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Elment egy barátunk
Elment egy barátunk, kollégánk, akinek az életét a munkája mel-

lett a horgászat töltötte ki. Nem csak szórakozásnak, de hivatásának 
tekintette a horgásztársak és a halak tevékenységének nyomon 
kísérését. Ha bárki kéréssel vagy tanácsért fordult hozzá, mindig 
szívesen segített. Sokan ismerték és szerették Orosz Sándort./2.

Csodás a viziélet
a Rakamazi Nagy-Morotván

Csapatbajnokság
A megyei csapatbajnokságnak évek óta a Kisvárdai Bágeri tavak 

adnak otthont, melyen az idén öt nyolcfős csapat indult el. Az első 
helyet az Apagy HE versenyzői szerezték meg./8.

Nagy halak
Székely Őzetanya Horgásztavon már a nagy halak is nagyon várták  

a horgászokat! Paládi Zsolt 27,2 kg-os ponyta (11-es álláson.)

Erzsébet-tábor a rakamazi Nagy-Morotván

A rakamazi általános iskola, ifjú 
táborlakói újra felkeresték holt-
águnkat, ahol a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület felkészült horgászai érdekes 
programmal várták őket. Volt célba 
dobás, memóriajáték, horgászcso-
mó és horogkötés készítés, hor-
gászmódszerek bemutatása minia-

tűr készségekkel és természetesen 
volt egy kis horgászat is. A kapá-
sok számára sem lehetett panasz, 
hiszen a vörösszárnyú keszegek, 
bodorkák pillanatokon belül „vit-
ték” a csontikat. Munkánk ered-
ményességét jól mutatja, hogy igen 
sokan jelezték, hogy szeretnének 
jönni az őszi horgászszakkörbe, de 

már a jövőévi horgásztáborba is 
többen jelentkeztek! 

A „nagyok” Erzsébet tábora után 
pénteken a „kicsik” (1-3. osztá-
lyosok) is felkeresték településük 
neves vízpartját. Aztán 60 gyerek, 
5 csoportban ismerkedett a hor-
gászat tudományának alapjaival, 
úgy hogy közben csak játszottunk. 

Felkészült horgász-oktatóink, 
mondandóban és feladatokban is 
igyekeztek alkalmazkodni a leendő 
horgászaink zsenge életkorához. 

A vízparton a gyerekek még 
rosszalkodni is elfelejtettek, moso-
lyuk pedig bőven kárpótolta a 
befektetett munkát.

Biri Imre

Küldöttértekezlet
A Sporthorgász Egyesületek Sz.-

Sz.-B. Megyei Közhasznú Szövet-
ség elnöksége július 3-ra össze-
hívta a megyei küldöttértekezletet, 
melynek a Stella Rose Étterem 
adott otthont. Az elnökség beszá-
molója után a küldöttek elfogadták 
a 2021. évi költségvetést és mun-
katervet. A megye horgászmozgal-
ma és horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkájukért 
„Horgászsportért” kitüntetést 
kapott Mandula Károly, a szövet-
ség felügyelő bizottságának tag-
ja és Kovács Klára, a szövetség 
könyvelője./3., 4.

Harangod újraéled
Több mint 800 millió 

forint értékű rekonstruk-
ciós munkálatok (2019 

szeptemberében kezdő-
dött a kivitelezés) befe-
jezése után idén ősszel 

kezdik meg a Nagy-
kálló határában fekvő 
Harangodi-víztározó 

feltöltését – közölte a 
Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság./6.

Fekete amurt is 
horogra csalt

Ezúttal Nyírpazonyban eredt a halak nyomába 
Grezsu Mihály. A taktikája nagyon jól működött, 
sok szép halat sikerült szákba terelnie. 

– Azért szeretem a Pazonyi Horgásztanyát, 
mert nagyszerű halállománnyal rendelkezik. 
Több halfajta is fogható itt, sőt, a kapitális példá-
nyokból sincs hiány. Húsz kiló feletti pontyokat 
is horogra csalhatnak itt a pecások. Ráadásul 
egyedülálló módon a megyében csak ebben a 
vízben fogható fekete amur. Számomra mindig 
nagy örömet okoz, ha sikerül ideiglenesen a böl-
csőbe fektetni belőlük egy-egy szép példányt”.

Megjelent a Pecaverzum.hu oldalon

Vadkert Tápcsatorna
Végre szeretett csatornámat ismét gyönyörű halak lakják és 

a legfontosabb, horgászhatok ismét a szeretet vizemen.
Horgászatról: rapid pár órás horgaszatok (1,5-3) eredmé-

nyei a képen látható fogások. Csali egy szem csemege (néha 
fagyasztott), az horogra jobb. Sveda Tamás
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Elment egy barátunk, kollé-
gánk, akinek az életét a mun-
kája mellett a horgászat töltötte 
ki. Orosz Sándor, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Közhasz-
nú Szövetsége elnökségi tagja 
volt 2008-tól 2017-ig. Emellett 
2009-2018 között a Császár-
szállás Horgász Egyesület titká-
ri feladatait is ellátta. Sőt, több 
évig a nagyhalászi Rétközi Hor-
gász Egyesület elnöki tisztségét 
is betöltötte. Horgászközösségi 

munkája példaértékűnek tekint-
hető. Tevékenységét a Megyei 
Horgász Szövetség 2015-ben a 
Horgászsportért Érdeméremmel 
jutalmazta. Közösségi munkái 
mellett gyakran találkozhat-
tunk vele a vízpartokon, hiszen 
nagyon szerette a horgászsportot, 
a természetet és nem utolsósor-
ban az embereket. 

Hosszú betegség után, 75 éve-
sen hagyott itt bennünket. Emlé-
két megőrizzük!

Elnökség

Hivatásának tekintette 
a horgászok segítését

MELLÉKLET

A HORINFO program 
használatáról

Telepítések az elmúlt 
hónapokban

Fiatalabb horgásztársaink 
biztosan örülnek, és már 

gyakorlatiasan használják a 
megújult felületet. Sok hor-
gásznak viszont gondot okoz 
már a belépés is. A hálózat 
csapdájában való eligazodás-
ban szeretnénk most egy kis 
segítséget nyújtani. 

Azért is érezzük ennek szükségét, 
mert ettől az évtől már a horgász-
vizsga is csak ezen a felületen tehe-
tő le, és a területi jegyek többsége is 
itt vásárolható meg. Ezért mostantól 
már szinte kikerülhetetlen a hasz-
nálata. 

Első lépésként a https://
horgaszjegy.hu oldalt felkeresve a 
„Bejelentkezem” gombra kattin-
tunk. Ekkor egy Belépés ablak fog 
felugrani, ahová be kell írnunk a fel-
használónevünket és a jelszót. A fel-
használónevet a regisztráció során a 
gép generálta, és ezt az akkor kapott 
regisztrációs lapon találhatjuk meg. 
Ez a nevünk csupa kisbetűvel, egy-
be írva, ékezet nélkül és utána egy 
négyjegyű szám. Pl: Kiss Péter 
Ádám 4521, „kisspeteradam4521” 
Jelszó: akik korábban regisztráltak 
az adóazonosítójelük, akik nemré-
giben az előző példánál maradva, 
jelszó: Kiss1966 (születési év). 
Akik nem regisztrációs ponton, 
hanem odahaza regisztráltak, az ő 
felhasználónevük az e-mailcímük, 
jelszavuk pedig az, amit a regiszt-
ráció során megadtak. Ha mindezek 
után sem boldogulnak a belépéssel, 
akkor a MOHOSZ Ügyfélszolgála-
tának munkatársaitól, a 0659/324-
432-es telefonszámon hétfőtől 
péntekig 8-16,30 óráig kérhetnek 
segítséget.

Ha sikerült belépnünk, és még 
nem rendelkezünk horgászvizsgá-
val, a jelentkezésünket itt tehet-
jük meg. A HORINFO rendszerben 
kiválaszthatjuk a számunkra ideális 
helyszínt és időpontot. A vizsga tan-
anyaga és a gyakorló tesztkérdé-
sek is itt érhetőek el. A felületen 
annyit gyakorolhatunk, amennyit 
csak az időnk enged, és így telje-
sen felkészülve jelenhetünk meg a 

vizsgahelyszínén. A horgászvizsga 
díjmentes. 10 éves kortól már lehet 
vizsgázni, a 15. életév betöltésének 
évétől pedig már kötelező, ha enge-
délyt szeretnénk váltani. 

2021-ben a HORINFO program 
fejlesztésének újabb fontos lépése 
volt az elektronikus területi jegy 
vásárlás lehetőségének bevezetése 
is. Ha otthonról, online szeretnénk 
területi jegyet (éves/napi) vásárolni, 
mindenekelőtt bankkártyával kell 
rendelkeznünk. Továbbá nagyon 
fontos!, ha még nem volt internetes 
vásárlásunk soha, akkor a bankunk-
nál be kell állíttatni egy internetes 
vásárlási kódot. (Ezt is megtehetjük 
saját magunk is otthonról, belép-
ve az internetbank fiókunkba). Ha 
mindezek rendelkezésünkre állnak 
indulhat a területijegy vásárlás. A 
„Jegyek és Fogási naplók” menü-
pontra kattintás után kiválasztjuk a 
„Területijegy vásárlás” gombot. Ezt 
követően választhatunk vízterüle-
tet, melyek több oldalon keresztül 
vannak felsorolva, akár fotókkal 
is illusztrálva. A kívánt horgászvíz 
kiválasztása után a „Jegyvásárlás” 
gombra kattintunk és a kért kár-
tyaadatainkat megadjuk. Ezzel bir-
tokunkba is került a kívánt jegy. 
Fontos, hogy a jegy érvényessége 
nem a vásárlás időpontjától, hanem 
legkorábban a váltástól számított 
30. perctől lesz érvényes.

Elektronikus jegy az egyesü-
leteknél és a horgászboltokban is 
kiváltható, ha valaki jobban sze-
reti a személyes ügyintézést. Ez 
az ún. offline jegyvásárlás. Ők is 
a HORINFO rendszeren keresztül 
fogják részünkre kiadni. Ezen az 
oldalon állva, a jegykiadóknak is 
meg kellett mindezt tanulniuk, de 
ők is rugalmasan elsajátították a 
tudnivalókat. 

Reméljük, hogy egyre többen 
megbarátkoznak, megszeretik ezt a 
felületet és a jövőben már könnye-
dén vásárolnak otthonról. 

Jó egészséget kívánunk mind-
ezekhez és sok szép horgászélményt 
és kellemes kikapcsolódást a víz-
partokon, 2021 nyarán is. 

Megyei Horgász Szövetség

Kedves Horgásztársak! 
Örömmel értesítjük Önö-

ket, hogy a Szövetségünk 
kezelésében lévő vízterüle-
tekbe jelentős mennyiségű 
hal telepítését végeztük el.

Április 27-én horogérett ponty tele-
pítésére került sor a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 1 000 kg háromnyaras ponty.

***
Május 21-én szintén horogérett pon-
tyokat helyeztünk ki a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba és a Tiszadobi 
holtág-rendszerbe. Kihelyezésre került: 
500-500 kg háromnyaras ponty.

***
Az Alsó-Tisza és vízrendszerébe, 
50 000 db előnevelt fogassüllő 
telepítését végeztük el június 3-án, 
Tiszalöknél.

Június 18-án ismét, horogérett ponty 
telepítésére került sor a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyeztünk: 
1 000 kg háromnyaras pontyot.

***
Az Alsó Tisza és vízrendszerébe és a 
Keleti főcsatornába, 30 000 db elő-
nevelt csapó sügér ivadék telepítését 
végeztük el június 25-én, Tiszalök és 
Timár térségében.

***
Értesítjük Önöket, hogy a Felső-Tisza 
és vízrendszerébe 70 000 db előnevelt 
fogassüllő telepítésére került sor, 
július 7-én, Szatmárcseke, Vásáros-
namény és Lónya helyszíneken. A 
Kraszna folyóba Kocsordnál 2 600 db, 
a Túr folyókba Sonkádnál 8 700 db, és 
a Szamos folyóba Tunyogmatolcsnál 
27 200 db lett telepítve.

Megyei Horgász Szövetség

Horgásztoll Kérem a következőt!
Amikor nyugdíjba vonult a hor-

gász, a természet menedéke kitá-
gult előtte, immár négy évszakon 
át tárt karokkal ezt várta. Mint friss 
milliomos, nem sajnált tengernyi 
idejéből semennyit sem a számára 
rejtélyes harcsák becserkészésére. 
Mindent elolvasott a neten ebben 
a témakörben. Már-már a megszál-
lottság lett rajta úrrá a harcsa utáni 
ácsingózásban. Azonban. tíz éjsza-
kából, egyszer-egyszer, ha sikeres 
volt. Na, ennek lett vége! Ha valaki 
azt mondta volna előzetesen, hogy 
fényes nappal, sőt, rekkenő déli 
forróságban ennyi kapása lehet, 
ennyi harcsát foghat, kinevette vol-
na. Tény azonban, hogy az elmúlt 
ötven évben nem találkozott annyi 
nagybajuszúval összesen, mint a 
professzor úr bennfentes társasá-
gában. Hihetetlenül szerencsésnek 
érezte magát, mert a jó Isten egy 
csónakban elé vezérelte a Tiszán 
éppen kuttyogtató Harcsa Lacit.

– Pálinkás jó napot! Nem hiány-
zik abból a csónakból egy útitárs?! 
Már ezer éve szeretném kipróbálni 
ezt a módszert, hátha végre tudnék 
harcsával is találkozni. – kiáltott az 
ismeretlen, középkorú sporttársnak 
minden meggyőződés nélkül, hisz 
annyit hallott már a bennfentesek 
e zárt és magába zárkózó világáról.

– Meg lehet próbálni – szólt a 
meglepő, reményeinek szárnyakat 
adó válasz.

Ettől a pillanattól gyökeresen 
megváltozott minden. Villámcsa-
pásként, ám annak egyszeri elemen-
táris hatása helyett a folyamatos 
impulzusok sorozatának felvilla-
nyozó élményeiről szólt a dolog. 
A megifjodott öreg pecás innen 
kezdve álmában is a botja lendülő 

görbülését látta folyamatosan, ami-
nek mindannyiszor erőteljesen be 
is vágott…

Bámulta mestere virtuozitását, 
amint a pillanatnyi helyzet igényei 
szerint zsonglőrködött a csónak-
motor, a kötél, az evező, a har-
csacsalogató fa és horgászbotjai 
kezelésében. Annál is inkább, mert 
a sors kegyetlen szeszélye foly-
tán – ahogyan ő mondaná „egy 
szemmel és másfél kézzel” – tette 
ezt. Újdonsült professzora – aki-
nek a Harcsa előnevet tudása előtti 
mélységes tisztelettel adományozta 
díszdoktori vagy nemesi cím helyett 
–, a józan parasztész és a jó humor 
jegyében, türelemmel tanítgatta. 
Zöldfülűségéből adódóan előbb 
kagylót szedni, válogatni, megpu-
colni – legalább egy vödörnyit –, 
majd a tanonc által addig sohasem 
látott, elképesztően nagy horogra 
öklömnyi csomót tűzni belőlük. Az 
új fiú igyekezett eminens tanuló len-
ni. Feladat bőven akadt a megfelelő 
felszerelés beszerzésétől és üzem-
be helyezésétől, a mélybe engedett 
készség időnként feneket tapogató 
mozgatásán át a kézbe vett boton a 
kapás szívdobogtató érzékelésétől 
a bevágás megfelelő intenzitásá-
nak elsajátításáig. Ez mind, valóban 
egyenként is roppant izgalmas volt, 
ami a küzdelem, a nagy hal fárasztá-
sának térdet remegtető, torokszorító 
élményében csúcsosodott ki. 

Volt úgy, hogy a nebuló hangos 
nevetésben tört ki meglepetésében 
a Tisza közepén, amikor mentora 
úgy röptette botjával a ladikba az 
öt kilós harcsát, miként ő az apró 
küszt szokta. No, és ezt követően 
sohasem maradhatott el a mester 
mondókája sem:

– Na, mit szokott mondani dok-
tor Bubó asszisztense, Ursula néni? 
„Kérem a következőt!”

Már az a tény, hogy ott ülhetett 
egy csónakban egy ilyen nagy spí-
lerrel, az is megtiszteltetés volt a 
számára, és még akkor is élményt 
jelentett, ha éppen nem voltak étvá-
gyuknál a halak. Kérész szállás-
kor ott ülni az aranysárga forgatag 
közepén…, hallani és látni a körü-
löttük forgolódó harcsákat…, előbb 
hallani a hattyú szárnyának sajátos 
búgását valahonnan, majd megpil-
lantani fenséges röptében…? Néha 
meglepetések is érhetik az embert, 
mint például az a hideg zuhany, 
amelyben egy jókora termetű és kel-
lő humorérzékkel megáldott harcsa 
részesítette az inast közvetlenül a 
csónak melletti fordultában. Bez-
zeg, a mester úr ebből talán még egy 
cseppet sem kapott… Amikor végre 
a zeneszerszámot is a kezébe vehet-
te, mire sikerül egy valamire való 
hangot ütnie a fával, csurom vizes 
lett, tanítója meg – bár igyekezte 
leplezni – igen jól mulatott ezen. 
Évtizedek gyakorlata tökéletesítette 
fröcskölésmentes, tisztán, messze 
csengővé az ő csábító üzenetét, ami 
úgy hatott a nagybajuszúakra, mint 
amikor a gazdasszony elrikoltja 
magát a pitvarban: „pi, pi, pi!”…

Amikor pedig úgy ítélte meg a 
kapitány, jobb, ha pihenni hagyják a 
mélység urait, akkor kiültek a kora 
tavasz óta gondosan etetett pontyo-
zó helyére.  És láss csodát, megint 
igaza lett! Hamarosan szákolhatott 
neki a tanonc egy hat kilós nyurgát. 
Mivel tudós barátja sérülést fedezett 
fel a zsinórján, kénytelen volt szere-
lésbe fogni, mondván:

– Mire ezzel készen leszek, a 

másik botomon kapásom lesz. – és 
lőn!

Négy aranyhasút akasztott, míg a 
nebulónak egyetlen mozdítása sem 
volt, pedig ő is a Laci által főzött 
kukoricából csalizott, és a horgaik 
egymástól alig egy méterre vár-
ták látogatóikat. Semmi kétség, a 
pontyok intelligens lények, nyilván 
ezért tudják melyik horog a profesz-
szoré és melyik a tanulóé…

Az öregdiák a szőke folyó ezen 
nemes lakóit eddig szinte kizáró-
lag csak a horgászlegendáriumból 
ismerte. Új cimborája nagylelkűsé-
gének köszönhetően rá kellett döb-
bennie, milyen hihetetlen élvezet a 
hirtelen repülni kész botot elkapni 
és szákba terelni a -„csak négyes-
ötös” – nyurgákat is. Új fogalom-
mal ismerkedett meg: a tiszai ponty 
gasztronómiai csodájával.

Amikor a téli áradás lehetetlen-
né tette a pecázást, ólomöntésből 
kapott leckét előkészülve az új sze-
zon közös kalandjaira. Hitetlenke-
dett, januárban nem lehet harmatgi-
lisztát gyűjteni zseblámpával, mint 
nyáron? Mestere gyakorlati bemuta-
tóval győzte meg… Őrület, mi min-
dent tanult tőle néhány hónap alatt?

Mikor a tanuló összegezte az 
év zsákmányait, nem akart hinni 
a szemének. Mégsem a kilókban 
mért mennyiségnek örült igazán. 
Megismerhetett, belekóstolhatott 
egy ősi, ám számára új módszerbe, 
ami csodálatos! Derekas harcsá-
kat fáraszthatott, ami fantasztikus! 
Önzetlen barátra talált. Kívánhat 
ettől többet az ember fia?! Talán: 
„Na, mit szokott mondani doktor 
Bubó asszisztense, Ursula néni? 
Kérem a következőt!”

Tóth Nándor

mekhorgászokra, és nem kötelező 
a külföldi horgászoknak). Az éves 
egyesületi tagsági díj ára felnőtt 
horgászok részére minimum 2000 
Ft, a kedvezményes tagsági díj 
(ifjúsági és 70 éven felüli horgá-
szok részére) minimum 1000 Ft.

INFO: Magyar Horgász elő-
fizetés: Az idei évtől a 75 éves 
Magyar Horgász Magazinra is a 
HORINFO rendszerben lehet elő-
fizetni, kedvezményes ára 5400 Ft. 
Előfizetni a https://horgaszjegy.hu 
honlapon vagy személyesen a for-
galmazói pontok egyikén lehet.

4. Állami horgászjegy és fogá-
si napló: A korábban felsorolt 
lépések jelentik az állami horgász-
jegy és fogási napló, más néven 
egységes állami horgászokmány 
(EAH) kiváltásának alapfeltétele-
it. Az összevont okmány ára több 

részből tevődik össze. Az állami 
horgászjegy ára 3000 Ft, a fogá-
si napló ára 300 Ft, illetve az 
egységes szövetségi hozzájárulás 
(ESZH) ára 2000 Ft. Az állami 
horgászjegy a gyermekhorgászok 
és 70 évnél idősebbek részére 
ingyenes, nekik az egységes szö-
vetségi hozzájárulás díját sem kell 
megfizetniük.

INFO: Turista állami horgász-
jegy kiváltása: Azoknak a horgá-
szoknak, akik a 90 napig érvé-
nyes turista állami horgászjeggyel 
szeretnének horgászni, szintén 
regisztrálniuk kell a HORINFO 
rendszerben. Bár horgászkártyát 
nem kell igényelniük, illetve hor-
gászegyesületi tagságot sem kell 
létesíteniük, de horgászati alap-
ismeretekből egy online teszt 
formájában be kell számolniuk. 

A sikeres teszt után tudják csak 
kiváltani a turista állami horgász-
jegyet, amelynek ára 2000 Ft. A 
turista állami horgászjegy birto-
kában csak és kizárólag turista 
területi engedélyt lehet váltani 
(évest engedélyt nem), amellyel 
egyszerre csak egy horgászkész-
ség használatára van lehetőség, és 
a napi kifogható halmennyiség is 
kevesebb mint az állami horgász-
jegyes horgászok esetében. 

5. Területi engedély: Mindezek 
birtokában már csak egy dolog-
ra lesz szükségünk ahhoz, hogy 
szabályosan horgászhassunk, az 
pedig nem más, mint a kiválasz-
tott vízterületre szóló területi 
engedély. Országos szinten közel 
2200 halgazdálkodási vízterületre 
lehet napjainkban különböző terü-
leti engedélyeket váltani. A terü-

leti engedélyek kiváltása 2021-től 
a megújult https://horgaszjegy.
hu honlapon történik, ahol online 
vagy személyesen a forgalmazói 
pontok egyikén tudunk engedélyt 
váltani. 

INFO: A versenyzői engedély 
kiváltása: A MOHOSZ által szer-
vezett országos bajnokságokon 
csak azok a versenyhorgászok 
vehetnek részt, akik rendelkeznek 
érvényes versenyzői engedéllyel. 
A versenyzői engedély szintén a 
HORINFO rendszerben vagy sze-
mélyesen a forgalmazói pontok 
egyikén váltható ki. A jövőben 
az országos versenyekre történő 
nevezés is ezen a felületen törté-
nik majd. Az engedély ára: 0-14 
éves korig 1000 Ft, 14-18 éves 
koring 1800 Forint, 18 éves kortól 
3000 Ft.
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Szokásos éves rendes kül-
döttközgyűlését tartotta 

2021. július 3-án a megyei 
horgász szövetség, Nyíregy-
házán, a Stella Rose Étterem-
ben, 33 fő küldött és 5 vendég 
jelenlétével. 

A küldöttközgyűlés fő feladata 
volt a 2020. évi beszámoló elfo-
gadása, melynek alapjául egy írá-
sos anyagot a meghívóval minden 
egyesület küldöttje megkapott. Ezt 
az írásos anyagot egészítette ki az 
ügyvezető igazgató, Fesztóry Sán-
dor, többek között az alábbiakkal:

Köszöntő szavai után elmondta, 
hogy:

a 2020-as év zökkenőmentesen 
beindult, még megtarthattuk az 
egyesületek részére a szokásos év 
eleji konzultációt, kiosztásra kerül-
hettek a 2020-as nyomtatványok is, 
aztán olyan dologgal kellett szembe-
sülnünk, amire rémálmunkban sem 
gondoltunk. A 2020. március 15, azt 
hiszem, mindannyiónkban örökre 
nyomot hagyott. Magyarországot is 
elérte a koronavírus-járvány. Gya-
korlatilag leállt az ország. A járvány 
okozta nehezített körülményekben 
is megpróbáltuk feladatainkat mara-
déktalanul ellátni. Bevezettük mi 
is a home office munkavégzést, a 
munkavállalók egészségének meg-
óvása érdekében. A járvány elején 
csak heti egy napot jelöltünk ki ügy-
félfogadásra közel két hónapig, és a 
halőr kollegák is kevesebb óraszám-
ban dolgoztak. A nyári hónapokban 
újra rendesen dolgozhattunk, majd 
jött a második-harmadik hullám, 
amikor bevezettük az irodában a 
váltott műszakot. Heti váltásban, de 
mindennap dolgoztak a kolleganők, 
az iroda zavartalanul működött. 
A halőr kollegák is szolgálatban 
voltak, mert a vizeinket továbbra 
is őrizni kellett. A dolgozók szá-
mára biztosítva voltak és jelenleg 
is vannak a védőeszközök (maszk, 
kesztyű, védőfelszerelések, fertőt-
lenítők, stb).

A horgászat engedélyezve volt, 
bizonyos keretek között. Az aktuális 
helyzetről mindig tájékoztatást kap-
tunk a MOHOSZ-tól, amit továbbí-
tottunk az egyesületek felé.

Az idén május 1-től pedig már 
visszaálltunk a normál üzemmódba. 
Reméljük, hogy nem lesz negyedik 
hullám, és visszatérhetünk a meg-
szokott kerékvágásba. 

Ha a 2020-as évről kell számot 
adnunk, biztos, hogy a legjelen-
tősebb feladat a lejárt Halgaz-
dálkodási Tervek megújítása volt, 

ugyanis 2020-ban legtöbb vízterü-
letünkön lejártak a Halgazdálko-
dási Tervek,  

A MOHOSZ a munkánkat segí-
tendő rendelkezésünkre bocsátotta 
a Halgazdálkodási Terv mintáját. 
Ennek alapján el is készítettük újabb 
5 évre, 2025. december 31-ig szóló 
Halgazdálkodási Terveinket, melye-
ket már el is fogadott a beadotthoz 
képest kisebb módosításokkal a kor-
mányhivatal. 

A halgazdálkodási tervek mel-
lékletét képező helyi horgászrendet 
minden vízterületünkön kiegészí-
tettük egy ún. szankciós táblázattal, 
melyben a horgászattal/halászattal 
kapcsolatos jogsértések esetén eset-
legesen alkalmazandó, a területi 
engedélyek kiadásához kapcsolódó 
szankciók vannak csokorba szedve. 
Egy jogszabály módosítás szerint 
akár 5 évre is el lehet tiltani a 
területi jegy váltásától a horgász-
rendet megszegőt, a cselekmény 
súlyától függően. Egyébként ezt a 
MOHOSZ Országos Horgászrend-
jéből vettük át, aminek a kidolgozá-
sában én is részt vehettem. A tiszai 
horgászrendben változás még, hogy 
egész évben engedélyezett lett a 
szonár használata. 

2020. augusztus 1-jével lejárt 
a Mátyusi Rózsás holtágra és a 
Halásztanyai XXI. sz. csatorná-
ra szóló haszonbérleti szerződé-
sünk. Ezek sorsa nemrégiben dőlt 
el. A Mátyusi Rózsás holtágnak 
új hasznosítója lett. A mándoki 
HO HO Horgász Egyesület kap-
ta alhaszonbérbe a MOHOSZ-tól, 
Szövetségünk támogatásával. A 
Halásztanyai csatornát pedig újra 
Szövetségünk hasznosíthatja, 2021 
májusától. A tiszai jegyen is újra 
szerepeltetjük, de külön az ún. Alsó-
Tiszai csatornák elnevezésű jegyün-
kön is ismét feltüntettük. 

A 2020-as év másik nagyon 
jelentős eseménye, nyugodtan 
nevezhetjük történelminek is 
az intervenciós telepítés volt, a 

magyar haltermelők megsegítése 
érdekében. 

A telepítések 2020. április 23-tól 
május 12-ig zajlottak. Országosan 
145 horgász szervezet, 324 vízterü-
letébe, 800 millió forint összegben, 
mintegy 1.200 tonna háromnya-
ras ponty telepítése valósult meg. 
Megyénkben több egyesület is, akik 
állami vízen gazdálkodnak részesül-
tek ebből a telepítésből.

Szövetségünk vizeibe 82.719 kg 
ponty került, közel 60 millió forint 
értékében. Ha hozzáadjuk a saját 
telepítéseinket is, így 2020-ban több 
mint 100 millió forintos halasításról 
számolhatunk be a kezelésünkben 
lévő vizeket illetően.

Ehhez a több mint 100 milli-
ós telepítéshez hozzájárult még a 
MOHOSZ halasítási pályázata is, 
aminek köszönhetően, üzemterven 
felüli többlet telepítést is végezhet-
tünk, 2 millió Ft támogatás biztosí-
tásával, 3 millió Ft összegű önerő 
mellett. 

Szintén a MOHOSZ pályázata 
volt a nagytestű kárókatona gyérí-
tésére szolgáló lőszer támogatás, 
melyen 92.400 Ft-ot számolhattunk 
el. Már több éve gyérítjük a kormo-
ránokat, 2020-ban 60 db-ot sikerült 
kilőnünk, Vásárosnamény, Tokaj, 
Balsa, Ibrány térségében. 

A Császárszállási víztározón a 
törpeharcsa túlzott elszaporodása 
ellen küzdünk, szintén szelektív 
halászattal, törpeharcsa csapdák 
alkalmazásával. 2020-ban 1.180 
kg-tól szabadítottuk meg a tározót, 
a horgászok örömére. Ebből 250 
kg-nak sikerült piacot is találnunk, 
így a halnak gazdasági jelentősége 
is lett.

A Tiszáéhoz hasonlóan ettől az 
évtől a Császárszállási új Halgaz-
dálkodási Terv és a helyi Horgász-
rend előírásai alapján a busa és a 
törpeharcsa fajok mennyiségi korlát 
nélkül elvihetőek. 

A Császárszállás Horgász Egye-
sület 2020-ban is 1 millió forinttal 

támogatta a víztározó halasítását, 
továbbá 673 ezer forintot felaján-
lott a víztározó nyúlgát felé vezető 
útjának rendbe tételére, hogy azon a 
gépjárművel való közlekedés meg-
oldható legyen. Ez akár követendő 
példa lehet azon egyesületek számá-
ra, akik valamilyen módon kapcso-
latban állnak egy-egy vízterülettel. 
Az egyesületi tagdíjjal ebben a for-
mában is lehet gazdálkodni.

2020 további jelentős eseménye 
volt még az év vége felé elin-
dult online oktatás, a MOHOSZ 
szervezésében. Készülve a 2021-es 
online területi jegyek HORINFO 
rendszerbe való feltöltésére, kiadá-
sára, továbbá a szintén online vizs-
gáztatás elsajátítására. 

Az oktatásokon részt vett min-
den egyesület 1-1 képviselője, sehol 
nem szűnt meg forgalmazás az 
online tér bevezetése miatt. Illet-
ve 1-2 kisebb presszó, ahol csak 
napijegyet árultak, mondta vissza a 
jegyértékesítést. 

Az online horgászvizsgáztatás 
is beindult. A vizsgázók számában 
visszaesés tapasztalható, úgy látom, 
félnek a horgászok, ettől az újfaj-
ta vizsgázási módtól. Pedig otthon 
annyit gyakorolhatnak, amennyit 
csak az idejük enged. Egyébként 
nem egyszerűek a kérdések sem, 
több sikertelen vizsga is született 
már, (19 db) amire a papíros teszt 
alatt nem nagyon volt példa. Ennek 
ellenére eddig több mint 700 fő tett 
sikeres vizsgát. 

TAGLÉTSZÁM, FOGÁS,  
HALGAZDÁLKODÁS 

A megyei horgászlétszám 2020-
ban minden korosztályban növeke-
dett, összességében 2.886 fővel.  

2020-ban 62 horgászegyesület 
működött. 

A 2020. évi taglétszámunk: 
23.594 fő felnőtt, 1.184 fő kedvez-
ményes, és 3.057 fő gyerekből áll, 
összesen: 27.835 fő. Ez 2.886 fővel 
több a 2019. évitől. 

Fogási eredmények a 2020-as 
évben: 

A HORINFO programból már 
minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. A szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, közérdeklődésre számot 
tartó adatot megosztanék:

Tisza folyón az alábbi fogási 
adatok születtek:  

Összfogás a Tiszán és mellékvi-
zein, valamint holtágain: 55.885 

A folyamatos szabályozás nagy figyelmet kívánt 
(Fesztóry Sándornak, a szövetség ügyvezető igazgatójának beszámolója, kiegészítése a küldöttközgyűlésen)

Folytatás a következő oldalon

A jég elolvadt, a levegő 
melegszik, a talaj menti 

fagyok megszűntek, állóvi-
zeink hőfoka elérte az opti-
mális hőmérsékletet. Gon-
doltam, ideje elindulni az év 
első horgászatára. 

A hosszú hideg téli napok alatt 
sokat morfondíroztam, hogyan is 
kezdjek neki, miként tervezzem 
meg a szezon kezdetét. Így esett 
választásom a Nyíregyházától 50 
km-re található Tiszadobi holtágra. 
(1. kép) Kimondottan nehéz pályá-
ra számítottam az első 24 órás 
túrán, de sikeresnek mondhatom. 
Kezdetben az időjárás nem volt túl 
kegyes hozzám 1016 hPa légnyo-
más északkeleti gyenge szél, 15 C 
fokos átlaghőmérséklet fogadott. 
A víz hőfoka éppen csak elérte a 
13 C-ot. Nappali órákban napos 
helyenként borult idő tarkította a 
napomat.

Kezdjünk is neki. Helyfogla-
lást, tábor felállítását követően az 
etetésre szánt alapanyagok össze-
keverésével foglalatoskodtam. A 
holtág jobb és bal oldalára tervez-
tem a meghorgászandó helyeket a 
gáttól számított 70-80 m-re. A bal 
oldal szinte a nap folyamán hűvös 
árnyékban állt a part menti fáknak 

köszönhetően. A jobb oldali nádfal 
a nap sugaraiban fürdőzött. 

Számításaim szerint a bal ete-
tésem 4 m a jobb mindössze 2 
m vízmennyiségben helyezked-
tek el. Csalogató anyagom spomb 
segítségével juttattam a helyek-
re. A felkínált anyag főképp főt 
kukoricából, búzából, apró mag-
vakból, csemegekukoricából, tig-
rismogyoróból, 2 mm Haldorádó 
micro peletből édes ananász ízben 
és Haldorádó Big Feed C21 fele-
zet eper & ananász bojliból állt 
össze. Keveréket Haldorádó Carp 
ananászos syruppal öntöztem meg 

ezáltal még attraktívabbá vált a 
keverék. A túrám során a legtöbb 
halat adó végszerelék egy Korda-
Spiner Krank 6-os Ronney rigen 
alapult, amit 15 cm hosszú 22 mm 
vastagságú fluorocarbon előkén 
16 mm Haldoradó édes ananász 
pop upp bojlit kínáltam fel, amit ki 
egészítettem pva-ba töltött pelet és 
őrölt bojlival, amit az etetésemkor is 
használtam. Persze, nem maradha-
tott el a Korda Goo sem amit a pva 
ra csepegtettem ananászos ízben. 
(2. kép)

Az első jelentkező nem sokat 
váratott magára, etetéstől számított 

2 órán belül a jobb oldali pálcán 
füstölős kapással megszólalt a jel-
zőm egy 6,11 kg körüli háborítat-
lan pazar pikkelyes volt a rajtaütő.  
(3. kép) (4. kép)

A bal oldali mélyebb vízbe 2 
szem Haldoradó Big Fish ízesíté-
sű tigrismogyorót Korda parafával 
kikönnyítve Korda 6-os horoggal, 
amit 15 cm SBS bevonatos 20 
lb előkezsinóron kínáltam fel. A 
nappali órákban nem bizonyult 
sikeresnek, mert a jobb naposabb 
oldalon több hal tartózkodott, de 
éjszaka mondhatni a jég megtört és 
egy termetesebb példányt sikerült 
szákolnom a mélyebb vízmennyi-
ségből. (5. kép)

Összegezném a túrám. 
Ismét a Haldoradó csalijai 

nem hagytak cserben az édesebb 
ízvilágú csalogató anyagok bevál-
tak a vad vízi pontyok se tudtak 
ellenállni a jól felkínált pop upp 
csalinak. Összesen 4 db pontyot 
sikerült horogvégre csalnom, a leg-
nagyobb egy 6,11 kg töves volt. 
Igaz, még a víz hőfoka nem telje-
sen optimális, de a rafinált mód-
szernek köszönhetően jól sikerült 
az első kora tavaszi horgászatom. 

Vaskó Arnold 

Tiszadobi kaland

A horgásszá válás első lépé-
sei, hogyan tud horgász-

engedélyt váltani 2021-ben?

1. Regisztráció: Annak, aki 
Magyarországon horgászni szeret-
ne, regisztrálnia kell a HORINFO 
rendszerben, legyen magyar vagy 
külföldi állampolgár. Ezt online 
a https://horgaszjegy.hu honlapon 
vagy személyesen a forgalmazói 
pontok egyikén tudja megtenni. 
A sikeres regisztráció után csak 
annak nem kell horgászkártyát is 
igényelnie, aki az adott naptári év 
december 31-ig nem tölti be a 15. 
életévét, külföldi állampolgár vagy 
a 90 napig érvényes turista állami 

horgászjeggyel szeretne horgászni. 
A horgászkártya igénylésének díja 
2200 Ft.

INFO: A 2020-ban érvényes 
okmányokkal rendelkezőknek: A 
tavalyi fogási naplót hiánytalanul 
összesítve (horgászattal töltött 
napok száma és kifogott halak víz-
területenként és fajonként történő 
összesítése) legkésőbb 2021. feb-
ruár 28. napjáig kellett leadni, vagy 
ajánlott postai küldeményként fel-
adni a forgalmazónak. Amennyi-
ben a horgász összesítés nélkül, 
nem vagy nem időben adja le a 
fogási naplóját, a 2021-es évben 
állami horgászjegy és fogási naplót 
csak emelt áron válthat. 

2. Horgászvizsga: A követke-
ző lépés a sikeres állami horgász-
vizsga megszerzése. A horgász-
vizsgákat a MOHOSZ 25 területi 
tagszövetsége által kijelölt vizsga-
bizottságok szervezik, amelyekre 
szintén a HORINFO rendszerben 
lehet jelentkezni. Az állami hor-
gászvizsga ingyenes. A horgász-
vizsgára már 10 éves kortól lehet 
jelentkezni, de minden horgásznak 
vizsgáznia kell legkésőbb abban az 
évben, amelyikben a 15. életévét 
betölti (a gyermekhorgászoknak 
eddig nem kötelező). A külföldi 
állampolgároknak nem kell vizsgát 
tenniük, de igazolniuk kell, hogy 
ezt más országban már megtették.

INFO: A https://horgaszjegy.
hu-ra történő belépés: A regiszt-
rációval rendelkező horgászok a 
regisztráció során megadott vagy 
kapott felhasználónévvel és jelszó-
val tudnak belépni saját profiljuk-
ba. Amennyiben nem tud belépni 
a rendszerbe, mert nem emlékszik 
a felhasználónevére és/vagy jel-
szavára, forduljon a rendszer saját 
ügyfélszolgálatához: E-mail-cím: 
ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu 
Telefonszám: + 36 59 324 432 
(munkanapokon 8:00-16:30-ig).

3. Egyesületi tagság: A harma-
dik lépésként a horgásznak hor-
gászegyesületi tagságot kell léte-
sítenie (ez nem vonatkozik a gyer-

A horgásszá válás első lépései

3.

1. 4.

2. 5.
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Nyolc, háromfős csapat 
részvételével került meg-

rendezésre az első Megyei 
Feeder Csapatbajnokság az 
Apagyi kenderáztató hor-
gásztavon. 

Sorsolás után a csapatok elfog-
lalták rajthelyüket és felkészültek 
a nagy megmérettetésre. Az első 
órában nehezen indult meg a halak 
kapó kedve, de az idő múlásával 
egyre több halat zsákmányoltak a 
versenyzők. A fogások szektorként 
változóak voltak, zömében kárász-
ból és keszegből került bőven a 
haltartóba, bár volt, aki tokhalból 
zsákmányolt többet és ezzel igen-
csak átformálta a helyezéseket.

Az elmúlt évekhez képest a 
pontyfogások messze elmaradtak, 
egy-két darabtól eltekintve. Az idő-
járás sem igazán volt barátságos, 
az időnként meginduló eső nehezí-
tette a horgászatot.

Ennek ellenéra a jó hangu-
latban hamar eltelt az öt óra, és 
már következett is a mérlegelés. 

A versenyzők szektorról szektorra 
követtek, figyelték a mért tömege-
ket és találgatták csapataik helye-
zését. A végére tó sem hazudtolta 
meg a halbőségét, hisz 18-20 kg-os 
fogások is mérlegelésre kerültek.

Az első három csapat tagjai 
részére érmeket és kupákat adtunk 
át az aznapi teljesítményükért.
Eredmények:
1,  Bajnokok II., 7 pont,  39125 g  

(Kovács József, Vadon Dániel, Vadon 
Roland)

2,  Profess Team, 8 pont,  32245 g  
(Károly Attila, Papp Dániel, Sveda 
Tamás)

3,  „Fa..a” Fiuk, 11 pont,  32920 g  
(Bartha András, Sebők Zsolt, Bakó 
Tibor)

4,  Bajnokok I., 13 pont,  24150 g  
(Papp Ádám, Vadon Ferenc, Matéz 
Roland)

5,  Útépítők  Team, 14 pont,  25595 g  
(Németh Béla, Juhász István, Nyitrai 
Csaba)

6,  Albi-Csali Team, 15 pont,  24480 g  
(Katona Sándor, Varga Albert, 
Magoss Tibor)

7,  Későn Érkezők  BKK Team,  
19 pont,  14885 g  
(Biró László, Kardos József, Kecskés 
Attiala)

8,  Namény Team, 21 pont,  12860 g  
(Jakab László, Mile Pál, Simon 
Dániel)

Szilágyi Imre

Csapatban is összemérték tudásukat a féderesek
kg (ebből ponty: 19.294 kg, amur: 
7.177 kg, csuka: 1.567 kg, fogas 
süllő: 3.338 kg, harcsa: 9.418 kg, 
balin: 1.685 kg, ezüst kárász: 537 
kg, keszegfélék: 6.381 kg, márna: 
965 kg, menyhal: 108 kg, egyéb 
őshonos: 428 kg, egyéb idegenho-
nos: 3.706 kg, kis mennyiségben 
törpeharcsa, busa, garda, kősüllő, 
sügér)

Annyit fűznék ehhez, hogy ennyi 
rengeteg telepítés mellett a Tiszán 
gyengének tartom a 19 ezer kg-os 
pontyfogást, a közel 80 ezer kg III 
nyaras ponty betelepítéséből.
Tiszadobi holtágon az összfogás: 

3.782 kg 
Császárszállás összfogás:  

7.573 kg

Aktualitások:
A jövő héten lesz Miskolcon a 

rendvédelmi képzés, ami két ütem-
ben valósul meg. Július 6-7-én 
alapképzés lesz, a későbbiek során 
pedig kiegészítő képzésre kerül sor. 
Ennek pontos ideje még nem ismert 
(kb. szeptemberre datálódhat). Akit 
érint, még jelentkezhet. Tudjuk, 
hogy a halőrök kiegészítő képzé-
sét 5 évente meg kell újítani, fel 
kell frissíteni. Kérem, ellenőrizzék, 
hogy nem telt-e el az 5 év/

A hetekben zárult a MOHOSZ 
közbeszerzési eszközpályázata. 
Ennek köszönhetően a megpályá-
zott eszközöket át lehetett venni 
Tiszafüreden. Több egyesület is 

élt ezzel a lehetőséggel, aminek én 
nagyon örülök és a továbbiakban 
is csak bíztatni tudom az egyesület 
vezetőit, hiszen 50 vagy akár 70%-
os áron is megkaphatjuk a vízpart 
rendezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges technikai eszközöket.

A MOHOSZ másik nagyszabású 
országos projektje a halászati őrök 
egyenruhájának közbeszerzésen 
keresztüli biztosítása. A vízkeze-
lő egyesületek is élhettek ezzel a 
lehetőséggel. Igaz, egy kicsit sok-
ba kerül, ahol nem főállású mun-
kavállalót bíznak meg, de cserébe 
nagyon jó minőségű ruhát biztosíta-
nak majd. A főállású munkavállalók 
részére díjmentes lesz. Több egye-
sület is élt ezzel a támogatással is, 

ami egy három éves kihordású mun-
karuha-egyenruha projekt. A nyári 
ruhákat, cipőket már megkapták, 
az érintettek, köztük szövetségünk 
is. Az egységes megjelenés sokat 
számít.

Ezt követően számokban is rész-
letesen ismertette a szövetség 2020 
évi eredményét, továbbá a 2021 évi 
költségvetést, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

A napirendi pontok megtárgya-
lása után, a küldöttközgyűlés ünne-
pélyes keretek között, munkájuk 
elismeréseként „Horgászsportért” 
kitüntetést adományozott két fő 
részére, majd Virág Imre elnök zár-
szavával és jókívánságaival fejezte 
be munkáját. 

Egy agyalós verseny tör-
ténete! – Vásárosnamény 

környékén.
(Sz.-Sz.-B. megyei Feeder Baj-

nokság – Vásárosnamény, Keskeny 
Holt-Tisza)

Május 16-án rendezte a Megyei 
Szövetség a fent említett versenyt. 
Tudtuk, hogy itt a halfauna első-
sorban törpeharcsából, keszegből 
és küszből áll, egy-egy beugró 
ponty és kárász mellett. Az előző 
napi edzésnapon nekem a törpé-
zés tűnt a legstabilabbnak, ugyanis 
keszegezés közben hamar ellepték 
az embert a küszök.

A törpézés miatt édes keve-
rékkel készültem, de figyeltem, 
hogy azért mindenre is jó legyen. 

Ezért 2 kg Profess Competition 
Dévért kevertem össze egy csomag 
Profess Turbo Dévérrel, így egy 
sötétebb, viszonylag aprószemcsés 
keveréket kaptam, amiben voltak 
darabosabb szemcsék is. Sok élő-
vel is készültem, szúnyoggal is, 
de azt most nem kevertem földbe, 
hanem csak kicsit felporoztam.

A sorsoláskor az egyik szélső 
szektorba kerültem, közel a pálya 
széléhez. Nagyon messze volt 
tőlem egy karó, ide is dobtam 
néhányat az etetési időmet végét 
is kihasználva. A két fő távom 
viszont inkább a 13,5 és a 27 méter 
lett. Az első 10 percben már volt 
négy törpém, de igencsak csaló-
dást keltő méretben, kisujjnyiak 
voltak, az előző napi 5-8 dkg-osok-
kal szemben. Úgy döntöttem, hogy 
legyen bármilyen rizikós, elkezdek 
dévérezni. Szóval elkezdtem földet 
rakni zárt kosárba, és úgy hor-
gásztam. Jött is pár keszeg, majd 
törpe, de aztán ellepett a küsz. 
Ekkor váltottam 13,5 méterre. Itt 
gyakorlatilag eljátszottam ugyan-
ezt, amíg el nem kezdett zavarni 
a küsz. Ezután vissza 27 méterre. 
És kezdtem előlről. Amikor visz-
szatérésnél még ott volt a küsz, 
akkor nehezítettem horgon és a 
csalin. Ezzel a taktikával sikerült 
viszonylag nagy számú keszeget 

fogni (kb. 20 db-ot). Sajnos, ezek-
nek az átlaga sem volt túl nagy, de 
még mindig jobban megérte rájuk 
horgászni. A törpék végig lassan 
jöttek, és nagyon aprók voltak.

Végülis, ezzel a taktikával sike-
rült a szektor 2. helyezést elérni 
közel 3.200 grammal. Vadon Dani 
2 ponttyal, közel egy 1 kg-ot vert 
rám. De örültem így is, hiszen 
csapattársaimmal, Sveda Tamás-
sal és Károly Attilával együtt a 
díjazottak között voltunk. Emellett 
működött a kitalált taktikám is, 
de azért még lehetett volna rajta 
csiszolni egy kicsit. Érdekes, hogy 
mindhárman mást-mást csináltunk, 
de sikeresen. Gratulálok nekik a 
szektorgyőzelemhez!

Papp Dániel Horgász Blogja 

Küszök és törpék szorításában Székelyi 
nagy 

fogások

Székely Őzetanya Horgásztó 
Oláh János 23-as horgász-

hely 30,975 kg

Székely Őzetanya Horgásztó 
Simon Máté 7-es horgászhely 

27,075 kg

A küldöttközgyűlésen Fesztóry 
Sándor tájékoztatását követően 
Szűcs Sándor, a Felügyelő Bizott-
ság elnöke ismertette a bizottság 
véleményét. A hozzászólások kere-
tében Biri Imre, az Ifjúság-Oktatás 

Szakbizottság elnöke kiemelte a 
gyerekek bevonását a horgászat-
ba, egyben köszönetét fejezte ki a 
MOHOSZ-nak a kapott pályázati 
támogatásokért.

Befejezésként – a már szintén 

hagyományos – elismerések átadá-
sa következett. 

A megye horgászmozgalma 
és horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkájukért 
a július 3-án a megyei küldött-

közgyűlésen, ünnepélyes keretek 
között két fő kitüntetésére is sor 
került, melyet Virág Imre elnök és 
Fesztóry Sándor ügyvezető igazga-
tó adott át, elismerésüket és jókí-
vánságukat kifejezve.

„Horgászsportért” kitüntetés

„Horgászsportért” kitüntetést kapott: Mandula Károly, a Szövetség 
Felügyelő Bizottságának tagja, amely posztot közel 20 éve látja el. A 
Felügyelő bizottság tagjaként tanácsaival, szakmai tapasztalataival segíti 
a Szövetség munkáját. A Császárszállás Horgász Egyesület tagja. Szabad-
idejét szívesen tölti baráti körben a vízparton horgászattal, elsősorban a 
Tisza folyó tokaji szakaszán. 

„Horgászsportért” kitüntetésben részesült: Kovács Klára, a Szövet-
ség könyvelője, aki ezen túlmenően, minden más munkában is szívesen 
részt vesz az irodában, időt és energiát nem kímélve. Az egyesületek is 
számíthatnak rá, a pénzügyi, számviteli, adózási útvesztőkben való eliga-
zodásban. A munka mellett a családban is helyt áll, kikapcsolódásként szí-
vesen olvas, kirándul a barátokkal, az egészséges életmód elkötelezettje.

Jelentősen nőtt a horgászat 
népszerűsége Magyaror-

szágon: már több mint 700 
ezer ember, a teljes lakosság 
több mint hét százaléka ren-
delkezik horgászengedély-
lyel, számuk négy év alatt 
megduplázódott – közölte az 
Agroinform.hu.

A portál kutatása szerint a horgá-
szok 41 százaléka legalább heti egy 
alkalommal eljár horgászni, további 
37 százalék legalább havi gyako-
risággal teszi ezt. Noha túlnyomó-
részt továbbra is férfiak időtöltésé-
nek számít, már több tízezernyi nő 
is hódol ennek a sportnak.

A horgászközösség dinami-
kus bővülése fiatalodást is hozott: 

a válaszadók 27 százaléka 18-40 
közötti, 43 százaléka a 41-60 éves 
korosztályból került ki.

A Magyar Országos Horgászszö-
vetség (MOHOSZ) közel 80 ezer 
gyermek- és fiatalkorú horgászt 
tart nyilván. A magyar horgászok 
mintegy 2200 nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen hódolhat-
nak szenvedélyüknek, ezek döntő 
többsége a MOHOSZ rendszerébe 
tartozik. A szövetség szervezetéhez 
jelenleg mintegy 1200 horgász-
egyesület tartozik. A felmérésben 
részt vevők többsége, 67 százaléka 
a járvány kitörése óta is ugyanolyan 
gyakorisággal horgászott, 12 száza-
lékuk más program híján még gyak-
rabban is kijárt a vízpartra. A víz-
part általában természetes tavakat 

és folyóvizeket jelent, ugyanakkor 
a válaszadók 32 százaléka jelezte, 
hogy több-kevesebb rendszeresség-
gel erre a célra létesített, napijegyes 
horgásztavakat látogat.

A túlnyomó többség, 62 százalék 
elsősorban pontyra megy, de gyako-
ri célpontot jelentenek a keszegfélék 
(13 százalék), a süllő (7 százalék), a 
csuka és a harcsa (4-4 százalék), 
valamint az amur (3 százalék) is.

Magyarországon bő két évtizede 
jelent meg a sporthorgászatnak az 
a formája, melynek követői a halat 
nem viszik haza, hanem visszaen-
gedik a vízbe. A felmérés szerint 
a horgászok 18 százaléka sosem 
tartja meg a halat, miközben 29 
százalékuk az engedélyezett halakat 
legtöbbször hazaviszi. További 53 

százalékuk esetenként dönt a kifo-
gott hal sorsáról. Azok közül, akik 
hazaviszik a halat, 60 százaléknyian 
csak kisebb mennyiséget, évente 
legfeljebb 20 kilogramm halat visz-
nek el. A horgászatban a válaszadók 
75 százaléka a kikapcsolódást kere-
si, 16 százalék tekint rá elsősorban 
halforrásként. Öt százalék verseny-
szerűen űzi ezt a tevékenységet, 
további 4 százalék számára pedig 
ez elsősorban társasági esemény. 
Ennek megfelelően a hely kivá-
lasztásának elsődleges szempontja 
58 százalékban a kellemes, ren-
dezett és nyugodt környezet, 27 
százalékban a megfelelően gazdag 
halállomány, 15 százalékban pedig 
az adott területre szóló horgászjegy 
ára – közölték.

Négy év alatt megduplázódott a horgászok száma
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Ha csapatbajnokság, akkor Kis-
várda. Évek óta a Bágeri tavak 
adnak otthont e nemes viadalnak, 
melyen az idén öt nyolcfős csapat 
indult el. A pálya adottságai miatt 
minden évben kihívást jelent a ren-
dezőknek ezen verseny lebonyolí-
tása, de a helyi egyesület segítsé-
gével az idén is zökkenőmentesre 
sikerült.

A pár éve bevezetett rajtrácsnak 
köszönhetően a tíz szélsőhely igaz-
ságos elosztása, a sorsolás gyorsan 
megtörtént. A csapatok elfoglal-
ták helyeiket, bár a naptár júniust 
mutatott, az időjárás inkább őszre 
hasonlított, gyakorlatilag olyan köd 
volt, hogy a versenyzők alig talál-
ták meg a tavat. A kezdésre viszont 

kisütött a Nap és ez egész nap így 
is maradt.

Az elmúlt évekkel ellentétben 
a kimagasló pontyfogások elma-
radtak, és még a minden évben 
biztos sneci horgászat sem hozta 
a megszokott formáját. A keszeg 
és kárász horgászata bizonyult a 
legjobb választásnak, bár egy-két 
ponty is a haltartókba került.

Három óra elteltével az U-15 és 
az U-20-as korosztály horgászata a 
szabályok szerint lefújásra került. 
A máskor mindig jó fogással büsz-
kélkedő ifjú horgászok fáradtan és 
csalódottan mutatták haltartóikat, 
sajnos a halak a mai napon szé-
gyenlősek voltak.

Egy órával később a többi szek-

torban is véget ért a verseny, sajnos, 
itt sem voltak kimagaslóak a fogá-
sok egy két szektort leszámítva. 
Összesítés után kihirdetésre került 
a verseny végeredménye.

A kupákat és érmeket a Kisvár-
dai Dolgozók HE. titkára, Timku 
Tamás adta át a nyerteseknek.
Eredmények:
1, Apagy HE – Apagy 14 pont  (29635 g)
2, Vasutas STHE – Nyíregyháza 18 pont 
 (24035 g)
3, Új Élet HE - Tiszalök 27 pont  
 (11710 g)
4,  Beregi Tiszavirág 2009 HE – 

Vásárosnamény 29 pont  (8910 g)
5, Kraszna HE - Kocsord 32 pont  
 (4580 g)

Szilágyi Imre

Sajnos, a halak a szégyenlősek voltak

Egy év kihagyás után, 
május elején újra megren-

deztük az egyéni bajnoksá-
got a Leveleki víztározón.

A sorsolást és a megnyitót a Sirály 
étteremben bonyolítottuk le, innen 
indultak a versenyzők a rajthelye-
ik elfoglalására, a keresztgátra. 
Bár verőfényes napsütés volt, a 
halak sajnos, nem igazán mutat-
tak érdeklődést a versenyzők által 
felkínált csalik és a bedobott etető 
gombócok iránt.

Lassan, de megtörni látszott a 
jég, egyre többen fogtak pontyot és 
kirajzolódni látszott az első fordu-
ló végeredménye, bár két hétkilós 
ponty igen csak átformálta a szek-
torok eredményeinek alakulását.

Sajnos, az apró halak hiánya 
miatt egy-két versenyző üres hal-
tartóval zárta az első fordulót.

Izgalomban sem volt hiány, egy 
harcias hal a rosszul összeillesztett 
rakós bot nagy részét ellopta egy 
versenyzőtől, és nagy tempóban 
bevitte a tó távolabbi részébe. Sze-

rencsére a tógazda segítségünkre 
sietett, és megmentette a verseny-
zőtársunk igencsak értékes felsze-
relését, amit ezúton is köszönünk. 
Bár a hal még a szereléken volt a 
mentéskor, ezt a horgász bánatára 
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Szilágyi Imre

Izgalomban nem volt hiány
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van szükség a tisztább kör-
nyezetért és a Tiszáért!

A „Határokon átnyúló össze-
fogással a tiszta Tiszáért” című, 
Bocskor Andrea EP-képviselő 
szervezett online konferenciát. 
Ezen az európai uniós tisztviselők, 
kárpátaljai és megyei helyi és regi-
onális képviselők, vízügyi szakem-

berek, tudományos szakértők és 
civil aktivisták vitatták meg a Tisza 
szennyezettségének határokon-
átnyúló problémáját és annak meg-
oldási lehetőségeit, továbbá a hul-
ladékgazdálkodás jelentőségét. A 
konferencia rámutatott Kárpátalja 
egyik legsúlyosabb problémájára, a 
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egy zárónyilatkozat, amely figye-
lemre méltó kötelezettségvállalá-
sokat tartalmaz, mint a környezet 
védelme mellett való elkötelező-
dés, kiemelve a vizek és a hulla-
dékgazdálkodás fontosságát, amit 
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– A zárónyilatkozattal elismer-
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a helyi aktivistákkal való együtt-
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A dokumentum kitér arra is, hogy 
a Tisza partvidéke nagy jelentő-

séggel bírna a lakosság számára 
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való hozzáférés lehetőségeit. 
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Meg kell állítani a folyószennyezést
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ségű szerves anyagot (például faágakat) sodor 
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Igazgatóság május 19-én 14 órától elrendelte 
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terelt uszadékot pedig a nap 24 órájában 
folyamatosan távolították el a vízből, majd 
újrahasznosítás céljából szelektálták. 

Volt olyan reggel, hogy percenként 100–120 
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Jött a hulladék a Szamoson

Együttműködve érhe-
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A Tiszai PET Kupa csapata 9 
éve tisztítja az árteret. A Mosolygó 
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kezeléséről és elszállításáról. Az 
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a MüMü a tavalyi évben megtisztí-
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mindennapi használati tárgyakat, 
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ellátogatott.

GYERMEKNAPI
horgászversenyek

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának felhívására az aláb-
bi egyesületek terveznek gyermek horgászversenyeket:

További információkat keress a Villantó 
Magazin és az egyesületek oldalain. 
www.villantomagazin.com

Horgászegyesület 
neve

IDEJE HELYE ÉRDEKLŐDNI

Beregi Tiszahát HE 2021.09.03 Laposhad Csaronda 06 20 554 4267
Felső-Tiszai Vasutas HE 2021.08.07 Mezőladány, Pásku 06 30 402 8844
Székelyi Víztározó HE 2021.08.20 Székely – Őzetanya 06 20 933 8308

Haltelepítés
Július 15-én 200 kg ponty érkezett a Máriapócsi horgásztavakba Kölcsei horgászok a falu határában
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Május 30-án Nyíregyházán, a 
Bujtos tavon került megrendezésre 
az 5.  Megyei Ifjúsági Horgász-
viadal. A középiskolásoknak kiírt 
viadalon 2 leány és 7 fiú ifjúsági 
horgász mérte össze a tudását az 
alábbi versenyszámokban: elméleti 
tudás felmérése (tesztlap), szerelé-
si feladat, célba dobás, horgászat.

A lányok küzdőszellemét dicsé-
ri, hogy a legjobb négy közzé ket-
ten is bekerültek. A tesztlap, a 

szerelés és a célba dobó gyakorlat 
kiegyensúlyozott eredményeket 
hozott, így a döntés a horgászatra 
maradt. Volt, aki a feeder technikát 
választotta, volt, aki match botot 
használt, de a legtöbb halat spicc-
bottal fogták.
Eredmények:
1. hely. Mán Roland 134 pont
2. hely: Macsuga Dávid 128 pont
3. hely:  Puncsák Rebeka 122 pont 

(Jobb horgászattal!)

4. hely: Kulcsár Laura 122 pont
Az első három helyezett érté-

kes díjakat kapott a MOHOSZ 
HUNOP pályázatának köszönhe-
tően és részt vehetnek az Országos 
Horgászviadalon.

Köszönet a Bujtos Sporthorgász 
és Tájvédelmi Egyesületnek a cso-
dálatos környezetért és köszönet 
a szervezőknek, rendezőknek az 
szakszerű lebonyolításért!

Biri Imre

Kiegyensúlyozott Ifjúsági Horgászviadal

Apa és felnőtt fia került még 
húsvét hétfő reggel a Rétközi-
tóba,  a fiatalabb férfit újra kellett 
éleszteni. 

A szemtanúk elmondása sze-
rint a fiatalabb férfi csónakkal 
ment be a tóba és felborult. Az 

idősebb a segítségére sietett, de 
elmerült. A fiatalabb férfinek 
sikerült kijutni a partra, őt újra 
kellett éleszteni, majd kórházba 
szállították. Az idősebb férfinak 
már csak az élettelen testét talál-
ták meg. 

Tragédia a Rétközi-tónál

A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tag-
intézményben megrendezett fém-
hulladék-gyűjtő versenyt nyert 3. 
osztályos diákok jutalomként, a 
Megyei Horgászszövetség segít-
ségével csónakázhattak és hor-

gászhattak a Tiszadobi holtágon. A 
kicsik nagyon élvezték a csónakon 
való „száguldást”, a horgászatra 
felkészítő játékos gyakorlatokat, 
de a legjobban, a horgászat sem-
mivel össze nem hasonlítható 

élményét. Fogtak kárászt, napha-
lat, törpeharcsát, és a vízparton 
pedig gyíkot, békát és lótücsköt. 
Felejthetetlen élményt nyújtott ez 
a délelőtt leendő horgászainknak.
 Oláh Károly

Jutalom a Tiszadobi holtágon

A tavasz, a szép idő nyírteleki horgász-
szakkör ifjú horgászait is kicsalta a vízpartra.  
A közeli Királyteleki Sóstó hangulatos kör-
nyezetében végre a horgászat semmivel nem 
helyettesíthető élményével is megismerked-
hettek. Először az etetőanyag bekeverését, a 
csonti horogra tűzését, az etetés és a bedobás 
technikáját gyakorolták, majd elkezdődött 
a horgászat. Az etetés, a finom szerelék és 
a türelem meghozta az első halakat és az 
izgalom a tetőfokára hágott. Marcsek Balázs 
foglalkozásvezető munkáját Szabó István és 
Dankó Mihály, a helyi horgászegyesület veze-
tői segítették, és mint vendég én is szívesen 
vettem részt a foglalkozáson. Köszönet Pisla 
Istvánnak a gyönyörű vízpart biztosításáért!

Biri Imre 
Horgász-suli programvezető

Irány a szabadba!
Az 1,2 millió köbméter víz 

befogadására alkalmas víztáro-
zóban a kialakítása óta eltelt 
több mint negyven évben jelen-
tős mennyiségű iszap halmo-
zódott fel, ami csökkentette a 
kapacitását és vízminőségi prob-
lémákat is okozott. A 2019-ben 
elkezdődött munkák során 200 
ezer köbméter iszapot távolítot-
tak el a mederből, felújították, 
illetve átépítették a duzzasztó és 
a beeresztő műtárgyakat, a tölté-
seken aszfaltburkolatot, a tározó 
körül új szervízutakat építettek 
ki a szakemberek.

A fejlesztés során megújultak 
a vízmércék, a két új távmé-
rő telepítésével pedig lehetőség 
lesz a tározó vízszintjének és a 
tározóból kiadagolt víz mennyi-

ségének automatikus mérésére. 
A műszerek által mért adatokat 
a felső-tiszai árvízi előrejelző és 
riasztó központ távjelző hálóza-
tába is bekapcsolják.

A kivitelezési munkálatok 
már csak néhány helyszínen 
vannak folyamatban, ezek befe-
jezése után – a tervek szerint 
idén októberben – kezdődhet el 
a tározó vízfeltöltése.

A jövő évtől a megújult 
Harangodi-tározó a belvízvédel-
mi, az öntözővíz szolgáltatási és 
halászati célok mellett turiszti-
kai célokat is szolgálhat, új lehe-
tőségeket teremtve a vízisport 
kedvelői, a kikapcsolódni 
vágyók és a természet kedvelői 
számára – írta közleményében a 
vízügyi igazgatóság.

Befejezik a Harangodi-
víztározó rekonstrukcióját

Vízimentő 
Bázis

Giga szállítmány 
indult Nyíregy-

házáról Tokajba 
május 20-án este 

20.00 után a 
Nyíregyházi Tűz-

oltó és Vízimentő 
egyesület Tokaji 
Vízimentő Bázis 

épületének a 
szállítására kerül 

sor.

A kétnyaras potykák 
mentek vissza a vízbe, 

a későbbi nagyobb fogás 
reményében.

Iglai János neve nem ismeret-
len a horgászok körében, hiszen a 
Nyíregyházi Városháza Horgász- 
És Szabadidő Egyesülete elnöke-
ként számos verseny megrende-
zése fűződik a nevéhez. Az sem 
titok, hogy hűségesen ragaszkodik 
a Császárszállási-víztározóhoz, 
az idén immár a harminchatodik 
idényét kezdte meg a tónál állan-
dó helyén, a már jól megszokott 
északkeleti öbölben.

Két retúrral kezdődött
A szezonnyitó június végi hor-

gászat eredményes volt, Iglai János 
megosztotta szerkesztőségünk-
kel az idei első potykáról készült 
képet, s mesélt az élményekről is.

– Reggel fél hétkor kezd-
tük el horgászatot hitvesemmel. 
Két kis retúr „ifjonc” után érke-
zett fél kilenc előtt nem sokkal 
a képen is látható két kilogram-
mos nyurga ponty. Ezt a pontyot 
követte később egy 80 dekagram-
mos kárász, és végre fogtam pár 
bodorkát és néhány dévérkeszeget 
is, olyan 35 centimétereseket.

Stégről, nádfal előtt
– Aztán jöttek hosszú sorban 

a kétnyaras potykák is, amik ter-
mészetesen mentek is vissza ízibe 
a vízbe a későbbi nagyobb fogá-
sok reményében, mert hosszú ide-
ig szeretnénk még a császári víz 
adta horgászélményeket élvezni. 
S mindezt továbbra is a stégről, a 
nádfal előtt, a kedvelt 2+2-es „fel-
tolósra” súlyozott önsúlyos úszó-
val, 8-as horoggal, 3 méteres bottal 
– tette hozzá Iglai János.  MML

Több évtizede hűséges Császárhoz
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tába is bekapcsolják.

A kivitelezési munkálatok 
már csak néhány helyszínen 
vannak folyamatban, ezek befe-
jezése után – a tervek szerint 
idén októberben – kezdődhet el 
a tározó vízfeltöltése.

A jövő évtől a megújult 
Harangodi-tározó a belvízvédel-
mi, az öntözővíz szolgáltatási és 
halászati célok mellett turiszti-
kai célokat is szolgálhat, új lehe-
tőségeket teremtve a vízisport 
kedvelői, a kikapcsolódni 
vágyók és a természet kedvelői 
számára – írta közleményében a 
vízügyi igazgatóság.

Befejezik a Harangodi-
víztározó rekonstrukcióját

Vízimentő 
Bázis

Giga szállítmány 
indult Nyíregy-

házáról Tokajba 
május 20-án este 

20.00 után a 
Nyíregyházi Tűz-

oltó és Vízimentő 
egyesület Tokaji 
Vízimentő Bázis 

épületének a 
szállítására kerül 

sor.

A kétnyaras potykák 
mentek vissza a vízbe, 

a későbbi nagyobb fogás 
reményében.

Iglai János neve nem ismeret-
len a horgászok körében, hiszen a 
Nyíregyházi Városháza Horgász- 
És Szabadidő Egyesülete elnöke-
ként számos verseny megrende-
zése fűződik a nevéhez. Az sem 
titok, hogy hűségesen ragaszkodik 
a Császárszállási-víztározóhoz, 
az idén immár a harminchatodik 
idényét kezdte meg a tónál állan-
dó helyén, a már jól megszokott 
északkeleti öbölben.

Két retúrral kezdődött
A szezonnyitó június végi hor-

gászat eredményes volt, Iglai János 
megosztotta szerkesztőségünk-
kel az idei első potykáról készült 
képet, s mesélt az élményekről is.

– Reggel fél hétkor kezd-
tük el horgászatot hitvesemmel. 
Két kis retúr „ifjonc” után érke-
zett fél kilenc előtt nem sokkal 
a képen is látható két kilogram-
mos nyurga ponty. Ezt a pontyot 
követte később egy 80 dekagram-
mos kárász, és végre fogtam pár 
bodorkát és néhány dévérkeszeget 
is, olyan 35 centimétereseket.

Stégről, nádfal előtt
– Aztán jöttek hosszú sorban 

a kétnyaras potykák is, amik ter-
mészetesen mentek is vissza ízibe 
a vízbe a későbbi nagyobb fogá-
sok reményében, mert hosszú ide-
ig szeretnénk még a császári víz 
adta horgászélményeket élvezni. 
S mindezt továbbra is a stégről, a 
nádfal előtt, a kedvelt 2+2-es „fel-
tolósra” súlyozott önsúlyos úszó-
val, 8-as horoggal, 3 méteres bottal 
– tette hozzá Iglai János.  MML

Több évtizede hűséges Császárhoz
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Ha csapatbajnokság, akkor Kis-
várda. Évek óta a Bágeri tavak 
adnak otthont e nemes viadalnak, 
melyen az idén öt nyolcfős csapat 
indult el. A pálya adottságai miatt 
minden évben kihívást jelent a ren-
dezőknek ezen verseny lebonyolí-
tása, de a helyi egyesület segítsé-
gével az idén is zökkenőmentesre 
sikerült.

A pár éve bevezetett rajtrácsnak 
köszönhetően a tíz szélsőhely igaz-
ságos elosztása, a sorsolás gyorsan 
megtörtént. A csapatok elfoglal-
ták helyeiket, bár a naptár júniust 
mutatott, az időjárás inkább őszre 
hasonlított, gyakorlatilag olyan köd 
volt, hogy a versenyzők alig talál-
ták meg a tavat. A kezdésre viszont 

kisütött a Nap és ez egész nap így 
is maradt.

Az elmúlt évekkel ellentétben 
a kimagasló pontyfogások elma-
radtak, és még a minden évben 
biztos sneci horgászat sem hozta 
a megszokott formáját. A keszeg 
és kárász horgászata bizonyult a 
legjobb választásnak, bár egy-két 
ponty is a haltartókba került.

Három óra elteltével az U-15 és 
az U-20-as korosztály horgászata a 
szabályok szerint lefújásra került. 
A máskor mindig jó fogással büsz-
kélkedő ifjú horgászok fáradtan és 
csalódottan mutatták haltartóikat, 
sajnos a halak a mai napon szé-
gyenlősek voltak.

Egy órával később a többi szek-

torban is véget ért a verseny, sajnos, 
itt sem voltak kimagaslóak a fogá-
sok egy két szektort leszámítva. 
Összesítés után kihirdetésre került 
a verseny végeredménye.

A kupákat és érmeket a Kisvár-
dai Dolgozók HE. titkára, Timku 
Tamás adta át a nyerteseknek.
Eredmények:
1, Apagy HE – Apagy 14 pont  (29635 g)
2, Vasutas STHE – Nyíregyháza 18 pont 
 (24035 g)
3, Új Élet HE - Tiszalök 27 pont  
 (11710 g)
4,  Beregi Tiszavirág 2009 HE – 

Vásárosnamény 29 pont  (8910 g)
5, Kraszna HE - Kocsord 32 pont  
 (4580 g)

Szilágyi Imre

Sajnos, a halak a szégyenlősek voltak

Egy év kihagyás után, 
május elején újra megren-

deztük az egyéni bajnoksá-
got a Leveleki víztározón.

A sorsolást és a megnyitót a Sirály 
étteremben bonyolítottuk le, innen 
indultak a versenyzők a rajthelye-
ik elfoglalására, a keresztgátra. 
Bár verőfényes napsütés volt, a 
halak sajnos, nem igazán mutat-
tak érdeklődést a versenyzők által 
felkínált csalik és a bedobott etető 
gombócok iránt.

Lassan, de megtörni látszott a 
jég, egyre többen fogtak pontyot és 
kirajzolódni látszott az első fordu-
ló végeredménye, bár két hétkilós 
ponty igen csak átformálta a szek-
torok eredményeinek alakulását.

Sajnos, az apró halak hiánya 
miatt egy-két versenyző üres hal-
tartóval zárta az első fordulót.

Izgalomban sem volt hiány, egy 
harcias hal a rosszul összeillesztett 
rakós bot nagy részét ellopta egy 
versenyzőtől, és nagy tempóban 
bevitte a tó távolabbi részébe. Sze-

rencsére a tógazda segítségünkre 
sietett, és megmentette a verseny-
zőtársunk igencsak értékes felsze-
relését, amit ezúton is köszönünk. 
Bár a hal még a szereléken volt a 
mentéskor, ezt a horgász bánatára 
nem számítottuk be a fogásába.

A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – korában indítottuk el.

Az előző forduló tapasztalatait 
felhasználva mindenki módosított 
a taktikáján, ami a fogásokban is 
meglátszott, bár valószínűleg a fel-
támadó szél is befolyásolta a vég-
eredményt.

Hamar eltelt a három óra, a mér-
legelésnél már látszott, a délelőtti 
fogáshoz képest több hal volt a 
pályán, hisz 14-16 kg-ot is mutatott 
a mérleg számlapja.

A két forduló összesítése után 
kihirdetésre került a végeredmény.

Eredmények:
Női:
1, Szücs Éva 3 pont  3745g
2, Juhász Istvánné 3 pont  3250g
U-15:
1, Juhász Viktória 2 pont  2275g
U-20:

1, Csonka László Levente 2 pont  9605g
Felnőtt:
1, Vass Sándor 3 pont  23240g
2, Papp Dániel 6 pont  16085g
3, Bartha András 6 pont  9115g
4, Krausz Zoltán 6 pont  7615g
5, Vadon Dániel 7 pont  15160g

Szilágyi Imre

Izgalomban nem volt hiány

A Tisza több országon és 
régión halad át, együtt-

működésre van szükség 
tisztaságának megóvásában. 
Nemzetközi összefogásra 
van szükség a tisztább kör-
nyezetért és a Tiszáért!

A „Határokon átnyúló össze-
fogással a tiszta Tiszáért” című, 
Bocskor Andrea EP-képviselő 
szervezett online konferenciát. 
Ezen az európai uniós tisztviselők, 
kárpátaljai és megyei helyi és regi-
onális képviselők, vízügyi szakem-

berek, tudományos szakértők és 
civil aktivisták vitatták meg a Tisza 
szennyezettségének határokon-
átnyúló problémáját és annak meg-
oldási lehetőségeit, továbbá a hul-
ladékgazdálkodás jelentőségét. A 
konferencia rámutatott Kárpátalja 
egyik legsúlyosabb problémájára, a 
szilárd hulladék kezeletelenségére. 
A Tisza és más több országot érintő 
folyó védelme csakis határokon 
átívelő, régiók és országok közötti 
együttműködéssel lehetséges, és 
ehhez az EU is segítséget nyújt. 
A konferencián elfogadásra került 

egy zárónyilatkozat, amely figye-
lemre méltó kötelezettségvállalá-
sokat tartalmaz, mint a környezet 
védelme mellett való elkötelező-
dés, kiemelve a vizek és a hulla-
dékgazdálkodás fontosságát, amit 
kormányzati és a helyi hatóságok 
szintjén is kezelni kell. 

– A zárónyilatkozattal elismer-
tük, hogy a civil szervezetekkel és 
a helyi aktivistákkal való együtt-
működés elengedhetetlen része a 
hatékony probléma-megoldásnak. 
A dokumentum kitér arra is, hogy 
a Tisza partvidéke nagy jelentő-

séggel bírna a lakosság számára 
turisztikai szempontból, ezért fel-
szólítottuk az érintett hatóságokat, 
hogy a határ menti régióban is 
vizsgálják meg a folyó partjaihoz 
való hozzáférés lehetőségeit. 

Hangsúlyoztuk a környezetvé-
delemre és környezettudatosságra 
nevelés fontosságát minden kor-
osztály esetében, a szelektálás, az 
újrahasznosítás és egyéb környe-
zetbarát technikák jelentőségét a 
fenntarthatóság elérésében – tájé-
koztatott Bocskor Andrea a konfe-
renciát követően. 

Meg kell állítani a folyószennyezést

A csapadékos időjárása következtében 
kisebb árhullámok indultak el májusban a Fel-
ső-Tisza külföldi vízgyűjtőjén. Munkatársaink 
helyszíni megfigyelései, valamint az erre a 
célra kiépített kamerarendszerünk képei azt 
mutatták, hogy az áradó Szamos a romániai 
vízgyűjtőről hulladékot és nagyobb mennyi-
ségű szerves anyagot (például faágakat) sodor 
magával, ezért a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság május 19-én 14 órától elrendelte 
a legmagasabb, III. fokú vízminőségi kárelhá-
rítási készültséget a Szamos olcsvai kármente-
sítő helyére. 

Munkatársaik hajókkal részlegesen elzárták 
a folyómedret, az így feltorlódott és partra 
terelt uszadékot pedig a nap 24 órájában 
folyamatosan távolították el a vízből, majd 
újrahasznosítás céljából szelektálták. 

Volt olyan reggel, hogy percenként 100–120 
műanyag palack érkezett. Összességében több 
köbméter hulladéktól tisztították meg a Sza-
most. 

A 2019-ben kifejlesztett munkagépláncot 
immár hetedik alkalommal használták éles 
helyzetben. Kamerás vízminőségi riasztórend-
szerrel és gátőrökkel folyamatosan figyelik a 
folyókon érkező szennyezés intenzitását.

Jött a hulladék a Szamoson

Együttműködve érhe-
tünk el eredményt

A Tiszai PET Kupa csapata 9 
éve tisztítja az árteret. A Mosolygó 
Zsák program célja az volt, hogy 
a korábban kitisztított felső-tiszai 
szakaszok után a helyi közösségek 
bevonásával horgászok, vízitúrá-
zók és természetjárók vegyék ki a 
részüket a munkából. A program a 
szelektív gyűjtésre alkalmas zsá-
kok mellett gondoskodott a szak-
mai-biztonsági ismeretek átadá-
sáról, a hulladék szelektálásáról, 

kezeléséről és elszállításáról. Az 
esemény zárásaként a begyűjtött 
hulladék további sorsát mutatja be 
a MüMü a tavalyi évben megtisztí-
tott területeken. A gyerekek a meg-
felelő műanyag frakciót ledarálva 
mindennapi használati tárgyakat, 
például vonalzót, tollat, karabinert 
készíthetnek az egykor volt ártéri 
hulladékból. A MüMü Tiszada-
dáról indulva több településre is 
ellátogatott.

GYERMEKNAPI
horgászversenyek

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának felhívására az aláb-
bi egyesületek terveznek gyermek horgászversenyeket:

További információkat keress a Villantó 
Magazin és az egyesületek oldalain. 
www.villantomagazin.com

Horgászegyesület 
neve

IDEJE HELYE ÉRDEKLŐDNI

Beregi Tiszahát HE 2021.09.03 Laposhad Csaronda 06 20 554 4267
Felső-Tiszai Vasutas HE 2021.08.07 Mezőladány, Pásku 06 30 402 8844
Székelyi Víztározó HE 2021.08.20 Székely – Őzetanya 06 20 933 8308

Haltelepítés
Július 15-én 200 kg ponty érkezett a Máriapócsi horgásztavakba Kölcsei horgászok a falu határában
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Nyolc, háromfős csapat 
részvételével került meg-

rendezésre az első Megyei 
Feeder Csapatbajnokság az 
Apagyi kenderáztató hor-
gásztavon. 

Sorsolás után a csapatok elfog-
lalták rajthelyüket és felkészültek 
a nagy megmérettetésre. Az első 
órában nehezen indult meg a halak 
kapó kedve, de az idő múlásával 
egyre több halat zsákmányoltak a 
versenyzők. A fogások szektorként 
változóak voltak, zömében kárász-
ból és keszegből került bőven a 
haltartóba, bár volt, aki tokhalból 
zsákmányolt többet és ezzel igen-
csak átformálta a helyezéseket.

Az elmúlt évekhez képest a 
pontyfogások messze elmaradtak, 
egy-két darabtól eltekintve. Az idő-
járás sem igazán volt barátságos, 
az időnként meginduló eső nehezí-
tette a horgászatot.

Ennek ellenéra a jó hangu-
latban hamar eltelt az öt óra, és 
már következett is a mérlegelés. 

A versenyzők szektorról szektorra 
követtek, figyelték a mért tömege-
ket és találgatták csapataik helye-
zését. A végére tó sem hazudtolta 
meg a halbőségét, hisz 18-20 kg-os 
fogások is mérlegelésre kerültek.

Az első három csapat tagjai 
részére érmeket és kupákat adtunk 
át az aznapi teljesítményükért.
Eredmények:
1,  Bajnokok II., 7 pont,  39125 g  

(Kovács József, Vadon Dániel, Vadon 
Roland)

2,  Profess Team, 8 pont,  32245 g  
(Károly Attila, Papp Dániel, Sveda 
Tamás)

3,  „Fa..a” Fiuk, 11 pont,  32920 g  
(Bartha András, Sebők Zsolt, Bakó 
Tibor)

4,  Bajnokok I., 13 pont,  24150 g  
(Papp Ádám, Vadon Ferenc, Matéz 
Roland)

5,  Útépítők  Team, 14 pont,  25595 g  
(Németh Béla, Juhász István, Nyitrai 
Csaba)

6,  Albi-Csali Team, 15 pont,  24480 g  
(Katona Sándor, Varga Albert, 
Magoss Tibor)

7,  Későn Érkezők  BKK Team,  
19 pont,  14885 g  
(Biró László, Kardos József, Kecskés 
Attiala)

8,  Namény Team, 21 pont,  12860 g  
(Jakab László, Mile Pál, Simon 
Dániel)

Szilágyi Imre

Csapatban is összemérték tudásukat a féderesek
kg (ebből ponty: 19.294 kg, amur: 
7.177 kg, csuka: 1.567 kg, fogas 
süllő: 3.338 kg, harcsa: 9.418 kg, 
balin: 1.685 kg, ezüst kárász: 537 
kg, keszegfélék: 6.381 kg, márna: 
965 kg, menyhal: 108 kg, egyéb 
őshonos: 428 kg, egyéb idegenho-
nos: 3.706 kg, kis mennyiségben 
törpeharcsa, busa, garda, kősüllő, 
sügér)

Annyit fűznék ehhez, hogy ennyi 
rengeteg telepítés mellett a Tiszán 
gyengének tartom a 19 ezer kg-os 
pontyfogást, a közel 80 ezer kg III 
nyaras ponty betelepítéséből.
Tiszadobi holtágon az összfogás: 

3.782 kg 
Császárszállás összfogás:  

7.573 kg

Aktualitások:
A jövő héten lesz Miskolcon a 

rendvédelmi képzés, ami két ütem-
ben valósul meg. Július 6-7-én 
alapképzés lesz, a későbbiek során 
pedig kiegészítő képzésre kerül sor. 
Ennek pontos ideje még nem ismert 
(kb. szeptemberre datálódhat). Akit 
érint, még jelentkezhet. Tudjuk, 
hogy a halőrök kiegészítő képzé-
sét 5 évente meg kell újítani, fel 
kell frissíteni. Kérem, ellenőrizzék, 
hogy nem telt-e el az 5 év/

A hetekben zárult a MOHOSZ 
közbeszerzési eszközpályázata. 
Ennek köszönhetően a megpályá-
zott eszközöket át lehetett venni 
Tiszafüreden. Több egyesület is 

élt ezzel a lehetőséggel, aminek én 
nagyon örülök és a továbbiakban 
is csak bíztatni tudom az egyesület 
vezetőit, hiszen 50 vagy akár 70%-
os áron is megkaphatjuk a vízpart 
rendezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges technikai eszközöket.

A MOHOSZ másik nagyszabású 
országos projektje a halászati őrök 
egyenruhájának közbeszerzésen 
keresztüli biztosítása. A vízkeze-
lő egyesületek is élhettek ezzel a 
lehetőséggel. Igaz, egy kicsit sok-
ba kerül, ahol nem főállású mun-
kavállalót bíznak meg, de cserébe 
nagyon jó minőségű ruhát biztosíta-
nak majd. A főállású munkavállalók 
részére díjmentes lesz. Több egye-
sület is élt ezzel a támogatással is, 

ami egy három éves kihordású mun-
karuha-egyenruha projekt. A nyári 
ruhákat, cipőket már megkapták, 
az érintettek, köztük szövetségünk 
is. Az egységes megjelenés sokat 
számít.

Ezt követően számokban is rész-
letesen ismertette a szövetség 2020 
évi eredményét, továbbá a 2021 évi 
költségvetést, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

A napirendi pontok megtárgya-
lása után, a küldöttközgyűlés ünne-
pélyes keretek között, munkájuk 
elismeréseként „Horgászsportért” 
kitüntetést adományozott két fő 
részére, majd Virág Imre elnök zár-
szavával és jókívánságaival fejezte 
be munkáját. 

Egy agyalós verseny tör-
ténete! – Vásárosnamény 

környékén.
(Sz.-Sz.-B. megyei Feeder Baj-

nokság – Vásárosnamény, Keskeny 
Holt-Tisza)

Május 16-án rendezte a Megyei 
Szövetség a fent említett versenyt. 
Tudtuk, hogy itt a halfauna első-
sorban törpeharcsából, keszegből 
és küszből áll, egy-egy beugró 
ponty és kárász mellett. Az előző 
napi edzésnapon nekem a törpé-
zés tűnt a legstabilabbnak, ugyanis 
keszegezés közben hamar ellepték 
az embert a küszök.

A törpézés miatt édes keve-
rékkel készültem, de figyeltem, 
hogy azért mindenre is jó legyen. 

Ezért 2 kg Profess Competition 
Dévért kevertem össze egy csomag 
Profess Turbo Dévérrel, így egy 
sötétebb, viszonylag aprószemcsés 
keveréket kaptam, amiben voltak 
darabosabb szemcsék is. Sok élő-
vel is készültem, szúnyoggal is, 
de azt most nem kevertem földbe, 
hanem csak kicsit felporoztam.

A sorsoláskor az egyik szélső 
szektorba kerültem, közel a pálya 
széléhez. Nagyon messze volt 
tőlem egy karó, ide is dobtam 
néhányat az etetési időmet végét 
is kihasználva. A két fő távom 
viszont inkább a 13,5 és a 27 méter 
lett. Az első 10 percben már volt 
négy törpém, de igencsak csaló-
dást keltő méretben, kisujjnyiak 
voltak, az előző napi 5-8 dkg-osok-
kal szemben. Úgy döntöttem, hogy 
legyen bármilyen rizikós, elkezdek 
dévérezni. Szóval elkezdtem földet 
rakni zárt kosárba, és úgy hor-
gásztam. Jött is pár keszeg, majd 
törpe, de aztán ellepett a küsz. 
Ekkor váltottam 13,5 méterre. Itt 
gyakorlatilag eljátszottam ugyan-
ezt, amíg el nem kezdett zavarni 
a küsz. Ezután vissza 27 méterre. 
És kezdtem előlről. Amikor visz-
szatérésnél még ott volt a küsz, 
akkor nehezítettem horgon és a 
csalin. Ezzel a taktikával sikerült 
viszonylag nagy számú keszeget 

fogni (kb. 20 db-ot). Sajnos, ezek-
nek az átlaga sem volt túl nagy, de 
még mindig jobban megérte rájuk 
horgászni. A törpék végig lassan 
jöttek, és nagyon aprók voltak.

Végülis, ezzel a taktikával sike-
rült a szektor 2. helyezést elérni 
közel 3.200 grammal. Vadon Dani 
2 ponttyal, közel egy 1 kg-ot vert 
rám. De örültem így is, hiszen 
csapattársaimmal, Sveda Tamás-
sal és Károly Attilával együtt a 
díjazottak között voltunk. Emellett 
működött a kitalált taktikám is, 
de azért még lehetett volna rajta 
csiszolni egy kicsit. Érdekes, hogy 
mindhárman mást-mást csináltunk, 
de sikeresen. Gratulálok nekik a 
szektorgyőzelemhez!

Papp Dániel Horgász Blogja 

Küszök és törpék szorításában Székelyi 
nagy 

fogások

Székely Őzetanya Horgásztó 
Oláh János 23-as horgász-

hely 30,975 kg

Székely Őzetanya Horgásztó 
Simon Máté 7-es horgászhely 

27,075 kg

A küldöttközgyűlésen Fesztóry 
Sándor tájékoztatását követően 
Szűcs Sándor, a Felügyelő Bizott-
ság elnöke ismertette a bizottság 
véleményét. A hozzászólások kere-
tében Biri Imre, az Ifjúság-Oktatás 

Szakbizottság elnöke kiemelte a 
gyerekek bevonását a horgászat-
ba, egyben köszönetét fejezte ki a 
MOHOSZ-nak a kapott pályázati 
támogatásokért.

Befejezésként – a már szintén 

hagyományos – elismerések átadá-
sa következett. 

A megye horgászmozgalma 
és horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkájukért 
a július 3-án a megyei küldött-

közgyűlésen, ünnepélyes keretek 
között két fő kitüntetésére is sor 
került, melyet Virág Imre elnök és 
Fesztóry Sándor ügyvezető igazga-
tó adott át, elismerésüket és jókí-
vánságukat kifejezve.

„Horgászsportért” kitüntetés

„Horgászsportért” kitüntetést kapott: Mandula Károly, a Szövetség 
Felügyelő Bizottságának tagja, amely posztot közel 20 éve látja el. A 
Felügyelő bizottság tagjaként tanácsaival, szakmai tapasztalataival segíti 
a Szövetség munkáját. A Császárszállás Horgász Egyesület tagja. Szabad-
idejét szívesen tölti baráti körben a vízparton horgászattal, elsősorban a 
Tisza folyó tokaji szakaszán. 

„Horgászsportért” kitüntetésben részesült: Kovács Klára, a Szövet-
ség könyvelője, aki ezen túlmenően, minden más munkában is szívesen 
részt vesz az irodában, időt és energiát nem kímélve. Az egyesületek is 
számíthatnak rá, a pénzügyi, számviteli, adózási útvesztőkben való eliga-
zodásban. A munka mellett a családban is helyt áll, kikapcsolódásként szí-
vesen olvas, kirándul a barátokkal, az egészséges életmód elkötelezettje.

Jelentősen nőtt a horgászat 
népszerűsége Magyaror-

szágon: már több mint 700 
ezer ember, a teljes lakosság 
több mint hét százaléka ren-
delkezik horgászengedély-
lyel, számuk négy év alatt 
megduplázódott – közölte az 
Agroinform.hu.

A portál kutatása szerint a horgá-
szok 41 százaléka legalább heti egy 
alkalommal eljár horgászni, további 
37 százalék legalább havi gyako-
risággal teszi ezt. Noha túlnyomó-
részt továbbra is férfiak időtöltésé-
nek számít, már több tízezernyi nő 
is hódol ennek a sportnak.

A horgászközösség dinami-
kus bővülése fiatalodást is hozott: 

a válaszadók 27 százaléka 18-40 
közötti, 43 százaléka a 41-60 éves 
korosztályból került ki.

A Magyar Országos Horgászszö-
vetség (MOHOSZ) közel 80 ezer 
gyermek- és fiatalkorú horgászt 
tart nyilván. A magyar horgászok 
mintegy 2200 nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen hódolhat-
nak szenvedélyüknek, ezek döntő 
többsége a MOHOSZ rendszerébe 
tartozik. A szövetség szervezetéhez 
jelenleg mintegy 1200 horgász-
egyesület tartozik. A felmérésben 
részt vevők többsége, 67 százaléka 
a járvány kitörése óta is ugyanolyan 
gyakorisággal horgászott, 12 száza-
lékuk más program híján még gyak-
rabban is kijárt a vízpartra. A víz-
part általában természetes tavakat 

és folyóvizeket jelent, ugyanakkor 
a válaszadók 32 százaléka jelezte, 
hogy több-kevesebb rendszeresség-
gel erre a célra létesített, napijegyes 
horgásztavakat látogat.

A túlnyomó többség, 62 százalék 
elsősorban pontyra megy, de gyako-
ri célpontot jelentenek a keszegfélék 
(13 százalék), a süllő (7 százalék), a 
csuka és a harcsa (4-4 százalék), 
valamint az amur (3 százalék) is.

Magyarországon bő két évtizede 
jelent meg a sporthorgászatnak az 
a formája, melynek követői a halat 
nem viszik haza, hanem visszaen-
gedik a vízbe. A felmérés szerint 
a horgászok 18 százaléka sosem 
tartja meg a halat, miközben 29 
százalékuk az engedélyezett halakat 
legtöbbször hazaviszi. További 53 

százalékuk esetenként dönt a kifo-
gott hal sorsáról. Azok közül, akik 
hazaviszik a halat, 60 százaléknyian 
csak kisebb mennyiséget, évente 
legfeljebb 20 kilogramm halat visz-
nek el. A horgászatban a válaszadók 
75 százaléka a kikapcsolódást kere-
si, 16 százalék tekint rá elsősorban 
halforrásként. Öt százalék verseny-
szerűen űzi ezt a tevékenységet, 
további 4 százalék számára pedig 
ez elsősorban társasági esemény. 
Ennek megfelelően a hely kivá-
lasztásának elsődleges szempontja 
58 százalékban a kellemes, ren-
dezett és nyugodt környezet, 27 
százalékban a megfelelően gazdag 
halállomány, 15 százalékban pedig 
az adott területre szóló horgászjegy 
ára – közölték.

Négy év alatt megduplázódott a horgászok száma
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Szokásos éves rendes kül-
döttközgyűlését tartotta 

2021. július 3-án a megyei 
horgász szövetség, Nyíregy-
házán, a Stella Rose Étterem-
ben, 33 fő küldött és 5 vendég 
jelenlétével. 

A küldöttközgyűlés fő feladata 
volt a 2020. évi beszámoló elfo-
gadása, melynek alapjául egy írá-
sos anyagot a meghívóval minden 
egyesület küldöttje megkapott. Ezt 
az írásos anyagot egészítette ki az 
ügyvezető igazgató, Fesztóry Sán-
dor, többek között az alábbiakkal:

Köszöntő szavai után elmondta, 
hogy:

a 2020-as év zökkenőmentesen 
beindult, még megtarthattuk az 
egyesületek részére a szokásos év 
eleji konzultációt, kiosztásra kerül-
hettek a 2020-as nyomtatványok is, 
aztán olyan dologgal kellett szembe-
sülnünk, amire rémálmunkban sem 
gondoltunk. A 2020. március 15, azt 
hiszem, mindannyiónkban örökre 
nyomot hagyott. Magyarországot is 
elérte a koronavírus-járvány. Gya-
korlatilag leállt az ország. A járvány 
okozta nehezített körülményekben 
is megpróbáltuk feladatainkat mara-
déktalanul ellátni. Bevezettük mi 
is a home office munkavégzést, a 
munkavállalók egészségének meg-
óvása érdekében. A járvány elején 
csak heti egy napot jelöltünk ki ügy-
félfogadásra közel két hónapig, és a 
halőr kollegák is kevesebb óraszám-
ban dolgoztak. A nyári hónapokban 
újra rendesen dolgozhattunk, majd 
jött a második-harmadik hullám, 
amikor bevezettük az irodában a 
váltott műszakot. Heti váltásban, de 
mindennap dolgoztak a kolleganők, 
az iroda zavartalanul működött. 
A halőr kollegák is szolgálatban 
voltak, mert a vizeinket továbbra 
is őrizni kellett. A dolgozók szá-
mára biztosítva voltak és jelenleg 
is vannak a védőeszközök (maszk, 
kesztyű, védőfelszerelések, fertőt-
lenítők, stb).

A horgászat engedélyezve volt, 
bizonyos keretek között. Az aktuális 
helyzetről mindig tájékoztatást kap-
tunk a MOHOSZ-tól, amit továbbí-
tottunk az egyesületek felé.

Az idén május 1-től pedig már 
visszaálltunk a normál üzemmódba. 
Reméljük, hogy nem lesz negyedik 
hullám, és visszatérhetünk a meg-
szokott kerékvágásba. 

Ha a 2020-as évről kell számot 
adnunk, biztos, hogy a legjelen-
tősebb feladat a lejárt Halgaz-
dálkodási Tervek megújítása volt, 

ugyanis 2020-ban legtöbb vízterü-
letünkön lejártak a Halgazdálko-
dási Tervek,  

A MOHOSZ a munkánkat segí-
tendő rendelkezésünkre bocsátotta 
a Halgazdálkodási Terv mintáját. 
Ennek alapján el is készítettük újabb 
5 évre, 2025. december 31-ig szóló 
Halgazdálkodási Terveinket, melye-
ket már el is fogadott a beadotthoz 
képest kisebb módosításokkal a kor-
mányhivatal. 

A halgazdálkodási tervek mel-
lékletét képező helyi horgászrendet 
minden vízterületünkön kiegészí-
tettük egy ún. szankciós táblázattal, 
melyben a horgászattal/halászattal 
kapcsolatos jogsértések esetén eset-
legesen alkalmazandó, a területi 
engedélyek kiadásához kapcsolódó 
szankciók vannak csokorba szedve. 
Egy jogszabály módosítás szerint 
akár 5 évre is el lehet tiltani a 
területi jegy váltásától a horgász-
rendet megszegőt, a cselekmény 
súlyától függően. Egyébként ezt a 
MOHOSZ Országos Horgászrend-
jéből vettük át, aminek a kidolgozá-
sában én is részt vehettem. A tiszai 
horgászrendben változás még, hogy 
egész évben engedélyezett lett a 
szonár használata. 

2020. augusztus 1-jével lejárt 
a Mátyusi Rózsás holtágra és a 
Halásztanyai XXI. sz. csatorná-
ra szóló haszonbérleti szerződé-
sünk. Ezek sorsa nemrégiben dőlt 
el. A Mátyusi Rózsás holtágnak 
új hasznosítója lett. A mándoki 
HO HO Horgász Egyesület kap-
ta alhaszonbérbe a MOHOSZ-tól, 
Szövetségünk támogatásával. A 
Halásztanyai csatornát pedig újra 
Szövetségünk hasznosíthatja, 2021 
májusától. A tiszai jegyen is újra 
szerepeltetjük, de külön az ún. Alsó-
Tiszai csatornák elnevezésű jegyün-
kön is ismét feltüntettük. 

A 2020-as év másik nagyon 
jelentős eseménye, nyugodtan 
nevezhetjük történelminek is 
az intervenciós telepítés volt, a 

magyar haltermelők megsegítése 
érdekében. 

A telepítések 2020. április 23-tól 
május 12-ig zajlottak. Országosan 
145 horgász szervezet, 324 vízterü-
letébe, 800 millió forint összegben, 
mintegy 1.200 tonna háromnya-
ras ponty telepítése valósult meg. 
Megyénkben több egyesület is, akik 
állami vízen gazdálkodnak részesül-
tek ebből a telepítésből.

Szövetségünk vizeibe 82.719 kg 
ponty került, közel 60 millió forint 
értékében. Ha hozzáadjuk a saját 
telepítéseinket is, így 2020-ban több 
mint 100 millió forintos halasításról 
számolhatunk be a kezelésünkben 
lévő vizeket illetően.

Ehhez a több mint 100 milli-
ós telepítéshez hozzájárult még a 
MOHOSZ halasítási pályázata is, 
aminek köszönhetően, üzemterven 
felüli többlet telepítést is végezhet-
tünk, 2 millió Ft támogatás biztosí-
tásával, 3 millió Ft összegű önerő 
mellett. 

Szintén a MOHOSZ pályázata 
volt a nagytestű kárókatona gyérí-
tésére szolgáló lőszer támogatás, 
melyen 92.400 Ft-ot számolhattunk 
el. Már több éve gyérítjük a kormo-
ránokat, 2020-ban 60 db-ot sikerült 
kilőnünk, Vásárosnamény, Tokaj, 
Balsa, Ibrány térségében. 

A Császárszállási víztározón a 
törpeharcsa túlzott elszaporodása 
ellen küzdünk, szintén szelektív 
halászattal, törpeharcsa csapdák 
alkalmazásával. 2020-ban 1.180 
kg-tól szabadítottuk meg a tározót, 
a horgászok örömére. Ebből 250 
kg-nak sikerült piacot is találnunk, 
így a halnak gazdasági jelentősége 
is lett.

A Tiszáéhoz hasonlóan ettől az 
évtől a Császárszállási új Halgaz-
dálkodási Terv és a helyi Horgász-
rend előírásai alapján a busa és a 
törpeharcsa fajok mennyiségi korlát 
nélkül elvihetőek. 

A Császárszállás Horgász Egye-
sület 2020-ban is 1 millió forinttal 

támogatta a víztározó halasítását, 
továbbá 673 ezer forintot felaján-
lott a víztározó nyúlgát felé vezető 
útjának rendbe tételére, hogy azon a 
gépjárművel való közlekedés meg-
oldható legyen. Ez akár követendő 
példa lehet azon egyesületek számá-
ra, akik valamilyen módon kapcso-
latban állnak egy-egy vízterülettel. 
Az egyesületi tagdíjjal ebben a for-
mában is lehet gazdálkodni.

2020 további jelentős eseménye 
volt még az év vége felé elin-
dult online oktatás, a MOHOSZ 
szervezésében. Készülve a 2021-es 
online területi jegyek HORINFO 
rendszerbe való feltöltésére, kiadá-
sára, továbbá a szintén online vizs-
gáztatás elsajátítására. 

Az oktatásokon részt vett min-
den egyesület 1-1 képviselője, sehol 
nem szűnt meg forgalmazás az 
online tér bevezetése miatt. Illet-
ve 1-2 kisebb presszó, ahol csak 
napijegyet árultak, mondta vissza a 
jegyértékesítést. 

Az online horgászvizsgáztatás 
is beindult. A vizsgázók számában 
visszaesés tapasztalható, úgy látom, 
félnek a horgászok, ettől az újfaj-
ta vizsgázási módtól. Pedig otthon 
annyit gyakorolhatnak, amennyit 
csak az idejük enged. Egyébként 
nem egyszerűek a kérdések sem, 
több sikertelen vizsga is született 
már, (19 db) amire a papíros teszt 
alatt nem nagyon volt példa. Ennek 
ellenére eddig több mint 700 fő tett 
sikeres vizsgát. 

TAGLÉTSZÁM, FOGÁS,  
HALGAZDÁLKODÁS 

A megyei horgászlétszám 2020-
ban minden korosztályban növeke-
dett, összességében 2.886 fővel.  

2020-ban 62 horgászegyesület 
működött. 

A 2020. évi taglétszámunk: 
23.594 fő felnőtt, 1.184 fő kedvez-
ményes, és 3.057 fő gyerekből áll, 
összesen: 27.835 fő. Ez 2.886 fővel 
több a 2019. évitől. 

Fogási eredmények a 2020-as 
évben: 

A HORINFO programból már 
minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. A szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, közérdeklődésre számot 
tartó adatot megosztanék:

Tisza folyón az alábbi fogási 
adatok születtek:  

Összfogás a Tiszán és mellékvi-
zein, valamint holtágain: 55.885 

A folyamatos szabályozás nagy figyelmet kívánt 
(Fesztóry Sándornak, a szövetség ügyvezető igazgatójának beszámolója, kiegészítése a küldöttközgyűlésen)

Folytatás a következő oldalon

A jég elolvadt, a levegő 
melegszik, a talaj menti 

fagyok megszűntek, állóvi-
zeink hőfoka elérte az opti-
mális hőmérsékletet. Gon-
doltam, ideje elindulni az év 
első horgászatára. 

A hosszú hideg téli napok alatt 
sokat morfondíroztam, hogyan is 
kezdjek neki, miként tervezzem 
meg a szezon kezdetét. Így esett 
választásom a Nyíregyházától 50 
km-re található Tiszadobi holtágra. 
(1. kép) Kimondottan nehéz pályá-
ra számítottam az első 24 órás 
túrán, de sikeresnek mondhatom. 
Kezdetben az időjárás nem volt túl 
kegyes hozzám 1016 hPa légnyo-
más északkeleti gyenge szél, 15 C 
fokos átlaghőmérséklet fogadott. 
A víz hőfoka éppen csak elérte a 
13 C-ot. Nappali órákban napos 
helyenként borult idő tarkította a 
napomat.

Kezdjünk is neki. Helyfogla-
lást, tábor felállítását követően az 
etetésre szánt alapanyagok össze-
keverésével foglalatoskodtam. A 
holtág jobb és bal oldalára tervez-
tem a meghorgászandó helyeket a 
gáttól számított 70-80 m-re. A bal 
oldal szinte a nap folyamán hűvös 
árnyékban állt a part menti fáknak 

köszönhetően. A jobb oldali nádfal 
a nap sugaraiban fürdőzött. 

Számításaim szerint a bal ete-
tésem 4 m a jobb mindössze 2 
m vízmennyiségben helyezked-
tek el. Csalogató anyagom spomb 
segítségével juttattam a helyek-
re. A felkínált anyag főképp főt 
kukoricából, búzából, apró mag-
vakból, csemegekukoricából, tig-
rismogyoróból, 2 mm Haldorádó 
micro peletből édes ananász ízben 
és Haldorádó Big Feed C21 fele-
zet eper & ananász bojliból állt 
össze. Keveréket Haldorádó Carp 
ananászos syruppal öntöztem meg 

ezáltal még attraktívabbá vált a 
keverék. A túrám során a legtöbb 
halat adó végszerelék egy Korda-
Spiner Krank 6-os Ronney rigen 
alapult, amit 15 cm hosszú 22 mm 
vastagságú fluorocarbon előkén 
16 mm Haldoradó édes ananász 
pop upp bojlit kínáltam fel, amit ki 
egészítettem pva-ba töltött pelet és 
őrölt bojlival, amit az etetésemkor is 
használtam. Persze, nem maradha-
tott el a Korda Goo sem amit a pva 
ra csepegtettem ananászos ízben. 
(2. kép)

Az első jelentkező nem sokat 
váratott magára, etetéstől számított 

2 órán belül a jobb oldali pálcán 
füstölős kapással megszólalt a jel-
zőm egy 6,11 kg körüli háborítat-
lan pazar pikkelyes volt a rajtaütő.  
(3. kép) (4. kép)

A bal oldali mélyebb vízbe 2 
szem Haldoradó Big Fish ízesíté-
sű tigrismogyorót Korda parafával 
kikönnyítve Korda 6-os horoggal, 
amit 15 cm SBS bevonatos 20 
lb előkezsinóron kínáltam fel. A 
nappali órákban nem bizonyult 
sikeresnek, mert a jobb naposabb 
oldalon több hal tartózkodott, de 
éjszaka mondhatni a jég megtört és 
egy termetesebb példányt sikerült 
szákolnom a mélyebb vízmennyi-
ségből. (5. kép)

Összegezném a túrám. 
Ismét a Haldoradó csalijai 

nem hagytak cserben az édesebb 
ízvilágú csalogató anyagok bevál-
tak a vad vízi pontyok se tudtak 
ellenállni a jól felkínált pop upp 
csalinak. Összesen 4 db pontyot 
sikerült horogvégre csalnom, a leg-
nagyobb egy 6,11 kg töves volt. 
Igaz, még a víz hőfoka nem telje-
sen optimális, de a rafinált mód-
szernek köszönhetően jól sikerült 
az első kora tavaszi horgászatom. 

Vaskó Arnold 

Tiszadobi kaland

A horgásszá válás első lépé-
sei, hogyan tud horgász-

engedélyt váltani 2021-ben?

1. Regisztráció: Annak, aki 
Magyarországon horgászni szeret-
ne, regisztrálnia kell a HORINFO 
rendszerben, legyen magyar vagy 
külföldi állampolgár. Ezt online 
a https://horgaszjegy.hu honlapon 
vagy személyesen a forgalmazói 
pontok egyikén tudja megtenni. 
A sikeres regisztráció után csak 
annak nem kell horgászkártyát is 
igényelnie, aki az adott naptári év 
december 31-ig nem tölti be a 15. 
életévét, külföldi állampolgár vagy 
a 90 napig érvényes turista állami 

horgászjeggyel szeretne horgászni. 
A horgászkártya igénylésének díja 
2200 Ft.

INFO: A 2020-ban érvényes 
okmányokkal rendelkezőknek: A 
tavalyi fogási naplót hiánytalanul 
összesítve (horgászattal töltött 
napok száma és kifogott halak víz-
területenként és fajonként történő 
összesítése) legkésőbb 2021. feb-
ruár 28. napjáig kellett leadni, vagy 
ajánlott postai küldeményként fel-
adni a forgalmazónak. Amennyi-
ben a horgász összesítés nélkül, 
nem vagy nem időben adja le a 
fogási naplóját, a 2021-es évben 
állami horgászjegy és fogási naplót 
csak emelt áron válthat. 

2. Horgászvizsga: A követke-
ző lépés a sikeres állami horgász-
vizsga megszerzése. A horgász-
vizsgákat a MOHOSZ 25 területi 
tagszövetsége által kijelölt vizsga-
bizottságok szervezik, amelyekre 
szintén a HORINFO rendszerben 
lehet jelentkezni. Az állami hor-
gászvizsga ingyenes. A horgász-
vizsgára már 10 éves kortól lehet 
jelentkezni, de minden horgásznak 
vizsgáznia kell legkésőbb abban az 
évben, amelyikben a 15. életévét 
betölti (a gyermekhorgászoknak 
eddig nem kötelező). A külföldi 
állampolgároknak nem kell vizsgát 
tenniük, de igazolniuk kell, hogy 
ezt más országban már megtették.

INFO: A https://horgaszjegy.
hu-ra történő belépés: A regiszt-
rációval rendelkező horgászok a 
regisztráció során megadott vagy 
kapott felhasználónévvel és jelszó-
val tudnak belépni saját profiljuk-
ba. Amennyiben nem tud belépni 
a rendszerbe, mert nem emlékszik 
a felhasználónevére és/vagy jel-
szavára, forduljon a rendszer saját 
ügyfélszolgálatához: E-mail-cím: 
ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu 
Telefonszám: + 36 59 324 432 
(munkanapokon 8:00-16:30-ig).

3. Egyesületi tagság: A harma-
dik lépésként a horgásznak hor-
gászegyesületi tagságot kell léte-
sítenie (ez nem vonatkozik a gyer-

A horgásszá válás első lépései

3.

1. 4.

2. 5.

Villantó_2021_07.indd   3 2021. 07. 26.   10:03:16



11
2021. július

Villantó2
2021. július

Villantó

MAGAZINVillantó IMPRESSZUM

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö vet sé gé nek 
megbízásából kiadja a Fego Plusz Bt. Szerkeszti: a szer kesz tő bi zottság.  

Felelős kiadó: Virág Imre és Fesztóry Sándor. Szerkesztőség címe:  
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. Telefon: (42)411-372.  

Információ: www.villantomagazin.com  
E-mail: villantomagazin@gmail.com 

Nyomás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN 1785-8607

Elment egy barátunk, kollé-
gánk, akinek az életét a mun-
kája mellett a horgászat töltötte 
ki. Orosz Sándor, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Közhasz-
nú Szövetsége elnökségi tagja 
volt 2008-tól 2017-ig. Emellett 
2009-2018 között a Császár-
szállás Horgász Egyesület titká-
ri feladatait is ellátta. Sőt, több 
évig a nagyhalászi Rétközi Hor-
gász Egyesület elnöki tisztségét 
is betöltötte. Horgászközösségi 

munkája példaértékűnek tekint-
hető. Tevékenységét a Megyei 
Horgász Szövetség 2015-ben a 
Horgászsportért Érdeméremmel 
jutalmazta. Közösségi munkái 
mellett gyakran találkozhat-
tunk vele a vízpartokon, hiszen 
nagyon szerette a horgászsportot, 
a természetet és nem utolsósor-
ban az embereket. 

Hosszú betegség után, 75 éve-
sen hagyott itt bennünket. Emlé-
két megőrizzük!

Elnökség

Hivatásának tekintette 
a horgászok segítését

MELLÉKLET

A HORINFO program 
használatáról

Telepítések az elmúlt 
hónapokban

Fiatalabb horgásztársaink 
biztosan örülnek, és már 

gyakorlatiasan használják a 
megújult felületet. Sok hor-
gásznak viszont gondot okoz 
már a belépés is. A hálózat 
csapdájában való eligazodás-
ban szeretnénk most egy kis 
segítséget nyújtani. 

Azért is érezzük ennek szükségét, 
mert ettől az évtől már a horgász-
vizsga is csak ezen a felületen tehe-
tő le, és a területi jegyek többsége is 
itt vásárolható meg. Ezért mostantól 
már szinte kikerülhetetlen a hasz-
nálata. 

Első lépésként a https://
horgaszjegy.hu oldalt felkeresve a 
„Bejelentkezem” gombra kattin-
tunk. Ekkor egy Belépés ablak fog 
felugrani, ahová be kell írnunk a fel-
használónevünket és a jelszót. A fel-
használónevet a regisztráció során a 
gép generálta, és ezt az akkor kapott 
regisztrációs lapon találhatjuk meg. 
Ez a nevünk csupa kisbetűvel, egy-
be írva, ékezet nélkül és utána egy 
négyjegyű szám. Pl: Kiss Péter 
Ádám 4521, „kisspeteradam4521” 
Jelszó: akik korábban regisztráltak 
az adóazonosítójelük, akik nemré-
giben az előző példánál maradva, 
jelszó: Kiss1966 (születési év). 
Akik nem regisztrációs ponton, 
hanem odahaza regisztráltak, az ő 
felhasználónevük az e-mailcímük, 
jelszavuk pedig az, amit a regiszt-
ráció során megadtak. Ha mindezek 
után sem boldogulnak a belépéssel, 
akkor a MOHOSZ Ügyfélszolgála-
tának munkatársaitól, a 0659/324-
432-es telefonszámon hétfőtől 
péntekig 8-16,30 óráig kérhetnek 
segítséget.

Ha sikerült belépnünk, és még 
nem rendelkezünk horgászvizsgá-
val, a jelentkezésünket itt tehet-
jük meg. A HORINFO rendszerben 
kiválaszthatjuk a számunkra ideális 
helyszínt és időpontot. A vizsga tan-
anyaga és a gyakorló tesztkérdé-
sek is itt érhetőek el. A felületen 
annyit gyakorolhatunk, amennyit 
csak az időnk enged, és így telje-
sen felkészülve jelenhetünk meg a 

vizsgahelyszínén. A horgászvizsga 
díjmentes. 10 éves kortól már lehet 
vizsgázni, a 15. életév betöltésének 
évétől pedig már kötelező, ha enge-
délyt szeretnénk váltani. 

2021-ben a HORINFO program 
fejlesztésének újabb fontos lépése 
volt az elektronikus területi jegy 
vásárlás lehetőségének bevezetése 
is. Ha otthonról, online szeretnénk 
területi jegyet (éves/napi) vásárolni, 
mindenekelőtt bankkártyával kell 
rendelkeznünk. Továbbá nagyon 
fontos!, ha még nem volt internetes 
vásárlásunk soha, akkor a bankunk-
nál be kell állíttatni egy internetes 
vásárlási kódot. (Ezt is megtehetjük 
saját magunk is otthonról, belép-
ve az internetbank fiókunkba). Ha 
mindezek rendelkezésünkre állnak 
indulhat a területijegy vásárlás. A 
„Jegyek és Fogási naplók” menü-
pontra kattintás után kiválasztjuk a 
„Területijegy vásárlás” gombot. Ezt 
követően választhatunk vízterüle-
tet, melyek több oldalon keresztül 
vannak felsorolva, akár fotókkal 
is illusztrálva. A kívánt horgászvíz 
kiválasztása után a „Jegyvásárlás” 
gombra kattintunk és a kért kár-
tyaadatainkat megadjuk. Ezzel bir-
tokunkba is került a kívánt jegy. 
Fontos, hogy a jegy érvényessége 
nem a vásárlás időpontjától, hanem 
legkorábban a váltástól számított 
30. perctől lesz érvényes.

Elektronikus jegy az egyesü-
leteknél és a horgászboltokban is 
kiváltható, ha valaki jobban sze-
reti a személyes ügyintézést. Ez 
az ún. offline jegyvásárlás. Ők is 
a HORINFO rendszeren keresztül 
fogják részünkre kiadni. Ezen az 
oldalon állva, a jegykiadóknak is 
meg kellett mindezt tanulniuk, de 
ők is rugalmasan elsajátították a 
tudnivalókat. 

Reméljük, hogy egyre többen 
megbarátkoznak, megszeretik ezt a 
felületet és a jövőben már könnye-
dén vásárolnak otthonról. 

Jó egészséget kívánunk mind-
ezekhez és sok szép horgászélményt 
és kellemes kikapcsolódást a víz-
partokon, 2021 nyarán is. 

Megyei Horgász Szövetség

Kedves Horgásztársak! 
Örömmel értesítjük Önö-

ket, hogy a Szövetségünk 
kezelésében lévő vízterüle-
tekbe jelentős mennyiségű 
hal telepítését végeztük el.

Április 27-én horogérett ponty tele-
pítésére került sor a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 1 000 kg háromnyaras ponty.

***
Május 21-én szintén horogérett pon-
tyokat helyeztünk ki a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba és a Tiszadobi 
holtág-rendszerbe. Kihelyezésre került: 
500-500 kg háromnyaras ponty.

***
Az Alsó-Tisza és vízrendszerébe, 
50 000 db előnevelt fogassüllő 
telepítését végeztük el június 3-án, 
Tiszalöknél.

Június 18-án ismét, horogérett ponty 
telepítésére került sor a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyeztünk: 
1 000 kg háromnyaras pontyot.

***
Az Alsó Tisza és vízrendszerébe és a 
Keleti főcsatornába, 30 000 db elő-
nevelt csapó sügér ivadék telepítését 
végeztük el június 25-én, Tiszalök és 
Timár térségében.

***
Értesítjük Önöket, hogy a Felső-Tisza 
és vízrendszerébe 70 000 db előnevelt 
fogassüllő telepítésére került sor, 
július 7-én, Szatmárcseke, Vásáros-
namény és Lónya helyszíneken. A 
Kraszna folyóba Kocsordnál 2 600 db, 
a Túr folyókba Sonkádnál 8 700 db, és 
a Szamos folyóba Tunyogmatolcsnál 
27 200 db lett telepítve.

Megyei Horgász Szövetség

Horgásztoll Kérem a következőt!
Amikor nyugdíjba vonult a hor-

gász, a természet menedéke kitá-
gult előtte, immár négy évszakon 
át tárt karokkal ezt várta. Mint friss 
milliomos, nem sajnált tengernyi 
idejéből semennyit sem a számára 
rejtélyes harcsák becserkészésére. 
Mindent elolvasott a neten ebben 
a témakörben. Már-már a megszál-
lottság lett rajta úrrá a harcsa utáni 
ácsingózásban. Azonban. tíz éjsza-
kából, egyszer-egyszer, ha sikeres 
volt. Na, ennek lett vége! Ha valaki 
azt mondta volna előzetesen, hogy 
fényes nappal, sőt, rekkenő déli 
forróságban ennyi kapása lehet, 
ennyi harcsát foghat, kinevette vol-
na. Tény azonban, hogy az elmúlt 
ötven évben nem találkozott annyi 
nagybajuszúval összesen, mint a 
professzor úr bennfentes társasá-
gában. Hihetetlenül szerencsésnek 
érezte magát, mert a jó Isten egy 
csónakban elé vezérelte a Tiszán 
éppen kuttyogtató Harcsa Lacit.

– Pálinkás jó napot! Nem hiány-
zik abból a csónakból egy útitárs?! 
Már ezer éve szeretném kipróbálni 
ezt a módszert, hátha végre tudnék 
harcsával is találkozni. – kiáltott az 
ismeretlen, középkorú sporttársnak 
minden meggyőződés nélkül, hisz 
annyit hallott már a bennfentesek 
e zárt és magába zárkózó világáról.

– Meg lehet próbálni – szólt a 
meglepő, reményeinek szárnyakat 
adó válasz.

Ettől a pillanattól gyökeresen 
megváltozott minden. Villámcsa-
pásként, ám annak egyszeri elemen-
táris hatása helyett a folyamatos 
impulzusok sorozatának felvilla-
nyozó élményeiről szólt a dolog. 
A megifjodott öreg pecás innen 
kezdve álmában is a botja lendülő 

görbülését látta folyamatosan, ami-
nek mindannyiszor erőteljesen be 
is vágott…

Bámulta mestere virtuozitását, 
amint a pillanatnyi helyzet igényei 
szerint zsonglőrködött a csónak-
motor, a kötél, az evező, a har-
csacsalogató fa és horgászbotjai 
kezelésében. Annál is inkább, mert 
a sors kegyetlen szeszélye foly-
tán – ahogyan ő mondaná „egy 
szemmel és másfél kézzel” – tette 
ezt. Újdonsült professzora – aki-
nek a Harcsa előnevet tudása előtti 
mélységes tisztelettel adományozta 
díszdoktori vagy nemesi cím helyett 
–, a józan parasztész és a jó humor 
jegyében, türelemmel tanítgatta. 
Zöldfülűségéből adódóan előbb 
kagylót szedni, válogatni, megpu-
colni – legalább egy vödörnyit –, 
majd a tanonc által addig sohasem 
látott, elképesztően nagy horogra 
öklömnyi csomót tűzni belőlük. Az 
új fiú igyekezett eminens tanuló len-
ni. Feladat bőven akadt a megfelelő 
felszerelés beszerzésétől és üzem-
be helyezésétől, a mélybe engedett 
készség időnként feneket tapogató 
mozgatásán át a kézbe vett boton a 
kapás szívdobogtató érzékelésétől 
a bevágás megfelelő intenzitásá-
nak elsajátításáig. Ez mind, valóban 
egyenként is roppant izgalmas volt, 
ami a küzdelem, a nagy hal fárasztá-
sának térdet remegtető, torokszorító 
élményében csúcsosodott ki. 

Volt úgy, hogy a nebuló hangos 
nevetésben tört ki meglepetésében 
a Tisza közepén, amikor mentora 
úgy röptette botjával a ladikba az 
öt kilós harcsát, miként ő az apró 
küszt szokta. No, és ezt követően 
sohasem maradhatott el a mester 
mondókája sem:

– Na, mit szokott mondani dok-
tor Bubó asszisztense, Ursula néni? 
„Kérem a következőt!”

Már az a tény, hogy ott ülhetett 
egy csónakban egy ilyen nagy spí-
lerrel, az is megtiszteltetés volt a 
számára, és még akkor is élményt 
jelentett, ha éppen nem voltak étvá-
gyuknál a halak. Kérész szállás-
kor ott ülni az aranysárga forgatag 
közepén…, hallani és látni a körü-
löttük forgolódó harcsákat…, előbb 
hallani a hattyú szárnyának sajátos 
búgását valahonnan, majd megpil-
lantani fenséges röptében…? Néha 
meglepetések is érhetik az embert, 
mint például az a hideg zuhany, 
amelyben egy jókora termetű és kel-
lő humorérzékkel megáldott harcsa 
részesítette az inast közvetlenül a 
csónak melletti fordultában. Bez-
zeg, a mester úr ebből talán még egy 
cseppet sem kapott… Amikor végre 
a zeneszerszámot is a kezébe vehet-
te, mire sikerül egy valamire való 
hangot ütnie a fával, csurom vizes 
lett, tanítója meg – bár igyekezte 
leplezni – igen jól mulatott ezen. 
Évtizedek gyakorlata tökéletesítette 
fröcskölésmentes, tisztán, messze 
csengővé az ő csábító üzenetét, ami 
úgy hatott a nagybajuszúakra, mint 
amikor a gazdasszony elrikoltja 
magát a pitvarban: „pi, pi, pi!”…

Amikor pedig úgy ítélte meg a 
kapitány, jobb, ha pihenni hagyják a 
mélység urait, akkor kiültek a kora 
tavasz óta gondosan etetett pontyo-
zó helyére.  És láss csodát, megint 
igaza lett! Hamarosan szákolhatott 
neki a tanonc egy hat kilós nyurgát. 
Mivel tudós barátja sérülést fedezett 
fel a zsinórján, kénytelen volt szere-
lésbe fogni, mondván:

– Mire ezzel készen leszek, a 

másik botomon kapásom lesz. – és 
lőn!

Négy aranyhasút akasztott, míg a 
nebulónak egyetlen mozdítása sem 
volt, pedig ő is a Laci által főzött 
kukoricából csalizott, és a horgaik 
egymástól alig egy méterre vár-
ták látogatóikat. Semmi kétség, a 
pontyok intelligens lények, nyilván 
ezért tudják melyik horog a profesz-
szoré és melyik a tanulóé…

Az öregdiák a szőke folyó ezen 
nemes lakóit eddig szinte kizáró-
lag csak a horgászlegendáriumból 
ismerte. Új cimborája nagylelkűsé-
gének köszönhetően rá kellett döb-
bennie, milyen hihetetlen élvezet a 
hirtelen repülni kész botot elkapni 
és szákba terelni a -„csak négyes-
ötös” – nyurgákat is. Új fogalom-
mal ismerkedett meg: a tiszai ponty 
gasztronómiai csodájával.

Amikor a téli áradás lehetetlen-
né tette a pecázást, ólomöntésből 
kapott leckét előkészülve az új sze-
zon közös kalandjaira. Hitetlenke-
dett, januárban nem lehet harmatgi-
lisztát gyűjteni zseblámpával, mint 
nyáron? Mestere gyakorlati bemuta-
tóval győzte meg… Őrület, mi min-
dent tanult tőle néhány hónap alatt?

Mikor a tanuló összegezte az 
év zsákmányait, nem akart hinni 
a szemének. Mégsem a kilókban 
mért mennyiségnek örült igazán. 
Megismerhetett, belekóstolhatott 
egy ősi, ám számára új módszerbe, 
ami csodálatos! Derekas harcsá-
kat fáraszthatott, ami fantasztikus! 
Önzetlen barátra talált. Kívánhat 
ettől többet az ember fia?! Talán: 
„Na, mit szokott mondani doktor 
Bubó asszisztense, Ursula néni? 
Kérem a következőt!”

Tóth Nándor

mekhorgászokra, és nem kötelező 
a külföldi horgászoknak). Az éves 
egyesületi tagsági díj ára felnőtt 
horgászok részére minimum 2000 
Ft, a kedvezményes tagsági díj 
(ifjúsági és 70 éven felüli horgá-
szok részére) minimum 1000 Ft.

INFO: Magyar Horgász elő-
fizetés: Az idei évtől a 75 éves 
Magyar Horgász Magazinra is a 
HORINFO rendszerben lehet elő-
fizetni, kedvezményes ára 5400 Ft. 
Előfizetni a https://horgaszjegy.hu 
honlapon vagy személyesen a for-
galmazói pontok egyikén lehet.

4. Állami horgászjegy és fogá-
si napló: A korábban felsorolt 
lépések jelentik az állami horgász-
jegy és fogási napló, más néven 
egységes állami horgászokmány 
(EAH) kiváltásának alapfeltétele-
it. Az összevont okmány ára több 

részből tevődik össze. Az állami 
horgászjegy ára 3000 Ft, a fogá-
si napló ára 300 Ft, illetve az 
egységes szövetségi hozzájárulás 
(ESZH) ára 2000 Ft. Az állami 
horgászjegy a gyermekhorgászok 
és 70 évnél idősebbek részére 
ingyenes, nekik az egységes szö-
vetségi hozzájárulás díját sem kell 
megfizetniük.

INFO: Turista állami horgász-
jegy kiváltása: Azoknak a horgá-
szoknak, akik a 90 napig érvé-
nyes turista állami horgászjeggyel 
szeretnének horgászni, szintén 
regisztrálniuk kell a HORINFO 
rendszerben. Bár horgászkártyát 
nem kell igényelniük, illetve hor-
gászegyesületi tagságot sem kell 
létesíteniük, de horgászati alap-
ismeretekből egy online teszt 
formájában be kell számolniuk. 

A sikeres teszt után tudják csak 
kiváltani a turista állami horgász-
jegyet, amelynek ára 2000 Ft. A 
turista állami horgászjegy birto-
kában csak és kizárólag turista 
területi engedélyt lehet váltani 
(évest engedélyt nem), amellyel 
egyszerre csak egy horgászkész-
ség használatára van lehetőség, és 
a napi kifogható halmennyiség is 
kevesebb mint az állami horgász-
jegyes horgászok esetében. 

5. Területi engedély: Mindezek 
birtokában már csak egy dolog-
ra lesz szükségünk ahhoz, hogy 
szabályosan horgászhassunk, az 
pedig nem más, mint a kiválasz-
tott vízterületre szóló területi 
engedély. Országos szinten közel 
2200 halgazdálkodási vízterületre 
lehet napjainkban különböző terü-
leti engedélyeket váltani. A terü-

leti engedélyek kiváltása 2021-től 
a megújult https://horgaszjegy.
hu honlapon történik, ahol online 
vagy személyesen a forgalmazói 
pontok egyikén tudunk engedélyt 
váltani. 

INFO: A versenyzői engedély 
kiváltása: A MOHOSZ által szer-
vezett országos bajnokságokon 
csak azok a versenyhorgászok 
vehetnek részt, akik rendelkeznek 
érvényes versenyzői engedéllyel. 
A versenyzői engedély szintén a 
HORINFO rendszerben vagy sze-
mélyesen a forgalmazói pontok 
egyikén váltható ki. A jövőben 
az országos versenyekre történő 
nevezés is ezen a felületen törté-
nik majd. Az engedély ára: 0-14 
éves korig 1000 Ft, 14-18 éves 
koring 1800 Forint, 18 éves kortól 
3000 Ft.
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Elment egy barátunk
Elment egy barátunk, kollégánk, akinek az életét a munkája mel-

lett a horgászat töltötte ki. Nem csak szórakozásnak, de hivatásának 
tekintette a horgásztársak és a halak tevékenységének nyomon 
kísérését. Ha bárki kéréssel vagy tanácsért fordult hozzá, mindig 
szívesen segített. Sokan ismerték és szerették Orosz Sándort./2.

Csodás a viziélet
a Rakamazi Nagy-Morotván

Csapatbajnokság
A megyei csapatbajnokságnak évek óta a Kisvárdai Bágeri tavak 

adnak otthont, melyen az idén öt nyolcfős csapat indult el. Az első 
helyet az Apagy HE versenyzői szerezték meg./8.

Nagy halak
Székely Őzetanya Horgásztavon már a nagy halak is nagyon várták  

a horgászokat! Paládi Zsolt 27,2 kg-os ponyta (11-es álláson.)

Erzsébet-tábor a rakamazi Nagy-Morotván

A rakamazi általános iskola, ifjú 
táborlakói újra felkeresték holt-
águnkat, ahol a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egye-
sület felkészült horgászai érdekes 
programmal várták őket. Volt célba 
dobás, memóriajáték, horgászcso-
mó és horogkötés készítés, hor-
gászmódszerek bemutatása minia-

tűr készségekkel és természetesen 
volt egy kis horgászat is. A kapá-
sok számára sem lehetett panasz, 
hiszen a vörösszárnyú keszegek, 
bodorkák pillanatokon belül „vit-
ték” a csontikat. Munkánk ered-
ményességét jól mutatja, hogy igen 
sokan jelezték, hogy szeretnének 
jönni az őszi horgászszakkörbe, de 

már a jövőévi horgásztáborba is 
többen jelentkeztek! 

A „nagyok” Erzsébet tábora után 
pénteken a „kicsik” (1-3. osztá-
lyosok) is felkeresték településük 
neves vízpartját. Aztán 60 gyerek, 
5 csoportban ismerkedett a hor-
gászat tudományának alapjaival, 
úgy hogy közben csak játszottunk. 

Felkészült horgász-oktatóink, 
mondandóban és feladatokban is 
igyekeztek alkalmazkodni a leendő 
horgászaink zsenge életkorához. 

A vízparton a gyerekek még 
rosszalkodni is elfelejtettek, moso-
lyuk pedig bőven kárpótolta a 
befektetett munkát.

Biri Imre

Küldöttértekezlet
A Sporthorgász Egyesületek Sz.-

Sz.-B. Megyei Közhasznú Szövet-
ség elnöksége július 3-ra össze-
hívta a megyei küldöttértekezletet, 
melynek a Stella Rose Étterem 
adott otthont. Az elnökség beszá-
molója után a küldöttek elfogadták 
a 2021. évi költségvetést és mun-
katervet. A megye horgászmozgal-
ma és horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkájukért 
„Horgászsportért” kitüntetést 
kapott Mandula Károly, a szövet-
ség felügyelő bizottságának tag-
ja és Kovács Klára, a szövetség 
könyvelője./3., 4.

Harangod újraéled
Több mint 800 millió 

forint értékű rekonstruk-
ciós munkálatok (2019 

szeptemberében kezdő-
dött a kivitelezés) befe-
jezése után idén ősszel 

kezdik meg a Nagy-
kálló határában fekvő 
Harangodi-víztározó 

feltöltését – közölte a 
Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság./6.

Fekete amurt is 
horogra csalt

Ezúttal Nyírpazonyban eredt a halak nyomába 
Grezsu Mihály. A taktikája nagyon jól működött, 
sok szép halat sikerült szákba terelnie. 

– Azért szeretem a Pazonyi Horgásztanyát, 
mert nagyszerű halállománnyal rendelkezik. 
Több halfajta is fogható itt, sőt, a kapitális példá-
nyokból sincs hiány. Húsz kiló feletti pontyokat 
is horogra csalhatnak itt a pecások. Ráadásul 
egyedülálló módon a megyében csak ebben a 
vízben fogható fekete amur. Számomra mindig 
nagy örömet okoz, ha sikerül ideiglenesen a böl-
csőbe fektetni belőlük egy-egy szép példányt”.

Megjelent a Pecaverzum.hu oldalon

Vadkert Tápcsatorna
Végre szeretett csatornámat ismét gyönyörű halak lakják és 

a legfontosabb, horgászhatok ismét a szeretet vizemen.
Horgászatról: rapid pár órás horgaszatok (1,5-3) eredmé-

nyei a képen látható fogások. Csali egy szem csemege (néha 
fagyasztott), az horogra jobb. Sveda Tamás
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