet-Magyaror-
szágban. Az érintett horgá-
szoknak válaszoltam a lap 
hasábjain, amit itt is sze-
retnék teljes terjedelemben 
közzé tenni

Egyrészt  nem értem a cikkben 
megszólaló horgásztársak motivá-
cióját, ugyanis 3 évvel a jelenleg 
hatályos halgazdálkodási törvény 
megjelenése után, aki sokat foglal-
kozik a horgászattal, illetve szük-
ségszerűen az ezt szabályzó jog-
szabályokkal, annak tudnia kellene, 
hogy tükörháló és fenékháló hasz-
nálata egyaránt bűncselekmény, a 
Btk. 246. §-ába ütközik. Szerény 
kérdésem az lenne a hatékonyság 
szempontjából, hogy miért nem az 
észlelés pillanatában jelezték ezt a 

problémát? Miért csak utólag jut el 
az illetékesekhez olyan informá-
ció, amely alapján, akár tettenérést 
is lehetne foganatosítani? Azt gon-
dolom, hogy  jogos elvárás lenne 
a horgásztársakkal, mint állampol-
gárokkal szemben, amennyiben 
ilyet észlelnek, azt szíveskedje-
nek haladéktalanul jelezni, segítve 
ezzel a szakszemélyzet munkáját!

Hozzám ebben az évben egyet-
len – hitelesnek tekinthető – meg-
keresés érkezett, amelynek követ-
kezménye az adott területen a 
fokozott halőri jelenlét volt, mely-
nek meg is lett az eredménye, a 
probléma „magától” megszűnt. De 
amennyiben nem is a halőrökön 
vagy a kezelőn keresztül szeret-
né orvosolni a problémát, erre is 
adott a lehetőség, hiszen Tokajban 
található a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság egyik bázisa 
és bár nem akarok senki nevében 
nyilatkozni, a személyi állomány 
ismeretében bátran kijelenthetem, 
hogy ha ilyen panasz érkezik, az 

nem marad kivizsgálatlanul. Jelen-
leg az adott szakaszon állandó 
jelleggel 6 fő főállású halőr tel-
jesít szolgálatot, amit esetenként 
egyéb területről vezényelt kollegák 
egészítenek ki. Személyes tapasz-
talatom is van ezen a területen, 
több olyan horgásszal is volt sze-
rencsém találkozni, akit pl. egy 
nap alatt háromszor is ellenőriztek, 
olyannal viszont nem találkoztam, 
akit 130-140 horgásznap alatt egy-
szer sem. 

Arra szeretném megkérni a Tisz-
telt Horgásztársakat, hogy ne aka-
dályozni, hanem segíteni próbáljuk 
egymás munkáját, ugyanis közösek 
az érdekeink!

Természetesen minden informá-
ciót összegyűjtünk és komolyan 
veszünk, próbáljuk javítani az 
őrzés színvonalát. Ehhez a Magyar 
Államtól is kapunk segítséget 
jövőre, azaz 2017-től a halgazdál-
kodási alap segítségével komoly 
technikai fejlesztéseket tudunk 
eszközölni. Újítás az is, hogy a 

villantomagazin.com című honla-
punkon véleményezésre már meg-
jelent Tiszai Horgászrend tartal-
maz olyan telefonszámokat, ame-
lyet hasonló esetekben bizalommal 
lehet hívni!

A Tisza halgazdálkodási 
hasznosítója nevében: 

Megyei Horgász Szövetség részéről
Fesztóry Sándor

ügyvezető igazgató

Az elmúlt hetekben több egy-
másnak ellentmondó, illetve pon-
tatlan  híresztelés is megjelent a 
jövő évi tiszai területi engedélyek-
kel kapcsolatban. A valóságról a 
vízhasznosító képviselő, Fesztóry 
Sándor, a Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz-.Sz.-B. Megyei Szövetségé-
nek ügyvezetőjét elmondta, hogy 
valótlan híresztelésről van szó, a 

félreértésre az adhat okot, hogy 
kiadásra kerül egy úgynevezett 
össz-Tiszai  (tehát a teljes magyar-
országi szakaszra érvényes) terüle-
ti engedély fajta is, amiért 49.000 
Ft-ot kell majd fizetni.

Természetesen, a már  meg-
szokott, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Tisza szakaszra szóló jegy 
ára nem változik, jövőre is változat-

lan áron, 18.000 Ft-ért lehet majd 
megvásárolni a teljes árú és 14.000 
Ft-ért a kedvezményes (ide tartoz-
nak a 65 év felettiek, a hölgyek és 
az ifjúsági horgászok) jegyeket. 
Sőt, jó hír a horgászoknak, hogy 
amennyiben sikerül a Tiszabecstől-
Záhonyig tartó Tisza szakaszra is 
szerződést kötni, úgy 2017-évtől 
mindössze 18.000 forintért az 
egész Tiszán – azaz Tiszabecstől 
a tiszadobi megyehatárig –, illetve 
a Szabolcs megyei folyóvizek és 

holtágak nagy részén, több mint 
4500 hektáron (ez a megyebeli 
összes horgászvíz mintegy 70%-a) 
lehet majd horgászni!

Arra kérem a tisztelt  horgá-
szokat, hogy ne üljenek fel a 
pletykáknak, ehelyett inkább 
személyesen tájékozódjanak a 
megyei szövetség honlapján, a  
www.villantomagazin.com címen, 
vagy a szövetség irodájában, ahol 
jövő évtől már hétvégi nyitva tar-
tással is várják az érdeklődőket.

Pergetőversenyt rendezett 
a Leveleki-víztározón a tó 

halgazdálkodási jogával ren-
delkező Nyírségi Hal és Vad 
Kft. a közelmúltban. 

A megmérettetés kezdetekor 
harmincöt csónakban hetven hazai 
és határainkon túli versenyző 
próbált minél több ragadozóhalat 
megfogni villantóval, körforgóval, 
rapallával, s a rossz időjárás elle-
nére kiváló eredményeket értek el.

Akadt horogra harcsa is, de a 
legtöbben süllőt akasztottak. Az 
előző napi edzésen is szép szám-
mal fogtak a résztvevők süllőt, így 
a fogások tükrében kijelenthető, 
hogy dicsérendő süllőállománnyal 
rendelkezik a Leveleki-tó.

A csukák elmaradásában való-
színűleg a borús idő, a kevés nap-
sütés játszott nagy szerepet. A ver-

sennyel végül a szervezők elérték 
céljukat, keresztmetszetet kaptak a 
víz ragadozó halairól.

Az ötven-hatvan centiméter 
hosszúságú, 5–6 kilogrammos sül-
lők mellett 5 kilogrammos harcsa 
is rámozdult a villantóra. Az ered-
ményhirdetéskor a megyebeli ver-
senyzők lemaradtak a dobogóról, a 
legjobban a debreceni és a külföl-
di versenyzők szerepeltek, így ők 
vihették haza a kupát, a pénzdíjat 
és a legnagyobb hal díját.

A tó halállománya igazolja a víz 
iránti nagy érdeklődést: jövőre a 
MOHOSZ ott szeretné megren-
dezni az éves pergetőversenyét, 
valamint a különböző szakágak 
versenyének is helyszíne lesz a 
Leveleki-víztározó: lesz ott többek 
között feeder botos-, rakós botos- 
és harcsafogó verseny is. 

MML

Rémhír a nagyobb összeg

A jövő évi jegyárakkal foglalkozva több hor-
gász is szóvá tette, hogy a holtágak is 

szerepelnek a tiszai engedélyben, holott néme-
lyikben alig van víz, vagyis alkalmatlanok a 
horgászatra. Ezzel kapcsolatban a megyei hor-
gász szövetség ügyvezetője, Fesztóry Sándor 
elmondta:
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Több mint 300 kg halat fog-
tak a csapatok a XII.Őszi 

„Ívás” horgászkupán! 

Immár 12. alkalommal rendez-
te meg a Nyíregyházi Városháza 
Horgász- és Szabadidő Egyesüle-
te az őszi „Ívás” horgászversenyét 
immár hagyományosan a székelyi 
őzetanyai „nevelőtavon”. 11. csapat 
fogadta el a szervezők invitálását, s 
hogy jól tették, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a reggeli köd felszál-
lását követően a délelőtti órákban 
már verőfényes napsütésben akasz-
tották meg a versenyzők a végére 
rekord mennyiségűvé növő, szép 
és egészséges, 2 kg átlagsúly közeli 
potykákat, melyek közül ezúttal egy 
4,7 kg-os példány is horogra akadt, 
különdíjat hozva kifogójának!

A versenyen a szervezők legna-
gyobb örömére több gyermek és 
hölgy résztvevő is megjelent, tevé-

kenyen részt véve a horgászaton, 
amely ezúttal is a remek „ebéd” 
elkészültéig tartott szintén a hagyo-
mányoknak megfelelően, – de ezt 

senki sem bánta, sőt… ! –, és ami 
ezúttal szarvashúsból készült bab-
gulyás volt, melyet Iglai János 
„varázsolt” elő az üstjében. 

A résztvevők egy szép őszi idő-
ben megtartott, rekord mennyiségű 
halfogás élményével és egy finom 
ebéd kulináris élvezetével végző-
dött horgászversenyről tértek haza 
a következő, a jövő év tavaszán 
megrendezésre kerülő „Durbincs” 
kupára várakozással!

Iglai János, egyesületi elnök

Eredmények:
1. Reptéri pecások 53.1 kg (Szabó 
Sándor, István József, Vitéz József)
2. Sóstó Gyógyfürdő HE. 49.85 kg 
(Szőke Norbert, Szőke Patrik, Zsíros 
László)
3. Sunshine Rádió 41.8 kg (Gyurcsán 
Gábor, Gyurcsán József, Horányi Ákos)
Különdíjak: Legjobb női versenyző: 
Iglainé Perecsi Zsuzsa 15,45 kg. 
Legnagyobb hal: Horányi Ákos 4.7 
kg. Legjobb horgász-szakács: Iglai 
János. Legfiatalabb versenyzők: 
Tomori Ákos, Dankó Zsombor és Csabai 
Marcell.
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A Megyei Horgász Szövet-
ség Víz, – Környezetvédel-

mi és Halgazdálkodási Szak-
bizottságának évértékelője 

A 2016-os évben sajnos tovább 
folytatódott az immár több éve tartó 
aszályos időjárás, aminek kedve-
zőtlen hatásait, mi halászati hasz-
nosítók, vízkezelők is tapasztalhat-
tuk. A szárazság mellett megjelent 
a békalencse is és halpusztulások 
is előfordultak több egyesületi és 
megyei vízen is. Pl.: a Halásztanyai-
csatornán annyira lecsökkent a víz 
szintje, hogy nem volt horgászható. 
A Holt-Szamos egy részén pedig a 
békalencse elszaporodása a nyári 
időszakban vetette vissza a hor-
gászatot. Császárszálláson az alga, 
elsősorban a kékalga megjelené-
sének tudható volt a halpusztulás. 
A cianobaktériumok, vagy koráb-
bi nevükön kékalgák apró gömb 
alakú sejtjeit kocsonyaburok veszi 
körül, így szabad szemmel látható 
telepekké állnak össze. A vízfelszí-
nen olykor több centiméter vastag 
mézszerűen sűrű zöldeskék masz-
szát alkotnak, A kékalga tömegek 
sajátos szagukról már messziről fel-
ismerhetők. A vízminőség javítása 
érdekében a klórmeszet vetettük be. 
Az Oláhréti-tápcsatornán – sajnos 
– még nagyobb volt a halpusztulás, 
ott oxigénhiány lépett fel. 

Jeleztük a hatóságnak
Ebben az évben kaptuk keze-

lésbe a MOHOSZ-on keresztül a 
Tisza folyó Záhonytól-Tiszadobig 
terjedő szakaszát és néhány tiszai 
holtágat is, ami összesen: 2.173 
hektárt jelent. 

A Tisza esetében is sajnos beszá-
molhatunk a vízminőség romlásá-
ról, amit Vásárosnaménynál észlel-
tek a horgászok. Azonnal jeleztük 

ezt a környezetvédelmi felügyelő-
ségnek, akik a helyszíni szemlét 
követően laborvizsgálatokat végez-
tek és tájékoztatták az ügyben a 
katasztrófavédelmi igazgatóságot. A 
katasztrófavédelem június 27-től, II. 
fokú vízminőség-védelmi készült-
séget rendelt el, a laboratóriumi 
vizsgálati eredmények megérkezé-
séig. Addig is folyamatos volt az 
ellenőrzés, a figyelőszolgálat. Július 
4-én a II. fokú készültségi fokozatot 
megszűntették, mivel a labor ered-
mények során lényeges eltérés nem 
volt tapasztalható, a vízi élővilág 
rendellenes viselkedése nem volt 
megfigyelhető. Megállapítható volt, 
hogy a szennyvíztisztító-telepről 
nem tisztítatlanul jutott ki a szenny-
víz. A későbbiek során augusztus-
ban még két alkalommal ellenőrzött 
az említett részen a katasztrófavéde-
lem és megállapította, hogy a kibo-
csátott tisztított szennyvíz az előírt 
határértéknek megfelelő. 

Hatékony védelem
A kedvezőtlen időjárási viszo-

nyok, szennyeződések, halpusztulá-
sok mellett még a kormorán okozta 
károkkal is fel kell vennünk a har-
cot. A tunyogmatolcsi Holt-Szamos 
mellett az idén a Tisza folyóra is 
benyújtottuk kérelmünket a gyérí-
tésre és riasztásra a környezetvédel-
mi igazgatósághoz.

A kárókatona nagyon „eszes” 
madár. Éber, óvatos, tanulékony, az 
emberi fondorlatokat hamar kiisme-
ri (lőtávolság, leshely, fából készült 
csalimadár, stb), a veszélytelen zajo-
kat megszokják. Kilövése legfeljebb 
tüneti kezelést adhat.

A halállomány védelme legha-
tékonyabban riasztással oldható 

meg, de ehhez szinte folyamatos 
zavaróhatás (főként emberi jelenlét) 
szükséges, aminek veszélytelensé-
gét a madarak szintén hamar megta-
pasztalják. Ha egy folyószakaszról 
elűzik őket, odébb mennek. Sajnos, 
nagyon nagy kárt tudnak okozni. A 
Tiszán becslések szerint több tízmil-
liós, országosan pedig százmilliók-
ra rúgó veszteséget jelentenek. Ez 
sokszorosa annak, amit a szabály-
talankodó horgászok és halászok, 
valamint a szervezett rapsicbandák 
okoznak. Ezen túlmenően fészkelő 
helyük növényzetében is hatalmas 
kárt okoznak, ürülékükkel kipusz-
títják fészkelő fáikat is. 

Szövetségi telepítés
A szakbizottsági munkát a hal 

– és környezetvédelem mellett az 
ellenőrzések képezték, melyet több 
esetben a főállású halőrök, pol-
gárőrök és rendőrök bevonásával 
végeztünk, a nagyobb hatékony-
ság miatt. Továbbá több esetben 
a szövetségi telepítéseken is részt 
vettünk. A halasításokat több alka-
lommal ellenőrizte a halászati főfel-
ügyelő úr is. Fokozottan figyelünk a 

vízpart rendben tartására, felhívva a 
horgászok figyelmét is erre. A helyi 
horgászrendjeinkben, és a területi 
jegyeinken valamennyin szerepel, 
hogy a vízparton szemetelni és sze-
metes helyen a horgászatot megkez-
deni tilos! 

A 2016. évben, összesen 124 
fővel szemben tettek feljelentést, a 
halászati hatóságnál, ahol az alábbi 
határozatok születtek. A kiszabott 
pénzbírság mellett az állami jegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónaptól – 
15 hónapig terjedő időszakra. 

Bizottságunk megtartotta szoká-
sos év végi ülését, 2016. november 
18-án a császárszállási horgászta-
nyán, 19 fő részvételével. Az ülésre 
meghívtuk a Szabolcsi Halászati 
Kft. halőreit is, hogy megismerhes-
sük egymást, tapasztalatokat cserél-
hessünk. Egy közös ellenőrzést meg 
is beszéltünk, ami azóta sikeresen 
meg is történt, csatlakoztak az ellen-
őrzéshez a Tokaji Vízirendőrőrs 
munkatársai is. Egy horgászt felje-
lentettünk, mivel kíméleti területen 
horgászott. Év vége felé még egy-
szer szeretnénk egy ilyen nagyobb 
ellenőrzést tartani, akár több napos-
ra nyújtva is. Gura Mihály

Víz, – Környezetvédelmi és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság elnöke

A hatékony víz-árpolitika kialakí-
tása érdekében belügyminiszteri ren-
delet módosította a még 1999-ben 
kiadott, a vízkészletjárulék kiszámí-
tásáról szóló közlekedési, hírközlé-
si és vízügyi miniszteri rendeletet. 
A módosítás eredményeképpen a 
2017-re vonatkozó vízkészletjárulék-
fizetési kötelezettség jelentősen 
megváltozik. A hatályos szabályo-
zást azért kellett módosítani, hogy 
érvényesüljön az Európai Unió Víz 
Keretirányelvének 9. cikkében fog-
lalt költségmegtérülési elv. Ez elő-
írja, hogy a vízhasználóknak részt 
kell venniük a felmerülő költségek 
viselésében.

A jogszabály változása miatt a 
katasztrófavédelem vízügyi hatósági 
hatáskörében eljárva köteles felül-
vizsgálni a vízkészletjárulék fizeté-
sével érintett vízjogi engedélyeket 

és az új szabályozásnak megfele-
lően hivatalból módosítania kell 
azokat. Annak érdekében, hogy a 
vízkészletjárulék fizetésére kötele-
zett ügyfelek kellő időben kézhez 
kapják a határozatokat és felkészül-
jenek annak jövő évben esedékes 
végrehajtására, ütemterv készült, 
amely alapján ez év végéig országo-
san mintegy tizenötezer határozatot 
vizsgáltak felül.

A jogszabály-módosítás alapján a 
vízkészletjárulékkal kapcsolatos elő-
írások több helyen is változnak. Így 
például a gazdálkodóknak az öntö-
zési, rizstermelési és halgazdálkodá-
si vízhasználatért vízkészletjárulékot 
(a felszíni vagy felszín alatti víz 
használatának az árát), továbbá a 
víz kivételének és továbbításának 
költsége után vízszolgáltatási díjat 
kell fizetni. Megváltoztak azok a 

speciális szorzószámok, amelyek 
az alapjárulékot a vízhasználat és 
a vízkészlet jellegétől, valamint 
az adott térség vízkészlet-gazdál-
kodási helyzetétől függően módo-
sítják. A vízgazdálkodási törvény 
október elsejétől hatályos előírásai 
szerint a vízhasználónak nem kell 
vízkészletjárulékot fizetnie az öntö-
zési célú vízhasználat esetében évi 
ötvenezer, halgazdálkodás és rizs-
termelés esetében évi százötvenezer 
köbmétert meg nem haladó vízmeny-
nyiség után. 

Egyebek mellett változnak a tar-
tósan vízhiányos időszak alatt tör-
ténő vízhasználat járulékfizetési 
szabályai is: az ilyen időszakok-
ban a vízkivételekhez kapcsolódó 
vízkészletjárulék összegét a víz-
használó kérésére húsz százalékkal 
csökkenteni kell. Ehhez a vízhasz-

nálónak kérelmet kell benyújtania 
az illetékes hatósághoz a vízhiányos 
időszak kezdetét megelőző tizen-
négy napon belül. A tartósan vízhi-
ányos időszak várható kezdetéről és 
végéről – a hidrometeorológiai elő-
rejelzések figyelembevételével – a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter 
közleményt tesz közzé a Hivatalos 
Értesítőben. A kedvezmény felté-
tele, hogy a vízhasználó a kivett 
víz mennyiségét oly módon vezesse, 
hogy abból meg lehessen állapítani, 
mennyi volt az, amit a vízhiányos 
időszakban vett ki.

További információkat a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság honlapján és a 
Vízügyi Hatóságnál ügyfél-fogadási 
időben kaphatnak. 

Dóka Imre tű. főhadnagy
megyei szóvivő

Megnőttek a feladatok

Változnak a vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályok

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma Kiszabott bírság/fő

Holt-Szamos
Jogosulatlan horgászat 12 10-35 ezer forint
3 botos horgászat 2 35 ezer forint

Keleti-főcsatorna jogosulatlan horgászat 7 10-35 ezer forint

Tisza

Jogosulatlan horgászat 59 10-55 ezer forint 
3 botos horgászat 18 20-35 ezer forint
4 botos horgászat 1 30 ezer forint
Halászat 1 db fenékvarsa 2 60 ezer forint
2 db fenékvarsa 3 nem érkezett határozat
3 db fenékvarsa 1 nem érkezett határozat

Halásztanyai  
XXI-es csatorna

Halászat 1 db 1 m2-nél 
nagyobb merítőháló

1 50 ezer forint

IV-VII. sz. Főfolyás Jogosulatlan horgászat 8 nem érkezett határozat

Belfő csatorna
Jogosulatlan horgászat 9 10 ezer forint
3 botos horgászat 1 20-35 ezer forint

összesen: 124 fő

Rekordfogás 
a szép őszi időben

Leskó Dominik bizonyára 
nem bánta, hogy csuka 

helyett egy 65 cm-s, 3,30 
kg-os süllőt fogott novem-
ber elején a páros csuka-
fogó verseny keretében a 
rakamazi Nagy-Morotvában. 

Hét éve, amikor ez a verseny elin-
dult, még jobbára csak csukát lehetett 
fogni a holtágban a rablóhalak közül, 
aztán néhány éve a süllők kezdtek 
túlsúlyba kerülni. Akkor még az is 
előfordult, hogy a békés halak horgász-
versenyét is egy közel 5 kg-os süllővel 
nyerték.

Ma már kiegyenlítődtek az erővi-
szonyok a csukák és a süllők között 
úgy, hogy közben a balinok száma 
is szépen gyarapodott. Nyolc páros 
csónakból, öt páros pedig a vízparton 
próbálkozott a rablóhalak horogra csa-
lásával. Végül a csónakosok versenyét 
két helyi fiatalember, Leskó Dominik 
és ifj. Richter Zsolt nyerte a már emlí-
tett süllővel.

A vízparton viszont egy családi apa-

fia páros győzedelmeskedett Marcsek 
András és Marcsek Balázs személyében. 
A vendég horgászok közül a nagykállói 
Szabó István és Valent József érte el a 
legjobb eredményt, második helyezést 
szereztek a csónakos horgászok között. 
A verseny végén a Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület min-
denkit meghívott egy finom ebédre.

Biri Imre

Kellemes késő őszi reggel 
tizenhat csapat gyűlt 

össze az apagyi Kenderáz-
tató horgásztavon a megyei 
csónakos páros pergető ver-
senyre.

Tárcsán sült szalonnával és egy 
kis szívmelegítővel indult a hat 
órás viadal.

Sorsolás után a kétfős csapatok 
elfoglalták a vízen a horgászhelye-
iket és megkezdődött a horgászat.

A pergetés szabályainak meg-
felelően mindenki próbálgatta a 
különböző technikákat, kanál és 
körforgó villantókat, twistert 
és gumihalat, és voltak, akik 

wobblerekkel próbáltak minél több 
ragadózó halat fogni. A mérlegelők 
folyamatosan csónakáztak körbe 
a vízen és jegyezték fel a fogáso-
kat centiméterben, szerencsére volt 
dolguk bőven.

A fogások zömét csukák tették 
ki, de volt olyan csapat, amely 
szinte csak süllőket zsákmányolt, a 
legnagyobb hal pedig egy 99 cm-es 
harcsa volt.

Szinte minden csapat fogott 
halat.

A verseny zárásaként az ered-
ményhirdetés előtt a szervezők 
bőségesen vendégül láttak minden 
résztvevőt főtt debreceni páros kol-
básszal.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát ezen a barátságos horgász-
versenyen, és jövőre újra megis-
mételhetjük.
Eredmények:
1. IN-team  509,5 cm, 
2. Zo-Csa-team  309,5 cm, 
3. Másnaposak-team  221,5 cm, 
4. Papa-Csikos-team  143,3 cm, 
5. Szi-Szi-team  138 cm, 
6. Megfolak-team  99 cm.
legnagyobb hal: Hornyák Bence 
(Megfoglak-team) 99 cm-es harcsája.

Szilágyi Imre

Süllővel nyerték meg a 
csukafogók versenyét

Méteres harcsa is 
horogra akadt
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Az idén is népszerű három-
fordulós feeder kupa  

első helyszíne az apagyi 
Kenderáztató volt. 

A tavalyi versenyhez hasonlóan 
most is nagy reménnyel vágtak 
neki a résztvevők, bízva az idén 
is kimagasló fogásokban. Bár a 
verseny közben feltámadó orkán 
erejű szél igen megnehezítette a 
halfogást, akik kitartóan, a parttól 
10-15 métere horgásztak és pró-
báltak minél több tenyeres kárászt 
és keszeget elcsípni, nagy eséllyel 
pályázhattak a dobogó valamely 
fokára. A forduló megnyeréséhez 
egy-két pontyra is szükség volt, és 
természetesen tíz és fél kiló halra. 
A halban szegényebb szektorokban 
most is a snecik megfogása hozott 
jó eredményt.

Egy év kihagyás után újra a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont a második fordu-
lónak. A pálya a nehezebb arcát 
mutatta a versenyzőknek, itt a 
megriadt pontyokat kellett horogra 
csábítani. A törpeharcsák nehezí-
tették a horgászatot, de komoly 
eredmény eléréséhez nem voltak 
eléggé éhesek.

Bár az időjárás a barátságos 
arcát mutatta, sajnos, nem szület-
tek kimagasló fogási eredmények. 
A végeredményt a fogott pontyok 
darabszáma döntötte el.

Az utolsó fordulóra, a sorozat 
kezdete óta most is, a vásá ros-
na ményi Keskeny-holtágon került 
sor. A versenyre érkezők többsége 
esélyeit latolgatva próbált minél 
több apróbb halat zsákmányolni. 
A zömében törpeharcsákból és 
snecikből álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt, ki 
milyen ügyesen tudja a csalizást, 
a szerelék bejuttatását, és a zsák-
mány levételét a horogról. Sajnos, 
a nagyobb halak ezen a versenyen 
nem kerültek a haltartókba.

A mérlegelés után kihirdetésre 
került az első három helyezett, és a 
három forduló eredményei alapján 
a 2016-os év legjobb öt feeder hor-
gásza. Szilágyi Imre

A timári Tisza-part adott 
otthont a XX. Szűcs Attila 

emlékversenynek. E nemes 
viadal szinte már családi 
jellegű, hisz évről évre egy 
összeszokott kis társaság 
vesz részt ezen a folyóvízi 
versenyen, kik nemcsak Sza-
bolcs, de Borsod, és Hajdú-
Bihar megyéből is érkeztek.

Hajnalban a szervezők egy kis 
reggelivel és szíverősítővel ked-
veskedtek, amit a résztvevők jó 
hangulatban fogyasztottak el. A 
szokásos előkészületek, sorsolás, 
rajthelyek elfoglalása, vízmélység 

mérése, etetőanyag keverése és az 
etetés után megkezdődött a ver-
seny. A folyó vízmélységére és az 
időjárásra nem lehetet panasz.

A pálya változatos arcát mutat-
ta, a folyási sebesség változása és 
az akadók igen megnehezítették 
a versenyzők feladatát, folyama-
tosan változatni kellett az etetés 
technikáját, a szereléket, az úszók 
nagyságát és az előke hosszát. A 
mérlegelésnél aztán kiderült, ki 
mennyire tudta a feladatát meg-
oldani. Az eredményhirdetésen 
a szervezők megemlékeztek az 
elmúlt húsz év versenyeiről és 
megköszöntek mindent azoknak, 

akik ennyi éven át hozzájárultak e 
verseny sikeréhez. A vándorkupát 
idén is Krausz Zoltán nyerte és 
mivel ez a versenysorozat húsz év 
után véget ért, végleg megtarthatja 
a díjat.

Zárásként Szűcs Sándor, az 
emlékverseny szervezője min-
denkit vendégül látott egy tányér 
forró babgulyásra és sok finom 
süteményre a közeli vendéglőben. 
Köszönjük szépen, hogy részt 
vehettünk éveken át e szép ver-
senyen.

Szilágyi Imre
Eredmények: 1. Krausz Zoltán 6 075 
g, 2. Luzsinszki Tamás  5 180 g, 3.  Papp 
Miklós  2 370 g, 4.  Szilágyi Imre  4 845 
g, 5. Pataki Zsolt  1 940 g, 6. Béres 
Miklós 1 275 g.

Három verseny, tizennégy kupa

Véget ért egy sorozat

Egyre több általános iskolában 
indultak el a horgász-szakköri 

foglalkozások a megyében. A 
horgászversenyek és a horgász 
táborok mellett így már a téli 
hónapokban is foglalkozhatnak a 
horgászattal a jövő kis horgászai.

A szakkörök anyaga nincs kőbe 
vésve, minden horgászegyesületnek a 
saját lehetőségeit figyelembe véve kell 
beterveznie a foglalkozásokat. Havonta 
egy foglalkozást javaslunk, mert ez 
még nem nagy leterhelés a gyerekek-
nek és a horgászegyesületek is könnyen 
meg tudják tartani.

Igyekezni kell érdekes, izgalmas 
foglalkozásokat tartani, ahol az elméle-
ti ismereteket és a gyakorlati fogásokat 

is játékos formában adjuk át a gyere-
keknek. Nem lenne jó, ha a kisiskolás-
ok tehernek éreznék a foglalkozásokat, 
és olyan lenne, mint egy újabb tantárgy, 
számonkéréssel és feleltetéssel.
A rakamazi általános iskolában 
eddig így alakultak a foglalkozások, 
és ilyen terveink vannak:
1. foglalkozás (okt. 27):

Kivittük a gyerekeket a vízpartra, 
csónakáztunk és horgásztunk, mert még 
jó volt az idő és a halak is mozogtak.

Közben sokat meséltünk a vizekről, 
a halakról és természetesen a horgá-
szatról.

2. foglalkozás (nov. 17.)
Egy régi kis akváriumot vittem be a 

foglalkozásra és miniatűr horgászkész-
ségekkel mutattam be, milyen módsze-
rekkel próbálják az emberek megfogni 
a halakat. (Megj.: Olcsó, látványos, 
érdekes).
3. foglalkozás (dec. 14.)

A karácsonyra tekintettel minden-
ki elkészíti első saját akváriumát egy 
befőttes üveg, kavics, kevés műanyag 
zöld virág, és két kis műanyag hal 
segítségével. Csináltam egy prototí-
pust – küldöm a képet. (Megj.: A halak 
mozogni fognak!)
4. foglalkozás (jan. 19.)

A egyik horgásztársam tart foglal-
kozást a horogkötésekből, horgász-
csomókból. Cél a kevesebb kötésfaj-
ta elkészítése, sok-sok gyakorlással. 
(Megj.: Segédanyagokat át lehetett 
venni Nyíregyházán.)
5. foglalkozás (febr. 22.)

Úszós szerelékek készítése az előző 
foglalkozáskor tanultak felhasználásá-
val. Háromfős csoportokban dolgozás, 
a végén egy kis versennyel. (Megj.: 
Segédanyagokat át lehetett venni Nyír-
egyházán.)
6. foglalkozás (márc. 17.)

A 2. Halcatraz Horgászfesztivál 
felkeresése Nyíregyházán. A fesztivál 
megtekintése mellett egy neves hor-
gász előadásának meghallgatása. Alá-
írásgyűjtés, kérdezz – felelek...
7. foglalkozás (ápr. 20.)

Irány a vízpart! Az úszós horgászat 
(snecizés) gyakorlása tapasztalt horgá-
szok segítségével.
8. foglalkozás (máj. 26.)

Gyermeknapi horgászverseny az 
iskola részére a szakköri tagok teljes 
létszámának részvételével.

A szakkör zárása, tagok külön érté-
kelése, engedélyek és jutalmak átadá-
sa.

A gyerekek óriási érdeklődéssel és 
lelkesedéssel fogadták az eddigi fog-
lalkozásokat és így joggal remélhetjük, 
hogy a jövő felkészült, a vizeket és a 
természetet szerető kis horgászai jöttek 
el a foglalkozásokra.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Horgász-suli útmutató

A rakamazi horgász-szakkör máso-
dik foglalkozásán a különböző hor-
gász módszerekkel ismerkedtek meg a 
rakamazi kisiskolások. A foglalkozásra 
bevitt akvárium a sok szép hallal már 
magában is óriási sikert aratott, amelyet 
csak fokoztak a bemutatóra készült 
miniatűr horgász-készségek. Az apró 
körforgó és twister mozgása megmu-
tatta, hogyan csapható be a ragadozó-
hal.  A tiszavirág utánzatú rovar bizony 

még a gyerekeket is megtévesztette. A 
kicsiny fenekező és az úszós készségek 
jól bemutatták a horgászat változa-
tos világát.  Mindenki személyesen is 
kipróbálhatta az eszközök fogósságát, 
kézbe vehette a csontit és a földi-
gilisztát. A gyerekek érdeklődését és 
lelkesedését látva joggal remélhetjük, 
hogy a jövő felkészült, a vizeket és a 
természetet szerető kis horgászai jöttek 
el a foglalkozásra.  BI

A Nyírteleki Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület a helyi általános 
iskolával kötött megállapodás alapján 
horgász szakört indított az intézmény-
ben november  17-én. A több mint 
15 gyermek immár a téli hónapokban 
sem marad horgászprogramok nélkül. 
A foglalkozásokon lehetőségük lesz 
a növendékeknek – szakemberek irá-
nyítása mellett – megismerkedni a 
halfajokkal, a horgászat alapjaival, az 
eszközökkel, a különböző módszerek-
kel. A szakkor vezetője Szabó István, 

segítője Mészáros Sándor. Az előadók 
között szerepel Biri Imre a Horgász-su-
li Program vezetője, a rakamazi horgász 
szakkör irányítója. Az iskola részé-
ről  Nagy Gábor igazgatóhelyettes és 
Dankó Mihályné tanítónéni nyújtanak 
segítséget. Köszönjük szépen nekik a 
közreműködést! A gyerekek az elméleti 
tudásukat a tavasszal majd a gyakorlat-
ban, a vízparton is kipróbálhatják. A 
reményeink szerint a gyerekek évvégé-
re annyi ismerettel rendelkeznek majd, 
hogy viszgát is tehetnek.  DMHalak az akváriumban

Ismereteket szerezhetnek

A Horgász-suli program újabb 
sikere, hogy lehetőségünk 

nyílt a programhoz csatlakozott 
és még ebben az évben csatla-
kozók anyagi támogatására.

A megyei szövetség kiemelten kezeli a 
gyermek és ifjúsági horgászat erősítését, 
és ezért az abban részt vevő egyesülete-
ket egy olyan készlettel látja el, amely-
nek segítségével színesebbé tehetőek a 
horgász táborok, elindíthatóak a horgász 
szakkörök és lehetőséget biztosít minden 
olyan rendezvényen való bemutatkozás-
ra, ahol a horgászat népszerűsíthető!

A készlet tartalma:
–  két célba dobó készlet (horgászbo

tok, szerelt célba dobó labdák, cél
zó dézsák) a spiccbottal való pon
tos dobás gyakorlására akár fedett 
helyen is;

–  horgászbotok, zsinórok és veszély
telen horgok a horgász szerelékek 
elkészítésének gyakorlására;

–  nagyméretű saját készítésű horog 
utánzatok a horogkötések gyakorlá
sára;

–  egyéb apróságok (ollók, úszók, ólmok) 
a horgász táborok és szakkörök mun
kájának segítésére;

–  dvd tele hasznos információval, elő
adás vázlatokkal és minden olyan 
anyaggal, amely segít a gyermek
horgászatot érdekessé, színessé és 
vonzóvá tenni.
A készlet 2016. október 25-től 

átvehető! Aki még ebben az évben 
szeretne csatlakozni a Horgász-suli 
programhoz, kérem, telefonon vagy 
e-mail-ben jelezze és minden segítsé-
get megadunk!

Biri Imre

Készlet a szakköröknek

Eredmények
i. forduló: 1. Magoss Tibor 10 840 
g, 2. Kovács István 7 005 g, 3. Sveda 
Tamás 6 910 g.
ii. forduló: 1. Fodor Sándor  2 700 
g, 2. Sveda Tamás 2 300 g, 3. Vadon 
Roland 1 875 g.
iii. forduló: 1. ifj Szabó Csaba 3 
845 g, 2. Vladika Sándor  2 960 g, 3. 
Mile Pál 2 745 g.
Szuper kupa: 1. Sveda Tamás 2 
pont,  9 210 g, 2. Vladika Sándor  3 
pont,  9 800 g, 3. Kovács László 3 
pont,  9 015 g, 4. Mile Pál 4 pont,  9 
985 g, 5. Juhász István 4 pont,  6 
090 g.
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A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa MAGAZIN
Villantó

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

Kimagasló eredmény

Az Országos Horgász Csapat Bajnokságon 
negyedik helyen végzett megyei csapatunk.

Horgásztáborok

Megyénkben tizenegy egyesület rendezett tíz helyszínen 
2016-ban horgásztábort 226 fő gyermek részére. 

HETVEN-
KEDHETNEK

A Mátészalkai 
Szatmárvidéki Hor-

gász, és Természetvé-
dő Egyesület megala-

kulásának 70. évfor-
dulóját ünnepelte 
2016. június 4-én.

2016-ban tízezer kecsegeivadék került Tiszabercelnél és Tuzsérnál a Tiszába, 
emellett jelentős telepítésnél közel 100 mázsa ponty és 300 ezer darab harcsa, 
csuka, fogassüllő talált új otthonra a folyóban, míg a holtágak csapósügérrel 
gazdagodtak. A kecsege korábban kikerült a horgászható halak közül. A szak-
emberek remélik, hogy az új telepítésnek köszönhetően 2017-től kérvényezhetik 
ismét az őshonos hal horgászatát.

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

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

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

Január UN Ú EN T

Február UN Ú EN T  

Március UN Ú EN T UN

Április Ú EN T UN

Május Ú EN T UN

Június Ú EN T UN

Július Ú EN T UN

Augusztus Ú EN T UN

Szeptember Ú EN T UN

Október Ú EN T UN Ú

November EN T UN Ú

December EN T UN Ú

2017. évi fogási esélyek Szolunáris naptár

www.villantomagazin.com

Iroda nyitvatartás

A Megyei közhasznú 
Horgász Szövetség 2017. 
évben is szeretettel áll 
egyesületeik és a hor-
gásztársak rendelkezésé-
re, Nyíregyházán a galéria 
Üzletház földszintjén.
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 7.30–16.00
Szerda: 7.30–18.00
Péntek: 7.30–13.30
Szombat: 7.30–12.00

– 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

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

Április
 1 Szo Hugó
 2 V Áron
 3 H Buda, Richárd
 4 K Izidor
 5 Sze Vince
 6 Cs Vilmos, Bíborka
 7 P Herman
 8 Szo Dénes
 9 V Erhard 
 10 H Zsolt
 11 K Leó
 12 Sze Gyula
 13 Cs Ida
 14 P Nagypéntek, Tibor
 15 Szo Anasztázia, Tas
 16 V Húsvét, Csongor
 17 H Húsvét, Rudolf
 18 K Andrea, Ilma
 19 Sze Emma
 20 Cs Tivadar
 21 P Konrád
 22 Szo Csilla, Noémi
 23 V Béla
 24 H György
 25 K Márk
 26 Sze Ervin, Aida
 27 Cs Zita, Mariann
 28 P Valéria
 29 Szo Péter
 30 V Katalin, Kitti

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

Február
     1 Sze Ignác
 2 Cs Karolina, Aida
 3 P Balázs
 4 Szo Ráhel, Csenge
 5 V Ágota, Ingrid
 6 H Dóra, Dorottya
 7 K Rómeó, Tódor
 8 Sze Aranka
 9 Cs Abigél, Alex
 10 P Elvira
 11 Szo Bertold, Marietta
 12 V Lívia, Lídia
 13 H Ella, Linda
 14 K Bálint, Valentin
 15 Sze Kolos, Georgina
 16 Cs Julianna, Lilla
 17 P Donát
 18 Szo Bernadett
 19 V Zsuzsanna
 20 H Aladár, Álmos
 21 K Eleonóra
 22 Sze Gerzson
 23 Cs Alfréd
 24 P Mátyás, Jázmin
 25 Szo Géza
 26 V Edina
 27 H Ákos, Bátor
 28 K Elemér

Augusztus
 1 K Boglárka, Alfonz
 2 Sze Lehel, Özséb
 3 Cs Hermina
 4 P Domonkos, Dominika
 5 Szo Krisztina
 6 V Berta, Bettina
 7 H Ibolya
 8 K László
	 9	 Sze	 Emőd
 10 Cs	 Lőrinc
 11 P Zsuzsanna, Tiborc
 12 Szo Klára
 13 V Ipoly
 14 H Marcell
 15 K Mária
 16 Sze Ábrahám, Rókus
 17 Cs Jácint
 18 P Ilona
 19 Szo Huba
 20 V Az államal. ü., István, Vajk
 21 H Sámuel, Hajna
 22 K Menyhért, Mirjam
 23 Sze Bence 
 24 Cs Bertalan
 25 P Lajos, Patrícia
 26 Szo Izsó
 27 V Gáspár
 28 H Ágoston
 29 K Beatrix, Erna
 30 Sze Rózsa
 31 Cs Erika, Bella

November
  1 Sze Mindenszentek, Marianna
 2 Cs Achilles
	 3	 P	 Győző
 4 Szo Károly
 5 V Imre
 6 H Lénárd
	 7	 K	 Rezső
 8 Sze Zsombor
 9 Cs Tivadar
 10 P Réka
 11 Szo Márton
 12 V Jónás, Renátó
 13 H Szilvia
 14 K Aliz
 15 Sze Albert, Lipót
 16 Cs Ödön
	 17	 P	 Hortenzia,	Gergő
	 18	 Szo	 Jenő
 19 V Erzsébet, Zsóka
  20 H Jolán
 21 K Olivér
 22 Sze Cecília
 23 Cs Kelemen, Klementina
 24 P Emma
 25 Szo Katalin
 26 V Virág
 27 H Virgil
 28 K Stefánia
 29 Sze Taksony
 30 Cs András, Andor

Március
 1 Sze Albin
 2 Cs Lujza
 3 P Kornélia
 4 Szo Kázmér
 5 V Adorján, Adrián
 6 H Leonóra, Inez
 7 K Tamás
 8 Sze Zoltán
 9 Cs Franciska, Fanni
 10 P Ildikó
 11 Szo Szilárd
 12 V Gergely
 13 H Krisztián, Ajtony
 14 K Matild
 15 Sze Nemzeti ünnep, Kristóf
 16 Cs Henrietta
 17 P Gertrúd, Patrik
 18 Szo Sándor, Ede
 19 V József, Bánk
 20 H Klaudia
 21 K Benedek
 22 Sze Beáta, Izolda
 23 Cs	 Emőke
 24 P Gábor
  25 Szo Irén, Írisz
 26 V Emánuel
 27 H Hajnalka
 28 K Gedeon
 29 Sze Auguszta
 30 Cs Zalán
 31 P Árpád

Szeptember
 1 P Egyed, Egon
 2 Szo Rebeka, Dorina
 3 V Hilda
 4 H Rozália
	 5	 K	 Viktor,	Lőrinc
 6 Sze Zakariás
 7 Cs Regina
 8 P Mária, Adrienn
 9 Szo Ádám
 10 V Nikolett, Hunor
 11 H Teodóra
 12 K Mária
 13 Sze Kornél
 14 Cs Szeréna, Roxána
	 15	 P	 Enikő,	Melitta
 16 Szo Edit
 17 V	 Zsófia
 18 H Diána
 19 K Vilhelmina
 20 Sze Friderika
 21 Cs Máté, Mirella
 22 P Móric
 23 Szo Tekla
 24 V Gellért, Mercédesz
 25 H Eufrozina, Kende
 26 K Jusztina
 27 Sze Adalbert
 28 Cs Vencel
 29 P Mihály
 30 Szo Jeromos

Június
 1 Cs Tünde
 2 P Kármen, Anita
 3 Szo Klotild
 4 V Pünkösd, Bulcsú
 5 H Pünkösd, Fatime
 6 K Norbert, Cintia
 7 Sze Róbert
 8 Cs Medárd
 9 P Félix
 10 Szo Margit, Gréta
 11 V Barnabás
 12 H	 Villő
 13 K Antal, Anett
 14 Sze Vazul
 15 Cs Jolán, Vid
 16 P Jusztin
 17 Szo Laura, Alida
 18 V Arnold, Levente
 19 H Gyárfás
 20 K Rafael
 21 Sze Alajos, Leila
 22 Cs Paulina
 23 P Zoltán, Szidónia
 24 Szo Iván
 25 V Vilmos, Viola
 26 H János, Pál
 27 K László
 28 Sze Levente, Irén
 29 Cs Péter, Pál
 30 P Pál

December
  1 P Elza
 2 Szo Melinda, Vivien
 3 V Ferenc, Olívia
 4 H Borbála, Barbara
 5 K Vilma
 6 Sze Miklós
 7 Cs Ambrus
 8 P Mária
 9 Szo Natália
 10 V Judit
 11 H Árpád
 12 K Gabriella
 13 Sze Luca, Otília
 14 Cs Szilárda
 15 P Valér
 16 Szo Etelka, Aletta
 17 V Lázár, Olimpia
 18 H Auguszta
 19 K Viola
	 20	 Sze	 Teofil
 21 Cs Tamás
 22 P Zénó
 23 Szo Viktória
 24 V Ádám, Éva
 25 H Karácsony, Eugénia
 26 K Karácsony, István
 27 Sze János
 28 Cs Kamilla
 29 P Tamás, Tamara
 30 Szo Dávid
 31 V Szilveszter

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

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

Tiszaberceli csendélet
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Az idén is népszerű három-
fordulós feeder kupa  

első helyszíne az apagyi 
Kenderáztató volt. 

A tavalyi versenyhez hasonlóan 
most is nagy reménnyel vágtak 
neki a résztvevők, bízva az idén 
is kimagasló fogásokban. Bár a 
verseny közben feltámadó orkán 
erejű szél igen megnehezítette a 
halfogást, akik kitartóan, a parttól 
10-15 métere horgásztak és pró-
báltak minél több tenyeres kárászt 
és keszeget elcsípni, nagy eséllyel 
pályázhattak a dobogó valamely 
fokára. A forduló megnyeréséhez 
egy-két pontyra is szükség volt, és 
természetesen tíz és fél kiló halra. 
A halban szegényebb szektorokban 
most is a snecik megfogása hozott 
jó eredményt.

Egy év kihagyás után újra a 
kocsordi Kirva-lapos horgásztó 
adott otthont a második fordu-
lónak. A pálya a nehezebb arcát 
mutatta a versenyzőknek, itt a 
megriadt pontyokat kellett horogra 
csábítani. A törpeharcsák nehezí-
tették a horgászatot, de komoly 
eredmény eléréséhez nem voltak 
eléggé éhesek.

Bár az időjárás a barátságos 
arcát mutatta, sajnos, nem szület-
tek kimagasló fogási eredmények. 
A végeredményt a fogott pontyok 
darabszáma döntötte el.

Az utolsó fordulóra, a sorozat 
kezdete óta most is, a vásá ros-
na ményi Keskeny-holtágon került 
sor. A versenyre érkezők többsége 
esélyeit latolgatva próbált minél 
több apróbb halat zsákmányolni. 
A zömében törpeharcsákból és 
snecikből álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt, ki 
milyen ügyesen tudja a csalizást, 
a szerelék bejuttatását, és a zsák-
mány levételét a horogról. Sajnos, 
a nagyobb halak ezen a versenyen 
nem kerültek a haltartókba.

A mérlegelés után kihirdetésre 
került az első három helyezett, és a 
három forduló eredményei alapján 
a 2016-os év legjobb öt feeder hor-
gásza. Szilágyi Imre

A timári Tisza-part adott 
otthont a XX. Szűcs Attila 

emlékversenynek. E nemes 
viadal szinte már családi 
jellegű, hisz évről évre egy 
összeszokott kis társaság 
vesz részt ezen a folyóvízi 
versenyen, kik nemcsak Sza-
bolcs, de Borsod, és Hajdú-
Bihar megyéből is érkeztek.

Hajnalban a szervezők egy kis 
reggelivel és szíverősítővel ked-
veskedtek, amit a résztvevők jó 
hangulatban fogyasztottak el. A 
szokásos előkészületek, sorsolás, 
rajthelyek elfoglalása, vízmélység 

mérése, etetőanyag keverése és az 
etetés után megkezdődött a ver-
seny. A folyó vízmélységére és az 
időjárásra nem lehetet panasz.

A pálya változatos arcát mutat-
ta, a folyási sebesség változása és 
az akadók igen megnehezítették 
a versenyzők feladatát, folyama-
tosan változatni kellett az etetés 
technikáját, a szereléket, az úszók 
nagyságát és az előke hosszát. A 
mérlegelésnél aztán kiderült, ki 
mennyire tudta a feladatát meg-
oldani. Az eredményhirdetésen 
a szervezők megemlékeztek az 
elmúlt húsz év versenyeiről és 
megköszöntek mindent azoknak, 

akik ennyi éven át hozzájárultak e 
verseny sikeréhez. A vándorkupát 
idén is Krausz Zoltán nyerte és 
mivel ez a versenysorozat húsz év 
után véget ért, végleg megtarthatja 
a díjat.

Zárásként Szűcs Sándor, az 
emlékverseny szervezője min-
denkit vendégül látott egy tányér 
forró babgulyásra és sok finom 
süteményre a közeli vendéglőben. 
Köszönjük szépen, hogy részt 
vehettünk éveken át e szép ver-
senyen.

Szilágyi Imre
Eredmények: 1. Krausz Zoltán 6 075 
g, 2. Luzsinszki Tamás  5 180 g, 3.  Papp 
Miklós  2 370 g, 4.  Szilágyi Imre  4 845 
g, 5. Pataki Zsolt  1 940 g, 6. Béres 
Miklós 1 275 g.

Három verseny, tizennégy kupa

Véget ért egy sorozat

Egyre több általános iskolában 
indultak el a horgász-szakköri 

foglalkozások a megyében. A 
horgászversenyek és a horgász 
táborok mellett így már a téli 
hónapokban is foglalkozhatnak a 
horgászattal a jövő kis horgászai.

A szakkörök anyaga nincs kőbe 
vésve, minden horgászegyesületnek a 
saját lehetőségeit figyelembe véve kell 
beterveznie a foglalkozásokat. Havonta 
egy foglalkozást javaslunk, mert ez 
még nem nagy leterhelés a gyerekek-
nek és a horgászegyesületek is könnyen 
meg tudják tartani.

Igyekezni kell érdekes, izgalmas 
foglalkozásokat tartani, ahol az elméle-
ti ismereteket és a gyakorlati fogásokat 

is játékos formában adjuk át a gyere-
keknek. Nem lenne jó, ha a kisiskolás-
ok tehernek éreznék a foglalkozásokat, 
és olyan lenne, mint egy újabb tantárgy, 
számonkéréssel és feleltetéssel.
A rakamazi általános iskolában 
eddig így alakultak a foglalkozások, 
és ilyen terveink vannak:
1. foglalkozás (okt. 27):

Kivittük a gyerekeket a vízpartra, 
csónakáztunk és horgásztunk, mert még 
jó volt az idő és a halak is mozogtak.

Közben sokat meséltünk a vizekről, 
a halakról és természetesen a horgá-
szatról.

2. foglalkozás (nov. 17.)
Egy régi kis akváriumot vittem be a 

foglalkozásra és miniatűr horgászkész-
ségekkel mutattam be, milyen módsze-
rekkel próbálják az emberek megfogni 
a halakat. (Megj.: Olcsó, látványos, 
érdekes).
3. foglalkozás (dec. 14.)

A karácsonyra tekintettel minden-
ki elkészíti első saját akváriumát egy 
befőttes üveg, kavics, kevés műanyag 
zöld virág, és két kis műanyag hal 
segítségével. Csináltam egy prototí-
pust – küldöm a képet. (Megj.: A halak 
mozogni fognak!)
4. foglalkozás (jan. 19.)

A egyik horgásztársam tart foglal-
kozást a horogkötésekből, horgász-
csomókból. Cél a kevesebb kötésfaj-
ta elkészítése, sok-sok gyakorlással. 
(Megj.: Segédanyagokat át lehetett 
venni Nyíregyházán.)
5. foglalkozás (febr. 22.)

Úszós szerelékek készítése az előző 
foglalkozáskor tanultak felhasználásá-
val. Háromfős csoportokban dolgozás, 
a végén egy kis versennyel. (Megj.: 
Segédanyagokat át lehetett venni Nyír-
egyházán.)
6. foglalkozás (márc. 17.)

A 2. Halcatraz Horgászfesztivál 
felkeresése Nyíregyházán. A fesztivál 
megtekintése mellett egy neves hor-
gász előadásának meghallgatása. Alá-
írásgyűjtés, kérdezz – felelek...
7. foglalkozás (ápr. 20.)

Irány a vízpart! Az úszós horgászat 
(snecizés) gyakorlása tapasztalt horgá-
szok segítségével.
8. foglalkozás (máj. 26.)

Gyermeknapi horgászverseny az 
iskola részére a szakköri tagok teljes 
létszámának részvételével.

A szakkör zárása, tagok külön érté-
kelése, engedélyek és jutalmak átadá-
sa.

A gyerekek óriási érdeklődéssel és 
lelkesedéssel fogadták az eddigi fog-
lalkozásokat és így joggal remélhetjük, 
hogy a jövő felkészült, a vizeket és a 
természetet szerető kis horgászai jöttek 
el a foglalkozásokra.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Horgász-suli útmutató

A rakamazi horgász-szakkör máso-
dik foglalkozásán a különböző hor-
gász módszerekkel ismerkedtek meg a 
rakamazi kisiskolások. A foglalkozásra 
bevitt akvárium a sok szép hallal már 
magában is óriási sikert aratott, amelyet 
csak fokoztak a bemutatóra készült 
miniatűr horgász-készségek. Az apró 
körforgó és twister mozgása megmu-
tatta, hogyan csapható be a ragadozó-
hal.  A tiszavirág utánzatú rovar bizony 

még a gyerekeket is megtévesztette. A 
kicsiny fenekező és az úszós készségek 
jól bemutatták a horgászat változa-
tos világát.  Mindenki személyesen is 
kipróbálhatta az eszközök fogósságát, 
kézbe vehette a csontit és a földi-
gilisztát. A gyerekek érdeklődését és 
lelkesedését látva joggal remélhetjük, 
hogy a jövő felkészült, a vizeket és a 
természetet szerető kis horgászai jöttek 
el a foglalkozásra.  BI

A Nyírteleki Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület a helyi általános 
iskolával kötött megállapodás alapján 
horgász szakört indított az intézmény-
ben november  17-én. A több mint 
15 gyermek immár a téli hónapokban 
sem marad horgászprogramok nélkül. 
A foglalkozásokon lehetőségük lesz 
a növendékeknek – szakemberek irá-
nyítása mellett – megismerkedni a 
halfajokkal, a horgászat alapjaival, az 
eszközökkel, a különböző módszerek-
kel. A szakkor vezetője Szabó István, 

segítője Mészáros Sándor. Az előadók 
között szerepel Biri Imre a Horgász-su-
li Program vezetője, a rakamazi horgász 
szakkör irányítója. Az iskola részé-
ről  Nagy Gábor igazgatóhelyettes és 
Dankó Mihályné tanítónéni nyújtanak 
segítséget. Köszönjük szépen nekik a 
közreműködést! A gyerekek az elméleti 
tudásukat a tavasszal majd a gyakorlat-
ban, a vízparton is kipróbálhatják. A 
reményeink szerint a gyerekek évvégé-
re annyi ismerettel rendelkeznek majd, 
hogy viszgát is tehetnek.  DMHalak az akváriumban

Ismereteket szerezhetnek

A Horgász-suli program újabb 
sikere, hogy lehetőségünk 

nyílt a programhoz csatlakozott 
és még ebben az évben csatla-
kozók anyagi támogatására.

A megyei szövetség kiemelten kezeli a 
gyermek és ifjúsági horgászat erősítését, 
és ezért az abban részt vevő egyesülete-
ket egy olyan készlettel látja el, amely-
nek segítségével színesebbé tehetőek a 
horgász táborok, elindíthatóak a horgász 
szakkörök és lehetőséget biztosít minden 
olyan rendezvényen való bemutatkozás-
ra, ahol a horgászat népszerűsíthető!

A készlet tartalma:
–  két célba dobó készlet (horgászbo

tok, szerelt célba dobó labdák, cél
zó dézsák) a spiccbottal való pon
tos dobás gyakorlására akár fedett 
helyen is;

–  horgászbotok, zsinórok és veszély
telen horgok a horgász szerelékek 
elkészítésének gyakorlására;

–  nagyméretű saját készítésű horog 
utánzatok a horogkötések gyakorlá
sára;

–  egyéb apróságok (ollók, úszók, ólmok) 
a horgász táborok és szakkörök mun
kájának segítésére;

–  dvd tele hasznos információval, elő
adás vázlatokkal és minden olyan 
anyaggal, amely segít a gyermek
horgászatot érdekessé, színessé és 
vonzóvá tenni.
A készlet 2016. október 25-től 

átvehető! Aki még ebben az évben 
szeretne csatlakozni a Horgász-suli 
programhoz, kérem, telefonon vagy 
e-mail-ben jelezze és minden segítsé-
get megadunk!

Biri Imre

Készlet a szakköröknek

Eredmények
i. forduló: 1. Magoss Tibor 10 840 
g, 2. Kovács István 7 005 g, 3. Sveda 
Tamás 6 910 g.
ii. forduló: 1. Fodor Sándor  2 700 
g, 2. Sveda Tamás 2 300 g, 3. Vadon 
Roland 1 875 g.
iii. forduló: 1. ifj Szabó Csaba 3 
845 g, 2. Vladika Sándor  2 960 g, 3. 
Mile Pál 2 745 g.
Szuper kupa: 1. Sveda Tamás 2 
pont,  9 210 g, 2. Vladika Sándor  3 
pont,  9 800 g, 3. Kovács László 3 
pont,  9 015 g, 4. Mile Pál 4 pont,  9 
985 g, 5. Juhász István 4 pont,  6 
090 g.
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Több mint 300 kg halat fog-
tak a csapatok a XII.Őszi 

„Ívás” horgászkupán! 

Immár 12. alkalommal rendez-
te meg a Nyíregyházi Városháza 
Horgász- és Szabadidő Egyesüle-
te az őszi „Ívás” horgászversenyét 
immár hagyományosan a székelyi 
őzetanyai „nevelőtavon”. 11. csapat 
fogadta el a szervezők invitálását, s 
hogy jól tették, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a reggeli köd felszál-
lását követően a délelőtti órákban 
már verőfényes napsütésben akasz-
tották meg a versenyzők a végére 
rekord mennyiségűvé növő, szép 
és egészséges, 2 kg átlagsúly közeli 
potykákat, melyek közül ezúttal egy 
4,7 kg-os példány is horogra akadt, 
különdíjat hozva kifogójának!

A versenyen a szervezők legna-
gyobb örömére több gyermek és 
hölgy résztvevő is megjelent, tevé-

kenyen részt véve a horgászaton, 
amely ezúttal is a remek „ebéd” 
elkészültéig tartott szintén a hagyo-
mányoknak megfelelően, – de ezt 

senki sem bánta, sőt… ! –, és ami 
ezúttal szarvashúsból készült bab-
gulyás volt, melyet Iglai János 
„varázsolt” elő az üstjében. 

A résztvevők egy szép őszi idő-
ben megtartott, rekord mennyiségű 
halfogás élményével és egy finom 
ebéd kulináris élvezetével végző-
dött horgászversenyről tértek haza 
a következő, a jövő év tavaszán 
megrendezésre kerülő „Durbincs” 
kupára várakozással!

Iglai János, egyesületi elnök

Eredmények:
1. Reptéri pecások 53.1 kg (Szabó 
Sándor, István József, Vitéz József)
2. Sóstó Gyógyfürdő HE. 49.85 kg 
(Szőke Norbert, Szőke Patrik, Zsíros 
László)
3. Sunshine Rádió 41.8 kg (Gyurcsán 
Gábor, Gyurcsán József, Horányi Ákos)
Különdíjak: Legjobb női versenyző: 
Iglainé Perecsi Zsuzsa 15,45 kg. 
Legnagyobb hal: Horányi Ákos 4.7 
kg. Legjobb horgász-szakács: Iglai 
János. Legfiatalabb versenyzők: 
Tomori Ákos, Dankó Zsombor és Csabai 
Marcell.
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A Megyei Horgász Szövet-
ség Víz, – Környezetvédel-

mi és Halgazdálkodási Szak-
bizottságának évértékelője 

A 2016-os évben sajnos tovább 
folytatódott az immár több éve tartó 
aszályos időjárás, aminek kedve-
zőtlen hatásait, mi halászati hasz-
nosítók, vízkezelők is tapasztalhat-
tuk. A szárazság mellett megjelent 
a békalencse is és halpusztulások 
is előfordultak több egyesületi és 
megyei vízen is. Pl.: a Halásztanyai-
csatornán annyira lecsökkent a víz 
szintje, hogy nem volt horgászható. 
A Holt-Szamos egy részén pedig a 
békalencse elszaporodása a nyári 
időszakban vetette vissza a hor-
gászatot. Császárszálláson az alga, 
elsősorban a kékalga megjelené-
sének tudható volt a halpusztulás. 
A cianobaktériumok, vagy koráb-
bi nevükön kékalgák apró gömb 
alakú sejtjeit kocsonyaburok veszi 
körül, így szabad szemmel látható 
telepekké állnak össze. A vízfelszí-
nen olykor több centiméter vastag 
mézszerűen sűrű zöldeskék masz-
szát alkotnak, A kékalga tömegek 
sajátos szagukról már messziről fel-
ismerhetők. A vízminőség javítása 
érdekében a klórmeszet vetettük be. 
Az Oláhréti-tápcsatornán – sajnos 
– még nagyobb volt a halpusztulás, 
ott oxigénhiány lépett fel. 

Jeleztük a hatóságnak
Ebben az évben kaptuk keze-

lésbe a MOHOSZ-on keresztül a 
Tisza folyó Záhonytól-Tiszadobig 
terjedő szakaszát és néhány tiszai 
holtágat is, ami összesen: 2.173 
hektárt jelent. 

A Tisza esetében is sajnos beszá-
molhatunk a vízminőség romlásá-
ról, amit Vásárosnaménynál észlel-
tek a horgászok. Azonnal jeleztük 

ezt a környezetvédelmi felügyelő-
ségnek, akik a helyszíni szemlét 
követően laborvizsgálatokat végez-
tek és tájékoztatták az ügyben a 
katasztrófavédelmi igazgatóságot. A 
katasztrófavédelem június 27-től, II. 
fokú vízminőség-védelmi készült-
séget rendelt el, a laboratóriumi 
vizsgálati eredmények megérkezé-
séig. Addig is folyamatos volt az 
ellenőrzés, a figyelőszolgálat. Július 
4-én a II. fokú készültségi fokozatot 
megszűntették, mivel a labor ered-
mények során lényeges eltérés nem 
volt tapasztalható, a vízi élővilág 
rendellenes viselkedése nem volt 
megfigyelhető. Megállapítható volt, 
hogy a szennyvíztisztító-telepről 
nem tisztítatlanul jutott ki a szenny-
víz. A későbbiek során augusztus-
ban még két alkalommal ellenőrzött 
az említett részen a katasztrófavéde-
lem és megállapította, hogy a kibo-
csátott tisztított szennyvíz az előírt 
határértéknek megfelelő. 

Hatékony védelem
A kedvezőtlen időjárási viszo-

nyok, szennyeződések, halpusztulá-
sok mellett még a kormorán okozta 
károkkal is fel kell vennünk a har-
cot. A tunyogmatolcsi Holt-Szamos 
mellett az idén a Tisza folyóra is 
benyújtottuk kérelmünket a gyérí-
tésre és riasztásra a környezetvédel-
mi igazgatósághoz.

A kárókatona nagyon „eszes” 
madár. Éber, óvatos, tanulékony, az 
emberi fondorlatokat hamar kiisme-
ri (lőtávolság, leshely, fából készült 
csalimadár, stb), a veszélytelen zajo-
kat megszokják. Kilövése legfeljebb 
tüneti kezelést adhat.

A halállomány védelme legha-
tékonyabban riasztással oldható 

meg, de ehhez szinte folyamatos 
zavaróhatás (főként emberi jelenlét) 
szükséges, aminek veszélytelensé-
gét a madarak szintén hamar megta-
pasztalják. Ha egy folyószakaszról 
elűzik őket, odébb mennek. Sajnos, 
nagyon nagy kárt tudnak okozni. A 
Tiszán becslések szerint több tízmil-
liós, országosan pedig százmilliók-
ra rúgó veszteséget jelentenek. Ez 
sokszorosa annak, amit a szabály-
talankodó horgászok és halászok, 
valamint a szervezett rapsicbandák 
okoznak. Ezen túlmenően fészkelő 
helyük növényzetében is hatalmas 
kárt okoznak, ürülékükkel kipusz-
títják fészkelő fáikat is. 

Szövetségi telepítés
A szakbizottsági munkát a hal 

– és környezetvédelem mellett az 
ellenőrzések képezték, melyet több 
esetben a főállású halőrök, pol-
gárőrök és rendőrök bevonásával 
végeztünk, a nagyobb hatékony-
ság miatt. Továbbá több esetben 
a szövetségi telepítéseken is részt 
vettünk. A halasításokat több alka-
lommal ellenőrizte a halászati főfel-
ügyelő úr is. Fokozottan figyelünk a 

vízpart rendben tartására, felhívva a 
horgászok figyelmét is erre. A helyi 
horgászrendjeinkben, és a területi 
jegyeinken valamennyin szerepel, 
hogy a vízparton szemetelni és sze-
metes helyen a horgászatot megkez-
deni tilos! 

A 2016. évben, összesen 124 
fővel szemben tettek feljelentést, a 
halászati hatóságnál, ahol az alábbi 
határozatok születtek. A kiszabott 
pénzbírság mellett az állami jegyek 
is bevonásra kerültek 3 hónaptól – 
15 hónapig terjedő időszakra. 

Bizottságunk megtartotta szoká-
sos év végi ülését, 2016. november 
18-án a császárszállási horgászta-
nyán, 19 fő részvételével. Az ülésre 
meghívtuk a Szabolcsi Halászati 
Kft. halőreit is, hogy megismerhes-
sük egymást, tapasztalatokat cserél-
hessünk. Egy közös ellenőrzést meg 
is beszéltünk, ami azóta sikeresen 
meg is történt, csatlakoztak az ellen-
őrzéshez a Tokaji Vízirendőrőrs 
munkatársai is. Egy horgászt felje-
lentettünk, mivel kíméleti területen 
horgászott. Év vége felé még egy-
szer szeretnénk egy ilyen nagyobb 
ellenőrzést tartani, akár több napos-
ra nyújtva is. Gura Mihály

Víz, – Környezetvédelmi és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság elnöke

A hatékony víz-árpolitika kialakí-
tása érdekében belügyminiszteri ren-
delet módosította a még 1999-ben 
kiadott, a vízkészletjárulék kiszámí-
tásáról szóló közlekedési, hírközlé-
si és vízügyi miniszteri rendeletet. 
A módosítás eredményeképpen a 
2017-re vonatkozó vízkészletjárulék-
fizetési kötelezettség jelentősen 
megváltozik. A hatályos szabályo-
zást azért kellett módosítani, hogy 
érvényesüljön az Európai Unió Víz 
Keretirányelvének 9. cikkében fog-
lalt költségmegtérülési elv. Ez elő-
írja, hogy a vízhasználóknak részt 
kell venniük a felmerülő költségek 
viselésében.

A jogszabály változása miatt a 
katasztrófavédelem vízügyi hatósági 
hatáskörében eljárva köteles felül-
vizsgálni a vízkészletjárulék fizeté-
sével érintett vízjogi engedélyeket 

és az új szabályozásnak megfele-
lően hivatalból módosítania kell 
azokat. Annak érdekében, hogy a 
vízkészletjárulék fizetésére kötele-
zett ügyfelek kellő időben kézhez 
kapják a határozatokat és felkészül-
jenek annak jövő évben esedékes 
végrehajtására, ütemterv készült, 
amely alapján ez év végéig országo-
san mintegy tizenötezer határozatot 
vizsgáltak felül.

A jogszabály-módosítás alapján a 
vízkészletjárulékkal kapcsolatos elő-
írások több helyen is változnak. Így 
például a gazdálkodóknak az öntö-
zési, rizstermelési és halgazdálkodá-
si vízhasználatért vízkészletjárulékot 
(a felszíni vagy felszín alatti víz 
használatának az árát), továbbá a 
víz kivételének és továbbításának 
költsége után vízszolgáltatási díjat 
kell fizetni. Megváltoztak azok a 

speciális szorzószámok, amelyek 
az alapjárulékot a vízhasználat és 
a vízkészlet jellegétől, valamint 
az adott térség vízkészlet-gazdál-
kodási helyzetétől függően módo-
sítják. A vízgazdálkodási törvény 
október elsejétől hatályos előírásai 
szerint a vízhasználónak nem kell 
vízkészletjárulékot fizetnie az öntö-
zési célú vízhasználat esetében évi 
ötvenezer, halgazdálkodás és rizs-
termelés esetében évi százötvenezer 
köbmétert meg nem haladó vízmeny-
nyiség után. 

Egyebek mellett változnak a tar-
tósan vízhiányos időszak alatt tör-
ténő vízhasználat járulékfizetési 
szabályai is: az ilyen időszakok-
ban a vízkivételekhez kapcsolódó 
vízkészletjárulék összegét a víz-
használó kérésére húsz százalékkal 
csökkenteni kell. Ehhez a vízhasz-

nálónak kérelmet kell benyújtania 
az illetékes hatósághoz a vízhiányos 
időszak kezdetét megelőző tizen-
négy napon belül. A tartósan vízhi-
ányos időszak várható kezdetéről és 
végéről – a hidrometeorológiai elő-
rejelzések figyelembevételével – a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter 
közleményt tesz közzé a Hivatalos 
Értesítőben. A kedvezmény felté-
tele, hogy a vízhasználó a kivett 
víz mennyiségét oly módon vezesse, 
hogy abból meg lehessen állapítani, 
mennyi volt az, amit a vízhiányos 
időszakban vett ki.

További információkat a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság honlapján és a 
Vízügyi Hatóságnál ügyfél-fogadási 
időben kaphatnak. 

Dóka Imre tű. főhadnagy
megyei szóvivő

Megnőttek a feladatok

Változnak a vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályok

Vízterület neve A szabálysértés módja szabálysértés 
száma Kiszabott bírság/fő

Holt-Szamos
Jogosulatlan horgászat 12 10-35 ezer forint
3 botos horgászat 2 35 ezer forint

Keleti-főcsatorna jogosulatlan horgászat 7 10-35 ezer forint

Tisza

Jogosulatlan horgászat 59 10-55 ezer forint 
3 botos horgászat 18 20-35 ezer forint
4 botos horgászat 1 30 ezer forint
Halászat 1 db fenékvarsa 2 60 ezer forint
2 db fenékvarsa 3 nem érkezett határozat
3 db fenékvarsa 1 nem érkezett határozat

Halásztanyai  
XXI-es csatorna

Halászat 1 db 1 m2-nél 
nagyobb merítőháló

1 50 ezer forint

IV-VII. sz. Főfolyás Jogosulatlan horgászat 8 nem érkezett határozat

Belfő csatorna
Jogosulatlan horgászat 9 10 ezer forint
3 botos horgászat 1 20-35 ezer forint

összesen: 124 fő

Rekordfogás 
a szép őszi időben

Leskó Dominik bizonyára 
nem bánta, hogy csuka 

helyett egy 65 cm-s, 3,30 
kg-os süllőt fogott novem-
ber elején a páros csuka-
fogó verseny keretében a 
rakamazi Nagy-Morotvában. 

Hét éve, amikor ez a verseny elin-
dult, még jobbára csak csukát lehetett 
fogni a holtágban a rablóhalak közül, 
aztán néhány éve a süllők kezdtek 
túlsúlyba kerülni. Akkor még az is 
előfordult, hogy a békés halak horgász-
versenyét is egy közel 5 kg-os süllővel 
nyerték.

Ma már kiegyenlítődtek az erővi-
szonyok a csukák és a süllők között 
úgy, hogy közben a balinok száma 
is szépen gyarapodott. Nyolc páros 
csónakból, öt páros pedig a vízparton 
próbálkozott a rablóhalak horogra csa-
lásával. Végül a csónakosok versenyét 
két helyi fiatalember, Leskó Dominik 
és ifj. Richter Zsolt nyerte a már emlí-
tett süllővel.

A vízparton viszont egy családi apa-

fia páros győzedelmeskedett Marcsek 
András és Marcsek Balázs személyében. 
A vendég horgászok közül a nagykállói 
Szabó István és Valent József érte el a 
legjobb eredményt, második helyezést 
szereztek a csónakos horgászok között. 
A verseny végén a Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület min-
denkit meghívott egy finom ebédre.

Biri Imre

Kellemes késő őszi reggel 
tizenhat csapat gyűlt 

össze az apagyi Kenderáz-
tató horgásztavon a megyei 
csónakos páros pergető ver-
senyre.

Tárcsán sült szalonnával és egy 
kis szívmelegítővel indult a hat 
órás viadal.

Sorsolás után a kétfős csapatok 
elfoglalták a vízen a horgászhelye-
iket és megkezdődött a horgászat.

A pergetés szabályainak meg-
felelően mindenki próbálgatta a 
különböző technikákat, kanál és 
körforgó villantókat, twistert 
és gumihalat, és voltak, akik 

wobblerekkel próbáltak minél több 
ragadózó halat fogni. A mérlegelők 
folyamatosan csónakáztak körbe 
a vízen és jegyezték fel a fogáso-
kat centiméterben, szerencsére volt 
dolguk bőven.

A fogások zömét csukák tették 
ki, de volt olyan csapat, amely 
szinte csak süllőket zsákmányolt, a 
legnagyobb hal pedig egy 99 cm-es 
harcsa volt.

Szinte minden csapat fogott 
halat.

A verseny zárásaként az ered-
ményhirdetés előtt a szervezők 
bőségesen vendégül láttak minden 
résztvevőt főtt debreceni páros kol-
básszal.

Remélem, mindenki jól érezte 
magát ezen a barátságos horgász-
versenyen, és jövőre újra megis-
mételhetjük.
Eredmények:
1. IN-team  509,5 cm, 
2. Zo-Csa-team  309,5 cm, 
3. Másnaposak-team  221,5 cm, 
4. Papa-Csikos-team  143,3 cm, 
5. Szi-Szi-team  138 cm, 
6. Megfolak-team  99 cm.
legnagyobb hal: Hornyák Bence 
(Megfoglak-team) 99 cm-es harcsája.

Szilágyi Imre

Süllővel nyerték meg a 
csukafogók versenyét

Méteres harcsa is 
horogra akadt
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Az idei esztendőben immár 
tizedik alkalommal emlé-

kezett meg az elhunyt hor-
gásztársakról egy csukafogó 
horgászverseny keretében 
a Máriapócsi Horgász Egye-
sület. 

Első lett, és a legnagyobb raga-
dozó halat fogta Zsigó Marcell, 
míg Szakács Zsolt különdíjat kapott 
egy 14,8 kg-os békés hal, egy busa 
megfogásáért. A különdíjat Palóczy 
Lajosné ajánlotta fel. A legtöbb 
halat Vereb László fogta. A díjakat 
átadta Tóth Árpád, az egyesület 
elnöke és a város polgármestere. 

A verseny eredményhirdetése után 
Mosolygó Tibor görögkatolikus 
parókus panachidát végzett a hor-
gásztónál található emlékműnél, az 
egyesület tagjai a szertartás kere-
tében emlékeztek meg az egykori 
horgásztársakról, akiknek emlékét 
kegyelettel megőrzik. Tóth Árpád

Több mint ötezren szavaztak a 
Magyar Haltani Társaság honlapján 
októberben elindított közönségsza-
vazáson, amelynek tétje az Év hala 
cím elnyerése volt. A korábbi évek-
hez hasonlóan most is három ősho-
nos jelölt közül lehetett választani. 
A szavazatok közel felével (48%) 
a harcsa lett a versenyben az első, 
megelőzve a paducot (37%) és a 
harmadik helyezett halványfoltú 
küllőt (16%).

Mióta a vizák eltűntek vizeink-
ből, legnagyobb halunk a harcsa. 

Népszerű is, hiszen hatalmas száját 
és hosszú bajszát a gyerekek már 
a képeskönyvekből megismerik. 
Hosszú életű hal, amely egész éle-
tében növekszik. Másfél évszáza-
da még kétmázsás példányokat is 
fogtak vizeinkből, de ma már a 
100 kg fölöttiek is ritkaságszámba 
mennek. Különböző korosztályai 
alaposan kihasználják kedvelt élő-
helyein, a lassú folyókban és az 
állóvizekben számára elérhető táp-
lálékot, az apró halivadéktól a víz 
felszínén úszó kiskacsákig.

Egy hétig megyénkben töltöt-
ték gyakorlati idejüket holland 
középiskolások a közelmúltban. 
Hollandiából, Zwolléből 20 diák 
és 3 tanár érkezett a Groene Welle 
tanintézetből, köszönhetően a jó 
kapcsolatnak, amit a Lippai János 
Szakközépiskola és Szakiskolával 
ápolnak. A program részeként az 
egyik nap Kemecse határában a 
Szabolcs Halászati Kft. tavánál 
ismerkedtek a horgászattal. Mint 
kiderült a hollandoknál a legnép-
szerűbb sportág a sporthorgászat, 
amíg a focinak 1 millió igazolt 
játékosa van, a horgászok tábora 
200 ezerrel nagyobb. A horgászat 
sok mindenben eltér az ittenitől. 
Például a halakat zárt rendszerek-
ben nevelik, és úgy telepítik ki, 
míg nálunk nagy tavak vannak, 

Hollandiában jóval kisebb vize-
ket hasznosítanak. Akinek van egy 
tava, azon horgásztat. Az is elté-
rés, hogy hazánkban a kifogott 
zsákmányt nagyrészt elkészítik és 
megeszik, a hollandok csak lefo-
tózzák, és azonnal visszaengedik a 
vízbe. Nagy figyelmet fordítanak a 
környezet védelmére is. PS
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Horgászat közben sok 
minden megfordul az 

ember fejében. Például az, 
hogy fáznak-e halak?

irtóznak a szélsőségektől
Első hallásra butaságnak tűnik 

a kérdés, mert hát a hal mégse 
ember, és a víz nem levegő, ami 
sokszor lehet mínusz negyven 
fokos is, a víz viszont legfeljebb 
nulla. No jó, a tengervíz kicsit 
hidegebb is, mert annak az édes-
víznél alacsonyabb a fagyáspont-
ja, de akkor is legfeljebb mínusz 
két fok. Ami annyira azért nem 
hideg, azt talán még az emlősvi-
lág leggyámoltala nabbnak mon-
dott tagja, az ember is elviseli. A 
szárazföldön persze, mert a nulla 
fok körüli vízben nagyon hamar 
feladja a harcot.

De a halak se igen szeretik. 
Természetesen mindegyik fajtá-
nak más és más a tűrőképessége, 
de általánosságban kijelenthetjük, 
a mi édesvízi halaink a tíz-tizen-
nyolc fokos vízben érzik magu-
kat a legjobban. A ragadozók 
egyik csoportja, a csuka, a süllő 
ugyan a nulla fokos vízben is 
vígan falatozik, a ponty, az amur, 
a compó pedig a huszonhat fokos 
víz miatt se tiltakozik, de azért a 
tíz-tizennyolc fok az igazi. 

kapásra is ekkor legnagyobb 
az esélyünk.

Mert a szélsőségektől a hal 
is irtózik, akárcsak az ember. 
Kánikulában zsíros birkapör-
költ helyett mi is szívesebben 
eszünk jéghideg gyümölcslevest. 
Vagy semmit, legfeljebb dinnyét, 
barackot. Kivételek persze min-

dig akadnak – fogtam én már 
például rekkenő melegben, fer-
geteges nyári viharban fél kilós 
menyhalat, ami köztudottan késő 
őszi, téli hal – de hát erre horgász 
stratégiát nem szabad építeni.

Érzékelik az apró változást is
A tudósok fantáziáját is régóta 

birizgálja a halak hőérzékelése, 
sajnos ezzel kapcsolatban még 
mindig nagyon sok a tisztázatlan 
kérdés. Ami biztos: a legtöbb 
hal már a 0,1 Celsius foknyi 
hőmérséklet-különbségeket is 
érzékeli. Azt azonban mind a mai 
napig nem tudjuk, hogyan. Egyes 
kutatók szerint az oldalvonalak-
nak van ebben döntő szerepük. 
Mások viszont állítják, a bőrben 
lévő apró idegvégződések „tájé-
koztatják” az agyat a változások-
ról. Nagyon sok fajtát ismerünk, 
amelyek a hőmérséklet csökke-
nésének hatására kimondottan 
rosszul érzik magukat, szabályo-
san fáznak.

Balogh Géza

– A holtágakat is haszonbérbe 
kaptuk az államtól, haszonbérleti 
díjat fizetünk értük. 

Az tagadhatatlan tény, hogy 
a folyó szabályozása az elmúlt 
évszázadban káros hatással volt 
a holtágra, vízrajzi okok miatt 
több helyen a meder távolodik a 
holtágtól. Szerencsére nincs min-
den holtág kiszáradva, áradáskor 
kapnak vizet a Tiszából, s ezekre 

a holtágakra a halőrök is jobban 
odafigyelnek. Ha kivennénk a 
tiszai területi engedélyből a holt-
ágakat, s külön engedély megvál-
tása után lehetne csak horgászni 
bennük, akkor azért lennének a 
horgászok felháborodva, hogy 
miért fizessenek külön a Tiszáért 
és külön a holtágakért. Ha külön 
kezelnénk a holtágakat, az plusz 
pénzbe kerülne. 

Fáznak-e a halak a vízben

Plusz pénzbe kerülne a 
holtágak külön kezelése

Versenyeztek és emlékeztek

Harcsa az év hala

Ahol több az igazolt 
horgász, mint a focista

Ne akadályozni, inkább segíteni próbáljunkA süllők mellett harcsa is rárabolt a villantóra
A Tisza folyó érintett sza-

kaszának kezelőjeként 
némi fenntartással, vegyes 
megdöbbenéssel olvastam, 
„Milyen vajon a Tisza? Így 
látják a horgászok!” című 
cikkeket a Kelet-Magyaror-
szágban. Az érintett horgá-
szoknak válaszoltam a lap 
hasábjain, amit itt is sze-
retnék teljes terjedelemben 
közzé tenni

Egyrészt  nem értem a cikkben 
megszólaló horgásztársak motivá-
cióját, ugyanis 3 évvel a jelenleg 
hatályos halgazdálkodási törvény 
megjelenése után, aki sokat foglal-
kozik a horgászattal, illetve szük-
ségszerűen az ezt szabályzó jog-
szabályokkal, annak tudnia kellene, 
hogy tükörháló és fenékháló hasz-
nálata egyaránt bűncselekmény, a 
Btk. 246. §-ába ütközik. Szerény 
kérdésem az lenne a hatékonyság 
szempontjából, hogy miért nem az 
észlelés pillanatában jelezték ezt a 

problémát? Miért csak utólag jut el 
az illetékesekhez olyan informá-
ció, amely alapján, akár tettenérést 
is lehetne foganatosítani? Azt gon-
dolom, hogy  jogos elvárás lenne 
a horgásztársakkal, mint állampol-
gárokkal szemben, amennyiben 
ilyet észlelnek, azt szíveskedje-
nek haladéktalanul jelezni, segítve 
ezzel a szakszemélyzet munkáját!

Hozzám ebben az évben egyet-
len – hitelesnek tekinthető – meg-
keresés érkezett, amelynek követ-
kezménye az adott területen a 
fokozott halőri jelenlét volt, mely-
nek meg is lett az eredménye, a 
probléma „magától” megszűnt. De 
amennyiben nem is a halőrökön 
vagy a kezelőn keresztül szeret-
né orvosolni a problémát, erre is 
adott a lehetőség, hiszen Tokajban 
található a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság egyik bázisa 
és bár nem akarok senki nevében 
nyilatkozni, a személyi állomány 
ismeretében bátran kijelenthetem, 
hogy ha ilyen panasz érkezik, az 

nem marad kivizsgálatlanul. Jelen-
leg az adott szakaszon állandó 
jelleggel 6 fő főállású halőr tel-
jesít szolgálatot, amit esetenként 
egyéb területről vezényelt kollegák 
egészítenek ki. Személyes tapasz-
talatom is van ezen a területen, 
több olyan horgásszal is volt sze-
rencsém találkozni, akit pl. egy 
nap alatt háromszor is ellenőriztek, 
olyannal viszont nem találkoztam, 
akit 130-140 horgásznap alatt egy-
szer sem. 

Arra szeretném megkérni a Tisz-
telt Horgásztársakat, hogy ne aka-
dályozni, hanem segíteni próbáljuk 
egymás munkáját, ugyanis közösek 
az érdekeink!

Természetesen minden informá-
ciót összegyűjtünk és komolyan 
veszünk, próbáljuk javítani az 
őrzés színvonalát. Ehhez a Magyar 
Államtól is kapunk segítséget 
jövőre, azaz 2017-től a halgazdál-
kodási alap segítségével komoly 
technikai fejlesztéseket tudunk 
eszközölni. Újítás az is, hogy a 

villantomagazin.com című honla-
punkon véleményezésre már meg-
jelent Tiszai Horgászrend tartal-
maz olyan telefonszámokat, ame-
lyet hasonló esetekben bizalommal 
lehet hívni!

A Tisza halgazdálkodási 
hasznosítója nevében: 

Megyei Horgász Szövetség részéről
Fesztóry Sándor

ügyvezető igazgató

Az elmúlt hetekben több egy-
másnak ellentmondó, illetve pon-
tatlan  híresztelés is megjelent a 
jövő évi tiszai területi engedélyek-
kel kapcsolatban. A valóságról a 
vízhasznosító képviselő, Fesztóry 
Sándor, a Sporthorgász Egyesüle-
tek Sz-.Sz.-B. Megyei Szövetségé-
nek ügyvezetőjét elmondta, hogy 
valótlan híresztelésről van szó, a 

félreértésre az adhat okot, hogy 
kiadásra kerül egy úgynevezett 
össz-Tiszai  (tehát a teljes magyar-
országi szakaszra érvényes) terüle-
ti engedély fajta is, amiért 49.000 
Ft-ot kell majd fizetni.

Természetesen, a már  meg-
szokott, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Tisza szakaszra szóló jegy 
ára nem változik, jövőre is változat-

lan áron, 18.000 Ft-ért lehet majd 
megvásárolni a teljes árú és 14.000 
Ft-ért a kedvezményes (ide tartoz-
nak a 65 év felettiek, a hölgyek és 
az ifjúsági horgászok) jegyeket. 
Sőt, jó hír a horgászoknak, hogy 
amennyiben sikerül a Tiszabecstől-
Záhonyig tartó Tisza szakaszra is 
szerződést kötni, úgy 2017-évtől 
mindössze 18.000 forintért az 
egész Tiszán – azaz Tiszabecstől 
a tiszadobi megyehatárig –, illetve 
a Szabolcs megyei folyóvizek és 

holtágak nagy részén, több mint 
4500 hektáron (ez a megyebeli 
összes horgászvíz mintegy 70%-a) 
lehet majd horgászni!

Arra kérem a tisztelt  horgá-
szokat, hogy ne üljenek fel a 
pletykáknak, ehelyett inkább 
személyesen tájékozódjanak a 
megyei szövetség honlapján, a  
www.villantomagazin.com címen, 
vagy a szövetség irodájában, ahol 
jövő évtől már hétvégi nyitva tar-
tással is várják az érdeklődőket.

Pergetőversenyt rendezett 
a Leveleki-víztározón a tó 

halgazdálkodási jogával ren-
delkező Nyírségi Hal és Vad 
Kft. a közelmúltban. 

A megmérettetés kezdetekor 
harmincöt csónakban hetven hazai 
és határainkon túli versenyző 
próbált minél több ragadozóhalat 
megfogni villantóval, körforgóval, 
rapallával, s a rossz időjárás elle-
nére kiváló eredményeket értek el.

Akadt horogra harcsa is, de a 
legtöbben süllőt akasztottak. Az 
előző napi edzésen is szép szám-
mal fogtak a résztvevők süllőt, így 
a fogások tükrében kijelenthető, 
hogy dicsérendő süllőállománnyal 
rendelkezik a Leveleki-tó.

A csukák elmaradásában való-
színűleg a borús idő, a kevés nap-
sütés játszott nagy szerepet. A ver-

sennyel végül a szervezők elérték 
céljukat, keresztmetszetet kaptak a 
víz ragadozó halairól.

Az ötven-hatvan centiméter 
hosszúságú, 5–6 kilogrammos sül-
lők mellett 5 kilogrammos harcsa 
is rámozdult a villantóra. Az ered-
ményhirdetéskor a megyebeli ver-
senyzők lemaradtak a dobogóról, a 
legjobban a debreceni és a külföl-
di versenyzők szerepeltek, így ők 
vihették haza a kupát, a pénzdíjat 
és a legnagyobb hal díját.

A tó halállománya igazolja a víz 
iránti nagy érdeklődést: jövőre a 
MOHOSZ ott szeretné megren-
dezni az éves pergetőversenyét, 
valamint a különböző szakágak 
versenyének is helyszíne lesz a 
Leveleki-víztározó: lesz ott többek 
között feeder botos-, rakós botos- 
és harcsafogó verseny is. 

MML

Rémhír a nagyobb összeg

A jövő évi jegyárakkal foglalkozva több hor-
gász is szóvá tette, hogy a holtágak is 

szerepelnek a tiszai engedélyben, holott néme-
lyikben alig van víz, vagyis alkalmatlanok a 
horgászatra. Ezzel kapcsolatban a megyei hor-
gász szövetség ügyvezetője, Fesztóry Sándor 
elmondta:
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Új kíméleti területek

Madarat tolláról, embert 
barátjáról, horgászt a ...

Turista horgászjegy

Ajándékutalványok 
vásárlása és beváltása

Egyesületi tagdíj változása

Egységes gyermekjegy

Felhívjuk a Tisztelt Horgász-
társak figyelmét, hogy november 
15-től életbe lép a kíméleti terüle-
tekre vonatkozó korlátozás, mely-
nek megsértése bűncselekmény. A 
problémák elkerülése végett kér-
jük, tájékozódjanak arról, hogy 

horgászhelyük nem tartozik-e a 
kijelölt kíméleti területek közé. 

Emlékeztetőül a november 
15-től február 28-áig korlátozás 
alá eső területek, a 133/2013 (XII. 
29) VM rendelet alapján: 

Megyei Horgász Szövetség

Hallopás
A Nyíregyházi Rendőrkapitány-

ság Ibrányi Rendőrőrse természet-
károsítás bűntett és lopás bűntett 
kísérlet megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást egy 49 éves 
kótaji lakos ellen. A férfit 2016. 
október 19-én Ibrány külterületén, 
a Lónyay-főcsatornánál a halőrök 
tetten érték, amint egy háló segít-
ségével 305 darab szivárványos 
ökle elnevezésű védett halat fogott 
ki. A rendőrök a halőrök jelzését 
követően a férfit a rendőrőrsre elő-
állították, és gyanúsítottként kihall-

gatták, aki elismerte a bűncselek-
mények elkövetését, de elmondása 
szerint nem volt tudomása arról, 
hogy védett halakat fogott ki. A 
halőrök a vízi élőlényeket károso-
dás nélkül természetes élőhelyükbe 
visszaengedték.

Eddig mindig azt hittem, hogy a 
horgászok a természet és a környe-
zet védelmének a legkíméletlenebb 
élharcosai, óvják és védik azt a 
tájat, ami a pihenést, a kikapcso-
lódást, a feltöltődést jelenti a szá-
mukra. Ezt igazolja az a tény is, 
hogy több sporthorgász egyesület 
nevében benne van a „természet-
védelmi” kifejezés is. Az elmúlt 
szombaton azonban megdőlt az 
elméletem, ugyanis Szabolcs köz-
ség határában a Tisza-parton vér-
lázító csendélet fogadott. A hanya-
gul ott felejtett csontis doboz és 
chipses zacskók mellett sörös és 
energiaitalos dobozok színesítet-
ték a kopárrá vált tájat, a levelek 
nélkül maradt fák tövét, mindössze 

pár méterre a folyótól. Sajnos, azt 
már sohasem tudjuk meg, kik vol-
tak, honnan jöttek, milyen nevelést 
kaptak. Azóta számomra így író-
dott át a régi magyar közmondás: 
Madarat tolláról, embert barátjáról, 
horgászt a maga után hagyott sze-
métről...

M. Magyar László

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) három 
éve vezette be az úgynevezett turis-
ta horgászjegyet, amely egyfajta 
könnyített horgászati lehetőséget 
kínál azoknak, akik egyelőre nem 
kívánnak „rendes” horgászokká 
válni. A turista állami horgászjegy-
hez tartozó fogási napló leadási 
szabályozása eltér a normál rend-
szertől, mert a turista állami hor-
gászjegy érvényessége rövidebb, 
illetve – kiváltási időpontjának 
függvényében – január 31-től eltérő 

időpontban járhat le. A turista fogá-
si naplót a NÉBIH-nek kell meg-
küldeni a turista állami horgászjegy 
lejártát követő 30 napon belül. Ez 
a turista állami horgászjegyhez tar-
tozó online értékesítési rendszeren 
keresztül is teljesíthető. A turista 
állami horgászjegy idei kiváltási 
díja 2 ezer forint, de akik turis-
ta állami horgászjegyhez tartozó 
fogási naplójukat tavaly nem adták 
le, az idén nem válthatnak turista 
állami horgászjegyet, vagyis nem 
lehetnek újra turista horgászok.

Teljesen új lehetőség, hogy 
december 12-től legalább az ország 
26 pontján (MOHOSZ Központi 
Iroda, területi tagszövetségek – így 
Nyíregyházán is – irodái, Tisza-
tavi Kft.) elindult azoknak az aján-
dékutalványoknak az értékesítése, 
melyekkel megajándékozhatjuk 
családtagjainkat, barátainkat egy-
egy ilyen összevont jeggyel úgy, 
hogy ők az átadásig nem is kell, 
hogy tudjanak róla, s később is 
ráérnek egészen február végéig 
rendezni a kiváltást, egyben a többi 
horgászokmány ügyét. 

Technikailag ez úgy történik, 
hogy tetszőleges értékesítési pon-
ton megvehető egy-egy ajándék-
utalvány, majd az átadás (aján-

dékozás) után szintén bármelyik 
ponton a személyi horgászati jogo-
sultság feltételeinek igazolása után 
sor kerülhet a megajándékozott 
részéről a beváltásra, a horgászatra 
jogosító okmány átvételére. Fontos 
tudni, hogy maga az ajándékutal-
vány ugyan nem visszaváltható, 
de – szintén február 28-ig – szaba-
don átruházható, így az összevont 
MOHOSZ területi jegy akár más 
névre is kiadható, természetesen 
szintén a személyi horgászati jogo-
sultsági feltételek megléte és iga-
zolása esetén. 

Az érvényességi időn túl (feb-
ruár 28. után) történő beváltás-
hoz már a MOHOSZ engedélye is 
szükséges.

A MOHOSZ Választmánya a 
30/2016 számú határoza-

tában döntött az egyesületi 
tagdíj minimális mértéké-
nek a meghatározásáról, a 
megyei szövetségek irányá-
ba. Egyben felkéri a megyei 
szövetségeket, a tagegyesü-
leteik részletes tájékoztatá-
sára.

A fentiek alapján tájékoztatom, 
hogy 2017.01.01-től a tényleges 
feladat ellátásra alapozott egye-
sületi tevékenység biztosítása 
érdekében az egyesületi tagdíjat, 

minimálisan 2 ezer forintban, míg 
a kedvezményezett személyi kör 
tekintetében 1 ezer forintban szí-
veskedjék megállapítani! A ked-
vezményezettek: az ifik, a fogya-
tékkal élők és a női horgászok. A 
70 éven felülieknek a jövő évtől a 
kedvezményes bélyeget kell bera-
gasztanunk, és ezt természetesen 
továbbra is díjmentesen számolják 
azt el. (A MOHOSZ Választmányá
nak határozatát a témában a www.
mohosz.hu oldalon megtekinthe
tik.)

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

A MOHOSZ gondozásában 
kiadásra kerülő Országos Gyerek-
jegyet 2017 évtől Szövetségünk 
is forgalmazni fogja. Az egyesü-
leteknek csatoltan megküldtük a 
gyerekjegy másolatát, ha úgy gon-
dolják, hogy egyesületük gyerek  
tagjai érintettek, akkor a nyomtat-

ványigénylő lapon azt is jelöljék 
meg. Az ára: 2.500 Ft. (1 bot, 1 
horoggal szerelt készségre).

A jegy érvényessége: a magyar-
országi nagyobb folyók, tavak, 
csatornák. Régiónkat érintő vizek: 
Tisza, Bodrog, Keleti-, Nyugati 
főcsatorna, Szamos, Túr, Kraszna.
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Tisza-folyó 
(fkm) 

Terület 
(ha) 

Minősítés Víztérkód A kímélet időtartama 

510-515 75 szaporodó-telelő 15-009-1-1 március 01-jétől június 15-ig 
november 15.-től február 28-ig 

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

Megújul a tiszavasvári Kacsás horgásztó
A korábbi üzemeltető tevékeny-

ségének befejeztével záró lehalá-
szást végzett, ennek okán a tó 
leürítésre került. A helyzet adta 
magát, hogy a bemosásos, erősen 
erodálódott partokat helyre kell 
állítani. Az egyesület ezért meg-
tette a szükséges lépéseket és hely-
reállító munkálatokat végeztetett, 
mely eredményeképpen megújult a 
rézsü, új halárok került kialakítás-

ra, valamint az iszap egy része is 
eltávolításra került. Fel lett újítva 
a vízpótló szivornya, valamint a 
leeresztő zsilip is.

Az egyesület pályázatot írt ki a tó 
további üzemeltetésére 2017 évtől, 
melynek nyertese Szekeres Sándor 
Péter nyíregyházi vállalkozó lett. 
Az új üzemeltető - halászati szak-
mérnökként – felmérte a tó hal-
eltartó képességét. Tervei szerint 

olyan halfaunát, halmennyiséget 
fog kialakítani, mely szinte mindig 
biztosítja a fogás lehetőségét, a 
békés és a rablóhalas horgászok-
nak is. De nem csak egyszemélyes 
horgászokat szeretne a tóhoz csá-
bítani, hanem családi programként 
képzeli el a horgászatot, ezért ját-
szóteret és horgászhelyenként bog-
rácsozót kíván kialakítani.

Kora tavasztól szeretettel vár-

ja Önöket és 
családtagjaikat 
a tiszavasvári 
Kacsás hor-
gásztó meg-
újult horgász-
tanyával, tisz-
ta, rendezett környezettel és folya-
matosan bővülő szolgáltatásokkal.

Fejes László Ádám
az Alkaloida Lombik HE elnöke

Halgazdálkodási vízterület 
megnevezése

régi 
víztérkód

új 
víztérkód

Leveleki Vízátrozó 000058 15-001-1-1
Tiszalöki vízierőmű felhagyott régi 
medre, Csobaji holtág

000060 15-002-1-1

Lónyai főfolyás 000061 15-003-1-1
Nyírbogdányi VI. Sz. főfolyás 000062 15-004-1-1
Székelyi IV. Sz. főfolyás 000063 15-005-1-1
Kemecsei VII. Sz. főfolyás 000064 15-006-1-1
Kótaji VIII. sz. főfolyás 000065 15-007-1-1
Belfő (Kotri) csatorna szakasza 000066 15-008-1-1
Tisza folyó 494 fkm-től 540,5 fkm-ig 000069 15-009-1-1
Tiszadobi holtág 000070 15-010-1-1
Harangodi víztározó, Nagykálló 000071 15-011-1-1
Apátszögi holtág 000072 15-012-1-1
Tiszakarádi  holtág 000073 15-013-1-1
Tiszacsermelyi keleti holtág 000074 15-014-1-1
Császárszállás II. sz. víztározó 000075 15-015-1-1
Szabolcsveresmarti víztározó 000076 15-016-1-1
Tisza folyó, bal part (540,5 fkm-től 
581,3 fkm-ig)

000077 15-017-1-1

Tisza folyó 581,3 fkm-től 638 fkm-ig 000078 15-018-1-1
Tiszadadai nagyholtág 000079 15-019-1-1
Tiszadadai holtág 000080 15-020-1-5
Rakamazi holtág 000081 15-021-1-5
Tiszaeszlári holtág 000082 15-022-1-1
Rakamazi kismorotva (Aranyos árok) 000083 15-023-1-5
Rakamazi nagymorotva 000084 15-024-1-5
Kistiszaháti északi holtág 000085 15-025-1-1
Szabolcsveresmarti északi holtág 
(Malomszeg)

000086 15-026-1-

Komorói nyugati holtág 000087 15-027-1-1
Szabolcsveresmarti keleti holtág 
(Várszeg)

000088 15-028-1-1

Berkeszi északi mellékcsatorna 000089 15-029-1-1
Fehérgyarmati téglagyári bányató 000091 15-030-1-1
Szénaréti tó, Nyírbátor 000092 15-031-1-5
Dombrádi morotva 000093 15-032-1-
Apagyi Horgásztó 000094 15-033-1-5
Nyíregyháza Sóstó 000095 15-034-1-4
Székelyi víztározó 000096 15-035-1-4
Laposhadi holt csaronda 000097 15-036-1-1
Sényői Kovács tó 000098 15-037-1-4
Vajai víztározó 000099 15-038-1-1
Vargaszegi  holtág 000100 15-039-1-4
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos 000101 15-040-1-1
Sonkádi Holt-Túr 000102 15-041-1-4
Kertaljai Nagydülői tó 000103 15-042-1-
Keleti főcsatorna 000104 15-043-1-1
Teremi Víztározó 000105 15-044-1-4
Bujtosi tavak 000106 15-045-1-5
Császárszállás-Oláhréti I. 000107 15-046-1-1
Császárszállási ivató tó 000108 15-047-1-
Vénkút Érpatak 000110 15-048-1-

Szamossályi Holt Szamos tározó 000111 15-049-1-1
Holt Szamos víztározó 000112 15-050-1-1
Tiszabezdédi kerek holtág 000113 15-051-1-5
Nagy-Vadas 000114 15-052-1-
Kacsató Gávavencsellő 000115 15-053-1-4
Nagyecsedi Legelő-ér 000116 15-054-1-
Kirvalapos Kocsordi csatorna 000117 15-055-1-
Nyírturai horgásztó 000118 15-056-1-4
Keskeny Holt Tisza 000119 15-057-1-4
Vidiszegi holtág, Aranyosapáti 000120 15-058-1-4
Ököritófülpösi halastó 000121 15-059-1-5
Nagyhalász Fertő II. tó 000122 15-060-1-
Bulgárkerti anyaggödör 001269 15-061-1-
Pontyos tó, (0171/4 hrsz), Kisvárda 001270 15-062-1-4
Pontyos tó, (0175/3 hrsz), Kisvárda 001271 15-063-1-4
Halastó-Nagykálló 001272 15-064-1-4
Beregdaróc Bányató 001273 15-065-1-5
Süllős bányató, Milota 001274 15-066-1-5
Komorói Holt-Tisza (Lencsés-Sulymos) 001275 15-067-1-
Marótzugi holtág 001276 15-068-1-1
Csengersimai tó 001277 15-069-1-1
Kisvárdai vízállások 0216 hrsz 001278 15-070-1-4
Kisvárdai vízállások 0300 hrsz 001279 15-071-1-3
Csegöldi víztározó 001378 15-072-1-1
Tisza folyó 638 fkm-től 758 fkm-ig 001379 15-073-1-1
Horgásztó, Máriapócs 001380 15-074-1-5
Nagykálló Kis tó 001489 15-075-1-4
Jánd (071/16 hrsz-ú vízterület, Koncz 
Gábor)

001515 15-076-1-4

Újkenézi morotva 001618 15-077-1-4
Zovány (Zsurk) 001621 15-078-1-4
Csaronda csatorna 001622 15-079-1-1
Holt Tisza (Szabolcs) 001647 15-080-1-5
Tiszvirág HE Tava 001648 15-081-1-
Olcsva Holt-Kraszna 001657 15-082-1-5
Rohodi víztározó 001659 15-083-1-1
Jéke Bokor horgásztó 001872 15-084-1-4
Csengersimai agyaggödör 001873 15-085-1-5
Komlódtótfalui agyaggödrök 001874 15-086-1-
K-III. öntöző főcsatorna 001875 15-087-1-1
Hortobágy főcsatorna 001876 15-088-1-1
Kadarcs Karácsonyfoki csatorna 001877 15-089-1-1
Rozsály bányató 017 hrsz 001878 15-090-1-4
Kenyérgyári Holtág 001879 15-091-1-5
Gyürei Holt-Tisza (Vidiszeg) 001880 15-092-1-5
Nagyszegi holtág, Tiszacsécse 001881 15-093-1-1
Mezőladányi Endesi Holtág 001882 15-094-1-1
Jóléti tó, Nyírbogát 001883 15-095-1-4
Pásku holtág, Mezőladány 001884 15-096-1-1
Tüskevár horgásztó, Sóstóhegy 001885 15-097-1-4
Tiszaberceli horgásztó 001886 15-098-1-4
Buj Halastó 001888 15-099-1-4
Csapdékvíztározó és Horgásztó, 
Vásárosnamény

001889 15-100-1-5

Mátészalkai életjóléti tó 001890 15-101-1-
Verba Tanya Horgásztó 001891 15-102-1-4
Mátyusi Rózsás holtág 001892 15-103-1-1
Apagy Ludastó 001893 15-104-1-4
FLOREXIM Kft. Halastó (Nagyhalász) 002066 15-105-1-4
Malom tó, Nagyhalász 002068 15-106-1-4
Szamos folyó 002075 15-107-1-1
Kraszna folyó 002076 15-108-1-1
Új Túr folyó 002077 15-109-1-1
Túr folyó 002078 15-110-1-1
Öreg Túr folyó 002079 15-111-1-1
Szenke tó, Penyige 002080 15-112-1-1
Boroszló kerti holtág 002081 15-113-1-1
Gulácsi tóhát-holtág 002082 15-114-1-1
Tapolnok Csatorna 002083 15-115-1-1
Nagyszeg eleje holtág 002084 15-116-1-5
Batár patak 002085 15-117-1-1
Keleti (Lápi) csatorna 002086 15-118-1-1
Haláborszeg-Nagykerék holtág 002087 15-119-1-1
Tiszaszalkai átvágás holtág 002088 15-120-1-1
Tiszaszentmártoni holtágak 002089 15-121-1-1
Helmecszegi holtág Tarpa 002090 15-122-1-1
Tulbákaszegi holtág, Jánd 002091 15-123-1-1
Holt-Szamos 002092 15-124-1-1
Eperjeske Horgastó holtág 002093 15-125-1-3
Holt - Kraszna, Kocsord 002132 15-126-1-5
Halásztanyai XXI. Sz. csatorna 002147 15-127-1-1
Kiss Jánosné holtág 002148 15-128-1-4
Tiszaszalka Csaronda 002165 15-129-1-
Fecskefarok Holt-Tisza, Tiszabezdéd 002196 15-130-1-5
Várda tó, Kisvárda 002197 15-131-1-4
Várszögi morotva 002271 15-132-1-5
Fótoskerti holtág 002272 15-133-1-4
Rober tó 002338 15-134-1-4
Szalma tó 002339 15-135-1-4
Keleti-övcsatorna 002367 15-136-1-1
Timári Morotva 002368 15-137-1-1
Ibrány Nagyerdei horgásztó 002369 15-138-1-4
Tiszavasvári Kacsás tó 002370 15-139-1-4
Gávavencsellői János-tó 002373 15-140-1-4
Timári Holtág 002374 15-141-1-1
Nyírmada Jóléti tó 002376 15-142-1-5
Cégénydányád Jóléti tó 002469 15-143-1-
Oláhréti-tápcsatorna 002450 15-144-1-1
Kállósemjéni Horgásztó 15-145-1-4
Ballók horgásztó (Nyírkarász) 15-146-1-
Ibrányi horgásztó 15-147-1-
Buj Önkormányzati horgásztó 15-148-1-5
Múzeumi tó (Nyírbátor) 15-149-1-
Nyírpazonyi horgásztó (Jáger Anikó) 
hrsz. 0130/4

15-150-

Nagykálló Vadkerti-horgásztó (030/7 
és 030/3 hrsz.)

15-151-

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei víztérkódok
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Köszönet az 1%-ért
Köszönjük azoknak, akik 

2015. évi adójuk 1%-át a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
Megyei Közhasznú Szövetsége 
számára ajánlották fel.

A befolyt 147.420 Ft-ból kör-
nyezetvédelmi tevékenységünk 
egy részét, továbbá a Horgász-
Suli programunk keretében zaj-
ló események és a horgásznap-
tár költségeit egészítettük ki.

1%-os felajánlásukat  
a jövőben is köszönettel 

vesszük. 
Adószámunk: 19207119-1-15

RekoRdfogások

HorgáSzok FigyElEM!

Beszámolók, feladatok megbeszélése. A 
megyei horgász szövetség december 16-án tartotta évi utolsó elnök-
ségi ülését, melynek kiemelt napirendi pontjai a beszámolókon túl a 
jövő évi jegyárak meghatározása, a 2017. évi munkaterv elfogadása, 
és a feladatok megbeszélése volt. 

A fogási napló leadása

Egy kézben egyesíteni a szőke folyót 

Kedves Horgásztársak!

Újból eltelt egy év, 
megint közeledik a 

fogási napló leadásának 
határideje, illetve az új 
megnevezés szerint az 
állami horgászjegy és fogási 
napló leadásának határideje, 
ami 2017. február 28. 

A hideg napokon, amikor nem 
nagyon akarózik kimenni horgász-
ni (persze tudom, hogy van olyan 
horgász, akinél nem lehet olyan 
hideg, hogy ő ne akarjon pecázni 
menni), szánjunk rá egy kis időt, 
és összesítsük a naplóban szerep-

lő éves fogási adatokat vízterüle-
tenként és halfajonként, valamint 
adjuk össze a horgászattal eltöltött 
napok számát is. 

A fogási naplót a váltás helyén 
vagy ahol a következő évi állami 
horgászjegyet kiváltani szeretnénk, 
ott kell leadni. Az átvételről az 
egyesület igazolást ad ki, abban az 
esetben, ha a jövő évi állami jegyet 
nem ott szeretnénk megújítani. 

A fogási naplóba a hal becsült 
testtömeg adatait 0,5 kg pontosság-
gal kell beírni! A napi darabszám-
korlátozás alá tartozó halfajok test-
tömeg adatait egyedenként, a fogás 
időpontjának (óra, perc) feltünteté-
sével kell rögzíteni!

Tisztelt Horgásztársak!
Ismét elrepült egy esztendő és 

így év vége felé helye van vissza-
gondolni kicsit az elmúlt év – hor-
gászszemmel nézve – legfontosabb 
eseményeire. Azt hiszem, elmond-
hatom mindannyiunk nevében, 
hogy ennek az évnek a legfontosabb 
eseménye a nagy természetes vizek 
horgászkezelésbe kerülése volt. 
Nekem személy szerint régi álmom 
válhatott valóra, amikor ez év máju-
sában Budapesten az egyik aláírója 
lehettem a Tisza megyebeli alsó 
szakaszára szóló Alhaszonbérleti 
szerződésnek, és talán teljesülhet 
egy még régebbi álmom is a Fel-
ső-Tiszával kapcsolatban, jövő év 
január 1-jétől egy kézben egyesíteni 
a szőke folyót! 

Nagy feladat 
Nagy feladat és még nagyobb 

felelősség vár ránk. A természetes 
vizek horgászkezelésbe vételével azt 
is be kell bizonyítanunk, hogy a hor-
gásztársadalom jó gazdája tud lenni 
a természetes vizeknek és megbe-
csüli, meghálálja a kapott bizalmat. 
Az elkövetkezendő 5 évben mini-
mum 30%-kal szeretnénk növelni 
a telepítendő hal mennyiségét, a 
felső-tiszai szakasszal kiegészülve 
kétszer annyi halőr fog szolgálatot 
teljesíteni a vizeken, mint korábban, 
és olyan halfajok telepítését, illet-

ve horgászatának engedélyeztetését 
is megkezdtük, amely ritkán látott 
vendég lett napjainkra a folyóban, 
gondolok itt a kecsegére. 

Új kihívások
Mára megyei szövetségünk nem-

csak a megye, hanem az ország 
egyik legnagyobb vízhasznosító-
jává vált, több mint 4.500 hektár 
vízterület kerül lassan a kezelé-
sünkbe. Az új kihívásokhoz a szö-
vetségi iroda szintjén is alkalmaz-
kodni kell, így a kor igényeinek 
megfelelően fogjuk átszervezni a 
központi irodát, korszerűsítve és 
hatékonyabbá téve az ügyfélfoga-
dást, a partnereink kiszolgálását. 
Ez nemcsak létszámbővítést von 
maga után, hanem jövőre megnö-
velt nyitvatartási idővel, sőt hétvé-

gi nyitva tartással is várjuk majd a 
horgászokat.

A horgászok érdekeit kiszolgálni
Tisztelt horgászok, partnereink! 

Tudom, hogy az elvégzett munka 
még nem ért véget, minden rend-
szert lehet tökéletesíteni, jobbá tenni 
és azzal is tisztában vagyok, hogy 
az átlag horgász számára nem az a 
legfontosabb, hogy a horgász egye-
sülete hány hektáron gazdálkodik, 
hanem az, hogy mennyibe kerül a 
horgászengedély. Ezen a téren is a 
fejlesztések és a kiadások ellenére is 
megpróbáljuk maximálisan a horgá-
szok érdekeit kiszolgálni, vagyis a 
területi engedélyek nem drágulnak. 
Minimális mértékben évi ötszáz-öt-
száz forinttal nő a szövetségi hozzá-
járulás mértéke, illetve az egyesületi 
tagdíj a MOHOSZ Választmányá-
nak döntése alapján. Tudom, hogy 
van, akinek ez a minimális drágulás 
is bosszantó, vagy akár nagy érvágás 
is lehet, de arra kérem a Tisztelt Hor-
gász társakat, hogy a nemes célok 
érdekében fogadják el ezt a minimá-
lis változtatást és járuljanak hozzá 
közös céljaink megvalósításához! 

A fenti gondolatok jegyében 
kívánok mindenkinek Áldott Kará-
csonyi Ünnepeket és halfogásban, 
valamint horgász sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet!

Virág Imre, elnök 

A Tisza, az örök megújuló, 
kiismerhetetlen folyó

Ezúton szeretnénk megköszönni 
és Boldog Új Évet kívánni a 

Földművelésügyi Minisztérium, 
azon belül a Nébih és a Horgászati 

és Halgazdálkodási Főosztály, a 
Megyei Kormányhivatal minden 

dolgozójának az egész éves 
munkáját, horgász-barát, segítő 

hozzáállását!
Üdvözlettel: 

Fesztóry Sándor

Nem csak írnak róla. A Russmedia Kft. dolgozóinak 
versenyét Kormány Zoltán, a technikai részleg munkatársa nyerte a 
Székely-őzetanyai halnevelő tavon

Kapitális
keszeg.

4,95 kilogrammos 
dévérkeszeget fogott 
a Tiszában még ápri-

lisban a demecseri 
Nagy Miklós 

Karácsonyi hangulat. Befagytak a tavak, leesett az 
első hó, de a rakamazi horgász szakkör kisdiákjai mégis visszavarázsol-
ták a nyarat, a horgászat csodálatos világát. Életük első akváriumának 
elkészítésével átélhették az alkotás, az ajándékkészítés élményét és 
a család is büszke lehet fiatal csemetéjükre. Igazán szépek lettek az 
akváriumok és az apró műanyag halacskák mozgatásával életre kelt 
egy piciny álomvilág.

Élete eddigi legnagyobb hala. A tórekordnak 
számító 19,40 kilogrammos pontyot Kerti László a fehérgyarmati tég-
lagyári tóban fogta. Előző napon csónakból beetetett a partról 40-50 
méterre, ahol vízmélység 2,7 méter volt, a terep pedig akadós. A pon-
tyot egy 14 mm-es halibut pellettel fogta a délelőtti órákban. Bevá-
gáskor először azt hitte, akadóban van a horog, aztán rögtön érezte a 
hal húzását. Csónakba szállt, amihez vitt motort is, és 15-20 perc után 
megmeríthette élete legnagyobb halát. A fénykép elkészítése után a 
hal rögtön visszakerült a tóba.  Fotó: magánarchívum

Boldog új évet kívánunk!

Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közhasznú Szövetsége 

M
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HAlőri MuNkAkörBE 
keresünk munkatársakat, Aranyosapáti térségéből!

Rendészeti képzettség, ehhez megfelelő fizikai felépítés és állapot, 
kishajóvezetői képesítés előny. Erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány, vízijártassági 

ismeretek, orvosi alkalmasság alapkövetelmény. Fényképes önéletrajzokat a 
horgasz2@freemail.hu email-címre várjuk!

Kedves 
Horgásztársak!

Áldott, békés Kará-
csonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet kívá-
nunk mindnyájuknak! 

És ezúton köszönjük 
egész évi munkájukat, 
együttműködésüket.

a Megyei Horgász  
Szövetség Elnöksége  

és dolgozói

Villantó_2016_12.indd   1 2017.01.02.   12:17:36


