
Ha Böjtös László nem kapja el időben 
a botot, akkor most se készség, se 

hal.

A futótűz gyorsaságával terjedt a hírportál-
okon annak a gigantikus harcsának a fényképe, 
amelyet a napokban fogott a tiszaszalkai Böjtös 
László.

– Azon a vasárnap délután is harcsára hor-
gásztam az élő Tiszán Tiszaszalka határában. 
Nagy halat vártam, ezért már a csalihal is nagy 
volt, egy 60 dekagrammos dévérkeszeg. Tud-
tam, hogy kell lennie nagy harcsának a folyónak 
azon a szakaszán, hiszen régebben már fogtam 
hasonló méretűt, valamint az utóbbi időben 
láttam mozogni – kezdte az élménybeszámolót 
Böjtös László. – Úgy 16 óra körül látom, hogy 
meggörbült a spiccbot vége. Ha nem kapom el 
időben a botot, még behúzta volna a folyóba. 
Amikor bevágtam, éreztem, hogy egy nagyobb 
méretű hal van rajta, akkor hirtelen 30–40 
kilogrammosra gondoltam, de azt nem hittem 
volna, hogy 222 centiméter hosszú és 82 kilo-
grammos harcsa lesz a horgon. Három-négy 
percig mozdulatlanul egy helyben állt, aztán 

megpróbált kitörni. Mivel a közelben volt egy 
akadós rész, nem engedhettem hosszabb zsinór-
ra, szorosan kellett tartanom, különben elvesz-
tem, talán emiatt is volt a rövid idejű fárasztás, 
ugyanis bő negyedóra alatt a parton volt. A 
Vásárosnaményban élő barátom, Kovács Róbert 
volt velem, pólót tekert a kezére, úgy nyúlt bele 
a harcsa szájába, hogy kihúzhassuk a partra. Én 
is a szájába nyúltam, bánta is a bőröm rendesen, 
s úgy húztuk ki a partra ketten, közös erővel.

A főfogás: harcsaétel
Óhatatlanul is felvetődik a kérdés, mi lett a 

kapitális harcsa sorsa.
– Nemsokára ünnepeljük a feleségemmel 

házasságkötésünk 25. évfordulóját, az ünnepi 
menü főfogása harcsaétel lesz. Természetesen 
adtam a halból a barátoknak is, a fejét pedig 
szeretném kipreparáltatni – magyarázta Böjtös 
László, aki gyermekkora óta horgászik. Akkor 
még Mátyuson lakott, a Rózsás nevű holtágnál 
horgászott sokat. A házasságkötése után lett 
tiszaszalkai lakos, s vált kedvenc vizévé az élő 
Tisza.

M. Magyar László

A Sporthorgász Egyesületek  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

 2018. október | villantomagazin@gmail.com www.villantomagazin.com

MAGAZIN
Villantó

Kormány Zoltán 3,45 
kg-os dévérkeszege a Tiszából.

A nyírgyulaji Páll István 
augusztus 21-én fogta ezt a 1,30 
kg-os kárászt a máriapócsi hor-
gásztóban! 

Az orosi 13 
éves Kiss Benedek 
egy 42 kilogram-
mos, 183 cen-
timéter hosszú 
harcsát 90 percig 
fárasztott az orosi 
Erdélyi-major hor-
gásztavon.

Kapitális 
harcsa
Böjtös László 
helyi horgász egy 
222 centis, 82 
kilogrammos „vízi 
szörnyet” fogott 
Tiszaszalkánál. 
Nagy halat 
vártam, ezért 
már a csalihal is 
nagy volt, egy 60 
dekagrammos 
dévérkeszeg./12.

Ez ám 
a sikerNem álom a hatalmas harcsa

Kártya váltja az 
eddigi igazolványt

Egyszerűbbé és gyorsab-
bá, valamint átláthatóbbá 

válik az ügyintézés.

A digitális korszak immár tért 
hódít a horgászatban, illetve a hor-
gászati adminisztrációban. Szep-
tember 1-jén megkezdődött ugyanis 
a Magyar Horgászkártya regiszt-
rációja, amely 2019. január 1-jét 
követően azonnal kiváltja a jelen-
legi papíralapú horgászigazolványt, 
majd a kapcsolódó szövetségi 
elektronikus alkalmazásokkal foko-
zatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, 
valamint átláthatóbbá teszi az ügy-

intézést és az adminisztrációt. A 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ) 2019. január 1-jétől 
fennálló közfeladat-ellátási kötele-
zettségének is megfelelve hosszú 
távon számos, a horgászat elérését 
megkönnyítő elektronikus szolgál-
tatást kíván nyújtani a horgászok-
nak és a horgászszervezeteknek, 
s ezek egyik elérési eszközeként, 
valamint az ellenőrzés és az azono-
sítás egyszerűsítéseként vezeti be 
a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát. 
(A fontosabb tudnivalókra lapunk 
4. oldalán.)

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Horgásztársak!

A Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B. Megyei Közhasznú Szö-
vetsége részéről az alábbiakban 
tájékoztatjuk önöket:

A MOHOSZ és a Megyei Hor-
gász Szövetség által kötött szer-
ződés alapján a Keleti főcsatorna 
0+000-4+677 szakaszának, azaz 
a Tiszából történő befolyásától a 
tiszavasvári zsilipig terjedő sza-

kaszának (víztérkód 15-043-1-1) 
a hasznosítója szövetségünk lett. 
Fentiek és az elnökség döntése 
alapján a vízterületre nem kerül 
külön területi engedély kiadásra, 
hanem változatlan áron a tiszai 
területi engedély birtokában hor-
gászható. 

Aki tehát ezen vízterület iránt 
érdeklődik, illetve szeretne itt hor-
gászni, a tiszai napijeggyel illetve 
a Tiszára érvényes területi enge-
déllyel megteheti.

Fesztóry Sándor ügyvezető

Először tanácskozott az új elnökség

A szeptember 14-i ülésen – melynek rendhagyó módon Tiszadob adott otthont – először beszámoló hangzott el a két ülés között végzett munkáról. Az 
elnökség a szövetség kezelésében lévő vízterületeken a 2019-es évben nem változtatott a jegyárakon. Ezt követően az Ifjúság, Oktatás Szakbizottság, 
valamint a Verseny Szakbizottság vezetői adtak tájékoztatást az éves munkáról. Az elnökség elfogadta a szakbizottsági tagokra tett javaslatot./ 3.

Bemutatták a horgászkártyát

Nagy halak a Tiszából
Reviczky Gábor színművész, 

Szűcs Lajos, a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
elnöke, Nagy Attila horgász-
világbajnok, Erdei Zsolt profi 
világbajnok ökölvívó, a Magyar 
Horgászat Nagykövete, Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki megbízott, 

Straub Dezső és Csőre Gábor 
színművészek a Magyar Hor-
gászkártyát bemutató sajtótá-
jékoztatón. Szeptember 1-jétől 
lehet igényelni a Magyar Hor-
gászkártyát, amely jövő év janu-
ár 1-jétől váltja ki a jelenlegi 
horgászigazolványt. Fotó: MTI

Szilágyi András szeptember 
28-án fogta ezt a 18,5 kg pontyot 
Tiszadadán, az élő Tiszán, csónak-
ból, 360 cm feeder bottal, Okuma 
orsóval, 0,35 monofil zsinórral. A 
hal házi bojlis, száraz kukoricára 
kapott. A horgász legszívesebben 
tavasszal és ősszel megy ki a víz-
re. Állandó, beetetett helye van, 
ahonnan már több kapitális halat: 
amurt (legutóbb szeptember 16-án 
egy 13 és egy 16 kg-osat) és pon-
tyot is zsákmányolt. Most „kísé-
rőnek” még egy 6,5 kg-os ponty 
is érkezett.

Tanyi József, a 
Nyírteleki Sporthorgász 
és Természetvédő Egye-
sület tagja ezt a 17 kg-os 
pontyot a tokaji Kovács-
tavon fogta.

Böjtös László 
a nagy harcsával

Virág 
iMrE 
8,8 kg-os 
csukája
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A FETIVIZIG szervezésében szeptember 7-én Vásárosnaménynál 
bemutatták, hogyan tisztítják meg a Tiszát a folyón úszó hulladékoktól.

A TISZA TISZTÍTÁSA 
Háromnyaras  

ponty-telepítés
Augusztus 10-én üzemterv 

szerinti háromnyaras pontyte-
lepítés volt a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba. A kihelyezésre kerülő 
mennyiség: 650 kg. 

Szeptember 20-án, üzemterv 
szerinti háromnyaras pontytelepí-
tést hajtunk végre a kezelésünk-
ben lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba. Kihelyezésre kerülő 
mennyiség: 400 kg. Jó horgá-

szatot, kellemes kikapcsolódást 
kívánunk minden kedves hor-
gásztársunknak:

A Megyei Horgász Szövetség

Előnevelt kecsege telepítése
Értesítjük a horgásztársakat, 

hogy üzemtervi előnevelt kecse-
getelepítést hajtottunk végre 
augusztus 24-én a kezelésünk-
ben lévő Tisza folyó alábbi sza-
kaszába, jobb part 540,5-581,4 
fkm-ig (víztérkód: 05-001). Tele-
pítésre kerülő halfaj: 3.500 db 
előnevelt kecsege.

TelepÍTéSek

A Tisza bal partján elhelyezkedő 
Kisar községnél a vasbeton híd két 
oldalán partvédelmi munkálatoka 
kezdődtek, a tehergépjárműveken 
érkező köveket helyezték be a töl-
tés víz alatt húzódó alapját meg-
erősítendő a hatalmas lánctalpas 
munkagép. A Tisza jobb partján 
lévő Tivadar fölött is partvédel-
mi beavatkozás indult, a vízmér-
ce közelében lévő két sarkantyút 
újított, erősítette meg a vízügyi 
igazgatósága Tarpától a tivadari 
hídfőig húzódó gátfelújítási mun-
kák keretében.   

Először egy fahíd épült Kisar 
és Tivadar között 1939-ben, de az 
1940 telén levonuló jégzajlás tel-
jesen szétrombolta azt. 1942-ben 
építették fel az új hidat, melyet 
1944 őszén felrobbantottak. A mai 
vasbeton híd 1972-ben épült. A híd 
két oldalán élők az elmúlt időszak 
során sokat szenvetek a tiszai árvi-
zektől, különösen a mostani híd 
megépülte után, mivel a híd pillérei 
miatt összetorlódik a víz, és lelassul 
a hömpölygő áradat futása. Minden-
képpen szükség lenne egy új hídra, 
de ez még várat magára. GB

Partvédelmi, 
gátfelújítási munkák A madáretetés nagy élmény 

gyereknek és felnőttnek 
egyaránt, ám az sem mind-
egy, milyen áron.

Madáretetést tiltó táblákat helye-
zett el nemrégiben a Bujtosi-tó 
partján a Nyíregyházi Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Nonprofit 
Kft. Rendszeresen hangsúlyozzuk 
a madáretetés fontosságát, ezért 
szakértők segítségével utánajár-
tunk, mi indokolta az intézkedést.

Madara válogatja
– Elsőre talán furcsán hangzik, 

hogy bizonyos esetekben a termé-
szetvédők ellenzik a madarak eteté-
sét, sok esetben nem használunk, sőt 
kifejezetten ártunk vele, különösen 
a vízimadarak esetében – bocsátotta 
előre dr. Szigetvári Csaba.

– Az énekesmadarak téli etetését 
természetesen fontosnak tartjuk; 

a hideg, rövid nappalos évszak-
ban az életük múlhat a táplálékon, 
amit kiteszünk nekik. Esetükben is 
lényeges: csak a megfelelő eleséget 
kínáljuk, és a tél elmúltával hagy-
juk, hogy maguk keressék meg a 
sokkal változatosabb természetes 
táplálékukat.

– A vízimadarak etetésével 
ugyanakkor teljesen más a hely-
zet; a Bujtosi-tónál az ornitoló-
gusok szerint ez okozta a heteken 
át tartó elhullásokat – folytatta az 
E-misszió Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület elnöke, majd 
hozzáfűzte: előfordult, hogy egyet-
len hétvége alatt három tőkésréce 
és egy kisasszonyréce pusztult el 
a megyeszékhely kedvelt kirándu-
lóhelyén.

Elkényelmesedő vonulók
– Sajnos, egyre terjed a szokás – 

különösen a települések környeze-

tében –, hogy boldog-boldogtalan 
szórja a kacsák, hattyúk és rokonaik 
elé az alapvetően emberi fogyasz-
tásra szánt ételt: főként a kenyérda-
rabokat, újabban pedig a különféle 
adalékanyagokkal készült rágcsál-
nivalókat. Ez gyökeresen eltér a 
madarak természetes táplálékától. 
A vízimadarak eredendően vegyes 
étrendűek: halakat, rovarlárvákat, 
férgeket, növényeket fogyaszta-
nak, ami szükséges az egészséges 
fejlődésükhöz, a fiókaneveléshez. 
Ha hozzászoktatjuk őket a szin-
te csak szénhidrátot tartalmazó 
étrendhez, az hiánybetegségek 
kialakulásához, s nemritkán elhul-
láshoz vezet.

– A vízimadarak nagy része 
vonuló, ám az etetéssel elkényel-
mesítjük őket, megváltoztathatjuk 
a viselkedésüket. Itt maradnak, és 
egy hidegebb tél esetén – amikor 
az emberek is kisebb lelkesedéssel 

járnak a vízpartra a kenyérrel – 
éhen halnak vagy a jég fogságá-
ba esnek. Nyáron még nagyobb 
a veszély, ilyenkor ugyanis a fer-
tőzések is gyorsabban terjednek. 
Az etetőhelyeken összezsúfolódó 
madarak egymást is megfertőzhe-
tik, agresszívabbak lesznek egy-
mással szemben, ami növeli a sérü-
lésveszélyt, de az emberre terjedő 
betegségek kockázata is fennáll.

rontja a vízminőséget
– Mindehhez hozzájárul, hogy a 

beszórt táplálék közvetve megnö-
veli a víz szervesanyag-tartalmát, 
rontja a víz minőségét, ami továb-
bi kedvezőtlen folyamatok forrása 
lehet a teljes vízi ökoszisztémára 
nézve. Legyen tél vagy nyár, nem 
csak szükségtelen a vízimadarak 
etetése, hanem egyenesen káros – 
fogalmazott dr. Szigetvári Csaba.

Hoványi Péter

Tetemekkel tarkított sétányok
Kedves Horgásztársak! Ezúton 

tájékoztatjuk önöket, hogy a 
Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet (Mahal) 
és a Nemzeti  Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) gondozásában 

megjelent a Halegészségügy, 
halbetegségek című kiadvány. A 
kiadvány támogatásból, korláto-
zott számban készült, így megvá-
sárolni egyelőre nem lehet. 

Zellei Ágnes, osztályvezető

kiadvány

A kiadvány letölthető az alábbi linken: 
http://magyarhal.hu/kiadvanyaink/halegeszsegugy64

A Kisar és Tivadar községeket összekötő Tisza-híd kisari oldalán  
hatalmas gépek partvédelmi munkákat végeznek, ám ez csöppet sem 
zavarja a tivadari fövenyen strandolókat. (Fotó: Galambos béla)  

Az idei esztendőben 
immár huszadik alka-

lommal került megrende-
zésre a Szent István napi 
horgászverseny.

A versenyen a következő 
eredmények születtek:
Felnőtt: 1. Csadó Tibor, 
2. Iváncsik László, 3. Kovács Zsolt.
Utánpótlás: 1. Mitrócsák Dóra, 
2. Mitrócsák Lilla, 3. Szabó Ferenc
Legnagyobb hal: Csadó Tibor

A díjakat Papp Bertalan, 
Máriapócs város polgármestere 
adta át, aki köszönetét fejezte ki 

horgásznak és támogatónak az 
elmúlt két évtizedes munkáért!

Tóth Árpád egyesületi vezető 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
október hónapban újabb horgász- 
versenyen emlékeznek meg a 
neves évfordulóról.

Külön köszönet illeti a verseny 
támogatóját, Szluk Gábort, aki 
csodálatos fatáblákat készített a 
legeredményesebb horgászoknak. 
Köszönet érte!

Zárszó: A Jó Isten adjon még 
számos eredményes évet a pócsi 
horgászoknak és valamennyi 
támogatónak és önkéntesnek.

Tóth Árpád

20 éves a Pócsi-Tó!

Felvidéki otthon dísze lesz
Tiszadada és Rozsnyó között 

közel 130 kilométer a távolság, de 
ez cseppet sem zavarja a felvidéki 
városban élő Kostyánszky csalá-
dot, ugyanis rendszeresen felke-
resik a Tisza-parti települést, s 
természetesen mindig jut idő a 
horgászatra is. A napokban sze-
rencse kísérte a horgászatu-
kat, ugyanis 17 esztendős 
Tomi Kostyánszky egy 
12,5 kilogrammos, 106 
centiméter hosszú csukát 
fogott.

– Mindig 
c s ó n a k b ó l 
szoktunk hor-
gászni Tiszadada 
határában - mesélte a fiú 
édesapja. – Azon a napon 
is két botot dobtunk be a 
ragadozókra, kettőt pedig 
a békés halakra. Kezdett 
sötétedni, amikor a 10 
centiméter nagyságú élő 

snecire rárabolt a csuka. A csónakot 
is el kellett oldani, olyan erős volt a 
hal húzása – elevenítette fel az ese-

ményeket András Kostyánszky.
– A folyó sodrásával egy 

irányba húzta a csónakot, pró-
bált kitörni jobbra is, balra is, 
de nem sikerült neki. Végül 

15–20 perc küzdelem 
után sikerült kifárasz-
tani, de a kivétele sem 
ment könnyen, mert a 
merítőszákot is elnyúzta, 
úgy kellett a kopoltyú-

ja mögé nyúlnom, 
hogy kiemelhes-

sem. Jó, hogy 
ketten vol-
tunk, hiszen 

í g y tudtam segí-
t e n i . E g y é b k é n t 
érdemes mindig kettesben 
menni horgászni, hiszen 
segítségre bármikor szük-
ség lehet.
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Tisztelt Horgászbarátaink! 
A Rekordlista, mint a 

Magyar Horgász egyik leg-
népszerűbb, értékteremtő 
rovata 1966 óta regiszt-
rálja és közli a bejelentett 
rekordhalakat. 

A rovat 50 éves jubileuma, 
2016-ban megújulást is jelentett. 
Az archív adatokat fokozatosan 
felülvizsgálták és digitalizálták. 
Így 2016-tól már a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség Hivatalos 
Magyar Rekordlistájáról beszél-
hetünk. Ezzel továbbra is támo-
gatni kívánják a horgászvizek és 
az eredményes fogási módszerek 
népszerűsítését, de egyben a kor-
nak megfelelő, interaktív lehető-
séget kínálnak a bejelentésekhez, 
a szakmai, statisztikai információk 

kereséséhez, vagy éppen a kiemel-
kedő horgászfogásokat tartalmazó 
személyes album elkészítéséhez 
és kezeléséhez is. A Rekordlista 
természetesen továbbra is csak a 
sportszerű fogásokat, kapcsoltan 
a hal megbecsülését is kifejező 
képeket fogja közölni, a jelentős 
fogások hitelesítési ellenőrzése 
mellett. A Rekordlista Hitelesítési 
Bizottság felkért tagjai: dr. Harka 
Ákos, prof. dr. Urbányi Béla, dr. 
Dérer István, Bokor Károly és 
Szári Zsolt, akiknek az a feladatuk, 
hogy minden új abszolút rekordnál 
és a vitás esetekben (pl. faj meg-
határozása, kérdéses tömeg, stb.) 
járjanak el. Kérjük, ismerjék meg 
és használják ki az új program 
lehetőségeit, szerkesszük tovább 
együtt a Rekordlistát!

MOHOSZ

Rekordlista

A dr. Maleczky Imre emlék-
verseny a fogyatékkal 

élők megyei versenyével 
egyszerre került megrende-
zésre az apagyi Kenderáz-
tató-horgásztavon, immár 
harmadszorra.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék-
versenyre, összesen 29-en, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe 
vettük. A pályának az első két 
helyére a fogyatékkal élők kerül-
tek, a többi részt pedig az esélyek 
kiegyenlítése érdekében három 
szektorra osztottuk fel. 

A halak finoman kaptak, szek-
toronként eltérők voltak a fogható 
méretek. Az elsőben a zsákmányok 
zömét snecik, tenyeres és a terme-

tesebb dévérek és egy ponty tették 
ki. A középső szektorban – az első 
szektorhoz hasonlóan – a nagyobb 
testű keszegekkel lehetett jó ered-
ményt elérni. A harmadikban már 
vegyesebb volt a kép, itt az apróbb 
halakból kellett minél többet fogni 
és a szektor első helyhez egy kilónyi 
is elég volt. Az időjárás ideális lehe-
tőséget biztosított a résztvevőknek, 
hogy a rendelkezésükre álló négy 
óra alatt minél több halat terelhes-
senek be a haltartóikba.

A fogyatékkal élők is becsülettel 
végighorgászták a négy órát, bár 
halfogásban nem bővelkedtek, de 
nagyon örültek, hogy részt vehettek 
ezen a nemes versenyen.

Az idő gyorsan eltelt, és a mér-
legelésnél hamar kiderült, kinek 
menyire volt eredményes a horgá-

szata. Míg a szervezők összesítették 
az eredményeket, addig a résztve-
vők finom főtt kolbászt fogyaszt-
hattak a támogató Maleczky család 
jóvoltából. 

Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczky Tamás és 
Imre is megköszönte a verseny-
zőknek és segítőiknek a részvételt. 
Ezt követően átadták az általuk fel-
ajánlott díjakat a sikeres verseny-
zőknek.

A fogyatékkal élők kupáit Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke, a vándorserleget Fesztóry 
Sándor, a szövetség ügyvezető 
igazgatója adta át.

Sebők Zsolt 2012 és 2016 után 
immár harmadszorra 2018-ban is 
megnyerte ezt a versenyt, így a 
vándorserleget végleg hazavihette.
Az emlékverseny díjazottjai: 
1. Sebők Zsolt 3 920 g, 2. Horváth Tibor 
3 520 g, 3. Mile Pál 835 g, 4. Kovács 
Gábor 3 460 g, 5. ifj Kovács József 2 
340 g. 
Fogyatékkal élők: 1. Halmi László, 2. 
Halmi József. 

Köszönet a Maleczky család-
nak, a megyei horgász szövetség-
nek a verseny megrendezéséért és 
a támogatásáért, a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még 
azok is, akik nem fogtak halat, 
hiszen ez a verseny nemcsak a 
nyerésről szól, hanem az emberek 

összetartásáról, 
együttérzéséről.

Bízom benne, 
hogy jövőre is 
sikerül megren-
dezni ezt a ver-
senyt ugyanilyen 
családias, jó han-
gulatban. 

Gratulálunk a 
nyerteseknek a 
sikeres szereplé-
sükhöz!

Szilágyi Imre

Harmadszor is nyert…

Verseny Szakbizottság tagjai  
2018-2023 év

Elnöke:  Szilágyi Imre  Szatmárvidéki HE. Mátészalka 
Tagjai:  Beke Péter   Új Élet HE. Tiszalök
 Luzsinszky Tamás Vasutas STE. Nyíregyháza
 Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza
 Sándor Zoltán Nagykállói SHE
 Sebők Zsolt Nagykállói SHE
 Fekete Imre Új Élet HE. Tiszalök

Ifjúság-Oktatás Szakbizottság tagjai  
2018-2023 év

Elnöke:  Biri Imre  Cormorán Horgász  
  Egyesület Rakamaz
Tagjai:  Fejes László  Alkaloida Lombik HE.  
  Tiszavasvári
 Tóth Árpád  Máriapócsi HE.
 Horváth István  Ho-Ho Horgász  
  Egyesület Mándok
 Szilágyi Zsolt  Bujtos Horgász  
  Egyesület Nyíregyháza

Víz-Környezetvédelmi és Halgazdál-
kodási Szakbizottság 2018-2023 év

Elnöke:  Gura Mihály  Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Tagjai:  Dr. Balogh Barnabás  Megyei Rendőrkap. Nyíregyháza
 Szőke Attila  Nyíregyházi Városi Rendőrkap.
 Oláh Eszter természetvédelmi mérnök
 Molnár János  Vásárosnaményi Vízirendőrség
 Iski Balázs  Tokaji Vízirendőrőrs

Három fiatal képvisel-
te megyénket a Zala 

megyei Pölöskei-tavon, 
augusztus 12-17-e között 
megrendezett Országos 
Horgászviadal döntőjében, 
Heinrich István a Nyíregyhá-
zi Bujtos STE; Dankó Robert 
a Rakamazi Cormoran STE; 
Lőrincz Márk a Szamossályi 
Holt-Szamos Horgász Egye-
sületből.

Ifjú horgászaink becsülettel és 
tisztességgel helytálltak a Horgász-
viadal országos döntőjének ver-
senyszámaiban, és összességében 
a középmezőnyben végeztek. A 
verseny mellett lehetőségük volt 
az elméleti és gyakorlati tudásuk 
bővítésére is, hiszen felkészült, 

neves mesterhorgászok adták 
át tudásukat, sokéves gyakorlati 
tapasztalataikat. Amatőr verseny-
zőink a profik között is állták a 
sarat, és remélhetően a jövőben 
megyénk versenysportjában is 
találkozhatunk velük, de mint leen-
dő egyesületi tisztségviselőként is 
számítunk rájuk.

A Pölöskei-tőzegtó vadregényes 

környezetében jutott idő a horgá-
szatra, de a játékokra is. Szer-
dán kirándultunk a zalaegerszegi 
Aquacity élményparkba, ahol a 
csúszdák, a hullámfürdő és a vál-
tozatos medencék sora tette felejt-
hetetlenné a napot. A rendezvény 
egyik lényeges hozadéka, hogy 
megismerték egymást a megyék 
legjobb ifjú horgászai és nagyon 
sok barátság szövődött közöttük.

A verseny zárásaként, az ered-
ményhirdetésen a legjobb verseny-
zők értékes horgászeszközöket 
kaptak, de a legfontosabb mégis 
az, hogy tudásban és felkészültség-
ben gazdagodva térhetett mindenki 
vissza egyesületéhez. Remélem, az 
egyesületi vezetők élnek a lehető-

séggel és bevonják őket az egyesü-
letük életébe.

Külön köszönet a Zala megyei 
szövetségnek a tábor színvonalas 
szervezésért és a megyei szövet-
ségnek az fiatalok ingyenes utazá-
sának biztosításáért!

Biri Imre

Országos Horgászviadal döntője

Bosszantó fogások

Horgászversenyen 
bizonyítottak

Törpeharcsafogó-versenyt 
rendezett augusztus 

elején a kocsordi Kraszna 
Horgászegyesület azzal a 
céllal, hogy csökkentsék a 
Kirvalapos-horgásztóban 
ennek az igen kártékony 
invazív halnak az egyedszá-
mát.

– Mindnyájunk számára bosz-
szantó a jelenlétük, sok horgásztó-
nál küzdenek hasonló gondokkal. 
A 20 centiméter nagyságú törpék-
kel már mindenki megbékélne, szó 
nélkül vinnék haza a sporttársak, 
de ahol sok a törpeharcsa, ott nehe-
zen nőnek meg ilyen nagyságúra. 
Rendezvényünk célja az volt, hogy 
tegyünk egy kis lépést az egyed-
szám csökkentése érdekében – 

tájékoztatta lapunkat Jakab János, 
az egyesület elnöke. – A horgásztá-
boros gyermekekkel együtt 28-an 
horgásztunk, s a verseny végén 
végül 738 db halat számoltunk 
össze. Természetesen díjaztuk a 
legjobbakat a mátészalkai horgász-
boltosok – Gellér Győző és Varga 
Albert –, valamint az egyesület 
jóvoltából. A legeredményesebb 
horgászok: Szabó Elemér 76 db, 
Török Péter 65 db, Farkas András 
65 db.  MML

A hagyomány szerint a nyár 
lezárásaként az elnökség tagjai, 
valamint a tisztségviselők egy 
baráti horgászversenyen tettekkel 
is bizonyíthatják, hogy nem csak 
beszélmi tudnak a horgászatról, de 
jól bánnak a felszerelésekkel is. A 
tiszadobi holtágon aztán kiderült, 
azok döntöttek jól, akik apróha-
lakra „mentek”, hisz a fenekezős 
készségekre csupán az apróbb tör-
peharcsák raboltak. Végül is az 
első helyet Jakab János, a másodi-
kat Szűcs Sándor, a harmadikat dr. 
Isaák László szerezte meg.
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A timári Tisza part adott 
otthont a második 

megyei folyóvízi versenynek, 
amelyre 14 fő adta le neve-
zését. Pataki Zsolt és segítői 
munkájának köszönhetően 
rendezett, tiszta part fogadta 
a résztvevőket. Sajnos, most 
is, mint minden évben, sok 
szemetet kellett összeszedni 
a Tisza e szakaszán. 

A reggeli zsíros kenyér és a 
lilahagyma elfogyasztása után a 
szokásos feladatok következtek: 
sorsolás, bepakolás a rajthelyekre, 
a vízmélység mérése, az etető-
anyag előkészítése és kezdődhetett 
is a verseny. A tízperces nehéz 

etetőanyag bombázás után szinte 
az első leúsztatásokra jelentkeztek 
a kapások. A jó fogáshoz szerencse 
is kellett és ez a folyóvízen még 
inkább igaz. A sorsolás után már 
tudtuk, hogy kiknek jutott a pálya 
akadós része, kinek lesz nehezebb 
a horgászat. A leúsztatásokat sok 
horog és szerelék bánta a meder-

ben rejlő kövek és ágak miatt. A 
folyamatos etetésnek, a halak jó 
kapó kedvének és természetesen a 
horgászok ügyességének köszön-
hetően egy mozgalmas és izgalmas 
verseny alakult ki. 

A zsákmány összetétele igen 
vegyesen alakult: bodorka, sneci, 
dévérkeszeg, sügér, géb, de zömét 
a karika keszeg adta. Az erős oldal-
szélben öt-hat méteres vízen a 11,5 
méter hosszú rakós botokkal hor-
gásztunk 2-6 grammos úszókkal. A 
csalik mozgatása, illetve úsztatása 
így komoly fizikai munkát rótt a 
horgászokra. A mérlegelésnél már 
látszott, megérte-e a kitartó küz-
delem. 

Az eredményhirdetés előtt a 
nap történéseit megbe-
szélve, kellemes ebédet 
fogyaszthattak el a részt-
vevők. A menü debre-
ceni páros, mustár és 
kenyér volt.

A verseny első három 
helyezettje és a legna-
gyobb halat fogó kupát 
vihetett haza.

Eredmények:
1. Luzsinszky Tamás 13 630 g,
2. Szilágyi Imre 5 920 g,
3. Sándor Zoltán 4 435 g.
Legnagyobb halat fogó: 
Luzsinszky Tamás 1 120 g.

A nehézségek ellenére nagyon 
jó hangulatú verseny volt, remé-
lem, mindenki jól érezte magát 
és találkozunk jövőre is! A lehe-
tőségeinkhez mérten szeretnénk a 
partot tisztábbá, rendezettebbé ten-
ni, hogy minél többen horgászhas-
sanak ezen a kissé nehéz, de szép 
pályán, a tímári Tisza parton.

Szilágyi Imre
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Megkezdődött a Magyar 
Horgászkártya regisztrációja Továbbra is népszerű a 

háromfordulós Feeder 
Kupa.

Első helyszíne, az apagyi Ken-
deráztató-tó volt, ahol a tavalyi 
versenyhez hasonlóan most is bíz-
tak a résztvevők a kimagasló fogá-
sokban. Senkit sem ért csalódás, a 
tó most is bebizonyította halbősé-
gét. Kárászokból és keszegekből 
álló bőséges fogásokat mérlegel-
hettek a rendezők. Természetesen a 
pontyok, mivel ritkák voltak, most 
is erősen befolyásolták a szektor-
eredményeket. A forduló megnye-
réséhez több mint tíz kilogramm 
halat kellett a haltartóba terelni, 
de a következő négy helyezettnek 
is legalább hét kilót kellett fognia. 
Azok sem panaszkodhattak, akik a 

dobogóról lemaradtak, hisz átlago-
san öt kilós fogások születtek.
Az első forduló első öt helye-
zettje: 1. Vladika Sándor 14 750 
g, 2. Meskó Sándor 11 190 g, 3. 
Papp Dániel 10 080 g, 4. Mile 
Pál, 12 030 g, 5. Szalanics Csaba 
10 755 g.
A második fordulónak a kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott ott-
hont.

A pálya az évek óta megszokott 
nehezen kiismerhető, becserkész-
hető halairól híres. A folyamato-
san gyarapodó keszegállománya és 
a beugró pontyok miatt meglepő 
eredmények születtek. A feeder 
bajnokság korábbi állása teljesen 
felborult. A legjobb eredményhez 
közel hét kiló, a követő négy hely-
re négy-öt kilós fogások kellettek, 

de a többiek is két-három kilókat 
fogtak.

A második forduló első öt helye-
zettje: 1. Gajdos Gergő 6 420 g, 
2. Varga Albert 4 880 g, 3. Meskó 
Sándor 4 405 g, 4. Németh Béla 4 
505 g, 5. Gergely István 3 830 g.

Az utolsó fordulóra, a soro-
zat kezdete óta most is, a 
vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők 
reggel az esélyeiket latolgatták, 
majd próbáltak 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 ügye-
sen tudja megoldani a csalizást, a 
szerelék bejuttatását és a zsákmány 
levételét a horogról. Az idén a 
kárászok rendesen átírták a papír-
formát.

Ebben a fordulóban is a tavalyi 
évhez képest lényegesebben több 

halat fogtak a résztvevők. Az első 
helyhez több mint tíz kilogramm, 
a dobogó többi fokához 9-8 kilo-
gramm közötti halat kellett zsák-
mányolni.

A mérlegelés után, az eredmény-
hirdetés következett.
A harmadik forduló első hat 
helyezettje: 1. Vladika Sándor 11 
370 g, 2. Nagy András 8 275 g, 
3. Varga Krisztián 8 665 g, 4. Dr. 
Lakatos Szabolcs 7 125 g, 5. Szücs 
Zsolt 7 945 g, 6. Gergely István 5 
650 g.

A három forduló összesített ered-
ményei alapján a 2018-es év leg-
jobb 7 megyei feeder horgásza: 
1. Vladika Sándor  2 pont, 26 120 
g, 2. Meskó Sándor  2 p, 15 595 
g, 3. Gajdos Gergő 3 p, 15 825 g, 
4. Papp Dániel 5 p, 15 695 g, 5. 
Vadon Dániel 5 p, 15 155 g, 6. Mile 
Pál 5 p, 14 895 g, 7. Gergely István 
5 p, 9 480 g.

Szeptember 1-jétől lehet igé-
nyelni a Magyar Horgász-

kártyát. Az új plasztik alapú 
dokumentum jövő év január 
1-től váltja ki a jelenlegi papír-
alapú horgászigazolványt.

Szűcs Lajos, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
elnöke a kártyát bemutató buda-
pesti sajtótájékoztatón elmondta: a 
kormány célja, hogy egyszerűsítsék 
az okmányok rendszerét, ennek a 
bürokráciacsökkentési csomagnak 
a részeként hozták létre a horgász-
kártyát.

Szűcs Lajos úgy számolt, hogy 
a jövő év első felére minden 
magyar horgász rendelkezik majd 
az okmánnyal. A személyi igazol-
vány méretű kártya azonosításra és 
horgászjegyvásárlásra is alkalmas, 
miközben megteremti annak a lehe-
tőségét, hogy a MOHOSZ napra-
kész nyilvántartásokat készítsen – 
emelte ki.

A kártya birtokosai számára az 
egyik mobilszolgáltató saját díjcso-

magot készít - közölte. Hozzátette, 
hogy a dokumentum a horgászat 
időtartama alatt balesetbiztosítást is 
nyújt.

Hangsúlyozta, hogy a Magyar 
Horgászkártyát nemcsak online 
lehet igényelni, hanem személyesen 
a horgászszervezeteknél is.

Szűcs Lajos arra is kitért, hogy 
2019-től a MOHOSZ közfeladat 
ellátó szervezetként működik, ők 
végzik majd a természetes vizek 
horgászati célú kezelésének nagy 
részét. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 
években több mint 120 ezerrel nőtt 
a regisztrált, „tiszta eszközökkel és 
tiszta papírokkal” rendelkező hor-
gászok száma, ami mára megha-
ladja a 460 ezret, ezért jelenleg a 
MOHOSZ az ország legnagyobb 
civil szervezete.

Az elnök beszéde végén jelképe-
sen átadta az első Magyar Horgász-
kártyát Erdei Zsolt profi világbajnok 
ökölvívónak, a magyar horgászat 
nagykövetének.

Dérer István, a MOHOSZ elnök-
helyettese elmondta: az internetes 

hozzáféréssel nem rendelkezők szá-
mára több mint 1300 helyszínen 
nyújtanak segítséget. Szeptember 
1-től a MOHOSZ honlapján is elin-
dul egy, a regisztrációhoz segítséget 
nyújtó interaktív videó, valamint 
munkanapokon telefonon is segítsé-
get lehet majd kérni.

A kártya egyszeri, a teljes, 5 éves 
érvényességi időre szóló regisztrá-
ciós díja 2200 forint lesz.

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi 
kapcsolatokért felelős miniszterel-
nöki megbízott a sajtótájékoztatón 
emlékeztetett: az idén februárban a 
kormányzat a MOHOSZ-szal közö-
sen egy online felmérést indított, 
amelynek során több kérdésben, 

köztük a Magyar Horgászkártya 
bevezetésében is kikérték az érin-
tettek véleményét. A válaszadók 98 
százaléka jó iránynak tartotta a hor-
gászkártyát.

Nyitrai Zsolt külön hangsúlyozta, 
hogy a MOHOSZ a kormány stra-
tégiai partnere, amit egy korábbi 
együttműködési megállapodásban 
rögzítettek. A miniszterelnöki biztos 
azt mondta, hogy miután ezt a meg-
állapodást még az áprilisi választás 
előtt kötötték, ezért azt kezdemé-
nyezi, hogy a jelenlegi kabinet és 
a horgászszövetség még az idén 
kössön egy újat.

MTI

Borult a papírforma…

Már a sorsoláskor eldőlt...Szövetségünknél folyamatosan zajlik 
a Magyar Horgász Kártya (MHK) 

kiadásához szükséges szerződések 
megkötése és az ezzel kapcsolatos 
szóróanyag, csekkek átadása. A kártya 
kiadásában szövetségünk gyakorlati 
segítséget nyújtott, az e-mail-ben meg-
küldött anyagokon túl, amikor szeptem-
ber 11-én 16 órától és 17 órától 20-20 fő 
részére gyakorlati oktatást tartottunk.

Az oktatásra szeptember 10-én hétfőn 16 
óráig lehetett jelentkezni. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében fogadtuk. Mindenkinek 
visszaigazolást küldtünk, hogy elfogadtuk a 
jelentkezését. Ha esetleg többen jelentkeztek, 
mint a terem befogadó képessége, abban az 
esetben újabb oktatást tartottunk. Az oktatás 
helyszíne Rutin Soft Számítástechnikai Kft. 
volt.

Csatoltan küldtük a Horgászkártya kézi-
könyvét is, aminek a linkjét a MOHOSZ már 
korábban megküldte, de ha esetleg ez elkerülte 
volna a figyelmüket, azért csatoltuk. A könyv-
ben a 26. oldaltól olvashatják az egyesületekre 
vonatkozó regisztrációval kapcsolatos teendő-
ket, lépéseket. Néhány fontosabb tudnivaló még 
a Horgászkártya ügyintézése során:

Adóigazolvány képek törlése
A regisztráció során beszkennelt adóigazol-

vány képet tartalmazó fájlokat minden egyes nap 
végén az ügyintézők törölni kötelesek (Lomtárba 
helyezést követően a Lomtárat is üríteni kell).  

Nyilatkozat nyomtatási kötelezettség
A Regisztrációs Pontokon végzett regisztrá-

ció során akár felnőtt, akár gyermek/gondvise-
lővel regisztráció történik, az adatok véglege-
sítésének feltétele a nyilatkozat nyomtatása és 
mindkét fél részéről történő aláírása. Az ada-
tok véglegesítése gomb megnyomása kizáró-

lag a (2 példányban nyomtatandó) nyilatkoza-
tok aláírását követően történhet. Amennyiben 
az ügyfél megtagadja a nyilatkozat aláírását, 
a regisztrációt meg kell szakítani, az adatok 
véglegesítése nem történhet meg, ennek tényét 
e-mailben közölni kell az ugyfelszolgalat@
horgaszjegy.hu címre. Amennyiben a nyilatko-
zaton veszik észre, hogy az adatok megadása 

nem pontos, a rendszerben az adott képernyő-
re visszalépve az adatok módosítására lehe-
tőség van. Minden módosítás alkalmával el 
kell menteni az adott képernyőt a módosítások 
átvezetése végett. Ezt követően nyomtassanak 
új nyilatkozat az utolsó képernyőn.

Aláírt nyilatkozatok kezelésének rendje
Az aláírt, Regisztrációs Pontokat illető nyi-

latkozat példányokat minden nap borítékba 
kell helyezni, majd azt lezárni. A borítékon fel 
kell tüntetni az alábbiakat: „Magyar Horgász-
kártya nyilatkozatok”, Dátum, Regisztrációs 
Pont megnevezése és annak MOHOSZ által 
adott azonosító kódja, nyilatkozatok db szá-
ma. Ha több boríték szükséges naponta, úgy 
minden egyes borítékra fel kell tüntetni az 
adatokat. A borítékokat havonta szükséges 
továbbítaniuk a Megyei Szövetség számára.

Fontos, hogy a horgásznak odaadott csekk-
nek van egy azonosítószáma, amit be kell rög-
zítenünk a gépbe, célszerű a csekket rögzítés 
előtt kitöltenünk, hogy biztosan ne rontsuk el, 
vagy esetleg ha a horgász elrontja a kitöltés 
során, vagy ha elhagyja, ezekből  probléma 
adódik.  Szövetségünk már egy pár darab 
regisztrációt megcsinált. Mi annál a verziónál 
maradtunk, hogy a kitöltött csekket a nap 
végén be is fizetjük a postán, amire a horgász-
tól elkérjük a 2.200,- Ft-ot.

Eredményes regisztrációs munkát kívánunk 
mindenkinek!

Szövetségi Iroda

Gyakorlati 
oktatás
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A vízkészletek megőrzése a projekt célja
Húsz települést és az ott élőket, 

közel 22 ezer embert érint az az 1,2 
milliárd forintos, uniós és hazai for-
rásból megvalósult projekt, amely-
nek célja a Beregben és a beregi 
árvízszint-csökkentő tározó területén 
a tájgazdálkodási infrastruktúra fej-
lesztése. A beruházás a beregi vízgaz-
dálkodási rendszerben valósult meg 
egyrészt a beregi árapasztó tározó, 
másrészt a hozzá szervesen kapcsoló-
dó   területén.

A 2018-as évben a Verseny 
Szakbizottság a kitűzött fel-

adatokat és célokat az elvárá-
soknak megfelelően teljesítette. 
A szakbizottság egyik kiemelt 
feladta az volt, hogy a verseny-
naptárban szereplő progra-
mok, versenyek a tervezett 
időpontokban megrendezésre 
kerüljenek, mit sikeresen meg 
is valósítottunk.

Az év első megyei versenyének, 
az évadnyitónak a kocsordi Kirva-
lapos-horgásztó adott otthont. Ezen 
a viadalon az úszós és fenekező hor-
gászok indulhattak, igaz külön-külön 
kategóriában. Sorozatban már hetedik 
éve ad otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak a kisvárdai Bágeri-tavak. 
Az idén hat csapat adta le nevezését. 
A versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-20-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-25-eseket és a négy 
felnőtt szektort helyeztük el. Nem kis 
munkát adva a szakbizottságnak a 
pálya kijelölésében, illetve a verseny 
lebonyolításában. Az egyéni bajnok-
ság másodszor került megrendezésre 
az apagyi Kenderáztató-horgászta-
von. A nevezők létszáma az elmúlt 
évekhez képest megduplázódott bizo-
nyítva e tó népszerűségét. A második 
forduló nem azt hozta, amit vártunk, 
igen meglepő eredmények alakultak 
ki. A szokáshoz híven, a verseny 
végén kihirdetésre került a megyei 
válogatott keret.

Továbbra is töretlen a feeder soro-
zat népszerűsége, évről évre növek-
szik a versenyen résztvevők száma. 
A háromfordulós feeder kupa első 
helyszíne az apagyi kenderáztatóktó 
volt, itt a tavalyi versenyhez hasonló-
an most is kimagasló fogásokat értek 
el a versenyzők.

A második fordulónak a Kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott otthont. 
A pálya évek óta gyarapodó keszeg 
állománya és a beugró pontyok 
miatt érdekes eredmények születtek, 
melyek teljesen felborították a feeder 
bajnokság korábbi állását. Az utolsó 
fordulóra, mint mindig, most is a 
Vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők reggel 
az esélyeiket latolgatták, majd próbál-
tak minél több apróbb halat zsákmá-
nyolni. Az idén a kárászok rendesen 
átírták a papírformát.

Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnoksá-
gon való részvételünk volt. 

Első versenynap: Csapatunk, bár 
vegyes szektoreredményeket hozott, 
azért sikerült a középmezőnybe 
behorgászniuk magukat. A 11. helyen 
fordultak.

Második versenynap: Bár voltak 
jó szektoreredményeink, kevés volt 
az előző napi helyünk megőrzéséhez. 
A 20 induló csapatból a 15. helyen 
végeztünk.

Bár nem ez volt a legjobb sze-
replésünk az országos versenyen, 
de a kitartásukért és a belefektettet 
munkájukért csapatunk minden tag-
ját dicséret illeti. Különösen azért, 

mert bár csapatban nem értünk el jó 
szereplést, egyéniben azért voltak jó 
eredményeink.

Luzsinszky Tamás felnőtt egyéni-
ben az elődöntőkben tovább jutott a 
legjobb 40 közzé.

Vadon Roland U-15-ben már 
másodjára lett országos bajnok és 
többszörös válogatott kerettag.

Vadon Dániel U-20-ban a 10. 
helyen vívta ki a válogatott keret-
tagságot.

Bakó Péter U-20-ban már másodjá-
ra lett országos bajnok és többszörös 
válogatott kerettag.

Köszönjük horgásztársaink szurko-
lását és támogatását! Külön köszönjük 
a támogatást a Fisch Kft.-nek  (a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának), a 
Szabolcs Takarékszövetkezetnek és a 
Timár Mix etetőanyag gyártójának. A 
csapatunk felszerelésének szállításá-
hoz adott kis tehergépjárműért köszö-
net a Magisz Kft.-nek, az Isuzu kis 
haszonjárművek forgalmazójának.

Csapatunk tagjai voltak: Bakó 
Péter, Vadon Roland, Vadon Dáni-
el, Szűcs Éva, Sebők Zsolt, Krausz 
Zoltán, Pataki Zsolt és Vass Sándor. 
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Edző: 
Beke Péter.

XXIII. Nemzetközi Barátság 
Kupát a szlovákiai Rozsnyó csapa-
ta rendezte meg a Silicei-horgász-
tavon. Sajnos, megyei csapatunknak 
– a korábbi évtől eltérően – az idén 
nem sikerült dobogóra lépnie, csapa-
tunk a 4. helyen végzett. A magyar 
sikerek azonban nem maradtak el a 
kocsordi Kraszna HE., a romániai 

Dés (Dej) mögött és a Rozsnyó 
csapata előtt a második helyen vég-
zett. E verseny célja a három ország 
csapatai (csapattagjai) közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépítése, 
ápolása.

A hagyományoknak megfelelően 
a tavalyi győztes, a Szatmár vidéki 
H E. láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségviselőit. 
A vajai horgásztavon, ezen a napsü-
téses nyárvégi napon, a horgászokat 
szép, rendezett környezet és kifogás-
talan ellátás fogadta. Sajnos, csak hat 
horgászegyesület jelentkezett erre a 
megmérettetésre, 3-3 fős csapattal. 
Akik eljöttek, azok nem minden-
napi horgászatban vehettek részt. A 
csapatoknak csónakból kellett meg-
oldaniuk a horgászatot, a verseny jó 
hangulatban zajlott, viszont a végére 
mindenki elázott a rossz időjárásnak 
köszönhetően. Jövőre az idei nyer-
tes, a Kocsordi Kraszna HE. láthatja 
vendégül a tisztségviselőket.

Remélem, az elkövetkező években 
is színvonalas és népszerű marad 
a versenyhorgászat és sok örömet 
szerez majd a résztvevőknek. A ver-
senyeken újabb és újabb barátságok 
alakulnak ki, hisz ne felejtsük a 
horgászatokon nem ellenségek, csak 
ellenfelek vagyunk!

Az említett támogatókon és a 
megyei szövetség támogatásán kívül 
köszönettel tartozok minden olyan 
egyesületnek, amelyek rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nélkül 
helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre

Vasárnap, augusztus 26-án 
rendeztük meg a megyei 

tisztségviselői horgászver-
seny a vajai horgásztavon. 
A hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Szatmár vidéki H.E. láthatta 
vendégül a megye horgász-
egyesületeinek tisztségvise-
lőit.

A nap-
s ü t é s e s 
n y á r v é g i 
napon a 
horgászo-
kat szép, 
rendezett 
környezet 
és kifogás-
talan ellá-
tás fogad-
ta. Sajnos, 
csak hat 
h o rg á s z -
egyesület 

jelentkezett erre a megmérettetésre, 
3-3 fős csapattal. A verseny előtt 
Szilágyi Imre a megyei verseny 
szakbizottság elnöke röviden ismer-
tette a szabályokat. Elmondta, hogy 
a horgászmódszer nem kitétel, lehet 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. A 
botok verseny közbeni váltogatása 
is megengedett volt. Akik eljöttek, 

azok nem mindennapi horgászatban 
vehettek részt. A csapatoknak csó-
nakból kellett megoldaniuk a hor-
gászatot. Bár a fogások nem voltak 
kirívóak, a nap mégis nagyon barát-
ságos, jó hangulatban telt, annak 
ellenére, hogy a verseny végére a 
rossz időjárásnak köszönhetően 
mindenki elázott.

A mérlegeléskor kiderült, a fogá-
sok zömét a snecik és törpe harcsák 

adták, de egy ponty és pár nagyobb 
kárász is színesítette a palettát. 

Az eredmények összegzése után a 
díjátadás következett, az első három 
csapatot jutalmazták, kupákat és 
érmeket kaptak. A díjakat Virág Imre 
a Megyei horgászszövetség elnöke 
és Tisza Sándor Vaja polgármestere 
adták át. Jövőre az idei nyertes a 
Kocsordi Kraszna H.E. láthatja ven-
dégül a tisztségviselőket.
1. Kraszna H.E. Kocsord
2. Cormorán H.E. Rakamaz
3. Vasas H.E. Nyírbátor

Szilágyi Imre

A kitűzött feladatokat teljesítettük

Csónakba szálltak vezetőink

Hatvankét év után nagy 
felújításokon esnek át a 

mesterséges folyó műtár-
gyai.

Biztonságosabbá válik a Kele-
ti-főcsatornának a működése a 
műtárgyfelújítások után – derült 
ki Radácsi Gábornak, a Tiszán-
túli Vízügyi Igazgatóság Hajdú-
szoboszlói Szakaszmérnöksége 
szakaszmérnök-helyettesének tájé-
koztatásából.

Az eredeti funkcióját tekintve az 
aszályos alföldi tájak biztonságos 
növénytermesztését szolgáló főcsa-
tornát 1956-ban adták át. Az elmúlt 
62 évben ez az első műtárgy-nagy-
felújítás a 98 kilométeres hosszú-
ságú mesterséges folyón.

A Keleti-főcsatorna – azon túl, 
hogy a Nagyalföld legaszályosabb 
vidékeit látja el öntözővízzel – 
kelet felől belvízelvezető csator-
nák vizét fogadja, míg nyugati 
irányban halastavak táplálkoznak 
belőle, és nem mellékesen Debre-
cent is ellátja ivóvízzel. A Kele-
ti-főcsatorna állandó mélységű, a 
nagyobb mértékű vízkivétel esetén 
gyorsabb benne az áramlás, mivel 
a kivett mennyiséget a Tiszából 
pótolni kell.

Hajdú-Bihar „fő folyója” vár-
hatóan újabb hat évtizedig zavar-
talanul tudja teljesíteni funkció-
it. Nevezetesen: mezőgazdasági, 
ipari, ökológiai és ivóvíz-szolgál-
tatást, kelet felől szükség esetén 
befogadja a belvízelvezető csator-
nákat, nyugat felé táplálja az öntö-
zőrendszereket és a halastavakat, 
és persze pihenést nyújt árnyas 
fákkal övezett partja.

Évszázadok óta tervezték
– A Keleti feladata, hogy a Tiszá-

ból, az Alföld vízhiányos területein 
keresztül a Körösök vidékére jut-
tasson vizet, biztonságossá téve 
ezzel az aszályos területek növény-
termelését.

A csatorna létesítése már a török 
kiűzése után felvetődött, de igazán 
a trianoni békediktátumot követő-
en, a nagy gabonatermő területek 
elcsatolása után lett aktuális.”

Tervezését 1935-ben kezdték 
és 1954-ben fejezték be, miköz-
ben 1941-ben már elkezdték az 
építését. Ezt azonban megakasz-
totta a világháború, és 1951-ben 
folytatták, mégpedig modern 
gépekkel. A nyomvonalát a tér-
ség domborzati viszonya határoz-
ta meg. Tiszalöknél ágazik ki a 
Tiszából a csaknem öt kilométer 
hosszú bevezető csatorna, ebből 
Tiszavasvárinál kezdődik a Keleti-
főcsatorna, és 98 kilométer után a 
Kállóval Bakonszegnél egyesülve 
ott torkollik a Berettyóba. Terv volt 
még, hogy továbbépítik a Körösök 
vidékéig, ez azonban nem valósult 
meg. A csatorna úgy három méter 
mély lehet.

Érdekességként elmondta még, 
hogy a Keleti-főcsatornát hajók-
kal járható vízi útnak tervezték, 
jelenleg Balmazújvárosig másod-
rendű vízi útként szerepel. A 
tiszavasvári beeresztő képes az 
ezertonnás uszályok átengedésére, 
Balmazújvárosnál hajófordulót is 
építettek. Hajózásra azonban tény-

legesen nem alkalmas a Keleti, a 
Tiszavasvári beeresztő kivételével 
a műtárgyakat nem építették ki a 
hajók átbocsátására, a hidak egy 
része alacsony, illetve a partvéde-
lem sincs megoldva, és persze a 
partján lévő mintegy 1700 ingatlan 
tulajdonosa sem biztos, hogy örül-
ne a hajóforgalomnak.

Radácsi Gábor kiemelte, hogy 
a Keleti vízszintje szabályozott, a 
térszín lejtése igen csekély, ezért a 
víz gravitációs sebessége is kicsi. 
Ám ha sok vizet vesznek ki a 
Keletiből – a mezőgazdaság a leg-
nagyobb vízkivevő –, akkor azt a 
Tiszából pótolják, tehát felgyorsul 
a vízáramlás. Hatvankét év után 
meg érettek a vízkezelő műtárgyak 
a rekonstrukcióra, és ez az első 
nagy felújítás. A bakonszegi vízle-
adó 1956-ban például ideiglenes-
nek készült. Eddig bírta…

 – A hajdúszoboszlói és a 
bakonszegi műtárgyunkat elbon-
tottuk, helyette újak épülnek, a 
tiszalökit, a tiszavasvárit és a bal-
mazújvárosit pedig megújítjuk. A 
tiszavasvári beeresztő 4,7 kilomé-
teres szakaszát kikotorjuk, a víz-
áteresztő képesség visszaáll az 
átadáskori, tervezett állapotra. Erre 
szükség is van, hiszen folyamato-

san nő az öntözővíz iránti igény. 
Vasváriban az épületet és a gépé-
szetet is felújítjuk.

Tiszalöknél uszadékterelő mű 
épül, igaz, az volt eddig is, de 
ez jobb lesz. A balmazújvárosi 
bukó gépészete újul meg. Kotor-
juk a K7-főcsatornát, a bevezető 
és végpontja műtárgyait felújítjuk. 
A felújítás tervezése egyébként 
2007-ben kezdődött. Megvalósíta-
ni pedig a Komplex Tisza-tó pro-
jekt részeként, mintegy 3 milliárd 
forintból tudjuk.

A ciánnál Tiszakeszi volt a 
kulcs

A Keleti-főcsatorna életében a 
2000-es év volt az eddigi legemlé-
kezetesebb, mégpedig a téli tiszai 
nehézfém- és cianidszennyezés 
miatt. Ezt az emléket elevenítette 
fel Radácsi Gábor, amikor kértük, 
„sztorizzon” a Keletiről.

– A cianid nem, viszont az azt 
megelőző nehézfémszennyezés 
bejutott a Keleti-főcsatornába, 
mégpedig a tiszadobi hídig volt 
magasabb a megengedett értéknél. 
Ettől lentebb is ki lehetett mutat-
ni a szennyezést, viszont a meg-
engedett értéket sehol sem lépte 
át. A szennyezés érkezésekor egy 
kétsoros elzáróval akadályoztuk 
meg, hogy a Tisza vize a Kele-
tibe jusson. A szennyezett vizet 
a Tiszakeszinél megépült szivaty-
tyúrendszeren keresztül juttattuk 
vissza a Tiszába. Ezzel mintegy 
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irányát. Később pedig ugyancsak a 
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nába.

A szakaszmérnök-helyettest, aki 
maga is horgász, a horgászatról, 
halakról is megkérdeztük. Úgy 
fogalmazott, hogy a Keleti-főcsa-
torna nehéz horgászvíz. Ám ha 
kiismerjük a halak járását, sok és 
nagy halat is lehet benne fogni.

Kovács Zsolt

Felújítás alatt a Keleti-főcsatornaBeszámoló

Bemutatják a 
Tisza élővilágát is

A tivadari Tisza bemutató 
házba belépve először egy hely-
történeti fotókiállítás fogadja 
a látogatót. Itt Tivadar elmúlt 
néhány évtizedébe nyerünk 
bepillantást. Beljebb haladva 
két kiállító tér a Tisza élővilá-
gát mutatja be diorámák, fotók 
és filmek segítségével. Emellett 
még sok érdekesség várja az 
érdeklődőket.
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napot szerveztünk a Rakamazi 
Erzsébet-tábor gyermekei részére. 
A különböző játékokkal színesített 
rendezvényen, öt helyszínen több 
mint 100 gyermek ismerkedett a 
horgászat alapjaival. Ez egy igazán 
szép nap volt. 

Megyénkből három fiatal vett 
részt a horgászviadal Pölöske-tavi 
országos döntőjében. A sikeres 
versenyhorgászokkal teletűzdelt 
mezőnyben fiataljaink becsülettel 
helytálltak és a középmezőnyben 
végeztek.

Az országos gyermek és ifjúsági 
programban meghirdetett hétvégi 
horgász-suli programot a rakamazi 
Nagy- Morotván tartottuk meg ápri-
lis és május hónapokban. 

A program jó és hasznos, ajánlom 
a horgászvízzel rendelkező egyesü-
letek figyelmébe.

A MOHOSZ által kiírt „Rajz-
pályázat”-ot több alkalommal is 
meghirdettük és a beérkezett pálya-
munkák egy részét központilag pos-
táztuk. Elbírálásuk megtörtént, az 
eredmények a következő Magyar 
Horgászban és a MOHOSZ honlap-
ján lesznek olvashatók.

Ebben a hónapban két fontos fel-
adat áll a bizottságunk előtt:

Szeptember 21-én Máriapócson 
került megrendezésre a 4. Megyei 
Horgász ötpróba viadal, amelyre 
kilenc háromfős általános iskolás 
csapatot hoztak el a horgászegye-
sületeink.

A versenyt óriási küzdelemben 
Kocsord csapata nyerte Máriapócs 
és a Nyíregyházi Bem József Álta-
lános Iskola előtt. 

Elkezdődött a 2018-2019-s tanév 
és újra indulnak a horgászszakkö-
rök. Igyekezni kell az eddig műkö-
dő szakköröket megtartani és ahol 
mód van rá, ott újakat indítani. 

Az iskolákkal való együttműkö-
dést mindenütt írásba kell foglalni 
és a kapcsolatot hasznos tartalom-
mal kell megtölteni!

A további munkához mindenki-
nek jó erőt, egészséget kívánok!

Biri Imre
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság 

elnöke 
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Ifjúsági és Oktatási Szak-
bizottság beszámolója a 

2018. évben végzett munká-
ról.

A bizottságunk 2018-ban is 
tovább folytatja a 2014-ben meg-
hirdetett Horgász-suli program 
megvalósítását. Feladataink kibő-
vültek a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség 2018. évi Horgász-
suli programjában meghatározott 
feladatokkal. Mivel az országos 
program 80%-ban megegyezik a 
megyénkben négy éve meghirde-
tett Horgász-suli programmal, így 
annak megvalósításában megyénk 
mintaként szolgál, tapasztalatainkat 
gyakran kikérik. 

2018. évben is csatlakoztunk a 
gyermeknapi horgászversenyek 
szervezésének országos pályáza-
tához. A pályázatra 23 horgász-
egyesületünk jelentkezett, és vala-
mennyien sikeresen pályáztak. A 
horgászversenyeken 457 gyermek 
mérte össze tudását.  

A rendezvényhez csatlakozott 
horgászegyesületek száma, az ott 
versenyzők létszáma példa nélküli 
megyénkben, de országos szinten 
is. A pályázatot nyert egyesületek 

tárgyi eszközöket kaptak a verseny 
nyerteseinek díjazásához.  Egye-
sületeink egy több mint 80.000 Ft. 
értékű ajándékcsomagot kaptak, 
melynek összértéke meghaladta az 
1.800.000 forintot. 

A két korcsoportra meghirdetett 
verseny első három helyezettjei 
kapták az értékes díjakat, de az 
egyesületeknek köszönhetően min-
den versenyző kapott valamilyen 
apró ajándékot. 

A gyermeknapi rendezvényekhez 
tartozott még a megyei horgász-
viadal megtartása a nyíregyházi 
Bujtosi-tavon, ahol kiválasztásra 
került az országos horgászviadalra 
elküldött megyei ifjúsági csapat. 
Még mindig nagy probléma fel-

készült ifjúsági versenyzőt találni! 
A MOHOSZ pályázatot írt ki a 
nyári horgásztáborok támogatásá-
ra, ahová négy horgászegyesüle-
tünk önálló pályázatot adott be. A 
megyei szövetség nyolc horgász-
egyesület nevében külön pályázott. 
Nem pályázott, de megtartotta hor-
gásztáborát a Máriapócsi Horgász 
Egyesület. 
Pályázat keretében az alábbi 
támogatásokat kapták az 
egyesületek:
–  Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári 

 118.200 Ft.
– Cormoran STE. Rakamaz  145.000 Ft.
– Új Élet HE. Tiszalök  160.000 Ft.
–  Vasutas STE. Nyíregyháza  298.750 Ft.
A Sporthorgász Egyesületek 

Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége 
a kapott 550.000 Ft. 
támogatást és az 550.000 
Ft. önrészt az alábbiak szerint 
osztotta el:
–  Bujtos HE. Nyíregyháza 134.000 Ft.
–  Ho-Ho HE. Mándok 106.000 Ft.
–  Kis-Tisza HE. Kisar 106.000 Ft.
–  Kraszna HE. Kocsord 158.000 Ft.
–  Nyírteleki STE. Nyírtelek 120.000 Ft.
–  Tiszaparti HE. Gávavencsellő 198.000 Ft.
–  Kemév HE. Nyíregyháza 80.000 Ft.
Összesen a pályázati úton nyert 
támogatás: 1.271.950 Ft. 
Megyei szövetség támogatása:  
 769.765 Ft.
Egyesületek önrésze: 546.311 Ft.
Táborok költségvetése: 2.588.026Ft.

A táborok adatai: 
–  megyei táborok száma: 14
–  tábori napok összesen: 40
–  résztvevő gyerekek száma: 309

A táborok minden helyszínen a 
gyermekek és a szülők legnagyobb 
megelégedésére, egyre színvona-
lasabban kerültek megrendezésre. 
Köszönet minden segítőnek, aki a 
szabadidejét feláldozva, társadalmi 
munkában végezte áldásos tevé-
kenységét. 

Kiemelném még, hogy felkérés-
re részt vettünk egy 
régész tábor éle-
tében, ahol bemu-
tattuk a régi és az 
új horgász/halász 
módszereket és esz-
közöket. Minden 
kis régész kipró-
bálhatta a horgászat 
nagyszerű élmé-
nyét és egy ajándék 
spiccbottal térhetett 
haza.

Szintén felké-
résre egy horgász-

Megyénk mintaként szolgál, 
tapasztalatainkat gyakran kikérik

Máriapócs, hazánk egyik 
leghíresebb zarándokhe-

lye adott otthont szeptember 
21-én, a Horgász ötpróba 
horgászversenyek 4. megyei 
döntőjének. Nyolc település 
kilenc általános iskolájának 3 
fős csapatai küzdöttek meg a 
vándorserlegért, az iskoláju-
kért, a településükért és nem 
utolsó sorban a győzelem 
öröméért.

Tóth Árpádnak, a Máriapócsi 
Horgász Egyesület elnökének meg-
nyitója után elkezdődtek a küzdel-
mek. Az első próba egy tesztlap 
kitöltése volt, ahol a csapatok az 
elméleti felkészültségét mértük fel, 
hiszen a nem tudás a vízparton 
akár az horgászengedély bevonását 
is jelentheti. Ugyanilyen fontos a 
halak ismerete, amelyet egy hal-
felismerési gyakorlattal ellenőriz-
tünk, és ahol a kisiskolások min-
den várakozást felülmúlva teljesí-
tettek. A célba dobás eredményei 
is azt mutatták, hogy a felkészítő 
horgászegyesületek alapos munkát 
végeztek. A szerelési próbánál egy 
rajz alapján kellett egy spiccbotos 
úszós szereléket időre összeállí-
tani. A horgászszakkörökön és a 
nyári horgásztáborokban edződött 
gyerekek ezt a nem könnyű felada-
tot is eredményesen megoldották. 
Az első négy versenyszám után 

még mindig nyílt volt a küzdelem, 
a döntés a horgászatra maradt. 

A horgászathoz a megyei szö-
vetség biztosította az etetőanyagot 
és a csalit, horgászbotként pedig 
csak spiccbotot lehetett használni.  
A sorsolást követően a csapatok 
elfoglalták szektorukat, és felké-
szültek egy közös, egymást segítő 
horgászatra. Mivel a versenyen a 
közösen kifogott halak darabszá-
ma és nem a súlya számított, így 
kisebb szerep jutott a szerencsé-
nek. A gyerekek ügyesen horgász-
va, nagy küzdelemben döntötték el 
a helyezéseket.

Elért eredmények:
1. helyezett:
Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola
Felkészítő: Kraszna Horgász Egyesület
2. helyezett: Máriapócsi Dudás Miklós 
Általános Iskola
Felkészítő: Máriapócsi Horgász 
Egyesület

3. helyezett: Nyíregyházi Bem József 
Általános Iskola
Felkészítő: Rakamazi Cormoran 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület
A legtöbb halat fogó: 
Veres Gergő 38 db. hal
A legeredményesebb kisleány:
Balogh Virginia 30 db. hal
Emléklapot kaptak:
–  Mándoki Sennyey Elza Általános 

Iskola – Ho-Ho HE.
–  Nyíregyházi Apáczai Csere János  

Általános Iskola – Császárszállás HE.
–  Nyírteleki Szent Anna Általános 

Iskola – Nyírteleki STE.
–  Rakamazi Erzsébet Királyné 

Általános Iskola – Cormoran STE.
–  Tiszabezdéd Általános Iskola – 

Bezdéd HE.
–  Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 

Iskola – Új Élet HE.

A kupát, a díjakat és az emlék-
lapokat Papp Bertalan, Máriapócs 
polgármestere adta át. A rendez-
vényt egy ízletes ebéddel zártuk, 
ahol megbeszéltük a nap tapasz-
talatait és azt, hogy mit csinálunk 
másként egy év múlva a Kocsordi 
Horgász ötpróba versenyen.    

Biri Imre, Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottság elnöke

4. Horgász ötpróba

Horgászviadal Hétvégi Horgász-suli

Erzsébet tábor

Régésztábor

Országos Horgászviadal

Rakamaz-Nyírtelek
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mek. Az első próba egy tesztlap 
kitöltése volt, ahol a csapatok az 
elméleti felkészültségét mértük fel, 
hiszen a nem tudás a vízparton 
akár az horgászengedély bevonását 
is jelentheti. Ugyanilyen fontos a 
halak ismerete, amelyet egy hal-
felismerési gyakorlattal ellenőriz-
tünk, és ahol a kisiskolások min-
den várakozást felülmúlva teljesí-
tettek. A célba dobás eredményei 
is azt mutatták, hogy a felkészítő 
horgászegyesületek alapos munkát 
végeztek. A szerelési próbánál egy 
rajz alapján kellett egy spiccbotos 
úszós szereléket időre összeállí-
tani. A horgászszakkörökön és a 
nyári horgásztáborokban edződött 
gyerekek ezt a nem könnyű felada-
tot is eredményesen megoldották. 
Az első négy versenyszám után 

még mindig nyílt volt a küzdelem, 
a döntés a horgászatra maradt. 

A horgászathoz a megyei szö-
vetség biztosította az etetőanyagot 
és a csalit, horgászbotként pedig 
csak spiccbotot lehetett használni.  
A sorsolást követően a csapatok 
elfoglalták szektorukat, és felké-
szültek egy közös, egymást segítő 
horgászatra. Mivel a versenyen a 
közösen kifogott halak darabszá-
ma és nem a súlya számított, így 
kisebb szerep jutott a szerencsé-
nek. A gyerekek ügyesen horgász-
va, nagy küzdelemben döntötték el 
a helyezéseket.

Elért eredmények:
1. helyezett:
Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola
Felkészítő: Kraszna Horgász Egyesület
2. helyezett: Máriapócsi Dudás Miklós 
Általános Iskola
Felkészítő: Máriapócsi Horgász 
Egyesület

3. helyezett: Nyíregyházi Bem József 
Általános Iskola
Felkészítő: Rakamazi Cormoran 
Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület
A legtöbb halat fogó: 
Veres Gergő 38 db. hal
A legeredményesebb kisleány:
Balogh Virginia 30 db. hal
Emléklapot kaptak:
–  Mándoki Sennyey Elza Általános 

Iskola – Ho-Ho HE.
–  Nyíregyházi Apáczai Csere János  

Általános Iskola – Császárszállás HE.
–  Nyírteleki Szent Anna Általános 

Iskola – Nyírteleki STE.
–  Rakamazi Erzsébet Királyné 

Általános Iskola – Cormoran STE.
–  Tiszabezdéd Általános Iskola – 

Bezdéd HE.
–  Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 

Iskola – Új Élet HE.

A kupát, a díjakat és az emlék-
lapokat Papp Bertalan, Máriapócs 
polgármestere adta át. A rendez-
vényt egy ízletes ebéddel zártuk, 
ahol megbeszéltük a nap tapasz-
talatait és azt, hogy mit csinálunk 
másként egy év múlva a Kocsordi 
Horgász ötpróba versenyen.    

Biri Imre, Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottság elnöke

4. Horgász ötpróba

Horgászviadal Hétvégi Horgász-suli

Erzsébet tábor

Régésztábor

Országos Horgászviadal

Rakamaz-Nyírtelek
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A vízkészletek megőrzése a projekt célja
Húsz települést és az ott élőket, 

közel 22 ezer embert érint az az 1,2 
milliárd forintos, uniós és hazai for-
rásból megvalósult projekt, amely-
nek célja a Beregben és a beregi 
árvízszint-csökkentő tározó területén 
a tájgazdálkodási infrastruktúra fej-
lesztése. A beruházás a beregi vízgaz-
dálkodási rendszerben valósult meg 
egyrészt a beregi árapasztó tározó, 
másrészt a hozzá szervesen kapcsoló-
dó   területén.

A 2018-as évben a Verseny 
Szakbizottság a kitűzött fel-

adatokat és célokat az elvárá-
soknak megfelelően teljesítette. 
A szakbizottság egyik kiemelt 
feladta az volt, hogy a verseny-
naptárban szereplő progra-
mok, versenyek a tervezett 
időpontokban megrendezésre 
kerüljenek, mit sikeresen meg 
is valósítottunk.

Az év első megyei versenyének, 
az évadnyitónak a kocsordi Kirva-
lapos-horgásztó adott otthont. Ezen 
a viadalon az úszós és fenekező hor-
gászok indulhattak, igaz külön-külön 
kategóriában. Sorozatban már hetedik 
éve ad otthont a megyei csapatbaj-
nokságnak a kisvárdai Bágeri-tavak. 
Az idén hat csapat adta le nevezését. 
A versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-20-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-25-eseket és a négy 
felnőtt szektort helyeztük el. Nem kis 
munkát adva a szakbizottságnak a 
pálya kijelölésében, illetve a verseny 
lebonyolításában. Az egyéni bajnok-
ság másodszor került megrendezésre 
az apagyi Kenderáztató-horgászta-
von. A nevezők létszáma az elmúlt 
évekhez képest megduplázódott bizo-
nyítva e tó népszerűségét. A második 
forduló nem azt hozta, amit vártunk, 
igen meglepő eredmények alakultak 
ki. A szokáshoz híven, a verseny 
végén kihirdetésre került a megyei 
válogatott keret.

Továbbra is töretlen a feeder soro-
zat népszerűsége, évről évre növek-
szik a versenyen résztvevők száma. 
A háromfordulós feeder kupa első 
helyszíne az apagyi kenderáztatóktó 
volt, itt a tavalyi versenyhez hasonló-
an most is kimagasló fogásokat értek 
el a versenyzők.

A második fordulónak a Kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott otthont. 
A pálya évek óta gyarapodó keszeg 
állománya és a beugró pontyok 
miatt érdekes eredmények születtek, 
melyek teljesen felborították a feeder 
bajnokság korábbi állását. Az utolsó 
fordulóra, mint mindig, most is a 
Vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők reggel 
az esélyeiket latolgatták, majd próbál-
tak minél több apróbb halat zsákmá-
nyolni. Az idén a kárászok rendesen 
átírták a papírformát.

Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnoksá-
gon való részvételünk volt. 

Első versenynap: Csapatunk, bár 
vegyes szektoreredményeket hozott, 
azért sikerült a középmezőnybe 
behorgászniuk magukat. A 11. helyen 
fordultak.

Második versenynap: Bár voltak 
jó szektoreredményeink, kevés volt 
az előző napi helyünk megőrzéséhez. 
A 20 induló csapatból a 15. helyen 
végeztünk.

Bár nem ez volt a legjobb sze-
replésünk az országos versenyen, 
de a kitartásukért és a belefektettet 
munkájukért csapatunk minden tag-
ját dicséret illeti. Különösen azért, 

mert bár csapatban nem értünk el jó 
szereplést, egyéniben azért voltak jó 
eredményeink.

Luzsinszky Tamás felnőtt egyéni-
ben az elődöntőkben tovább jutott a 
legjobb 40 közzé.

Vadon Roland U-15-ben már 
másodjára lett országos bajnok és 
többszörös válogatott kerettag.

Vadon Dániel U-20-ban a 10. 
helyen vívta ki a válogatott keret-
tagságot.

Bakó Péter U-20-ban már másodjá-
ra lett országos bajnok és többszörös 
válogatott kerettag.

Köszönjük horgásztársaink szurko-
lását és támogatását! Külön köszönjük 
a támogatást a Fisch Kft.-nek  (a Carp 
Zoom termékek forgalmazójának), a 
Szabolcs Takarékszövetkezetnek és a 
Timár Mix etetőanyag gyártójának. A 
csapatunk felszerelésének szállításá-
hoz adott kis tehergépjárműért köszö-
net a Magisz Kft.-nek, az Isuzu kis 
haszonjárművek forgalmazójának.

Csapatunk tagjai voltak: Bakó 
Péter, Vadon Roland, Vadon Dáni-
el, Szűcs Éva, Sebők Zsolt, Krausz 
Zoltán, Pataki Zsolt és Vass Sándor. 
Csapatvezető: Szilágyi Imre. Edző: 
Beke Péter.

XXIII. Nemzetközi Barátság 
Kupát a szlovákiai Rozsnyó csapa-
ta rendezte meg a Silicei-horgász-
tavon. Sajnos, megyei csapatunknak 
– a korábbi évtől eltérően – az idén 
nem sikerült dobogóra lépnie, csapa-
tunk a 4. helyen végzett. A magyar 
sikerek azonban nem maradtak el a 
kocsordi Kraszna HE., a romániai 

Dés (Dej) mögött és a Rozsnyó 
csapata előtt a második helyen vég-
zett. E verseny célja a három ország 
csapatai (csapattagjai) közötti jó 
kapcsolatok és barátságok kiépítése, 
ápolása.

A hagyományoknak megfelelően 
a tavalyi győztes, a Szatmár vidéki 
H E. láthatta vendégül a megye hor-
gászegyesületeinek tisztségviselőit. 
A vajai horgásztavon, ezen a napsü-
téses nyárvégi napon, a horgászokat 
szép, rendezett környezet és kifogás-
talan ellátás fogadta. Sajnos, csak hat 
horgászegyesület jelentkezett erre a 
megmérettetésre, 3-3 fős csapattal. 
Akik eljöttek, azok nem minden-
napi horgászatban vehettek részt. A 
csapatoknak csónakból kellett meg-
oldaniuk a horgászatot, a verseny jó 
hangulatban zajlott, viszont a végére 
mindenki elázott a rossz időjárásnak 
köszönhetően. Jövőre az idei nyer-
tes, a Kocsordi Kraszna HE. láthatja 
vendégül a tisztségviselőket.

Remélem, az elkövetkező években 
is színvonalas és népszerű marad 
a versenyhorgászat és sok örömet 
szerez majd a résztvevőknek. A ver-
senyeken újabb és újabb barátságok 
alakulnak ki, hisz ne felejtsük a 
horgászatokon nem ellenségek, csak 
ellenfelek vagyunk!

Az említett támogatókon és a 
megyei szövetség támogatásán kívül 
köszönettel tartozok minden olyan 
egyesületnek, amelyek rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nélkül 
helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre

Vasárnap, augusztus 26-án 
rendeztük meg a megyei 

tisztségviselői horgászver-
seny a vajai horgásztavon. 
A hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Szatmár vidéki H.E. láthatta 
vendégül a megye horgász-
egyesületeinek tisztségvise-
lőit.

A nap-
s ü t é s e s 
n y á r v é g i 
napon a 
horgászo-
kat szép, 
rendezett 
környezet 
és kifogás-
talan ellá-
tás fogad-
ta. Sajnos, 
csak hat 
h o rg á s z -
egyesület 

jelentkezett erre a megmérettetésre, 
3-3 fős csapattal. A verseny előtt 
Szilágyi Imre a megyei verseny 
szakbizottság elnöke röviden ismer-
tette a szabályokat. Elmondta, hogy 
a horgászmódszer nem kitétel, lehet 
úszózni és fenekezni egyaránt, de 
csak egy bot és egy horog haszná-
lata volt engedélyezve egyszerre. A 
botok verseny közbeni váltogatása 
is megengedett volt. Akik eljöttek, 

azok nem mindennapi horgászatban 
vehettek részt. A csapatoknak csó-
nakból kellett megoldaniuk a hor-
gászatot. Bár a fogások nem voltak 
kirívóak, a nap mégis nagyon barát-
ságos, jó hangulatban telt, annak 
ellenére, hogy a verseny végére a 
rossz időjárásnak köszönhetően 
mindenki elázott.

A mérlegeléskor kiderült, a fogá-
sok zömét a snecik és törpe harcsák 

adták, de egy ponty és pár nagyobb 
kárász is színesítette a palettát. 

Az eredmények összegzése után a 
díjátadás következett, az első három 
csapatot jutalmazták, kupákat és 
érmeket kaptak. A díjakat Virág Imre 
a Megyei horgászszövetség elnöke 
és Tisza Sándor Vaja polgármestere 
adták át. Jövőre az idei nyertes a 
Kocsordi Kraszna H.E. láthatja ven-
dégül a tisztségviselőket.
1. Kraszna H.E. Kocsord
2. Cormorán H.E. Rakamaz
3. Vasas H.E. Nyírbátor

Szilágyi Imre

A kitűzött feladatokat teljesítettük

Csónakba szálltak vezetőink

Hatvankét év után nagy 
felújításokon esnek át a 

mesterséges folyó műtár-
gyai.

Biztonságosabbá válik a Kele-
ti-főcsatornának a működése a 
műtárgyfelújítások után – derült 
ki Radácsi Gábornak, a Tiszán-
túli Vízügyi Igazgatóság Hajdú-
szoboszlói Szakaszmérnöksége 
szakaszmérnök-helyettesének tájé-
koztatásából.

Az eredeti funkcióját tekintve az 
aszályos alföldi tájak biztonságos 
növénytermesztését szolgáló főcsa-
tornát 1956-ban adták át. Az elmúlt 
62 évben ez az első műtárgy-nagy-
felújítás a 98 kilométeres hosszú-
ságú mesterséges folyón.

A Keleti-főcsatorna – azon túl, 
hogy a Nagyalföld legaszályosabb 
vidékeit látja el öntözővízzel – 
kelet felől belvízelvezető csator-
nák vizét fogadja, míg nyugati 
irányban halastavak táplálkoznak 
belőle, és nem mellékesen Debre-
cent is ellátja ivóvízzel. A Kele-
ti-főcsatorna állandó mélységű, a 
nagyobb mértékű vízkivétel esetén 
gyorsabb benne az áramlás, mivel 
a kivett mennyiséget a Tiszából 
pótolni kell.

Hajdú-Bihar „fő folyója” vár-
hatóan újabb hat évtizedig zavar-
talanul tudja teljesíteni funkció-
it. Nevezetesen: mezőgazdasági, 
ipari, ökológiai és ivóvíz-szolgál-
tatást, kelet felől szükség esetén 
befogadja a belvízelvezető csator-
nákat, nyugat felé táplálja az öntö-
zőrendszereket és a halastavakat, 
és persze pihenést nyújt árnyas 
fákkal övezett partja.

Évszázadok óta tervezték
– A Keleti feladata, hogy a Tiszá-

ból, az Alföld vízhiányos területein 
keresztül a Körösök vidékére jut-
tasson vizet, biztonságossá téve 
ezzel az aszályos területek növény-
termelését.

A csatorna létesítése már a török 
kiűzése után felvetődött, de igazán 
a trianoni békediktátumot követő-
en, a nagy gabonatermő területek 
elcsatolása után lett aktuális.”

Tervezését 1935-ben kezdték 
és 1954-ben fejezték be, miköz-
ben 1941-ben már elkezdték az 
építését. Ezt azonban megakasz-
totta a világháború, és 1951-ben 
folytatták, mégpedig modern 
gépekkel. A nyomvonalát a tér-
ség domborzati viszonya határoz-
ta meg. Tiszalöknél ágazik ki a 
Tiszából a csaknem öt kilométer 
hosszú bevezető csatorna, ebből 
Tiszavasvárinál kezdődik a Keleti-
főcsatorna, és 98 kilométer után a 
Kállóval Bakonszegnél egyesülve 
ott torkollik a Berettyóba. Terv volt 
még, hogy továbbépítik a Körösök 
vidékéig, ez azonban nem valósult 
meg. A csatorna úgy három méter 
mély lehet.

Érdekességként elmondta még, 
hogy a Keleti-főcsatornát hajók-
kal járható vízi útnak tervezték, 
jelenleg Balmazújvárosig másod-
rendű vízi útként szerepel. A 
tiszavasvári beeresztő képes az 
ezertonnás uszályok átengedésére, 
Balmazújvárosnál hajófordulót is 
építettek. Hajózásra azonban tény-

legesen nem alkalmas a Keleti, a 
Tiszavasvári beeresztő kivételével 
a műtárgyakat nem építették ki a 
hajók átbocsátására, a hidak egy 
része alacsony, illetve a partvéde-
lem sincs megoldva, és persze a 
partján lévő mintegy 1700 ingatlan 
tulajdonosa sem biztos, hogy örül-
ne a hajóforgalomnak.

Radácsi Gábor kiemelte, hogy 
a Keleti vízszintje szabályozott, a 
térszín lejtése igen csekély, ezért a 
víz gravitációs sebessége is kicsi. 
Ám ha sok vizet vesznek ki a 
Keletiből – a mezőgazdaság a leg-
nagyobb vízkivevő –, akkor azt a 
Tiszából pótolják, tehát felgyorsul 
a vízáramlás. Hatvankét év után 
meg érettek a vízkezelő műtárgyak 
a rekonstrukcióra, és ez az első 
nagy felújítás. A bakonszegi vízle-
adó 1956-ban például ideiglenes-
nek készült. Eddig bírta…

 – A hajdúszoboszlói és a 
bakonszegi műtárgyunkat elbon-
tottuk, helyette újak épülnek, a 
tiszalökit, a tiszavasvárit és a bal-
mazújvárosit pedig megújítjuk. A 
tiszavasvári beeresztő 4,7 kilomé-
teres szakaszát kikotorjuk, a víz-
áteresztő képesség visszaáll az 
átadáskori, tervezett állapotra. Erre 
szükség is van, hiszen folyamato-

san nő az öntözővíz iránti igény. 
Vasváriban az épületet és a gépé-
szetet is felújítjuk.

Tiszalöknél uszadékterelő mű 
épül, igaz, az volt eddig is, de 
ez jobb lesz. A balmazújvárosi 
bukó gépészete újul meg. Kotor-
juk a K7-főcsatornát, a bevezető 
és végpontja műtárgyait felújítjuk. 
A felújítás tervezése egyébként 
2007-ben kezdődött. Megvalósíta-
ni pedig a Komplex Tisza-tó pro-
jekt részeként, mintegy 3 milliárd 
forintból tudjuk.

A ciánnál Tiszakeszi volt a 
kulcs

A Keleti-főcsatorna életében a 
2000-es év volt az eddigi legemlé-
kezetesebb, mégpedig a téli tiszai 
nehézfém- és cianidszennyezés 
miatt. Ezt az emléket elevenítette 
fel Radácsi Gábor, amikor kértük, 
„sztorizzon” a Keletiről.

– A cianid nem, viszont az azt 
megelőző nehézfémszennyezés 
bejutott a Keleti-főcsatornába, 
mégpedig a tiszadobi hídig volt 
magasabb a megengedett értéknél. 
Ettől lentebb is ki lehetett mutat-
ni a szennyezést, viszont a meg-
engedett értéket sehol sem lépte 
át. A szennyezés érkezésekor egy 
kétsoros elzáróval akadályoztuk 
meg, hogy a Tisza vize a Kele-
tibe jusson. A szennyezett vizet 
a Tiszakeszinél megépült szivaty-
tyúrendszeren keresztül juttattuk 
vissza a Tiszába. Ezzel mintegy 
megfordítottuk a főcsatorna folyási 
irányát. Később pedig ugyancsak a 
tiszakeszi műtárgyakon keresztül 
jött a tiszta víz a Keleti-főcsator-
nába.

A szakaszmérnök-helyettest, aki 
maga is horgász, a horgászatról, 
halakról is megkérdeztük. Úgy 
fogalmazott, hogy a Keleti-főcsa-
torna nehéz horgászvíz. Ám ha 
kiismerjük a halak járását, sok és 
nagy halat is lehet benne fogni.

Kovács Zsolt

Felújítás alatt a Keleti-főcsatornaBeszámoló

Bemutatják a 
Tisza élővilágát is

A tivadari Tisza bemutató 
házba belépve először egy hely-
történeti fotókiállítás fogadja 
a látogatót. Itt Tivadar elmúlt 
néhány évtizedébe nyerünk 
bepillantást. Beljebb haladva 
két kiállító tér a Tisza élővilá-
gát mutatja be diorámák, fotók 
és filmek segítségével. Emellett 
még sok érdekesség várja az 
érdeklődőket.
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A timári Tisza part adott 
otthont a második 

megyei folyóvízi versenynek, 
amelyre 14 fő adta le neve-
zését. Pataki Zsolt és segítői 
munkájának köszönhetően 
rendezett, tiszta part fogadta 
a résztvevőket. Sajnos, most 
is, mint minden évben, sok 
szemetet kellett összeszedni 
a Tisza e szakaszán. 

A reggeli zsíros kenyér és a 
lilahagyma elfogyasztása után a 
szokásos feladatok következtek: 
sorsolás, bepakolás a rajthelyekre, 
a vízmélység mérése, az etető-
anyag előkészítése és kezdődhetett 
is a verseny. A tízperces nehéz 

etetőanyag bombázás után szinte 
az első leúsztatásokra jelentkeztek 
a kapások. A jó fogáshoz szerencse 
is kellett és ez a folyóvízen még 
inkább igaz. A sorsolás után már 
tudtuk, hogy kiknek jutott a pálya 
akadós része, kinek lesz nehezebb 
a horgászat. A leúsztatásokat sok 
horog és szerelék bánta a meder-

ben rejlő kövek és ágak miatt. A 
folyamatos etetésnek, a halak jó 
kapó kedvének és természetesen a 
horgászok ügyességének köszön-
hetően egy mozgalmas és izgalmas 
verseny alakult ki. 

A zsákmány összetétele igen 
vegyesen alakult: bodorka, sneci, 
dévérkeszeg, sügér, géb, de zömét 
a karika keszeg adta. Az erős oldal-
szélben öt-hat méteres vízen a 11,5 
méter hosszú rakós botokkal hor-
gásztunk 2-6 grammos úszókkal. A 
csalik mozgatása, illetve úsztatása 
így komoly fizikai munkát rótt a 
horgászokra. A mérlegelésnél már 
látszott, megérte-e a kitartó küz-
delem. 

Az eredményhirdetés előtt a 
nap történéseit megbe-
szélve, kellemes ebédet 
fogyaszthattak el a részt-
vevők. A menü debre-
ceni páros, mustár és 
kenyér volt.

A verseny első három 
helyezettje és a legna-
gyobb halat fogó kupát 
vihetett haza.

Eredmények:
1. Luzsinszky Tamás 13 630 g,
2. Szilágyi Imre 5 920 g,
3. Sándor Zoltán 4 435 g.
Legnagyobb halat fogó: 
Luzsinszky Tamás 1 120 g.

A nehézségek ellenére nagyon 
jó hangulatú verseny volt, remé-
lem, mindenki jól érezte magát 
és találkozunk jövőre is! A lehe-
tőségeinkhez mérten szeretnénk a 
partot tisztábbá, rendezettebbé ten-
ni, hogy minél többen horgászhas-
sanak ezen a kissé nehéz, de szép 
pályán, a tímári Tisza parton.

Szilágyi Imre
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Megkezdődött a Magyar 
Horgászkártya regisztrációja Továbbra is népszerű a 

háromfordulós Feeder 
Kupa.

Első helyszíne, az apagyi Ken-
deráztató-tó volt, ahol a tavalyi 
versenyhez hasonlóan most is bíz-
tak a résztvevők a kimagasló fogá-
sokban. Senkit sem ért csalódás, a 
tó most is bebizonyította halbősé-
gét. Kárászokból és keszegekből 
álló bőséges fogásokat mérlegel-
hettek a rendezők. Természetesen a 
pontyok, mivel ritkák voltak, most 
is erősen befolyásolták a szektor-
eredményeket. A forduló megnye-
réséhez több mint tíz kilogramm 
halat kellett a haltartóba terelni, 
de a következő négy helyezettnek 
is legalább hét kilót kellett fognia. 
Azok sem panaszkodhattak, akik a 

dobogóról lemaradtak, hisz átlago-
san öt kilós fogások születtek.
Az első forduló első öt helye-
zettje: 1. Vladika Sándor 14 750 
g, 2. Meskó Sándor 11 190 g, 3. 
Papp Dániel 10 080 g, 4. Mile 
Pál, 12 030 g, 5. Szalanics Csaba 
10 755 g.
A második fordulónak a kocsordi 
Kirva-lapos horgásztó adott ott-
hont.

A pálya az évek óta megszokott 
nehezen kiismerhető, becserkész-
hető halairól híres. A folyamato-
san gyarapodó keszegállománya és 
a beugró pontyok miatt meglepő 
eredmények születtek. A feeder 
bajnokság korábbi állása teljesen 
felborult. A legjobb eredményhez 
közel hét kiló, a követő négy hely-
re négy-öt kilós fogások kellettek, 

de a többiek is két-három kilókat 
fogtak.

A második forduló első öt helye-
zettje: 1. Gajdos Gergő 6 420 g, 
2. Varga Albert 4 880 g, 3. Meskó 
Sándor 4 405 g, 4. Németh Béla 4 
505 g, 5. Gergely István 3 830 g.

Az utolsó fordulóra, a soro-
zat kezdete óta most is, a 
vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők 
reggel az esélyeiket latolgatták, 
majd próbáltak 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 ügye-
sen tudja megoldani a csalizást, a 
szerelék bejuttatását és a zsákmány 
levételét a horogról. Az idén a 
kárászok rendesen átírták a papír-
formát.

Ebben a fordulóban is a tavalyi 
évhez képest lényegesebben több 

halat fogtak a résztvevők. Az első 
helyhez több mint tíz kilogramm, 
a dobogó többi fokához 9-8 kilo-
gramm közötti halat kellett zsák-
mányolni.

A mérlegelés után, az eredmény-
hirdetés következett.
A harmadik forduló első hat 
helyezettje: 1. Vladika Sándor 11 
370 g, 2. Nagy András 8 275 g, 
3. Varga Krisztián 8 665 g, 4. Dr. 
Lakatos Szabolcs 7 125 g, 5. Szücs 
Zsolt 7 945 g, 6. Gergely István 5 
650 g.

A három forduló összesített ered-
ményei alapján a 2018-es év leg-
jobb 7 megyei feeder horgásza: 
1. Vladika Sándor  2 pont, 26 120 
g, 2. Meskó Sándor  2 p, 15 595 
g, 3. Gajdos Gergő 3 p, 15 825 g, 
4. Papp Dániel 5 p, 15 695 g, 5. 
Vadon Dániel 5 p, 15 155 g, 6. Mile 
Pál 5 p, 14 895 g, 7. Gergely István 
5 p, 9 480 g.

Szeptember 1-jétől lehet igé-
nyelni a Magyar Horgász-

kártyát. Az új plasztik alapú 
dokumentum jövő év január 
1-től váltja ki a jelenlegi papír-
alapú horgászigazolványt.

Szűcs Lajos, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
elnöke a kártyát bemutató buda-
pesti sajtótájékoztatón elmondta: a 
kormány célja, hogy egyszerűsítsék 
az okmányok rendszerét, ennek a 
bürokráciacsökkentési csomagnak 
a részeként hozták létre a horgász-
kártyát.

Szűcs Lajos úgy számolt, hogy 
a jövő év első felére minden 
magyar horgász rendelkezik majd 
az okmánnyal. A személyi igazol-
vány méretű kártya azonosításra és 
horgászjegyvásárlásra is alkalmas, 
miközben megteremti annak a lehe-
tőségét, hogy a MOHOSZ napra-
kész nyilvántartásokat készítsen – 
emelte ki.

A kártya birtokosai számára az 
egyik mobilszolgáltató saját díjcso-

magot készít - közölte. Hozzátette, 
hogy a dokumentum a horgászat 
időtartama alatt balesetbiztosítást is 
nyújt.

Hangsúlyozta, hogy a Magyar 
Horgászkártyát nemcsak online 
lehet igényelni, hanem személyesen 
a horgászszervezeteknél is.

Szűcs Lajos arra is kitért, hogy 
2019-től a MOHOSZ közfeladat 
ellátó szervezetként működik, ők 
végzik majd a természetes vizek 
horgászati célú kezelésének nagy 
részét. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 
években több mint 120 ezerrel nőtt 
a regisztrált, „tiszta eszközökkel és 
tiszta papírokkal” rendelkező hor-
gászok száma, ami mára megha-
ladja a 460 ezret, ezért jelenleg a 
MOHOSZ az ország legnagyobb 
civil szervezete.

Az elnök beszéde végén jelképe-
sen átadta az első Magyar Horgász-
kártyát Erdei Zsolt profi világbajnok 
ökölvívónak, a magyar horgászat 
nagykövetének.

Dérer István, a MOHOSZ elnök-
helyettese elmondta: az internetes 

hozzáféréssel nem rendelkezők szá-
mára több mint 1300 helyszínen 
nyújtanak segítséget. Szeptember 
1-től a MOHOSZ honlapján is elin-
dul egy, a regisztrációhoz segítséget 
nyújtó interaktív videó, valamint 
munkanapokon telefonon is segítsé-
get lehet majd kérni.

A kártya egyszeri, a teljes, 5 éves 
érvényességi időre szóló regisztrá-
ciós díja 2200 forint lesz.

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi 
kapcsolatokért felelős miniszterel-
nöki megbízott a sajtótájékoztatón 
emlékeztetett: az idén februárban a 
kormányzat a MOHOSZ-szal közö-
sen egy online felmérést indított, 
amelynek során több kérdésben, 

köztük a Magyar Horgászkártya 
bevezetésében is kikérték az érin-
tettek véleményét. A válaszadók 98 
százaléka jó iránynak tartotta a hor-
gászkártyát.

Nyitrai Zsolt külön hangsúlyozta, 
hogy a MOHOSZ a kormány stra-
tégiai partnere, amit egy korábbi 
együttműködési megállapodásban 
rögzítettek. A miniszterelnöki biztos 
azt mondta, hogy miután ezt a meg-
állapodást még az áprilisi választás 
előtt kötötték, ezért azt kezdemé-
nyezi, hogy a jelenlegi kabinet és 
a horgászszövetség még az idén 
kössön egy újat.

MTI

Borult a papírforma…

Már a sorsoláskor eldőlt...Szövetségünknél folyamatosan zajlik 
a Magyar Horgász Kártya (MHK) 

kiadásához szükséges szerződések 
megkötése és az ezzel kapcsolatos 
szóróanyag, csekkek átadása. A kártya 
kiadásában szövetségünk gyakorlati 
segítséget nyújtott, az e-mail-ben meg-
küldött anyagokon túl, amikor szeptem-
ber 11-én 16 órától és 17 órától 20-20 fő 
részére gyakorlati oktatást tartottunk.

Az oktatásra szeptember 10-én hétfőn 16 
óráig lehetett jelentkezni. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében fogadtuk. Mindenkinek 
visszaigazolást küldtünk, hogy elfogadtuk a 
jelentkezését. Ha esetleg többen jelentkeztek, 
mint a terem befogadó képessége, abban az 
esetben újabb oktatást tartottunk. Az oktatás 
helyszíne Rutin Soft Számítástechnikai Kft. 
volt.

Csatoltan küldtük a Horgászkártya kézi-
könyvét is, aminek a linkjét a MOHOSZ már 
korábban megküldte, de ha esetleg ez elkerülte 
volna a figyelmüket, azért csatoltuk. A könyv-
ben a 26. oldaltól olvashatják az egyesületekre 
vonatkozó regisztrációval kapcsolatos teendő-
ket, lépéseket. Néhány fontosabb tudnivaló még 
a Horgászkártya ügyintézése során:

Adóigazolvány képek törlése
A regisztráció során beszkennelt adóigazol-

vány képet tartalmazó fájlokat minden egyes nap 
végén az ügyintézők törölni kötelesek (Lomtárba 
helyezést követően a Lomtárat is üríteni kell).  

Nyilatkozat nyomtatási kötelezettség
A Regisztrációs Pontokon végzett regisztrá-

ció során akár felnőtt, akár gyermek/gondvise-
lővel regisztráció történik, az adatok véglege-
sítésének feltétele a nyilatkozat nyomtatása és 
mindkét fél részéről történő aláírása. Az ada-
tok véglegesítése gomb megnyomása kizáró-

lag a (2 példányban nyomtatandó) nyilatkoza-
tok aláírását követően történhet. Amennyiben 
az ügyfél megtagadja a nyilatkozat aláírását, 
a regisztrációt meg kell szakítani, az adatok 
véglegesítése nem történhet meg, ennek tényét 
e-mailben közölni kell az ugyfelszolgalat@
horgaszjegy.hu címre. Amennyiben a nyilatko-
zaton veszik észre, hogy az adatok megadása 

nem pontos, a rendszerben az adott képernyő-
re visszalépve az adatok módosítására lehe-
tőség van. Minden módosítás alkalmával el 
kell menteni az adott képernyőt a módosítások 
átvezetése végett. Ezt követően nyomtassanak 
új nyilatkozat az utolsó képernyőn.

Aláírt nyilatkozatok kezelésének rendje
Az aláírt, Regisztrációs Pontokat illető nyi-

latkozat példányokat minden nap borítékba 
kell helyezni, majd azt lezárni. A borítékon fel 
kell tüntetni az alábbiakat: „Magyar Horgász-
kártya nyilatkozatok”, Dátum, Regisztrációs 
Pont megnevezése és annak MOHOSZ által 
adott azonosító kódja, nyilatkozatok db szá-
ma. Ha több boríték szükséges naponta, úgy 
minden egyes borítékra fel kell tüntetni az 
adatokat. A borítékokat havonta szükséges 
továbbítaniuk a Megyei Szövetség számára.

Fontos, hogy a horgásznak odaadott csekk-
nek van egy azonosítószáma, amit be kell rög-
zítenünk a gépbe, célszerű a csekket rögzítés 
előtt kitöltenünk, hogy biztosan ne rontsuk el, 
vagy esetleg ha a horgász elrontja a kitöltés 
során, vagy ha elhagyja, ezekből  probléma 
adódik.  Szövetségünk már egy pár darab 
regisztrációt megcsinált. Mi annál a verziónál 
maradtunk, hogy a kitöltött csekket a nap 
végén be is fizetjük a postán, amire a horgász-
tól elkérjük a 2.200,- Ft-ot.

Eredményes regisztrációs munkát kívánunk 
mindenkinek!

Szövetségi Iroda

Gyakorlati 
oktatás
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Tisztelt Horgászbarátaink! 
A Rekordlista, mint a 

Magyar Horgász egyik leg-
népszerűbb, értékteremtő 
rovata 1966 óta regiszt-
rálja és közli a bejelentett 
rekordhalakat. 

A rovat 50 éves jubileuma, 
2016-ban megújulást is jelentett. 
Az archív adatokat fokozatosan 
felülvizsgálták és digitalizálták. 
Így 2016-tól már a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség Hivatalos 
Magyar Rekordlistájáról beszél-
hetünk. Ezzel továbbra is támo-
gatni kívánják a horgászvizek és 
az eredményes fogási módszerek 
népszerűsítését, de egyben a kor-
nak megfelelő, interaktív lehető-
séget kínálnak a bejelentésekhez, 
a szakmai, statisztikai információk 

kereséséhez, vagy éppen a kiemel-
kedő horgászfogásokat tartalmazó 
személyes album elkészítéséhez 
és kezeléséhez is. A Rekordlista 
természetesen továbbra is csak a 
sportszerű fogásokat, kapcsoltan 
a hal megbecsülését is kifejező 
képeket fogja közölni, a jelentős 
fogások hitelesítési ellenőrzése 
mellett. A Rekordlista Hitelesítési 
Bizottság felkért tagjai: dr. Harka 
Ákos, prof. dr. Urbányi Béla, dr. 
Dérer István, Bokor Károly és 
Szári Zsolt, akiknek az a feladatuk, 
hogy minden új abszolút rekordnál 
és a vitás esetekben (pl. faj meg-
határozása, kérdéses tömeg, stb.) 
járjanak el. Kérjük, ismerjék meg 
és használják ki az új program 
lehetőségeit, szerkesszük tovább 
együtt a Rekordlistát!

MOHOSZ

Rekordlista

A dr. Maleczky Imre emlék-
verseny a fogyatékkal 

élők megyei versenyével 
egyszerre került megrende-
zésre az apagyi Kenderáz-
tató-horgásztavon, immár 
harmadszorra.

Mint minden évben, az idén is 
szép számban neveztek az emlék-
versenyre, összesen 29-en, így az 
egész napijegyes oldalt igénybe 
vettük. A pályának az első két 
helyére a fogyatékkal élők kerül-
tek, a többi részt pedig az esélyek 
kiegyenlítése érdekében három 
szektorra osztottuk fel. 

A halak finoman kaptak, szek-
toronként eltérők voltak a fogható 
méretek. Az elsőben a zsákmányok 
zömét snecik, tenyeres és a terme-

tesebb dévérek és egy ponty tették 
ki. A középső szektorban – az első 
szektorhoz hasonlóan – a nagyobb 
testű keszegekkel lehetett jó ered-
ményt elérni. A harmadikban már 
vegyesebb volt a kép, itt az apróbb 
halakból kellett minél többet fogni 
és a szektor első helyhez egy kilónyi 
is elég volt. Az időjárás ideális lehe-
tőséget biztosított a résztvevőknek, 
hogy a rendelkezésükre álló négy 
óra alatt minél több halat terelhes-
senek be a haltartóikba.

A fogyatékkal élők is becsülettel 
végighorgászták a négy órát, bár 
halfogásban nem bővelkedtek, de 
nagyon örültek, hogy részt vehettek 
ezen a nemes versenyen.

Az idő gyorsan eltelt, és a mér-
legelésnél hamar kiderült, kinek 
menyire volt eredményes a horgá-

szata. Míg a szervezők összesítették 
az eredményeket, addig a résztve-
vők finom főtt kolbászt fogyaszt-
hattak a támogató Maleczky család 
jóvoltából. 

Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke pár mondatban megemléke-
zett Imre bácsi önzetlen munkájáról 
a horgászatban, illetve a verseny-
horgászatban. Azután a Maleczky 
család részéről Maleczky Tamás és 
Imre is megköszönte a verseny-
zőknek és segítőiknek a részvételt. 
Ezt követően átadták az általuk fel-
ajánlott díjakat a sikeres verseny-
zőknek.

A fogyatékkal élők kupáit Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke, a vándorserleget Fesztóry 
Sándor, a szövetség ügyvezető 
igazgatója adta át.

Sebők Zsolt 2012 és 2016 után 
immár harmadszorra 2018-ban is 
megnyerte ezt a versenyt, így a 
vándorserleget végleg hazavihette.
Az emlékverseny díjazottjai: 
1. Sebők Zsolt 3 920 g, 2. Horváth Tibor 
3 520 g, 3. Mile Pál 835 g, 4. Kovács 
Gábor 3 460 g, 5. ifj Kovács József 2 
340 g. 
Fogyatékkal élők: 1. Halmi László, 2. 
Halmi József. 

Köszönet a Maleczky család-
nak, a megyei horgász szövetség-
nek a verseny megrendezéséért és 
a támogatásáért, a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Remélem, 
mindenki jól érezte magát, még 
azok is, akik nem fogtak halat, 
hiszen ez a verseny nemcsak a 
nyerésről szól, hanem az emberek 

összetartásáról, 
együttérzéséről.

Bízom benne, 
hogy jövőre is 
sikerül megren-
dezni ezt a ver-
senyt ugyanilyen 
családias, jó han-
gulatban. 

Gratulálunk a 
nyerteseknek a 
sikeres szereplé-
sükhöz!

Szilágyi Imre

Harmadszor is nyert…

Verseny Szakbizottság tagjai  
2018-2023 év

Elnöke:  Szilágyi Imre  Szatmárvidéki HE. Mátészalka 
Tagjai:  Beke Péter   Új Élet HE. Tiszalök
 Luzsinszky Tamás Vasutas STE. Nyíregyháza
 Pataki Zsolt Vasutas STE. Nyíregyháza
 Sándor Zoltán Nagykállói SHE
 Sebők Zsolt Nagykállói SHE
 Fekete Imre Új Élet HE. Tiszalök

Ifjúság-Oktatás Szakbizottság tagjai  
2018-2023 év

Elnöke:  Biri Imre  Cormorán Horgász  
  Egyesület Rakamaz
Tagjai:  Fejes László  Alkaloida Lombik HE.  
  Tiszavasvári
 Tóth Árpád  Máriapócsi HE.
 Horváth István  Ho-Ho Horgász  
  Egyesület Mándok
 Szilágyi Zsolt  Bujtos Horgász  
  Egyesület Nyíregyháza

Víz-Környezetvédelmi és Halgazdál-
kodási Szakbizottság 2018-2023 év

Elnöke:  Gura Mihály  Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Tagjai:  Dr. Balogh Barnabás  Megyei Rendőrkap. Nyíregyháza
 Szőke Attila  Nyíregyházi Városi Rendőrkap.
 Oláh Eszter természetvédelmi mérnök
 Molnár János  Vásárosnaményi Vízirendőrség
 Iski Balázs  Tokaji Vízirendőrőrs

Három fiatal képvisel-
te megyénket a Zala 

megyei Pölöskei-tavon, 
augusztus 12-17-e között 
megrendezett Országos 
Horgászviadal döntőjében, 
Heinrich István a Nyíregyhá-
zi Bujtos STE; Dankó Robert 
a Rakamazi Cormoran STE; 
Lőrincz Márk a Szamossályi 
Holt-Szamos Horgász Egye-
sületből.

Ifjú horgászaink becsülettel és 
tisztességgel helytálltak a Horgász-
viadal országos döntőjének ver-
senyszámaiban, és összességében 
a középmezőnyben végeztek. A 
verseny mellett lehetőségük volt 
az elméleti és gyakorlati tudásuk 
bővítésére is, hiszen felkészült, 

neves mesterhorgászok adták 
át tudásukat, sokéves gyakorlati 
tapasztalataikat. Amatőr verseny-
zőink a profik között is állták a 
sarat, és remélhetően a jövőben 
megyénk versenysportjában is 
találkozhatunk velük, de mint leen-
dő egyesületi tisztségviselőként is 
számítunk rájuk.

A Pölöskei-tőzegtó vadregényes 

környezetében jutott idő a horgá-
szatra, de a játékokra is. Szer-
dán kirándultunk a zalaegerszegi 
Aquacity élményparkba, ahol a 
csúszdák, a hullámfürdő és a vál-
tozatos medencék sora tette felejt-
hetetlenné a napot. A rendezvény 
egyik lényeges hozadéka, hogy 
megismerték egymást a megyék 
legjobb ifjú horgászai és nagyon 
sok barátság szövődött közöttük.

A verseny zárásaként, az ered-
ményhirdetésen a legjobb verseny-
zők értékes horgászeszközöket 
kaptak, de a legfontosabb mégis 
az, hogy tudásban és felkészültség-
ben gazdagodva térhetett mindenki 
vissza egyesületéhez. Remélem, az 
egyesületi vezetők élnek a lehető-

séggel és bevonják őket az egyesü-
letük életébe.

Külön köszönet a Zala megyei 
szövetségnek a tábor színvonalas 
szervezésért és a megyei szövet-
ségnek az fiatalok ingyenes utazá-
sának biztosításáért!

Biri Imre

Országos Horgászviadal döntője

Bosszantó fogások

Horgászversenyen 
bizonyítottak

Törpeharcsafogó-versenyt 
rendezett augusztus 

elején a kocsordi Kraszna 
Horgászegyesület azzal a 
céllal, hogy csökkentsék a 
Kirvalapos-horgásztóban 
ennek az igen kártékony 
invazív halnak az egyedszá-
mát.

– Mindnyájunk számára bosz-
szantó a jelenlétük, sok horgásztó-
nál küzdenek hasonló gondokkal. 
A 20 centiméter nagyságú törpék-
kel már mindenki megbékélne, szó 
nélkül vinnék haza a sporttársak, 
de ahol sok a törpeharcsa, ott nehe-
zen nőnek meg ilyen nagyságúra. 
Rendezvényünk célja az volt, hogy 
tegyünk egy kis lépést az egyed-
szám csökkentése érdekében – 

tájékoztatta lapunkat Jakab János, 
az egyesület elnöke. – A horgásztá-
boros gyermekekkel együtt 28-an 
horgásztunk, s a verseny végén 
végül 738 db halat számoltunk 
össze. Természetesen díjaztuk a 
legjobbakat a mátészalkai horgász-
boltosok – Gellér Győző és Varga 
Albert –, valamint az egyesület 
jóvoltából. A legeredményesebb 
horgászok: Szabó Elemér 76 db, 
Török Péter 65 db, Farkas András 
65 db.  MML

A hagyomány szerint a nyár 
lezárásaként az elnökség tagjai, 
valamint a tisztségviselők egy 
baráti horgászversenyen tettekkel 
is bizonyíthatják, hogy nem csak 
beszélmi tudnak a horgászatról, de 
jól bánnak a felszerelésekkel is. A 
tiszadobi holtágon aztán kiderült, 
azok döntöttek jól, akik apróha-
lakra „mentek”, hisz a fenekezős 
készségekre csupán az apróbb tör-
peharcsák raboltak. Végül is az 
első helyet Jakab János, a másodi-
kat Szűcs Sándor, a harmadikat dr. 
Isaák László szerezte meg.
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A FETIVIZIG szervezésében szeptember 7-én Vásárosnaménynál 
bemutatták, hogyan tisztítják meg a Tiszát a folyón úszó hulladékoktól.

A TISZA TISZTÍTÁSA 
Háromnyaras  

ponty-telepítés
Augusztus 10-én üzemterv 

szerinti háromnyaras pontyte-
lepítés volt a megyei horgász 
szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba. A kihelyezésre kerülő 
mennyiség: 650 kg. 

Szeptember 20-án, üzemterv 
szerinti háromnyaras pontytelepí-
tést hajtunk végre a kezelésünk-
ben lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba. Kihelyezésre kerülő 
mennyiség: 400 kg. Jó horgá-

szatot, kellemes kikapcsolódást 
kívánunk minden kedves hor-
gásztársunknak:

A Megyei Horgász Szövetség

Előnevelt kecsege telepítése
Értesítjük a horgásztársakat, 

hogy üzemtervi előnevelt kecse-
getelepítést hajtottunk végre 
augusztus 24-én a kezelésünk-
ben lévő Tisza folyó alábbi sza-
kaszába, jobb part 540,5-581,4 
fkm-ig (víztérkód: 05-001). Tele-
pítésre kerülő halfaj: 3.500 db 
előnevelt kecsege.

TelepÍTéSek

A Tisza bal partján elhelyezkedő 
Kisar községnél a vasbeton híd két 
oldalán partvédelmi munkálatoka 
kezdődtek, a tehergépjárműveken 
érkező köveket helyezték be a töl-
tés víz alatt húzódó alapját meg-
erősítendő a hatalmas lánctalpas 
munkagép. A Tisza jobb partján 
lévő Tivadar fölött is partvédel-
mi beavatkozás indult, a vízmér-
ce közelében lévő két sarkantyút 
újított, erősítette meg a vízügyi 
igazgatósága Tarpától a tivadari 
hídfőig húzódó gátfelújítási mun-
kák keretében.   

Először egy fahíd épült Kisar 
és Tivadar között 1939-ben, de az 
1940 telén levonuló jégzajlás tel-
jesen szétrombolta azt. 1942-ben 
építették fel az új hidat, melyet 
1944 őszén felrobbantottak. A mai 
vasbeton híd 1972-ben épült. A híd 
két oldalán élők az elmúlt időszak 
során sokat szenvetek a tiszai árvi-
zektől, különösen a mostani híd 
megépülte után, mivel a híd pillérei 
miatt összetorlódik a víz, és lelassul 
a hömpölygő áradat futása. Minden-
képpen szükség lenne egy új hídra, 
de ez még várat magára. GB

Partvédelmi, 
gátfelújítási munkák A madáretetés nagy élmény 

gyereknek és felnőttnek 
egyaránt, ám az sem mind-
egy, milyen áron.

Madáretetést tiltó táblákat helye-
zett el nemrégiben a Bujtosi-tó 
partján a Nyíregyházi Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Nonprofit 
Kft. Rendszeresen hangsúlyozzuk 
a madáretetés fontosságát, ezért 
szakértők segítségével utánajár-
tunk, mi indokolta az intézkedést.

Madara válogatja
– Elsőre talán furcsán hangzik, 

hogy bizonyos esetekben a termé-
szetvédők ellenzik a madarak eteté-
sét, sok esetben nem használunk, sőt 
kifejezetten ártunk vele, különösen 
a vízimadarak esetében – bocsátotta 
előre dr. Szigetvári Csaba.

– Az énekesmadarak téli etetését 
természetesen fontosnak tartjuk; 

a hideg, rövid nappalos évszak-
ban az életük múlhat a táplálékon, 
amit kiteszünk nekik. Esetükben is 
lényeges: csak a megfelelő eleséget 
kínáljuk, és a tél elmúltával hagy-
juk, hogy maguk keressék meg a 
sokkal változatosabb természetes 
táplálékukat.

– A vízimadarak etetésével 
ugyanakkor teljesen más a hely-
zet; a Bujtosi-tónál az ornitoló-
gusok szerint ez okozta a heteken 
át tartó elhullásokat – folytatta az 
E-misszió Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület elnöke, majd 
hozzáfűzte: előfordult, hogy egyet-
len hétvége alatt három tőkésréce 
és egy kisasszonyréce pusztult el 
a megyeszékhely kedvelt kirándu-
lóhelyén.

Elkényelmesedő vonulók
– Sajnos, egyre terjed a szokás – 

különösen a települések környeze-

tében –, hogy boldog-boldogtalan 
szórja a kacsák, hattyúk és rokonaik 
elé az alapvetően emberi fogyasz-
tásra szánt ételt: főként a kenyérda-
rabokat, újabban pedig a különféle 
adalékanyagokkal készült rágcsál-
nivalókat. Ez gyökeresen eltér a 
madarak természetes táplálékától. 
A vízimadarak eredendően vegyes 
étrendűek: halakat, rovarlárvákat, 
férgeket, növényeket fogyaszta-
nak, ami szükséges az egészséges 
fejlődésükhöz, a fiókaneveléshez. 
Ha hozzászoktatjuk őket a szin-
te csak szénhidrátot tartalmazó 
étrendhez, az hiánybetegségek 
kialakulásához, s nemritkán elhul-
láshoz vezet.

– A vízimadarak nagy része 
vonuló, ám az etetéssel elkényel-
mesítjük őket, megváltoztathatjuk 
a viselkedésüket. Itt maradnak, és 
egy hidegebb tél esetén – amikor 
az emberek is kisebb lelkesedéssel 

járnak a vízpartra a kenyérrel – 
éhen halnak vagy a jég fogságá-
ba esnek. Nyáron még nagyobb 
a veszély, ilyenkor ugyanis a fer-
tőzések is gyorsabban terjednek. 
Az etetőhelyeken összezsúfolódó 
madarak egymást is megfertőzhe-
tik, agresszívabbak lesznek egy-
mással szemben, ami növeli a sérü-
lésveszélyt, de az emberre terjedő 
betegségek kockázata is fennáll.

rontja a vízminőséget
– Mindehhez hozzájárul, hogy a 

beszórt táplálék közvetve megnö-
veli a víz szervesanyag-tartalmát, 
rontja a víz minőségét, ami továb-
bi kedvezőtlen folyamatok forrása 
lehet a teljes vízi ökoszisztémára 
nézve. Legyen tél vagy nyár, nem 
csak szükségtelen a vízimadarak 
etetése, hanem egyenesen káros – 
fogalmazott dr. Szigetvári Csaba.

Hoványi Péter

Tetemekkel tarkított sétányok
Kedves Horgásztársak! Ezúton 

tájékoztatjuk önöket, hogy a 
Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet (Mahal) 
és a Nemzeti  Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) gondozásában 

megjelent a Halegészségügy, 
halbetegségek című kiadvány. A 
kiadvány támogatásból, korláto-
zott számban készült, így megvá-
sárolni egyelőre nem lehet. 

Zellei Ágnes, osztályvezető

kiadvány

A kiadvány letölthető az alábbi linken: 
http://magyarhal.hu/kiadvanyaink/halegeszsegugy64

A Kisar és Tivadar községeket összekötő Tisza-híd kisari oldalán  
hatalmas gépek partvédelmi munkákat végeznek, ám ez csöppet sem 
zavarja a tivadari fövenyen strandolókat. (Fotó: Galambos béla)  

Az idei esztendőben 
immár huszadik alka-

lommal került megrende-
zésre a Szent István napi 
horgászverseny.

A versenyen a következő 
eredmények születtek:
Felnőtt: 1. Csadó Tibor, 
2. Iváncsik László, 3. Kovács Zsolt.
Utánpótlás: 1. Mitrócsák Dóra, 
2. Mitrócsák Lilla, 3. Szabó Ferenc
Legnagyobb hal: Csadó Tibor

A díjakat Papp Bertalan, 
Máriapócs város polgármestere 
adta át, aki köszönetét fejezte ki 

horgásznak és támogatónak az 
elmúlt két évtizedes munkáért!

Tóth Árpád egyesületi vezető 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
október hónapban újabb horgász- 
versenyen emlékeznek meg a 
neves évfordulóról.

Külön köszönet illeti a verseny 
támogatóját, Szluk Gábort, aki 
csodálatos fatáblákat készített a 
legeredményesebb horgászoknak. 
Köszönet érte!

Zárszó: A Jó Isten adjon még 
számos eredményes évet a pócsi 
horgászoknak és valamennyi 
támogatónak és önkéntesnek.

Tóth Árpád

20 éves a Pócsi-Tó!

Felvidéki otthon dísze lesz
Tiszadada és Rozsnyó között 

közel 130 kilométer a távolság, de 
ez cseppet sem zavarja a felvidéki 
városban élő Kostyánszky csalá-
dot, ugyanis rendszeresen felke-
resik a Tisza-parti települést, s 
természetesen mindig jut idő a 
horgászatra is. A napokban sze-
rencse kísérte a horgászatu-
kat, ugyanis 17 esztendős 
Tomi Kostyánszky egy 
12,5 kilogrammos, 106 
centiméter hosszú csukát 
fogott.

– Mindig 
c s ó n a k b ó l 
szoktunk hor-
gászni Tiszadada 
határában - mesélte a fiú 
édesapja. – Azon a napon 
is két botot dobtunk be a 
ragadozókra, kettőt pedig 
a békés halakra. Kezdett 
sötétedni, amikor a 10 
centiméter nagyságú élő 

snecire rárabolt a csuka. A csónakot 
is el kellett oldani, olyan erős volt a 
hal húzása – elevenítette fel az ese-

ményeket András Kostyánszky.
– A folyó sodrásával egy 

irányba húzta a csónakot, pró-
bált kitörni jobbra is, balra is, 
de nem sikerült neki. Végül 

15–20 perc küzdelem 
után sikerült kifárasz-
tani, de a kivétele sem 
ment könnyen, mert a 
merítőszákot is elnyúzta, 
úgy kellett a kopoltyú-

ja mögé nyúlnom, 
hogy kiemelhes-

sem. Jó, hogy 
ketten vol-
tunk, hiszen 

í g y tudtam segí-
t e n i . E g y é b k é n t 
érdemes mindig kettesben 
menni horgászni, hiszen 
segítségre bármikor szük-
ség lehet.
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Ha Böjtös László nem kapja el időben 
a botot, akkor most se készség, se 

hal.

A futótűz gyorsaságával terjedt a hírportál-
okon annak a gigantikus harcsának a fényképe, 
amelyet a napokban fogott a tiszaszalkai Böjtös 
László.

– Azon a vasárnap délután is harcsára hor-
gásztam az élő Tiszán Tiszaszalka határában. 
Nagy halat vártam, ezért már a csalihal is nagy 
volt, egy 60 dekagrammos dévérkeszeg. Tud-
tam, hogy kell lennie nagy harcsának a folyónak 
azon a szakaszán, hiszen régebben már fogtam 
hasonló méretűt, valamint az utóbbi időben 
láttam mozogni – kezdte az élménybeszámolót 
Böjtös László. – Úgy 16 óra körül látom, hogy 
meggörbült a spiccbot vége. Ha nem kapom el 
időben a botot, még behúzta volna a folyóba. 
Amikor bevágtam, éreztem, hogy egy nagyobb 
méretű hal van rajta, akkor hirtelen 30–40 
kilogrammosra gondoltam, de azt nem hittem 
volna, hogy 222 centiméter hosszú és 82 kilo-
grammos harcsa lesz a horgon. Három-négy 
percig mozdulatlanul egy helyben állt, aztán 

megpróbált kitörni. Mivel a közelben volt egy 
akadós rész, nem engedhettem hosszabb zsinór-
ra, szorosan kellett tartanom, különben elvesz-
tem, talán emiatt is volt a rövid idejű fárasztás, 
ugyanis bő negyedóra alatt a parton volt. A 
Vásárosnaményban élő barátom, Kovács Róbert 
volt velem, pólót tekert a kezére, úgy nyúlt bele 
a harcsa szájába, hogy kihúzhassuk a partra. Én 
is a szájába nyúltam, bánta is a bőröm rendesen, 
s úgy húztuk ki a partra ketten, közös erővel.

A főfogás: harcsaétel
Óhatatlanul is felvetődik a kérdés, mi lett a 

kapitális harcsa sorsa.
– Nemsokára ünnepeljük a feleségemmel 

házasságkötésünk 25. évfordulóját, az ünnepi 
menü főfogása harcsaétel lesz. Természetesen 
adtam a halból a barátoknak is, a fejét pedig 
szeretném kipreparáltatni – magyarázta Böjtös 
László, aki gyermekkora óta horgászik. Akkor 
még Mátyuson lakott, a Rózsás nevű holtágnál 
horgászott sokat. A házasságkötése után lett 
tiszaszalkai lakos, s vált kedvenc vizévé az élő 
Tisza.

M. Magyar László

A Sporthorgász Egyesületek  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
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Kormány Zoltán 3,45 
kg-os dévérkeszege a Tiszából.

A nyírgyulaji Páll István 
augusztus 21-én fogta ezt a 1,30 
kg-os kárászt a máriapócsi hor-
gásztóban! 

Az orosi 13 
éves Kiss Benedek 
egy 42 kilogram-
mos, 183 cen-
timéter hosszú 
harcsát 90 percig 
fárasztott az orosi 
Erdélyi-major hor-
gásztavon.

Kapitális 
harcsa
Böjtös László 
helyi horgász egy 
222 centis, 82 
kilogrammos „vízi 
szörnyet” fogott 
Tiszaszalkánál. 
Nagy halat 
vártam, ezért 
már a csalihal is 
nagy volt, egy 60 
dekagrammos 
dévérkeszeg./12.

Ez ám 
a sikerNem álom a hatalmas harcsa

Kártya váltja az 
eddigi igazolványt

Egyszerűbbé és gyorsab-
bá, valamint átláthatóbbá 

válik az ügyintézés.

A digitális korszak immár tért 
hódít a horgászatban, illetve a hor-
gászati adminisztrációban. Szep-
tember 1-jén megkezdődött ugyanis 
a Magyar Horgászkártya regiszt-
rációja, amely 2019. január 1-jét 
követően azonnal kiváltja a jelen-
legi papíralapú horgászigazolványt, 
majd a kapcsolódó szövetségi 
elektronikus alkalmazásokkal foko-
zatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, 
valamint átláthatóbbá teszi az ügy-

intézést és az adminisztrációt. A 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ) 2019. január 1-jétől 
fennálló közfeladat-ellátási kötele-
zettségének is megfelelve hosszú 
távon számos, a horgászat elérését 
megkönnyítő elektronikus szolgál-
tatást kíván nyújtani a horgászok-
nak és a horgászszervezeteknek, 
s ezek egyik elérési eszközeként, 
valamint az ellenőrzés és az azono-
sítás egyszerűsítéseként vezeti be 
a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát. 
(A fontosabb tudnivalókra lapunk 
4. oldalán.)

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Horgásztársak!

A Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B. Megyei Közhasznú Szö-
vetsége részéről az alábbiakban 
tájékoztatjuk önöket:

A MOHOSZ és a Megyei Hor-
gász Szövetség által kötött szer-
ződés alapján a Keleti főcsatorna 
0+000-4+677 szakaszának, azaz 
a Tiszából történő befolyásától a 
tiszavasvári zsilipig terjedő sza-

kaszának (víztérkód 15-043-1-1) 
a hasznosítója szövetségünk lett. 
Fentiek és az elnökség döntése 
alapján a vízterületre nem kerül 
külön területi engedély kiadásra, 
hanem változatlan áron a tiszai 
területi engedély birtokában hor-
gászható. 

Aki tehát ezen vízterület iránt 
érdeklődik, illetve szeretne itt hor-
gászni, a tiszai napijeggyel illetve 
a Tiszára érvényes területi enge-
déllyel megteheti.

Fesztóry Sándor ügyvezető

Először tanácskozott az új elnökség

A szeptember 14-i ülésen – melynek rendhagyó módon Tiszadob adott otthont – először beszámoló hangzott el a két ülés között végzett munkáról. Az 
elnökség a szövetség kezelésében lévő vízterületeken a 2019-es évben nem változtatott a jegyárakon. Ezt követően az Ifjúság, Oktatás Szakbizottság, 
valamint a Verseny Szakbizottság vezetői adtak tájékoztatást az éves munkáról. Az elnökség elfogadta a szakbizottsági tagokra tett javaslatot./ 3.

Bemutatták a horgászkártyát

Nagy halak a Tiszából
Reviczky Gábor színművész, 

Szűcs Lajos, a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
elnöke, Nagy Attila horgász-
világbajnok, Erdei Zsolt profi 
világbajnok ökölvívó, a Magyar 
Horgászat Nagykövete, Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki megbízott, 

Straub Dezső és Csőre Gábor 
színművészek a Magyar Hor-
gászkártyát bemutató sajtótá-
jékoztatón. Szeptember 1-jétől 
lehet igényelni a Magyar Hor-
gászkártyát, amely jövő év janu-
ár 1-jétől váltja ki a jelenlegi 
horgászigazolványt. Fotó: MTI

Szilágyi András szeptember 
28-án fogta ezt a 18,5 kg pontyot 
Tiszadadán, az élő Tiszán, csónak-
ból, 360 cm feeder bottal, Okuma 
orsóval, 0,35 monofil zsinórral. A 
hal házi bojlis, száraz kukoricára 
kapott. A horgász legszívesebben 
tavasszal és ősszel megy ki a víz-
re. Állandó, beetetett helye van, 
ahonnan már több kapitális halat: 
amurt (legutóbb szeptember 16-án 
egy 13 és egy 16 kg-osat) és pon-
tyot is zsákmányolt. Most „kísé-
rőnek” még egy 6,5 kg-os ponty 
is érkezett.

Tanyi József, a 
Nyírteleki Sporthorgász 
és Természetvédő Egye-
sület tagja ezt a 17 kg-os 
pontyot a tokaji Kovács-
tavon fogta.

Böjtös László 
a nagy harcsával

Virág 
iMrE 
8,8 kg-os 
csukája
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