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Horgásztragédia
Megtalálták és felszínre hoz-

ták a tiszalöki horgász holttestét.
Szeptember 11-én, szombat 

délután súlyos baleset történt 
a Tiszán Tiszatardos és Tisza-
lök között. Egy horgászladik és 
egy motorcsónak ütközött össze. 
A két vízi járműben összesen 

négyen tartózkodtak, de közü-
lük csak hárman tudtak a partra 
úszni. A negyedik férfi életét 
vesztette, holttestét a felszín-
re hozták – adott tájékoztatást 
Tasnádi Péter, a Nyíregyházi 
Tűzoltó és Vízimentő Egyesület 
szóvivője./4.

Ismerkedés 
a halakkal

Kuknyó Mihály  
Tokajban akasztott, 

nyolcvankilós harcsája./15.

Horgász ötpróba. Nyolc csapat mérte össze horgásztu
dását a Tiszanagyfalui Szabadidő Parkban megrendezett 6. Horgász 
ötpróba verseny megyei döntőjében./9.

MOHOSZ 
szakmai nap
A Horgászjegy Kft. kép
viseletében Magyar 
Balázs ügyfélkap
csolattartó és Martin 
Krisztián informatikus, 
szaktanácsadó láto
gatott el megyénkbe, 
két napot eltöltve 
nálunk./2.

Kapitális süllő. A nyírteleki Hajnal Norbert Tiszalök  Kenyér
gyáriholtágon, 2021. szeptember 22én fogott süllővel.

Bujtosi csuka. Oláh Bertalan horgásztársunk július 27én 
4,12 kgos csukát fogott a Bujtosi tóban. A ragadozó a mérlegelés és 
fotózást követően visszakerült a tóba. A szép fogáshoz gratulálunk!

Tiszteletbeli elnök. Nagy megtiszteltetésben volt 
részünk, Gávavencsellőn járt Andrejszky Zoltán, akinek, a Tiszaparti 
Horgász Egyesület 60 éves jubileumi fennállása alkalmából Tisztelet
beli Elnöki posztot adományoztunk az egyesületünkben! Feller János

Horgász is a tóba merült a harcsával. Való
ságos halszörnnyel „pancsolt” a férfi Demecserben a horgásztóban.

Éltető erő a horgászat
Imre bácsi nyolcvan esztendős

A hivatalos iratokban feketén-
fehéren ott áll a születés időpontja: 
1941. szeptember 14. Így aztán 
Virág Imre, a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Közhasznú Szövetség 
elnöke kénytelen azzal a tudat-
tal élni, hogy immár betöltötte a 
napokban a 80. életévét. 

– Furcsa kimondani ezt a szá-
mot, de ugyanakkor nagy öröm, 
hogy megérhettem. Szeretem a ter-
mészetet, éltető energia számomra 
a horgászat és a vadászat, remé-
lem, még sok évig lesz 
erőm és egészségem 
e z e k r e a tevékeny-
ségekre – mondta el 
é r d e k - lődésünkre a 

horgászok és a vadászok körében 
nagy tiszteletnek örvendő Imre 
bácsi. –  A közelmúltban megijed-
tem, hogy trombózisom van, de a 
teljes körű vizsgálat megállapítot-
ta, hogy csupán egy gyulladásról 
volt szó. Ez megnyugtatott, hiszen 
nincsenek egészségügyi problémá-
im, gyógyszert nem szedek, s autót 
is vezetek. A legnagyobb bánatom, 
hogy nyolc éve elvesztettem a fele-
ségem, s azóta egyedül élek. Sze-
rencsére nem vagyok magányos, 
mert a gyermekeim és az unokáim 
– amikor tudnak –, velem vannak, 
s a társadalmi munkának köszön-
hetően is emberek között vagyok, 
nem pedig a négy fal között bezár-
va. Folytatás a 3 oldalon

Császári-tó partján régi idők hangulatát felidézve 
várunk benneteket a Császár Presszóba. 

A táj érintetlen szépsége felüdülést hoz a minden-
napi rohanó hétköznapokból.

Megkóstolhatjátok különleges kézműves limoná-
déinkat, sütjeinket, csapolt söreinket, kávéinkat.

Nyíregyháza – Császárszállás,
Kárász utca 3.

(a tó partján, kikötővel szemben)

Császár Presszó elérhetősége
06-20/342-7985

Lehetőség van bográcsozásra, rendezvények (szülinap, 
névnap, céges) megtartására, a táj szépsége, a tó közelsége 

garantált kikapcsolódást nyújt mindenkinek.

Hamarosan halsütödével bővülünk, ahol megkóstolhatjátok 
a halas ételeinket, valamint szezonális ajánlatainkat.

Horgászni 

vágyóknak napi jegy 

kapható nálunk.

A Császárszállás Horgász Egyesület által 
szervezett tanoda résztvevői/10.

EZÜSTÉREM A JUBILEUMI BARÁTSÁG KUPÁN
Az idei évben a romániai Dés csapatának jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a XXV. Nemzetközi Barátság Kupát, ezt a nemes 
jubileumi horgászviadalt megrendezze./7.
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Császári telepítések
Örömmel értesítjük a horgásztársakat, hogy 2021. augusztus 3-án ismét, 
horogérett pontyokat tettünk a CsászárszállásOláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 1.000 kg háromnyaras ponty.
2021. augusztus 18-án ismét, horogérett pontyok telepítésére került sor a 
CsászárszállásOláhréti víztározóba. Kihelyeztünk: 1 000 kg háromnyaras pon
tyot.
Jó horgászatot kívánva, horgászüdvözlettel:

a Megyei Horgász Szövetség Elnöksége
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A NyírVV Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a horgászokat, hogy a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Környezet-
védelmi Alapból történő támo-
gatásával 1 200 kg (őshonos hal-
fajta), ponty került telepítésre a 
Bujtosi-tó élővilágának rehabili-
tációja, valamint vízminőségének 
javítása érdekében. 

A telepített halak amellett, 
hogy táplálkozásuk során meg-
szűrik a vizet, a kikapcsolódni 

vágyó, szabadidejükben horgá-
szó emberek kedvenc halfajtája 
is.

A halak beszerzését a társaság 
bonyolította, mely szerint a nyer-
tes pályázó, a Szabolcs Halászati 
Kft. szállította a megrendelt hal-
mennyiséget.

A telepítést, valamint az ezzel 
kapcsolatos bejelentési kötele-
zettségeket, a horgászati jogokat 
gyakorló, Bujtos Sporthorgász és 
Tájvédelmi Egyesület végezte.

Segítik az egyesületet

MELLÉKLET

Fontos a személyes 
kapcsolattartás

Kubikgödrös orvhalászt 
értek tetten Tiszadobnál

A MOHOSZ és a Horgászjegy 
Kft. munkatársai felajánlották a 
megyei szövetségeknek, hogy 
egy személyes konzultáció kere-
tében szívesen adnak tájékoztatást 
a HORINFO programmal, annak 
működésével, esetleg egyéb szak-
mai témákban felmerült problé-
mákkal kapcsolatban. Erre a nyár 
folyamán került sor megyénkben. 
Szövetségünk részéről csokorba 
gyűjtöttük a felmerült kérdéseket, 
megkérdezve az egyesületeket is, 
egyben felajánlva a személyes talál-
kozás lehetőségét. 

A Horgászjegy Kft. képviseleté-
ben Magyar Balázs ügyfél-kapcso-
lattartó és Martin Krisztián infor-
matikus, szaktanácsadó látogatott 
el megyénkbe, két napot eltöltve 
nálunk. 

Az első nap nagy része az irodá-
ban telt, ahol átadták ismereteiket a 
megújult programmal kapcsolatban, 
valamint válaszoltak a munkatársa-
ink kérdéseire, ezt követően bemu-

tattak néhány hasznos praktikát a 
munka gördülékenyebbé tételéhez. 
Mindez kötetlenbeszélgetés formá-
jában történt.

Délután Fesztóry Sándor vezeté-
sével egy területbejárás, tapaszta-
lat-gyűjtés következett, többnyire 
hajóval az Alsó-Tiszán. Ezt köve-
tően Tiszadobon sor került egy hal-
őri találkozóra és megbeszélésre is. 

Másnap a Felső Tisza várta a ven-
dégeket, több helyi nevezetességet 
is meglátogattak. Tiszabecstől elin-
dulva többek között megcsodál-
hatták a Túr-bukót, a túristvándi 
vízimalmot, a szatmárcsekei részt.

Csak jóleső érzéssel tudunk visz-
szagondolni, erre a két napra. Az 
irodában kiraktuk az erről készült 
fotókat és jó szívvel emlékezünk 
vissza. Jó kezdeményezésnek 
tartjuk ezt a MOHOSZ részéről, 
hiszen könnyebb úgy kommuni-
kálni, ha személyesen is ismerjük 
egymást!

Sz-Sz-B. Megyei Horgász Szövetség

A rendelkezésre álló adatok 
szerint egy helyi lakos augusztus 
31-én a kora reggeli órákban Tisza-
dob külterületén a Tisza-folyó árte-
rületén található kubikgödrökben 
nyakzó hálót – mely tiltott halásza-
ti eszköznek minősül – helyezett 
el, hogy azzal halat fogjon – közöl-
te a rendőrség.

Mint írják, a jogsértő augusztus 
31-én a délutáni órákban kiment 
a kubikgödrökhöz, ott jogosulat-
lanul halászott, mely során csukát, 
busát, amurt, törpeharcsát és pon-
tyot fogott. 

A Tokaji Vízirendészeti Rendőr-
őrs munkatársai cselekménye köz-

ben a 18 éves fiatalt tetten érték, és 
elszámoltatták a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban.

A fiatal férfi elmondta, hogy 
nemcsak a délutáni órákban, hanem 
már délelőtt is halászott jogosu-
latlanul, és a különböző fajtájú 
kifogott halakat hazavitte. A rend-
őrök tettenérést követően a még 
élő halakat eredeti élőhelyükre 
visszaengedték. Az egyenruhások 
a feltételezett elkövető lakcímén 
később kutatást tartottak, ahol a 
hűtőszekrény tetején lévő vödörben 
4,5 kilogramm tömegű, különböző 
fajtájú halat, továbbá 2 darab 50-50 
méteres nyakzó hálót foglaltak le.

Dr. Mezősi Pálra,
a horgászra és barátra emlékezünk

Ismét elment egy barát! Dr. Mez-
ősi Pálra, a horgászra és barátra 
emlékezünk, akire mindig lehetett 
számítani. Embersége, felkészült-
sége, aktív szerepvállalása teszi 
emlékezetessé számunkra a nevét. 
Példamutató hozzáállása útmutatás 
a fiatalabb horgásztársaink részére.

Pali bácsi, nyugodj békében 
Emléked megőrizzük!

Barátaid

Magyarországon az 
átlagos halfogyasztás 

az uniós átlag negyede. A 
Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet 
azért küzd, hogy ez a mutató 
javuljon.

Hallal töltött káposzta, tejfölös 

pontypaprikás, halas palacsinta, 
füstölt harcsa – ilyen finomságok-
kal igyekeztek meggyőzni a zsűrit 
a főzőcsapatok a 7. Pinka-völgyi 
Halas Napon, amelyet szombaton 
rendeztek Vaskeresztesen. 

A Szombathelyi Televízió össze-
állításában elhangzik, idehaza 6,5 
kilogramm az átlagos halfogyasz-

tás évente egy emberre vetítve, ez 
a negyede az uniós átlagnak. 

„Magyarországon nincs nagy 
kultúrája a halfogyasztásnak. 
Minden ilyen rendezvény, ahol 
közel tudjuk vinni az emberek-
hez a halételeket, növelni tudjuk 
a halfogyasztást” – nyilatkozta 
Sziráki Bence, a Mahal ügyve-

zető igazgatója. A képet némileg 
árnyalja, hogy az uniós statiszti-
kában nincs benne a horgászok 
által hazavitt mennyiség, ami 
Magyarországon 2020-ban 4000-
5000 tonna volt. 

A Mahal elnökét, Németh Ist-
vánt egyébként pár hete választot-
ták újra.   vaol.hu

Bűncselekménynek minősül 
és akár öt év szabadság-

vesztéssel is büntethetik a 
sporteredmény tiltott befolyá-
solását – ezt maga egy olyan 
horgász tudatta, aki ellen 
elmarasztaló döntést hozott 
a Magyar Horgász Szövetség 
(Mohosz).

Taktikai megbeszélés alap-
ján engedte vissza a fogott hala-
kat még a mérlegelés előtt a társa, 
hogy ő így jobb helyen végezzen 
a szektorában a VI. Method Feeder 
Országos Bajnokságon, amelyet a 
Maconkai-víztározón rendeztek. 
Hiába végzett az élen, akinek a 
nyakába is akasztották az érmet 
az OB-n, eredményét törölték. Így 
minden versenyző előrelépett egy 
helyet.

A Mohosz döntését követő-
en az érintett horgász reagált a 
Facebookon. A posztból kiderül, 
hogy hibázott, elnézést kért, és 
hogy egy évre eltiltották a hor-
gászattól. Cselekedete (sportered-
mény tiltott befolyásolása) bűncse-
lekménynek minősül, három évig 
terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. Bűnszövetség esetén azon-

ban a büntetési tétel felső határa 
megemelkedik öt évre.

„Sporteredmény tiltott befo-
lyásolása* 

349/A. § * (1) Aki olyan megál-
lapodást köt, aminek következtében 
valamely sportszövetség verseny-
rendszerében szervezett vagy a 
sportszövetség versenynaptárában 
egyébként szereplő verseny, mérkő-
zés eredménye nem a versenysza-
bályzatnak vagy a tisztességes játék 
elveinek megfelelő módon alakul 
ki, ha más bűncselekmény nem 
valósul meg, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt bűnszövetségben 
vagy üzletszerűen követik el.”

„A fentiek alapján azonban már 
ez a kérés önmagában is elítélen-
dő. Akár megvalósul a cselekmény 
akár nem, akár kitudódik, akár nem. 
Ezért a 2021. évi eredményeim 
törlésre kerültek, Mohosz és nem-
zetközi versenyekről 1 év eltiltást 
kaptam. Ha ilyen kérést bármelyik 
csapattársam meg is teszi bármi-

lyen formában, Ő ugyanígy felelős-
ségre vonható. Sőt. mint elkövető 
súlyosabb büntetésre számíthat. Ha 
ezt a cselekményt valaki kérés nél-
kül teszi meg ismerősének, barát-
jának, csapattársának, az akkor is 
ugyanezen elbírálás alá esik.

Versenyszabályok
Mi, akik horgászunk, verseny-

zünk, ismerjük a versenyszabály-
zatokat. Legtöbb esetben nem 
vagyunk tisztában a versenysza-
bályok fölött lévő, de bennünket 
is érintő büntető törvénykönyv 
részleteivel. Amiről mi eddig úgy 
gondoltuk, hogy stikli, csibészség, 
taktikai elem, évtizedek óta bevett 
gyakorlat, vagy hívjuk bárminek, 
az mint ahogy a fentiekből egyér-
telműen kiderül, szabadságvesz-
téssel is sújtható büntetési tétel 
és súlyos vétség a horgászsport 
világában.

Én is azt kérem, hogy aki ilyet 
vagy erre utaló magatartást lát, 
nyújtson be óvást az ellen, aki ilyen 
cselekedetet tesz vagy erre buzdít. 
Megbántam, hogy ilyet tettem, és 
ígéretet tettem bizottság előtt, hogy 
a jövőben messzemenőkig elhatá-
rolódok minden hasonlótól. 

Hogy ez pontosabban jogi értel-
mezés nélkül mit jelent? Hiába ül 
mellettem a legjobb barátom, aki 
éppen a dobogóért hajt, miközben 
én a 27-32. hely között vergődök 
valahol, ha nem teszek meg mindent 
annak érdekében, hogy a szekto-
romban Őt is megelőzzem, vagy 
direkt hagyom olyan területen hor-
gászni, hogy előnyt élvezzen, vagy 
leetetem a szomszédait, hogy előnyt 
élvezzen, vagy bármilyen módszer-
rel előnyhöz juttatom, szándékosan 
befolyásoltam a versenyeredményt. 
Ugyanilyen cselekedet a több csapat 
indítása, ahol az első számú csa-
pat eredményét a többi segíti vagy 
előnnyel, vagy a konkurensek hát-
ráltatásával, az indokolatlan távol-
ság, csali vagy szerelék használat. 
Rengeteg ilyen hasonló van még, 
amit minden versenyző, legyen az 
profi vagy amatőr, használt és alkal-
mazott vagy élvezte előnyeit. A jogi 
értelmezés szerint mellékes, hogy 
a lefújást és mérlegelést követően, 
amikor elhagyom a szektoromat, a 
barátom, csapattársam, ismerősöm 
szemébe hogy nézek.” – fejezte be 
a versenyző.

Berek - 2021.09.03.
csalásmohoszversenyhorgász

Magyarországon nincs nagy kultúrája  
a halfogyasztásnak

Bűncselekménynek minősül

Két kiló híján megdőlt a 
tórekord a tokaji Nádas-

tónál, ahol nemrégiben 
egy 80 kilós harcsát fogott 
Kuknyó Mihály. 

A 230 centis hal sajnos a fárasz-
tást követően – annak ellenére, 
hogy nem vették ki a vízből – 
eléggé rossz állapotban került, 
ezért úgy döntöttek, hogy nem 
engedik vissza. 

A horgász kifejezetten harcsá-
ra pályázott, és gilisztacsokorral 

csalizott. A kapás 23 óra körül 
történt. A Kuknyó Mihály azonnal 
ladikba pattant, és úgy folytatta 
a fárasztást, közben pedig értesí-
tette a tógazdát, aki tüstént indult 
is a horgászhely felé. „Sajnos, 
amikor odaértem, a hal már a 
hátán feküdt – mondta el a a 
tógazda. – Bár nem ritka a tóban a 
harcsa, azért igen egyedi az ilyen 
szép példány. Tudjuk, hogy ezek 
a ragadozók hozzátartoznak a víz-
hez. Gratulálunk a horgásznak!”

 Pecaverzum 

Közel a tórekordhoz a nyolcvankilós harcsa
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Folytatás az 1. oldalról

Mint a legtöbben, úgy Imre 
bácsi is gyermekkorában ismerke-
dett meg a horgászattal.

– Tiszavasváriban nőttem fel, 
most is itt élek, így szemtanúja 
voltam, hogy az 1950-es évek ele-
jén folytatták a háború miatt abba-
maradt Keleti-főcsatorna megépí-
tését. Madzaggal és gombostűvel 
sokat horgásztam ott, édesanyám 
nagyon örült a hazavitt termetes 
törpeharcsáknak. Később Nyír-
egyházára kerültem, várt reám a 
sorkatonai szolgálat is, így egy 
időre abbamaradt a horgászvizek 
látogatása. A SZÁÉV villanysze-
relőjeként a tiszavasvári Alkaloi-
dában dolgoztam a brigádommal, 
amikor a TMK vezetője rábeszélt, 
hogy maradjak ott. Így is történt, 
és ismét kapcsolatba kerültem a 
horgászattal, az Alkaloida Lom-
bik Horgász Egyesület gazdasági 
vezetője lettem. Szenvedélyem lett 
a horgászat, de közben tisztséget 

kaptam a megyei szövetség veze-
tésében is: pénztárellenőr, majd a 
megyei felügyelő bizottság elnöke 
lettem – folytatta a múlt felidé-
zését. 

Tisztségviselő lett
Közben az országos szövetségtől 
megkeresték, hogy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébe kellene egy 
tisztségviselő, így lett a megyei 
intézőbizottság főállású titkára 
1983 januárjában.

– Nagy kihívással járt ez a mun-
kakör, de örömmel végeztem. Egy-
részt képviselnem kellett a horgá-
szok érdekeit, másrészt a fejleszté-
si lehetőségekkel kellett foglalkoz-
nom. A kezdetekben a megyében 
5 ezer horgász volt, napjainkban 
pedig 27 ezer ez a létszám. Akkori-
ban 11 egyesületnek volt saját vize, 
most 5 ezer hektár a vízfelület 
nagysága.  Figyelmeztettek arra is, 
hogy a megyei szövetség vezetője-
ként kevés időm lesz horgásznom, 
nekem elsősorban horgásztatnom 
kell. Bejártam az országot, mert 
a titkári értekezletek mindig más-
más megyében voltak. Megismer-
kedtem a Balatonnal és számos 
folyóval, de rá kellett döbbennem, 
hogy én a tavakat jobban kedve-
lem. A legszívesebben a tiszalöki 
és a tiszadobi holtágnál, valamint 
a tiszavasvári Kacsástónál töltöm a 
szabadidőmet. Soha nem töreked-
tem nagy fogásokra, nekem már 
az örömet jelentett, ha kint lehet-
tem a természetben. Éppen ezért a 
legnagyobb pontyom 9 kilogramm 
körüli volt, a csukám pedig 8,7 
kilogramm. A természetet és a hor-

gászatot sikerült megszerettetnem 
a fiammal és Benedek nevű uno-
kámmal is, de a munkahelyi elfog-
laltságok miatt ritkán tudnak időt 
szakítani rá. A vadászat iránti sze-
retetet pedig Soma unokám örökli 
tőlem, mostanában szeretné ugyan-
is megszerezni a vadászengedélyt.

Levizsgázott vadászatból
Nem volt már fiatalember, hiszen 
40 év körül járt Imre bácsi, ami-
kor levizsgázott vadászatból. A 
horgászelnöki tisztség miatt kap-
csolatban állt ugyanis Tömösváry 
Károly horgászati-vadászati 
megyei felügyelővel, aki rábeszél-
te, kísérje el néhány vadászatra. 
Kint az erdőben is az a csend és 
nyugalom, békesség, idilli hangu-
lat várta, mint a vízpartokon, s 
mindezt fokozta a gyönyörű renge-
teg látványa.

– Nap mint nap az íróasztalnál 
ültem, ha pedig nem bent tartóz-
kodtam, akkor autót vezettem, tár-
gyaltam, mentem ide-oda, vagyis 
pihentető volt kiülni a magaslesre. 
Nem mondhatom magam szenve-
délyes vadásznak, csupán pár tró-
feám van. A szlovák határ melletti 
Szászfa település vadásztársaságá-
nak vagyok tagja saját lessel, saját 
szóróval, valamint tagja vagyok 
a tiszavasvári Szikra Vadásztársa-
ságnak is, annak a vadászterületén 
főleg apróvadak élnek.

A két hobbi elválaszthatatlan
A megyei horgászszövetség kol-
lektívájától egy vadászati lehetősé-
get kapott Imre bácsi születésnapi 
ajándékként.

– Nem szentségtörés az, hogy a 
horgászok egy vadászatot adnak 
ajándékba? – kérdeztük meg befe-
jezésül az ünnepelttől viccesen.

– Nagyon sok horgászhoz közel 
áll a vadászat, s a vadászok közül 
is sokan horgásznak, hiszen az a 
legfontosabb, hogy a természet-
ben legyenek. A megyei horgász 
szövetség ügyvezető igazgatója, 
Fesztóry Sándor is szeret vadász-
ni, viccesen mondva akár meg is 
alapíthatnánk a megyei szövetség 
vadásztársaságát. Számunkra a két 
hobbi elválaszthatatlan egymástól, 
hiszen mindkettő a természet sze-
retetéről szól – válaszolta Imre 
bácsi. MML

„Egy gondolat bánt enge-
met” – Petőfi Sándor sza-
vaival élve egy újabb túrán 
gondolkodtam!

De most kicsit másképp!
30 órát terveztem horgászattal 

tölteni, a délutáni óráktól a másnap 
késő estig Mile Pál horgásztársam, 
kollégám, barátom társaságában az 
Oláhréti-víztározón.

Fénytörések alkalmait szeret-
tük volna kihasználni, meteoro-
lógia számításai szerint a nappali 
időszakban nagy hőséget jósoltak 
akár 36 fokig is kúszhat a hőmérő 
higanyszála, így a hajnalok, a késő 
esti órák, a nap és a hold váltako-
zásai jöhettek szóba nagy ponty-
kapás szemszögéből.

A víztározó alapterülete 43 ha, 
átlag vízmélysége 1,5 m, fenék-
viszonyok iszapos a partot vastag 
nádfalak ölelik körbe. Halfaunája 
változatos nagytestű pontyok, amu-
rok, harcsák, süllők tarkítják. A 
Haldorádó Carp team oszlopos tag-
ja, Rokolya Péter sikerein felbuz-
dulva és a tó adottságait kihasznál-
va az egyik pálcámon kipróbáltam 
Hinged Stiff riget, ami igazán sok 
meglepetést tartogatott számomra.

Peti sok szép nagy halat szákolt 
ezzel a végszerelékkel!

Hát mit mondjak, nekem is 
beadta!

Angol, pontyhorgászok évek óta 
használjak nagy sikerrel Hinged 
Stiff riget.

A mai modern pontyhorgászat-
ban a pop upp csalik nagy teret 
hódítanak, akár rapid vagy több 
napos horgászatok során is megle-
pő eredményeket érhetünk el vele!

Bátran mondhatom és ajánlom 
mindenkinek, hogy próbálja ki ezt 
a végszereléket!

Az előke elkészítése ránézésre 
bonyolult, de pici szakértelemmel 
könnyedén elkészíthető! 

Íme a kész rigem! Hajabusa 
K1 6-os horgot kötöttem 20lb PB 
Battlefird fluocarbon zsinórra, 3-4 
cm elengedtem a horgom az isza-
pos fenéktől.

És persze a csaliról is beszámo-
lok, 16 mm, későbbiekben 20 mm 
Haldorádó édes ananászos pop upp 
vol! Nekem ez a csali igazi favo-
rit, minden körülmény között jól 
bizonyított!

A délutáni órákban érkeztünk a 
tóra, elfoglaltuk a kiszemelt stéget, 
ami az 52. számú volt, ez a víztá-
rozó közepe táján helyezkedik el.

Gyönyörű napsütéses időben 
etetésre szánt tigrismogyorót, 
kukoricát, bojlit Blendex Fokhagy-
más-mandulás etetőanyaggal bepa-
níroztam és majd spomb segítségé-
vel 50-60 m bejuttattam az ideigle-
nesen elhelyezett bójám köré.

A törpeharcsák rohamát igye-
keztünk elkerülni és ezért semmi-
lyen halas anyagot nem használ-
tunk!
Nem sokat váratott magára az 
első roham!

A pop upp szerelékem egy 
kisebb töves húzta el, ami nagy 
öröm volt számomra, mert a víz-
tározón elsőként fogott pontyom 
és az első hal, amit ennek a rignek 
köszönhetek! Késő délutáni órák-
ban számos 2-3 kg körüli pontyot 
tereltünk szákainkba, de egyik hal 
sem volt az az öreg uszonyos, ami-
ért jöttünk.

Na de az éjszaka meghozta a 
gyümölcsét!

A kisebb pontyok ostromát pró-
báltam kiküszöbölni, ezért a 16 
mm-es golyót lecseréltem egy 20 
mm-esre.

Gondoltam magamban: hal 
legyen az uszonyán, ami ezt fel-
szippantja!

Mit mondjak, 03:48 perckor 
megérkezett a császári császárnő!

Hatalmas kapásra ébredtem, 
amint tudtam, felvettem a kon-
taktot, éreztem, ez igen, karikába 
a bot és csak húz, húz, mint aki 
letépte láncát. A fárasztás percei 
igencsak megterhelték a felszerelé-
sem, de a jól összekalibrált szerkó 
bírta a kiképzést.

Gyors szákolás és a 11,34 kg 
már a bölcsőmben pihente fáradal-
mait. Mérlegelés, fotózást követő-
en a császárnő visszanyerte a méltó 
szabadságát.

Röviden összegezném e túrám 
pár írott szóban.

A nagy meleg ellenére sikeres-
nek mondhatom rövid lógatásom, 

etetésemre rátaláló telepített pon-
tyok rohamát sikerült elkerülni a 
nagyobb méretű csali választással.

A hallisztmentes csalogató anya-
gok beváltak, hiszen egyetlen tör-
pét se sikerült fognom.

Fluocarbon előkén felkínált 
Hinged Stiff rig a vártnál jobban 
bizonyított, hiszen ezzel az előké-
vel sikerült egy gyönyörű színek-
ben pompázó pontyot horogvégre 
csalnom.

A favorit ananászos csali ismét 
tette a dolgát, és persze a vártnál 
jobban bizonyított.

Remélem, ezzel a cikkemmel 
sikerül pár horgásztársamat hozzá 
segítenem a hőn áhított kapitális 
méretű fogáshoz.

Ajánlom és bátran mondhatom, 
hogy ne tartsunk az újdonságoktól, 
mert a siker élménye felbecsülhe-
tetlen. Vaskó Arnold

Éltető erő a horgászat, a vadászat
Nyolcvan esztendős a megyei horgász szövetség elnöke, Virág Imre.

Két front között Hinged 
Stiff riggel Császáron

Tudjuk, hogy mennyire fontos a 
visszahúzódó vízterületekről az ott 
lévő halakat és ivadékokat meg-
menteni. 

Nos, erre volt példa október 8-án, 

amikor a megyei szövetség emberei, 
Fesztóry Sándor vezetésével „dol-
goztak” keményen! S a képeken jól 
látszik mennyire volt eredményes a 
tevékenységük.

Ivadékmentés
Azt a 4 kg-os amurt a Tiszavas-
vári Kacsás tavon fogta, amit 
visszaengedett a vízbe
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 Eltűnt a Dunában 
Október 3-án megtalálták annak 

a horgásznak a holttestét, aki még 
szeptember 25-én, szombaton tűnt 
el a Dunán. A mohácsi férfi csó-
nakjával horgászni indult a Duná-
ra. A horgász barátja a közösségi 
oldalán kérte a vízen közlekedők 
segítségét, ugyanis attól tartott, 
hogy a férfi a Dunába esett, sejtése 
pedig beigazolódott.

„A dunafalvai polgárőrök 
parancsnokától értesültem arról, 
hogy a csónakját lehorganyozva, 
benne a vízbe dobott két pecabot-
tal vasárnap reggel találták meg. 
Nem tudok másra gondolni, mint 
arra, hogy megbillent a csónak, és 
kiesett belőle” – mesélte a Bara-
nya megyei hírportálnak a horgász 
barátja.

Tragédiával végződött a 
Tiszalöknél történt hajó-

baleset.

Szeptember 11-én szombaton 
este háromnegyed 6 körül egy 
fából készült ladik és egy moto-
ros kisgéphajó hajtott egymás-
nak Tiszalöknél, a Tisza 522-es 
folyamkilométerének közelében. 
Egy kanyarulatból jött ki a motor-
csónak, hirtelen „előttük termett” a 
faladik, már nem tudták kikerülni, 
átmentek rajta, darabokra törték. 
Mindkét vízi járműben két-két 
ember utazott (2 férfi és egy nő 
– ez utóbbi a motorcsónakban uta-
zott), közülük hárman a 18 fokos 
vízből kiúsztak a partra, nem sérül-
tek meg, egy 55 éves tiszalöki 
férfit azonban elvitt a folyó. A 
balesetet egy, a parton horgászó 
házáspár vette észre, akik értesítet-
ték a mentőket.

Az eltűnt személy felkutatására 
riasztották a Tokajban állomáso-
zó vízi mentőket, vízi rendészetet, 
földi egységeket és a mentőheli-
koptert is.

Sokáig az sem volt biztos, hogy 
eltűnt valaki. Ennek ellenére meg-
kezdték a kutatást, a keresést. 
Nehezítette a műveleteket, hogy 
a csónakból kieső másik férfi, ki 
tudott úszni a partra, a balesetet 

követően hazament. Őt úgy hozták 
vissza a helyszínre a rendőrök. 
Ekkor tudták beazonosítani a csó-
nak másik utasát. Miután a keresett 
férfit a lakásán sem találták, így 
eltűnt személyként tartotta nyilván 
a rendőrség és nagy erőkkel folyt 
késő éjszakáig a kutatás.

Miskolcról a Neptun Búvár Klub 
és Mentőcsapat önkéntes mentői is 
megérkeztek a helyszínre, Nyír-
egyházáról a Kelet-magyarországi 
Speciális Mentő Egyesület, vala-
mint a Nyíregyházi Tűzoltó és 
Vízimentő Egyesülettagjai, vasár-
nap pedig a Spider Mentőcsoport 
is csatlakozott a kereséshez.

– A szombat délutáni riasztástól 
folyamatosan kint voltunk a hely-
színen, két csónakkal és jet skivel, 
keresőkutyával is kerestük a fér-
fit, szonárral pásztáztuk a folyó 
medrét, és a partot is átkutattuk 
– mondta Tasnádi Péter, a Nyíregy-
házi Tűzoltó és Vízimentő Egyesü-
let szóvivője. – A többi mentőcsa-
pattal együtt 10-15-en kutattak az 
55 éves horgász után.

Csak éjszaka állították le 
a kutatást

A mentés folyamatáról megtud-
tuk, ilyen esetben elsősorban a bal-
eset helyszínén végzik a kutatást, 
figyelembe véve a sodrásirányt és 

az úgynevezett sodrásvonalakat. 
Amikor egy test lesüllyed, akkor 
már nagy távolságot nem tesz meg, 
csupán a süllyedés ideje alatt viszi 
el valameddig a folyó.

Hétfőn sajnos a búvárok segítsé-
gével már csak a holttestet tudták 
kiemelni a Tiszából, ami ezen a 
részen eléri a 20 méteres mélységet 
is a sodrásvonalak miatt. Amúgy a 
folyó jellemzően 4-5 méter mély.

Elkerülhetetlen volt az ütközés
– Ahogy kijöttem az árnyékos-

ból a kanyarulatra, a nap teljesen 
elvakított, abban a pillanatban öt 
méterre előttem totál keresztben egy 
facsónak állt két személlyel. Annyi 
időm volt, hogy a kormányt elrán-
tottam, de a gázkart már nem tud-
tam levenni nullára, és kirepültem 
a hajóból – mesélte a Tények ripor-
terének a motoros járművet vezető 
férfi, aki azt mondta, még tudott 
beszélni az 55 éves horgásszal is, 
aki annyit mondott, hogy jól van, 
egyáltalán nem sérült meg, kiúszik 
a partra.

A kishajó vezető nélkül még 
csaknem egy óráig körözött a 
folyón, amíg el nem fogyott belőle 
az üzemanyag, csak ezt követően 
tudták megközelíteni és a partra 
vontatni.

A ladik darabokra tört, a motoros 

hajót vezető férfi és a vele utazó nő, 
aki egyébként úszni sem tudott, a 
ladik léceibe kapaszkodott, amíg a 
partról nem kaptak segítséget.

Mentőmellény egyébként senkin 
sem volt, a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vízi közlekedés 
veszélyeztetése miatt indított bün-
tetőeljárást.

Nem elég úszni tudni
A Nyíregyházi Tűzoltó és 

Vízimentő Egyesület hajója Tokaj-
nál állomásozik, naponta két tagjuk 
van szolgálatban, így volt ez szom-
baton is, 20-25 perccel a riasztás 
után értek a helyszínre, majd egy 
második hajójuk is csatlakozott a 
keresőcsapathoz.

– Ehhez hasonló ütközés miatt 
bekövetkező tragikus kimenetelű 
balesetre az elmúlt három évben 
nem emlékszem – erősítette meg az 
egyesület szóvivője.

A helyiek szerint a horgász tudott 
úszni, naponta a folyón volt, erre 
úgy reagált a szóvivő, hogy a folyó 
ismét bebizonyította, nem elég úsz-
ni tudni. A sodrás miatt teljesen 
kiszámíthatatlan a Tisza, akkor alig 
18-20 fokos volt a víz, s ilyenkor 
egy görcsösödés miatt igen eny-
he sodrással szemben is nagyon 
nehezen lehet haladni, ami sajnos 
végzetes lehet.

Amíg be nem fagynak tel-
jesen a folyók és tavak, 

addig várják a ragadozók 
kapását.

Nem tudjuk, kinek köszönhetjük 
a pergetés feltalálását, de a zseniális 
ötletért köszönet és tisztelet jár neki. 
Ennek az egyszerű, de annál nagy-
szerűbb módszernek sok követője 
van hazánkban és szerte a nagyvilá-
gon, közéjük tartozik a ramocsaházi 
Veres Attila is.

Egy libaúsztatónál  
kezdődött…

– Már gyermekkoromban kiala-
kult a horgászat iránti érdeklődés. 
Ramocsaháza határában volt egy 
kis picike libaúsztató, oda jártam 
egy idősebb sráccal, aki a szom-
szédban lakott. Később különböző 
elfoglaltságok miatt szüneteltettem 
a horgászatot, de a szenvedélye 
mindig bennem élt, így aztán ami-
kor Levente fiam azzal nyaggatott 
úgy 9-10 esztendős korában, hogy 
menjünk horgászni, fellángolt a régi 
szikra, vásároltunk botokat, orsókat, 
s azóta töretlen a horgászat irán-
ti lelkesedésünk – elevenítette fel 
az előzményeket lapunk kérésére 
Veres Attila.

– Akkor még csak pontyoztunk, 
jártuk a környező tavakat, például 
horgásztunk Apagyon és Levele-
ken is. Egyszer Levente azzal a 

kéréssel állt elő, hogy pergetni sze-
retne. Kipróbáltuk, de nem fog-
tunk semmit sem. Aztán az egyik 
barátom felvetette, hogy menjünk 
el vele pergetni, megmutatja, mire 
kell ügyelni ennél a módszernél. 
Elkísértük, s már nekünk is sikerült 
pergetve halat fognunk, így aztán 
szép lassan ráéreztünk a pergetés 
ízére, s egyre gyakrabban pergetés-
sel töltöttük a szabadidőnket.

– Pergettünk a Bodrogon, a 
Tiszán, de a Leveleki-víztározón 
is. Olykor egy kicsit messzebbre 
is elmentünk, például a Debrecen 
melletti Látóképi-víztározóhoz, 
hogy pergetve fekete sügéreket fog-
hassunk.

Amíg be nem fagy a víz
– A Tiszán és a Bodrogon van 

csónakunk, de ha olyan helyre 
megyünk, ahol még bérelni sem 
lehet, akkor viszünk magunkkal 
saját csónakot. Ha nem árad a folyó, 
ha nem jön rajta uszadékfa, akkor 
elvisszük a műanyag csónakunkat 
is, mert az stabilabb, de ha sok 
a szennyeződés a Tiszán, akkor a 
faladik biztonságosabb. Érdemes 
ugyanis áradáskor is horgászni, nem 
baj, ha zavaros a folyó, a harcsa 
kimozdul a helyéről, olyankor a 
legjobb horgászni rá.

– A legnagyobb pergetve megfo-
gott halam egy 13-15 kilogrammos 
csuka volt, amit 0,8-as fonott zsi-
nórral fogtam meg Tiszavasváriban 

a Kacsás-tavon, semmilyen előke 
nem volt a készségen. Még merí-
tő sem volt nálam, egy pulóverrel 
emeltem ki a vízből a csukát. Van-
nak megszokott, kedvenc csalijaim, 
de ha azokkal sem fogok, akkor 
sorban kipróbálom mindegyiket, 
ami éppen nálam van. A leginkább 
egyébként a wobblereket szeretem.

– Télen is szeretünk pergetni, 
amíg be nem fagy a víz, mi ott 
vagyunk. Az éjszakai horgászatot 
nem kedvelem, én éjjel aludni szere-
tek, bár igaz, a harcsa megfogására 
áradáskor és éjjel van a legnagyobb 
esély. Nem vágyom külföldre, az 
álmom, hogy egy 30 kilo grammos 
harcsát foghassak pergetve a ked-
venc vizeim egyikén. MML

Holtan hozták felszínre a horgászt

Igazi tavi szörny akadt horogra
Egy pulóverrel emelte ki a vízből

Figyelmeztető horgásztragédiák
Ennyi horgászbaleset már 

nagyon régen történt. Mindennek, 
mint ezeknek az eseteknek is, meg-
vannak a tanulságai. 

Legyen valaki bármilyen jó 
úszó, mentőmellény nélkül nem 
szabad csónakba ülni. 

A facsónak egy „törékeny” jár-
mű, könnyen felbillenhet. S fontos 
az is, hogy nekünk kell figyelni, 
mert bár tudjuk, a motoros hajók 
vezetőinek szigorúan be kell tar-
tani az ide vonatkozó szabályokat, 
ha ütközésre kerül sor, a csónakos 
húzza a rövidebbet.  Szerk.

Előzzük meg a bajt!

Vízbe esett a pecás
A Keleti-főcsatornába fulladt egy 

férfi Nagyhegyesnél, Hajdú-Bihar-
ban. A férfi a családjával pihent a 
vízparton és horgászat közben ful-
ladt a csatornába. A rokonok keres-
ni kezdték, de a vízben csak az 
üres csónakot találták meg. A férfi 
holttestét végül búvárok emelték 
ki. Úgy tudjuk, az ötvenes éveiben 
járó áldozat nem tudott úszni.

A napokban rendezte meg 
a gávavencsellői Tiszaparti 
Horgász Egyesület a 22. Nyír-
Márvány Csukafogó Versenyt 
a helyi Kacsatavon. Csodála-
tos időben, az 57 nevező hor-
gász összesen 29 darab csu-
kát fogott, melyek összsúlya 
39.95 kg volt.

Hálás köszönetünk Petró 
Attilának, a Nyír-Márvány 
Kft. ügyvezetőjének, aki 
támogatta a versenyt! Köszö-
net még Baracskai László, 
Tarcal község polgármes-
terének, a finom borokért, 
amit különdíjakként kaptak a 
nyertesek és megkóstolhattak 
a versenyzők is. Köszönet 
Berecz János, Gávavencsellő 
polgármesterének a támogatá-
sért és a különdíj felajánlásért.

Feller János

Jól ettek a csukák
Eredmények:
1.  Kósa József,  4560 g  

(1 db csuka, ez volt legnagyobb hal is), 
2. Bodó László,  4320 g (2 db), 
3. Bakó Nándi  3645 g (2 db), 
4. Ónodi Bertalan,  3300 g (3 db), 
5. Bányász Gergő,  2995 g (1 db).
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Az elmúlt időszakban 
sikerült megfognom a 

Pusztaszentlászlói-víztározó 
egy ikonikus alakját a „Kis 
Bubós” névre hallgató pon-
tyot. Érdekesség, hogy előtte 
nap sikerült kifognia ugyan-
ezt a halat egy barátomnak. 

Tekintsünk csak a hal szájára. 
Látható, hogy az egyik oldala már 
teljesen „gatya” és a másik oldalát 
használja a táplálkozásra, de ez is 
kezd „alakulni’. Nem nehéz arra 
rájönni, hogy ezért MI horgászok 
vagyunk a hibásak. 

Mitől alakulhatott ki ez a sérü-
lés? 

Attól, hogy a halat „tépték”..?  
Esetleg attól, hogy hagyták bemen-
ni az akadóba? Tekintsünk egy 
kicsit a víz alá! Mi történik abban 

az esetben, ha egy elég keményre 
állított fékkel húzzuk a halat? A 
fékerő „x” erősségre be van állít-
va, tehát abban az esetben fog 
csak megszólalni, ha a hal legalább 
akkora erőt fejt ki a botunkra (ter-
mészetesen a bot ruganyossága itt 
sokat tud segíteni). Megfigyelhet-
tük azt, hogyha a halnak egy adott 
ellenállást adunk (vagyis húzzuk 
erősen) akkor idővel meg fog for-
dulni. A mi esetünkben így nem 
fog az akadóba rohanni. A szá-
ján eközben nem fog „tépett” seb 
kialakulni. 

Rossz tévhit, hogy a hal szá-
ja a „túlerősődéstől” sérül. Annál 
inkább igaz az, hogyha a féket 
össze-vissza lazítjuk/erősítjük, a 
horog által ütött seb egyre job-
ban kezdi kikezdeni a horog körü-
li szöveteket (később ez fogja a 

kiakadást eredményezni). Az egy 
más kérdés, hogyha az ember bika-
kábellel húzza a halat satuféken, 
de ezt az esetet meg se említeném. 
Egyébként a tesztek azt bizonyít-
ják, hogy egy jól beállított orsó 3-4 
kg-os húzóerővel tud dolgozni (ha 
nincs satu) és így máris láthatjuk 
a fentebb látott érvelés helységét. 

Nézzük a másik eshetőséget, ha 
a hal akadóba „rongyol”, kellő 
tapasztalat hiánya, lazsálás miatt. 
Valahol elszakad a zsinór. Innét két 
eset állhat fenn, viszi magával a 
szereléket, vagy már felakasztotta 
saját magát az akadóra. (A fonott 
zsinór bevág ezekbe, emiatt sen-
kinek sem ajánlom a fonott zsinór 
használatát az előkén kívül). Ha 
viszi magával, nagy eséllyel ugyan 
úgy be fog akadni egy akadóval 
és ismételten „felakasztja” magát. 
Itt már más a helyzet, mint ami-
kor húzzuk. Nem indulnak be az 
ösztönök, hogy „x” erő hatására 
forduljon meg a hal, hanem kény-

telen addig-addig rángatni a fejét, 
amíg a szája szét nem szakad vagy 
addig, amíg a horog ki nem akad. 

Természetesen a gyakorlatban ez 
nem teljes mértékben van mindig 
így. Összeségében elmondható, 
hogy nagyon sok minden függ raj-
tunk, horgászokon. Merjünk újat és 
innovációs megoldásokat kitalálni, 
hogy ne csak a „catch and release 
– elkapni és elengedni” fogalma 
alakuljon ki, hanem a halakkal 
való kellő bánásmód – s ne csak a 
parton való tartózkodásukkor. 

Németh Tamás - Carp Fanatic Team

Csaknem kilenc tonna, összesen 
1 256 zsák hulladék gyűlt össze a 
II. Bodrogi PET Kupán, a rekord 
mennyiségű hulladékot a progra-
mon részt vevő csapatok a folyó 
Sárospatak és Bodrogkeresztúr 
közötti szakaszán négy nap alatt 
gyűjtötték össze – tudatta az ese-
ményt szervező Termeszetfilm.hu 
Egyesület.

A Bodrog folyón második alka-
lommal megrendezett környezet-
védelmi programnak köszönhető-
en egyes ártéri területeket sikerült 
teljes egészében megtisztítani. A 
versenyen összesen hat pethajó, 
valamint a versenyhez csatlakozó 
három kenus csapat vett részt. Az 
újrahasznosított tiszai hulladék-
ból készült PET Kupát a 331 zsák 

hulladékot összegyűjtő Siemens 
Evező-SÖK csapata vehette át, az 
önkéntesek ezen kívül a Bodrog 
hőse díjat is megkapták, mivel ők 
gyűjtötték a legtöbb egy főre jutó 
hulladékot a versenyen – olvasha-
tó a közleményben. A begyűjtött 
hulladék nagy részét újrahaszno-
sították, így valósult meg többek 
között az a két, műanyag pallókból 
készült Palackorrú Lebegő Kikötő, 
amelyeket a verseny során avattak 
fel a résztvevők Olaszliszkán és 
Bodrogkeresztúron. A II. Bodrogi 
Pet Kupa résztvevői ezenkívül új, 
úszó létesítményeket is felavattak és 
használatba vettek a vízitúrázáshoz 
és a további folyómentő akciókhoz.

(MTI) Budapest, 
2021. szeptember 15., szerda 

Halak kímélete

Megtisztították 
a Bodrogot

Lézerrel vakította a pilótát, felfüg-
gesztett börtönre ítélte a bíróság.

Repülőre világított egy férfi Békéscsaba 
külterületén, mert így akarta üdvözölni a piló-
tát. Ehelyett azonban megzavarta a gyakorló-
repülést végző tanulót és az oktatóját. A férfi 
ellen büntetőeljárás indult. Oktatórepülést vég-
ző repülőgépre világított egy horgász pénteken 
este Békéscsaba közelében. A férfi egy LED 
keresőlámpát fordított az ég felé, és azt több-
ször felkapcsolta, illetve követte vele a repülőt 
– olvasható a police.hu közleményében.

Erről a reptérről bejelentést tettek a rend-
őrségre. A rendőrök elmentek ahhoz a hor-
gásztóhoz, ahonnan jött a fény és az egyik 
horgászhelyen megtalálták a lámpával világító 
férfit. Előállították és légi közlekedés bizton-
sága elleni bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt kihallgatták.

A 67 éves gyulai férfi azt mondta: nem tud-
ta, hogy bűncselekményt követett el. Ő azzal, 
hogy a lámpát ráirányította a repülő oldalára 
és le-fel mozgatta, csak köszönni akart a piló-
tának. Amikor a gép többször elrepült fölötte 
arra gondolt, hogy így fogadták az üdvözlését, 

ezzel válaszoltak a köszönésére. Valójában 
nem ez történt, hanem a pilóta azért ment 
vissza, hogy megnézze, pontosan honnan jön 
az őket zavaró fény. A Békéscsabai Rendőrka-
pitányság az ügyben indított nyomozás során 
vizsgálta a történtek körülményeit.

Mivel Békéscsaba közelében már korábban 
is fordult elő hasonló eset, a rendőrség ismé-
telten felhívja a figyelmet arra, hogy a légi 
közlekedés megzavarása bűncselekmény. Ne 
világítsanak különböző lámpákkal repülőgé-
pekre, mert ezzel zavarják, veszélyeztetik a 
pilótákat és baleset történhet! beol.hu

A lelkes pecás csak köszönni akart

Az első pillanattól kezdve egymást 
követték a halak, köztük pontyok, 

amurok, kárászok és nem utolsósor-
ban törpeharcsák.

A vénasszonyok nyara teljes „erőbedo-
bással” fogadta a Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagjait a székelyi 
Őzetanya Öregtó partján. Kellemes teher nehe-
zedett a vezetőségre a nevezők létszáma miatt, 
mivel egy ilyen hatalmas tavon is gondot 
okozott a horgászok elhelyezése. Hosszas gon-
dolkodás után sikerült a tökéletes megoldást 
megtalálni, így mindenkinek meglett a kényel-
mes horgászhelye.

Az első pillanattól kezdve egymást követték 
a halak, arra számítottunk, hogy a törpeharcsák 
támadásait kell majd kivédenünk, de a pontyok 

nem hagytak időt a falánk ragadozóknak. Sok-
szor a botot sem sikerült lerakni a bottartóra, 
azonnal jelentkeztek az aranyhasú barátaink. 
A mérlegelő emberünkre Tóth Imire óriási 
nyomás hárult, az én telefonom is folyton 
csöngött, hogy menjünk mérlegelni, mert tele 
a haltartó

A verseny előtt azt sem gondoltuk volna, 
hogy a legjobban úszó horgászt is díjazni 
kellene, 4 esetben húztak be botot a halak, 3 
esetben meglett, az egyiket még keresik! Gyö-
nyörű fogási eredmények születtek, nem gon-
doltuk volna, hogy ennyi halat sikerül fogni 
a mezőnynek. Összesen, fantasztikus a 872,5 
kiló kifogott hal került a haltartóba (de ha 333 
darabról beszélünk, az még szédületesebb).

 Az egyesület tagjai a jótékonyságról sem 
feledkeztek meg, hisz a fejenként 1000 forin-

tos nevezési díjat mindenki felajánlotta a 
Covid-árvák megsegítésére.

Összességében nem tudta beárnyékolni a 
jókedvünket semmi ezen a szép napon, a reg-
geli fejtörést kellemes izomláz váltotta, amit 
a horgász mindig át akar élni a karjában egy 
eredményes nap után! Gratulálunk a helye-
zetteknek, akik együtt 285,8 kiló halat fogtak!
1. Somogyi Tamás  55,8 kg, 
2. Szalanics Csaba  49,8 kg, 
3. Komári Géza  48,5 kg,
4. Gyurcsán József  46,1 kg, 
5. Ifj. Simkó László  45,7 kg, 
6. Erdélyi Attila  39,9 kg.
A legtöbb halat ifj. Simkó László fogta (24 
db ponty). A legnagyobb halat Komári Géza 
zsákmányolta (8,9 kg ponty).

Szalanics Csaba titkár

Mesés évadzáró horgászverseny Székelyben

Megújul a tiszalöki vízlépcső, 
a kiemelt fontosságú vízépítési 
létesítmény rekonstrukciójának 
keretében az egyes számú gát-
tábla felújítása már a végéhez 
közeledik. A „Tiszalöki Vízlép-
cső és hajózsilip rekonstrukci-
ója” kiemelt projekt a Nemzeti 
Vízstratégia részeként, a Szé-
chenyi 2020 program keretében 
5,057 milliárd forint értékben, 
vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével 
valósul meg. A fejlesztés cél-
ja a műtárgy műszaki állapo-
tának felülvizsgálata és átfogó 
javítása, közvetett módon pedig 
az észak-magyarországi régió 
árvízi veszélyeztetettségének 
csökkentése. A munkálatok 
érintik a duzzasztómű gáttáblá-
inak rekonstrukcióját, gépészeti 
és elektromos berendezéseinek 

felújítását, a műtárgy vasbeton 
szerkezeteinek átfogó vizsgá-
latát és javítását, a hajózsilip 
és kapcsolódó létesítményeinek 
szerkezeti és gépészeti felújí-
tását is. Az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és az Észak-
magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóság közös projektjének 
keretében 2019 júliusától tarta-
nak a kivitelezési munkálatok, 
amelynek végén biztosítható 
lesz, hogy a ma már 65 éve üze-
melő vízlépcső biztonságosan 
és üzemszerűen képes legyen 
ellátni feladatait a vízszolgálta-
tásban, az árvízvédelemben, a 
folyógazdálkodásban, a hajózás 
területén, a megújuló energia 
hasznosításában és a környezeti 
kockázatok csökkentésében.

A projekt várhatóan 2022 január 
végén fejeződik be. MTI

Megújul a vízlépcső

A Covid-19 járvány miatt, 
egy év kihagyás után, 

július 17-én, szombaton újra 
megtarthatta hagyományos 
házi horgászversenyét a 
Császárszállás Horgász 
Egyesület a nyíregyházi 
Bujtosi-tavon, amit már 
nagyon vártak az egyesület 
tagjai. 

A versenyen 41 felnőtt, 3 női és 
5 gyerek horgász állt rajthoz ezen 
a forró nyári napon. A 3 órás ver-
senyen mindenki kitartóan küzdött, 
a gyerekek is szépen helyt álltak, 
szinte valamennyien halfogással 
zárták a versengést. 

Összesen: 28,4 kg halat fog-
tak a versenyzők. Főként pontyot, 
kárászt, bodorkát, keszegféléket. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában 
I. helyezett Nagy Hunor  4 060 g
II. Bihary Zsolt  3 400 g

III. Kozma Tibor  2 200 g
IV. Ádám Tibor  1 020 g
V. Szendrei László  840 g
VI. Miló Krisztián  500 g
VII. Rákos András  400 g
Női kategóriában 
I. Bajkó Tamásné  1 940 g 
II. Gálné Francel Zsuzsanna  970 g
III. Bajkó Judit  355 g
Gyermek kategóriában 
I. Bihary Gergő Zalán  1 435 g
II. Maximovich Gergely  800 g
III. Kató Sándor  340 g

Mindhárom kategóriában az első 
három helyezett értékes horgász-

felszerelésben részesült. A verseny 
végén az egyesület mindenkit ven-
dégül látott egy babgulyással, amit 
a Nyíri Fészek Étterem szállított ki 
a helyszínre. A résztvevők egy kel-
lemes családias 
napot tudhattak 
maguk mögött, 
és a jövő évi 
v i s z o n t l á t á s 
r e m é n y é b e n 
köszöntek el 
egymástól.

Fesztóry  
Sándor 

Kitartóan küzdöttek a versenyzők
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2021 július 10-én birtokba 
vehették a horgászok a 

megújult vízterületet.

A kétévnyi kényszerpihenő után 
már nagyon várták az egyesület 
tagjai ezt a napot. De megérte, 

mert majdnem kétszeresére nőtt a 
vízfelület, a régi medret is kikotor-
ták és iszaptalanították. Új átjáró 
betonhíd is épült, így már jobban 
meg lehet közelíteni a vízpartot. 
Esőbeállókat készített az egyesület, 
ez már régi kérés volt a horgászok 

részéről, így most az önkormányzat 
segítségével sikerült ezt megoldani. 
Horgászni folyamatosan lehet min-
den nap, éjszakai horgászat csak 
péntek és szombat éjszaka lehetsé-
ges. A haltelepítések megtörténtek, 
az egyesület már két háziversenyt 

is tartott az elmúlt hónapokban. 
Szeretettel várunk minden kedves 
horgásztársat a megújult nagykállói 
Vadkerti-tápcsatorna vízterületére, 
egy jó horgászatra!
a Nagykállói Sporthorgász Egyesület

Vezetősége

Az országos távdobó bajnokságot 
október 17-én a Maconkai-víztározó 
melletti füves területen rendezték 
meg. Két kategóriában – pontyos, 
feeder – lehetett nevezni. A pontyos 
kategóriában 27, míg a feederben 23 
induló volt. A távdobásban megha-
tározott súlyokat kell a szabályok-
nak megfelelő felszereléssel minél 
messzebb repíteni. Mindenkinek egy 
negyven méter széles területen belül 
kellett tartania az eldobott súlyo-
kat, csak akkor számított érvényes-
nek a dobás, ha az ólom vagy a 
feederkosár a pálya határain belül ért 
földet. Minden versenyzőnek három 
értékelhető kísérlete volt, ebből a két 
legjobb dobás átlaga adta a végered-

ményt. A pontyfogó kategóriában a 
legnagyobb dobás 204,82 méter lett, 
amit Fejes Lászlónak sikerült elér-
nie. A pontyfogó kategória bajnoka 
így Fejes László lett, 199,22 méteres 
dobási átlagával. Második helyen 
a tavalyi bajnok Medgyesi Zsolt 
végzett 195,36 méteres teljesítmény-
nyel, míg a dobogó harmadik fokára 
ifj. Nagy István állhatott fel 191,81 
méteres eredményével. A feeder 
kategóriában Medgyesi Zsolt lett a 
bajnok, 189,86 méteres átlaggal. A 
legnagyobb dobás is az ő nevéhez 
kötődik, ami 191,45 méter volt. A 
második helyen Ocsovai László vég-
zett 184,54 méterrel, harmadik Fiola 
György lett 183,88 méterrel.

Újra indult a horgászat a Vadkert-tápcsatornán

205 méter volt a legjobb eredmény 

A rakamazi Nagy-Morotva 
és vizei, annak partja és 

a táj, háttérben a tokaji hegy-
gyel, kiváló természeti érték 
országos szinten is.

Ez a gyönyörű természet tár-
sulva a horgászat adta élménnyel, 
mindenkinek feltöltődést ad, ezért 
járunk horgászni. 

2021. június 26-án közösen úgy 
döntöttünk, hogy az egyesület 
életében változásra van szükség. 
A tisztújító közgyűlésen a régi 
vezetés munkáját megköszönve 
új, a mai kor elvárásainak megfe-
lelő vezetést választott. A korábbi 
Cormorán STE helyett a Natúra 
Horgász Egyesület nevet vettük 
fel. Tájékoztatok mindenkit, hogy 

a Nyíregyházi Bíróság 2021. 08. 
12-én jogerősen jóváhagyta az 
elnöki beiktatásomat, tehát teen-
dőimet hivatalosan azóta tudom 
ellátni. A hivatalos szerveknél 
személyesen bemutatkoztam, kér-
tem az elnöki jogosultságomnak 
megfelelő hozzáféréseket, ame-
lyeknek megadása még folyamat-
ban van.

Feladataim között elsőként 
megbíztunk egy független köny-
velőt, hogy az egyesület pénz-
ügyeit az elmúlt 3 évre visszame-
nőleg vizsgálja meg. A volt elnök 
úr a tárgyi leltárt és eszközöket 
átadta, amit elhoztunk tőle fel-
dolgozásuk, javításuk folyamatos 
ütemben történik.

A bankszámlához 2021. 08. 

23-án lett hozzáférési jogosultsá-
gom ekkor a számlán lévő összeg 
2.303.281-Ft volt.

Az elmúlt hetekben megjaví-
tottuk a tönkretett hínárvágót, 
mert valamelyik horgász társatok 
tönkretette. Háromszor is kellett 
javítani – köszönet mindenkinek, 
aki segített – de üzemel és meg-
kezdtük a gaz vágását.

A tiszanagyfalui részen a koráb-
bi elnök által meghirdetett hor-
gászversenyt erőn felül megtar-
tottuk és 450 kg 3 nyaras pontyot 
telepítettünk előtte. Természetvé-
delmi napot is tartottunk, köszö-
nöm a résztvevőknek, s legköze-
lebb több embert várok!

Az elnöki teendőimet folyama-
tosan ellátva megbízást adtunk 

a társadalmi halőreinknek. Meg-
kezdtük a szúrópróba szerinti 
ellenőrzéseket éjjel-nappal, hogy 
a becsületes horgászok érdekei 
többet ne sérüljenek. Összefogás-
sal együtt sikerülni fog!

Nemes-Hegedüs Csaba elnök
(Megjelent az egyesület honlapján.)

Új néven, új vezetővel

Ponty, amur, keszeg, 
kárász és süllő – többek 

között ezeket a halfajtákat 
foghatták ki a horgászverse-
nyen a megyei tűzoltók.

Augusztus 13-án tizedik alka-
lommal rendezték meg a Turkó 

Sándor tűzoltó horgász emlék-
versenyt. A helyszín a Székely-
őzetanyai Öregtó, a szervező pedig 
idén is a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tűzoltószövetség volt. A 
több mint száztíz éves szervezet 
halfajra, méretre, mennyiségre és 
etetőanyagra sem szabott korláto-

zást, folyamatosan mérlegeltek a 
versenyen, így keresték „a megye 
legjobb tűzoltó horgászát”.

A megmérettetésen hivatásos, 
önkormányzati, önkéntes és léte-
sítményi tűzoltók 16-ik életévét 
betöltött tagjai, illetve közvet-
len hozzátartozói vehettek részt, 
összesen ötvenöten versengtek. A 
tűzoltók ezúttal összesen közel 
827 kilogramm halat fogtak ki – a 
halakat a verseny végén visszaen-
gedték a tóba.
Eredmények:
1. Kovács György 76.005 g 
2. Szuromi András 50.410 g
3. Bartha Sándor  46.265 g
4. Szuromi László  44.130 g
5. Bajusz István  37.680 g

6. Dajka János  37.440 g
A legnagyobb halat fogó 
versenyző: Pekola Miklós 8.250 g

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tűzoltószövetség

Tűzoltó horgászok versengtek

A Horgász-suli programunk 
új eleme a Horgász Tano-

da. Rövidebb időtartamú, mint 
a támogatott nyári horgász-
táborok, de annál sokrétűbb, 
változatosabb és célratörőbb.

A tanodákat horgászegyesületek 
szervezik a hozzájuk kötődő gyere-
keknek. Rendezvényeink ingyene-
sek, a horgászegyesületek önerő-
ből és a megyei szövetség támo-
gatásával valósulnak meg. Tudjuk, 
hogy nem tudjuk a gyerekek nyári 
elhelyezését megoldani, de nem 
is ez a célunk. Egyik legsikere-
sebb rendezvényünk a rakamazi 
és a nyírteleki horgászegyesületek 
közös tanodája, melynek a „Játsz-
va tanuljunk meg horgászni!” – 
volt a mottója! A két egyesület 
Tiszanagyfaluban szervezett közös 
eseményén felkészült, tapasztalt 
horgászok foglalkoztak a két egye-
sülethez kötődő gyerekekkel.  

Az első nap: Délelőtt tanulás, 
délután horgászat

Célunk volt, hogy tanuljanak 
meg eredményesen horgászni.

Délelőtt kis csoportokban 
tanultunk, játszottunk és gyako-
roltunk: 

–  horgászmódszerek bemutatása 
egy akvárium és apró horgász-
készségek segítségével.

–  halfelismerés gyakorlása hor-
gászkártya és halas memóriajá-
ték segítségével,

–  horgászcsomók és horogkötések 
készítése „hatástalanított” hor-
gok segítségével,

–  Hogyan viselkedjünk a vízen és a 
vízparton? Evezés gyakorlásával 
színesítettük a programot.

–  a pontos etetés gyakorlása gom-
bócot helyettesítő labdákkal,

–  célba dobás spiccbottal és 
casting botokkal,

–  különböző horgászmódszerek 
bemutatása a vízparton.

Délután a horgászaté volt a 
főszerep:
–  spiccbotos szerelékek ellenőrzé-

se, a hiányosságok javításával,
–  etetőanyagok jelentősége és a 

bekeverésének gyakorlása,
–  horgászat kis csoportokban a 

segítők irányításával,

–  csalizás, etetés, horogszabadítás 
apró trükkjei,

–  „Fogd meg és engedd vissza!” 
gyakorlása sok-sok hallal.
A kiválóan felszerelt és kulturált 

Szabadidő parkban a házigazdák 
segítségével és a megyei szövetség 
támogatásával igazán jól sikerült 
az első nap.

Második nap: Harc a halakkal 
és az elemekkel!

A második nap programját ala-
posan összezavarta az időjárás. 
Délutánra terveztük a tanoda hor-
gászversenyét, de az előrejelzés 
szerint akkor elszabadult a pokol. 
Ezért rövid felkészülés után még a 
délelőtt megtartottuk a hőn áhított 
horgászversenyt. Jöttek is a halak 
szépen, keszegek, kárászok, nap-
halak és néhány „Ez egy hatalmas 
ponty lehetett!”.

A versenyen a kifogott halak szá-
ma volt a meghatározó, így azok 
döntöttek jól, akik a 3-4 méteres 
spiccbotot választották. A partkö-

zeli naphalakból és a keszegekből 
többet lehetett fogni, mint a benti 
tenyeres kárászokból. Továbbra is 
tartottuk magunkat a „Fogd meg 
és engedd vissza!” gyakorlatához. 
A segítők folyamatosan rögzítették 
a kifogott halak számát, de a gye-
rekek még inkább számontartották 
azokat. A jelentkező pontyok és az 
erősödő szél miatt egyre gyakorib-
bá vált a kényszerű szerelés is. 

Mindenki fogott halat, és a leg-
kisebbek gyakran többet is, mint 
a „nagyok”! A verseny végére 
megjött az eső is, így az ebédet 
már a szabadidő központ összes 
fedett helyének a felhasználásá-
val fogyasztottuk el. Ebéd után 
kihasználva egy esőszünetet, meg-
tartottuk az eredményhirdetést és a 
tanoda zárását.

„Ez nagyon jó!” – mondta egy 
négyéves kislány, amikor megfog-
ta élete első halát. Mit lehet ehhez 
hozzátenni? Találkozzunk jövőre 
is!

Biri Imre

Sokrétűbb, változatosabb és célratörőbb
„Játszva tanuljunk meg horgászni!”
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A XXV. Nemzetközi Barát-
ság Kupát a Romániában 

kezdődő Covid-járvány miatt 
sajnos egy évvel el kellett 
halasztani. 

Az idén Dés csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy ezt 
a nemes jubileumi viadalt meg-
rendezze. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését.

A házigazdáink mind a szállás, 
mind az ételek tekintetében maxi-
málisan helytálltak, amiért külön 
dicséretet érdemelnek.

Csapatunk a megérkezés után 
– a Mika horgásztónál – egy kis 
edzést rögtönzött, a fogható halak 
és a mederviszonyok megismerése 
céljából. Az utazástól és a rögtön-
zött horgászattól megfáradt rész-
vevők az est közeledtével gyorsan 
összepakoltak.

A szervezők a tóparton üdvö-
zölték és egy ünnepi vacsorával 
fogadták a Barátság Kupára érkező 
vendégeiket, mely alatt jó hangulat 
alakult ki. A csapatok visszaemlé-
keztek az előző évek történéseire, 
majd átbeszélték a másnapi teen-
dőiket. Az est zárásaként kihúz-
ták a másnapi szektorokat. A ver-
senyzők hamar nyugovóra tértek, 
hisz előttünk volt a kora reggeli 

ébresztő, az etető anyagok meg-
keverése és az aznapi horgászat 
megbeszélése.

A korai ébredés után a szerve-
zők bőséges reggelivel kedvesked-
tek, volt ott mindenféle finomság. 
Mindenki megtalálhatta a számára 
legízletesebb falatokat, aki itt éhen 
maradt, az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfoglalása 
következett. A verseny alatt szinte 
minden csapat más-más technikát 
alkalmazott. Volt olyan hely, ahol 
a matchbottal fogott halak hozták 
a jó eredményt, de volt olyan is, 
ahol a rövid és hosszú spiccbottal 
fogott apró halakkal sem marad-
tak szégyenben és persze néhol a 

rakós botokon is szépen húzták a 
halakat. A kellemes napsütésben 
hamar elrepült az idő, megszólalt 
a verseny végét jelző duda, majd 
következett a mérlegelés.

Különben a halak nem igazán 
voltak kapós kedvüknél, pedig a 
tóba – a verseny előtt – bőségesen 
telepítettek pontyokat. Csapatunk 
az apró kárászok, rövid spiccbo-
ton történő megfogását választotta, 
ami nem bizonyult rossz döntés-
nek.

Igaz, a helyi csapatot nem tud-
tuk legyőzni, de a többit igen. A 
szlovákokat két ponttal megelőzve 
sikerült a második helyre behozni 
együttesünket.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 

a házigazdák finom ebéddel látták 
vendégül a résztvevőket.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! A megyén-
ket képviselő csapatunk büszkén 
állhatott fel a dobogó második 
fokára. Remélem, a jövőben is 
számíthatunk ezekre a barátságos 
horgászcsapatokra és még sok 
közös programot fogunk együtt 
szervezni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa-
tát a következő versenyzők alkot-
ták: Biró Attila, Biró Attila Adri-
án, Gergely István, Vaskó Arnold, 
Szilágyi Imre. Csapatvezető: Virág 
Imre.

Szilágyi Imre

A megye horgászegyesü-
leteinek tisztségviselőit 

a hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Tiszalöki Új Élet H.E. láthatta 
vendégül a Kenyérgyári 
Tisza holtágon.

A szép nyárvégi napon meg-
rendezett versenyre végül öt hor-
gászegyesület jelentkezett 3-3 fős 
csapattal.

A házigazdák finom reggelivel 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
majd a rövid ismertetőt és a sor-
solást Szilágyi Imre a megyei ver-
seny szakbizottság elnöke tartotta 
meg.

Sajnos, a tó apróhalállomá-
nya kissé szégyenlős volt és nem 
növelte nagymértékben a horgá-
szok fogásait. Az igen falánk tör-
peharcsák kapókedvében azért itt 
sem csalódtunk és az ügyesebbek 

még több nagyobb kárászt is zsák-
mányoltak.

A fogások nem voltak kirívó-
ak, bár a helyi egyesület megtett 
mindent a jobb fogások érdekében, 
a verseny előtt több mázsa pon-
tyot telepítettek a holtágba. A nap 
nagyon barátságos hangulatban 
telt. Az eredmények összegzése és 
egy finom ebéd elfogyasztása után 
a díjátadás következett a házigaz-
dák jóvoltából a Tisza Étteremben.

Az első három csapatot jutal-
mazták, kupákat és érmeket kap-
tak. A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke adta át.
Eredmények:
1.  Kraszna H.E., Kocsord  4 pont
2.  Szatmárvidéki H.E., Mátészalka  

 7 pont
3.  Új Élet H.E., Tiszalök  11 pont (2225 g)
4.  Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 

 11 pont (1775 g)
5.  Nyírteleki H.E.  12 pont

Szilágyi Imre

Ezüstérem a jubileumi Barátság Kupán

A törpeharcsák kapókedve segített

A megyei horgász szövet-
ség és a Császárszállás 

Horgász Egyesület támo-
gatásával már második 
alkalommal rendezték meg a 
nyíregyházi Bujtosi-tavaknál 
a Horgász Tanodát. Mindkét 
napon csapadékmentes, 
szép napos, de nem kániku-
lai időjárás kedvezett a ren-
dezvény megtartásának.

1. nap: 2021. július 22. (csütörtök)
A 20 gyerek 8 órától részt vett a 

tábor kiépítésében, majd a regiszt-
ráció után, a már nagyon izgatott 
gyerekek négy csoportra osztották 
el egymást. 8:30-tól elindulhatott a 
munka. A négy foglalkozási helyen 
horogkötést, csomókötést, halfelis-
merést és a horgászat szabályait, 
valamint célbadobást, szerelék cél-
ba juttatását gyakorolhatták a gye-
rekek. A negyedik helyen a vízpar-
ton a különböző horgászmódsze-
rekből kaptak egy kis bemutatást 
a spiccbotos, úszós horgászattól, 
a fenekezésig, féderezésig, perge-
tésig. A négy hely közötti forgás 
közben egy kis Mc Donalds-os 
tízórai közbeiktatásával pihentek 
meg. A négy foglalkozás az ebé-
dig körbeforgott, majd a finom 
makaróni után délután előkerültek 
a horgász felszerelések is. 

Már a tóparton próbáltuk ki a 
felszereléseket, javítottuk a hibákat 
és tanultuk meg a helyes vízmély-
ség mérését, ereszték beállítását. 
A próbapecán is nagy érdeklődést 
mutattak a tó halai a bejuttatott 
csalik iránt és számtalan kárász, 
kisebb ponty került a horgokra, a 
halak aztán gyorsan visszanyerték 
szabadságukat, mivel másnap még 
nagy szükség volt rájuk. Gyorsan 
eljött a délután 4 óra, ami a tanoda 
aznapi zárását jelentette.

2. nap: 2021. július 23. (péntek)
Mindenki a délutáni horgászver-

seny lázában égett. A gyors regiszt-
rációt követően a négy csoport 
ismét munkához látott. Robi bácsi-
val (Szanyi Róbert) a vízparton 
finomításra kerültek a felszerelé-
sek, mellette pedig az etetőanyag 
elkészítésének tudományát leshet-
ték el a kis horgászok. Szükség 
is volt ezekre, hiszen a délutáni 
versenyre már maguknak kellett az 
etetőanyagot bekeverni és a sze-
reléket megfelelően beállítani. A 
tegnapi kifogott és visszaengedett 
halakat ezen a napon is meggyőzte 
a felkínált etetőanyag és csali, a 
próbapecán is egymásnak adták 
felváltva a horgokat. A másik két 
foglalkozási helyen memorizálták 
a különböző halakat és a horgászás 
szabályait Katika nénivel (Varga 

Katalin) és gyakorolták kislabdá-
val a helyes célba dobást, a szere-
lék bejuttatását. 

A délben elfogyasztott ebéd is 
már a délutáni verseny izgalmában 
történt. Egyik kézben a rántott hús, 
másikban a horgászbot. 

A verseny előtt sorsolással dön-
töttük el a horgászhelyek kiosztá-
sát, mivel a délelőtt beetetett hely 
szépen hozta a halakat és igazság-
talan lett volna a szabad helyvá-
lasztás. Nem is fért volna el annyi 
versenyző azon az 5 méteres part-
szakaszon. A sorsolást követően a 
kis horgászok a tanultak alapján 
maguknak keverték be az etető-
anyagot és állították be az eresz-
téket nagyon ügyesen. Az etetést 
követően a felmelegedett vízből 
rögtön jelentkeztek az első éhes 
halak, amik nem tudtak ellenáll-
ni a felkínált csábító csaliknak. A 
jól megválasztott etetés, módszer, 
vízmélység és felszerelés meghoz-
ta az eredményeket. Egymás után 
repkedtek ki a vízből a keszegek, 
kárászok és becsúszott egy-két 
kis ponty is. A délelőtti próbape-
ca tapasztalatai a középső résznek 
jósolták a legjobb eredményeket, 
ennek ellenére a balszárnyon a fiúk 
pillanatok alatt megmutatták, hogy 
az a rész sincs leírva. A középső 
nyerő részen a halak sziesztázni 
mentek, minden egyes pikkelye-

sért nagyon meg kellett küzdeni. 
Kisebb kalandok (gubanc, szaka-
dás, leakadás, búvárkodás) után 
eljött a verseny vége is. 

Dobogós helyek
Amíg a felszerelések összepa-

kolása történt, kiderült kik értek el 
dobogós helyeket.

A „kicsik” közül 7 hallal a kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokára 
Zsukk Dávid állhatott fel. A dobo-
gó két oldalán egy és négy hallal 
lemaradva Haraszkó Hédi és Palla-
gi Péter csatlakozott. 

A „nagyok” közül Tar Zsombor 
volt a legügyesebb 13 hallal, őt 
követte Bankus Adrián 4 hallal és 
Tar Csanád 3 hallal. 

Az érmek, emléklapok, értékes 
ajándékok átvételét követően nem 
mehetett el üres kézzel a dobogóra 
fel nem jutott, de kitartó, ügyes 
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és sok-sok tudással távoztak kis 
horgászaink a Horgász Tanodából. 
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Köszönjük a megyei szövet-
ségnek, a Császárszállás HE-nek, 
Biri Imrének az utánpótlás-nevelés 
úttörőjének és nem utolsó sorban a 
csodás vizükért a Bujtos HE-nek a 
lehetőséget!

Fesztóry Sándor

Jövőre ismét találkozunk
A Császárszállás Horgász Egyesület 2021 évi Horgász Tanodája

Elég volt 
két szem 
kukorica

Bár május 21-én fogtam 
ezt a pontyot (ami ma is 
nagyon kedves emlék) a Csá-
szárszállási tavon a rendsze-
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sikerült megszákolni. A ponty 
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lés után visszakerült a tóba! 
 Varga György  
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Nyolc háromfős csapat 
részvételével rendeztük 

meg az apagyi Kenderáztató-
horgásztavon az első megyei 
feeder csapatbajnokságot.

A fogások szektoronként vál-
tozóak voltak, zömében kárász-
ból és keszegből került bőven a 
haltartóba, bár volt, aki tokhal-
ból zsákmányolt többet és ezzel 

igencsak átformálta a helyezése-
ket. A tó ma sem hazudtolta meg 
a halbőségét, hisz 18-20 kg-os 
fogások is mérlegelésre kerültek. 
Eredmények:
1. Bajnokok II. 7 pont 39 125 g 
(Kovács József, Vadon Dániel, Vadon Roland)
2. Profess Team 8 pont 32.245 g 
(Károly Attila, Papp Dániel, Sveda Tamás)
3. Fa…a Fiúk 11 pont 32.920 g 
(Bartha András, Sebők Zsolt, Bakó Tibor)

***
Májusban rendeztük meg a 

megyei feeder bajnokság máso-
dik fordulóját a Keskeny-holtágon, 
Vásárosnaményban. Bár az időjá-
rás nem igazán fogadta kegyeibe a 
versenyre érkezőket, mégis 19-en 
döntöttek úgy, hogy megmérettetik 
magukat az év első egyéni hor-
gászversenyén. Akiknek az ötórai 
horgászat alatt sikerült egy-két 
darabosabb kárászt vagy dévért 
zsákmányolni, és természetesen 
megfelelő mennyiségű törpehar-
csát, annak már biztosított volt a 
dobogó valamely foka.

***
Júniusban szikrázó napsütés 

fogadta a megyei feeder bajnokság 
harmadik fordulójának versenyzőit 
a kocsordi Kirva Lapos-horgász-
tavon. A horgászok már a felké-

szülési időben találgatták, hogy 
mi lehet a legmegfelelőbb taktika 
a halak becserkészéséhez. Azok, 
akik a kisebb halak megfogását 
választották, a folyamatos etetés-
nek köszönhetően szép fogásokkal 
végezhettek a dobogón.

***
A három forduló eredményei 

alapján került sor a megyei feeder 
rangsor felállítására, ami igen szo-
rosra sikeredett.
A Szuper kupa eredményei:
1. Vadon Dániel 2 pont 24 480g
2. Sveda Tamás 2 pont   9 425g
3. Papp Dániel 3 pont 13 540g
4. Katona Sándor 3 pont 11 850g
5. Károly Attila 3 pont   8 530g
6. Németh Béla 4 pont   8 480g

Szilágyi Imre

Szoros volt a végeredmény

Az apagyi Kenderáztató-
horgásztavon rendeztük 

meg a Dr. Maleczky Imre 
Emlékversenyt az elhunyt 
megyei elnökünk tiszteletére. 
Mint minden évben, az idén 
is szép számban neveztek az 
emlékversenyre, összesen 
37-en, így az egész napije-
gyes oldalt igénybe vettük. 

A versenyen inkább a tenyeres 
dévérkeszegek voltak a jellemző-
ek. A kárászok és a pontyok szé-
gyenlősek voltak, csak egy pár 
darabot sikerült fogni a tóban lévő 
bőséges állományból.

Az időjárás ideális lehetőséget 
biztosított a résztvevőknek, hogy a 
rendelkezésükre álló négy óra alatt 
minél több halat terelhessenek be a 

haltartóikba. A versenyre szánt idő 
hamar eltelt, és a mérlegelésnél 
kiderült, kinek menyire volt ered-
ményes a horgászata. Míg a ver-
senyzők pakoltak, addig a szerve-
zők összesítették az eredményeket.

A versenyen igen szép fogások 
születtek, több tíz kiló feletti, sőt a 
Vadon testvérek, közel 17 kg körül 
zsákmányoltak fejenként tenyeres 
keszegekből.

Az eredményhirdetésen Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke pár mondatban megemlé-
kezett Imre bácsi önzetlen mun-
kájáról a horgászatban, illetve a 
versenyhorgászatban. Azután a 
Maleczki család részéről Maleczki 
Tamás megköszönte minden ver-
senyzőnek és segítőnek a részvé-

telt, majd a legsikeresebb verseny-
zőknek átadták az általuk felaján-
lott díjakat. A vándorserleget és 
a fogyatékkal élők kupáját Virág 
Imre, a megyei horgász szövetség 
elnöke, és Fesztóry Sándor megyei 
horgász szövetség ügyvezető igaz-
gatója adta át.

Az emlékverseny díjazottjai: 
1. Vadon Dániel 16 860 g
2. Vadon Roland 16 540 g
3. Sebők Zsolt 10 240 g
4. Papp Dániel 11 780 g
5. Vadon Ferenc 7 605 g

A fogyatékkal élők megyei ver-
senyét is az emlékversennyel egy-
szerre rendeztük meg, melyre egy 
fő nevezett: Gincsai Pál.

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy finom ebédet 
fogyaszthatott el. Köszönet a 
Maleczki családnak és a megyei 
horgász szövetségnek a verseny 
megrendezéséért és a támogatásá-
ért. Köszönet a tó gazdáinak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották e 
csodálatos tavukat. Remélem, min-
denki jól érezte magát, még azok 
is, akik nem fogtak halat. Bízom 
benne, hogy jövőre is sikerül ezt 
a versenyt ugyanilyen családias 
hangulatban megrendezni. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a sikeres 
szereplésükhöz!

Szilágyi Imre

Szép fogások születtek
Gyönyörű környezetben az 

Orfűi-tónál 43. alkalom-
mal szervezte meg táborát a 
Magyar Országos Horgász 
Szövetség. A megyei hor-
gászviadalok összecsapásá-
nak legjobbjai itt mérhették 
össze tudásukat. 

Az elméleti felkészültség felmé-
rése mellett volt szerelési és célba 
dobási feladat is, de a legfontosabb 
mégis a várva várt horgászverseny 
volt. Szerencsére az időjárás és 
a halak kapókedve is kedvezett a 
fiatal horgászoknak, szépek lettek 
a terítékek.

A programokat színesítette a két 

horgászlegenda, Bokor Károly és 
Gyulai Ferenc színvonalas előadá-
sa és vízparti bemutató horgásza-
ta. A kenutúra, a szituációs-, és 
memória játékok, a csizmadobó és 
halpucoló verseny mind hozzájá-
rultak a rendezvény felejthetetlen-
né tételéhez. 

Megyénket Puncsák Rebeka, 
Kulcsár Laura és Macsuga Dávid 
képviselte. Fiataljaink szépen 
helytálltak a versenyzőkkel meg-
tűzdelt igen erős csapatban és a 
középmezőnyben végeztek. 

A többiről meséljenek a képek és 
a https://nyito.mohosz.hu/ oldalon 
található beszámolók.

Biri Imre  

Nyolc csapat mérte össze hor-
gásztudását a Tiszanagyfalui Sza-
badidő Parkban megrendezett 6. 
Horgász ötpróba verseny megyei 
döntőjében. A tesztlap kitöltésé-
ben a nyírteleki csapat bizonyult 
a legjobbnak. A halak felismerésé-
ben Ibrány és Tiszavasvári csapata 
hibátlanul teljesített. A szerelési 
feladatnál viszont Kocsord csapata 
nem talált legyőzőre. A spiccbotos 
célba dobásnál viszont a hazai, 
tiszanagyfalui csapat célzott a 
legjobban. A döntés a horgászatra 
maradt, ahol Vaszil Csenge brili-
áns pecával győzelemig vezette 
Rakamaz csapatát, megelőzve a 
kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtó ibrányi ifjú horgászokat. A 
fiataljaink sok kárászt és keszeget 
fogtak, de néha beugrott egy-egy 
nagyobb ponty is, nem kis ria-
dalmat okozva. A harmadik hely 
eldöntésénél horgász-párbajt vívott 
Tiszavasvári és Kocsord csapatá-

nak legjobbja. A szerencse most a 
tiszavasvári csapatnak kedvezett. 
Az helyezettek értékes díjakat 
nyertek, de a többiek se mentek 
haza üres kézzel. Az érmeket, okle-
veleket és a díjakat Fesztóry Sán-
dor, a megyei horgász szövetség 
ügyvezető igazgatója adta át.  A 
Tiszanagyfalui Szabadidőközpont 
ideális helyszín volt a verseny 
lebonyolításához, a házigazdák 
segítőkészsége pedig minden tisz-
teletet megérdemel.

Helyezések:
1. hely: Rakamaz csapata  145 pont
(Tóth Levente, Lipták Levente, Vaszil 
Csenge. Felkészítő: Molnár István, 
Natúra HE.)
2. hely: Ibrány csapata  140 pont
(Dobránszki Liliu, Kulcsár Lili, Kulcsár 
Benedek. Felkészítő: Kulcsárné Büdi 
Erika, Ibrányi HE.)
3. hely: Tiszavasvári csapata  136 pont 
(Maczkó Máté, Maczkó Panna, Katona 
Ferenc. Felkészítő: Pesti Lajos Alkaloida, 
Lombik HE.)

Biri Imre

Szabolcsiak az Országos Ifjúsági Horgász Táborban

Horgász ötpróba Tiszanagyfalu, 2021. szeptember 24.
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ból zsákmányolt többet és ezzel 
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ket. A tó ma sem hazudtolta meg 
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fogások is mérlegelésre kerültek. 
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mi lehet a legmegfelelőbb taktika 
a halak becserkészéséhez. Azok, 
akik a kisebb halak megfogását 
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nek köszönhetően szép fogásokkal 
végezhettek a dobogón.
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A XXV. Nemzetközi Barát-
ság Kupát a Romániában 

kezdődő Covid-járvány miatt 
sajnos egy évvel el kellett 
halasztani. 

Az idén Dés csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy ezt 
a nemes jubileumi viadalt meg-
rendezze. A versenyre öt csapat 
öt-öt fős legénységgel adta le a 
nevezését.

A házigazdáink mind a szállás, 
mind az ételek tekintetében maxi-
málisan helytálltak, amiért külön 
dicséretet érdemelnek.

Csapatunk a megérkezés után 
– a Mika horgásztónál – egy kis 
edzést rögtönzött, a fogható halak 
és a mederviszonyok megismerése 
céljából. Az utazástól és a rögtön-
zött horgászattól megfáradt rész-
vevők az est közeledtével gyorsan 
összepakoltak.

A szervezők a tóparton üdvö-
zölték és egy ünnepi vacsorával 
fogadták a Barátság Kupára érkező 
vendégeiket, mely alatt jó hangulat 
alakult ki. A csapatok visszaemlé-
keztek az előző évek történéseire, 
majd átbeszélték a másnapi teen-
dőiket. Az est zárásaként kihúz-
ták a másnapi szektorokat. A ver-
senyzők hamar nyugovóra tértek, 
hisz előttünk volt a kora reggeli 

ébresztő, az etető anyagok meg-
keverése és az aznapi horgászat 
megbeszélése.

A korai ébredés után a szerve-
zők bőséges reggelivel kedvesked-
tek, volt ott mindenféle finomság. 
Mindenki megtalálhatta a számára 
legízletesebb falatokat, aki itt éhen 
maradt, az magára vessen!

Rövid szabályismertető után 
sorsolás és a rajthelyek elfoglalása 
következett. A verseny alatt szinte 
minden csapat más-más technikát 
alkalmazott. Volt olyan hely, ahol 
a matchbottal fogott halak hozták 
a jó eredményt, de volt olyan is, 
ahol a rövid és hosszú spiccbottal 
fogott apró halakkal sem marad-
tak szégyenben és persze néhol a 

rakós botokon is szépen húzták a 
halakat. A kellemes napsütésben 
hamar elrepült az idő, megszólalt 
a verseny végét jelző duda, majd 
következett a mérlegelés.

Különben a halak nem igazán 
voltak kapós kedvüknél, pedig a 
tóba – a verseny előtt – bőségesen 
telepítettek pontyokat. Csapatunk 
az apró kárászok, rövid spiccbo-
ton történő megfogását választotta, 
ami nem bizonyult rossz döntés-
nek.

Igaz, a helyi csapatot nem tud-
tuk legyőzni, de a többit igen. A 
szlovákokat két ponttal megelőzve 
sikerült a második helyre behozni 
együttesünket.

Az ünnepélyes díjkiosztó előtt 

a házigazdák finom ebéddel látták 
vendégül a résztvevőket.

Gratulálunk a nyerteseknek a 
sikeres szereplésükhöz! A megyén-
ket képviselő csapatunk büszkén 
állhatott fel a dobogó második 
fokára. Remélem, a jövőben is 
számíthatunk ezekre a barátságos 
horgászcsapatokra és még sok 
közös programot fogunk együtt 
szervezni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapa-
tát a következő versenyzők alkot-
ták: Biró Attila, Biró Attila Adri-
án, Gergely István, Vaskó Arnold, 
Szilágyi Imre. Csapatvezető: Virág 
Imre.

Szilágyi Imre

A megye horgászegyesü-
leteinek tisztségviselőit 

a hagyományoknak megfe-
lelően a tavalyi győztes, a 
Tiszalöki Új Élet H.E. láthatta 
vendégül a Kenyérgyári 
Tisza holtágon.

A szép nyárvégi napon meg-
rendezett versenyre végül öt hor-
gászegyesület jelentkezett 3-3 fős 
csapattal.

A házigazdák finom reggelivel 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
majd a rövid ismertetőt és a sor-
solást Szilágyi Imre a megyei ver-
seny szakbizottság elnöke tartotta 
meg.

Sajnos, a tó apróhalállomá-
nya kissé szégyenlős volt és nem 
növelte nagymértékben a horgá-
szok fogásait. Az igen falánk tör-
peharcsák kapókedvében azért itt 
sem csalódtunk és az ügyesebbek 

még több nagyobb kárászt is zsák-
mányoltak.

A fogások nem voltak kirívó-
ak, bár a helyi egyesület megtett 
mindent a jobb fogások érdekében, 
a verseny előtt több mázsa pon-
tyot telepítettek a holtágba. A nap 
nagyon barátságos hangulatban 
telt. Az eredmények összegzése és 
egy finom ebéd elfogyasztása után 
a díjátadás következett a házigaz-
dák jóvoltából a Tisza Étteremben.

Az első három csapatot jutal-
mazták, kupákat és érmeket kap-
tak. A díjakat Virág Imre, a megyei 
horgász szövetség elnöke adta át.
Eredmények:
1.  Kraszna H.E., Kocsord  4 pont
2.  Szatmárvidéki H.E., Mátészalka  

 7 pont
3.  Új Élet H.E., Tiszalök  11 pont (2225 g)
4.  Alkaloida Lombik H.E., Tiszavasvári 

 11 pont (1775 g)
5.  Nyírteleki H.E.  12 pont

Szilágyi Imre

Ezüstérem a jubileumi Barátság Kupán

A törpeharcsák kapókedve segített

A megyei horgász szövet-
ség és a Császárszállás 

Horgász Egyesület támo-
gatásával már második 
alkalommal rendezték meg a 
nyíregyházi Bujtosi-tavaknál 
a Horgász Tanodát. Mindkét 
napon csapadékmentes, 
szép napos, de nem kániku-
lai időjárás kedvezett a ren-
dezvény megtartásának.

1. nap: 2021. július 22. (csütörtök)
A 20 gyerek 8 órától részt vett a 

tábor kiépítésében, majd a regiszt-
ráció után, a már nagyon izgatott 
gyerekek négy csoportra osztották 
el egymást. 8:30-tól elindulhatott a 
munka. A négy foglalkozási helyen 
horogkötést, csomókötést, halfelis-
merést és a horgászat szabályait, 
valamint célbadobást, szerelék cél-
ba juttatását gyakorolhatták a gye-
rekek. A negyedik helyen a vízpar-
ton a különböző horgászmódsze-
rekből kaptak egy kis bemutatást 
a spiccbotos, úszós horgászattól, 
a fenekezésig, féderezésig, perge-
tésig. A négy hely közötti forgás 
közben egy kis Mc Donalds-os 
tízórai közbeiktatásával pihentek 
meg. A négy foglalkozás az ebé-
dig körbeforgott, majd a finom 
makaróni után délután előkerültek 
a horgász felszerelések is. 

Már a tóparton próbáltuk ki a 
felszereléseket, javítottuk a hibákat 
és tanultuk meg a helyes vízmély-
ség mérését, ereszték beállítását. 
A próbapecán is nagy érdeklődést 
mutattak a tó halai a bejuttatott 
csalik iránt és számtalan kárász, 
kisebb ponty került a horgokra, a 
halak aztán gyorsan visszanyerték 
szabadságukat, mivel másnap még 
nagy szükség volt rájuk. Gyorsan 
eljött a délután 4 óra, ami a tanoda 
aznapi zárását jelentette.

2. nap: 2021. július 23. (péntek)
Mindenki a délutáni horgászver-

seny lázában égett. A gyors regiszt-
rációt követően a négy csoport 
ismét munkához látott. Robi bácsi-
val (Szanyi Róbert) a vízparton 
finomításra kerültek a felszerelé-
sek, mellette pedig az etetőanyag 
elkészítésének tudományát leshet-
ték el a kis horgászok. Szükség 
is volt ezekre, hiszen a délutáni 
versenyre már maguknak kellett az 
etetőanyagot bekeverni és a sze-
reléket megfelelően beállítani. A 
tegnapi kifogott és visszaengedett 
halakat ezen a napon is meggyőzte 
a felkínált etetőanyag és csali, a 
próbapecán is egymásnak adták 
felváltva a horgokat. A másik két 
foglalkozási helyen memorizálták 
a különböző halakat és a horgászás 
szabályait Katika nénivel (Varga 

Katalin) és gyakorolták kislabdá-
val a helyes célba dobást, a szere-
lék bejuttatását. 

A délben elfogyasztott ebéd is 
már a délutáni verseny izgalmában 
történt. Egyik kézben a rántott hús, 
másikban a horgászbot. 

A verseny előtt sorsolással dön-
töttük el a horgászhelyek kiosztá-
sát, mivel a délelőtt beetetett hely 
szépen hozta a halakat és igazság-
talan lett volna a szabad helyvá-
lasztás. Nem is fért volna el annyi 
versenyző azon az 5 méteres part-
szakaszon. A sorsolást követően a 
kis horgászok a tanultak alapján 
maguknak keverték be az etető-
anyagot és állították be az eresz-
téket nagyon ügyesen. Az etetést 
követően a felmelegedett vízből 
rögtön jelentkeztek az első éhes 
halak, amik nem tudtak ellenáll-
ni a felkínált csábító csaliknak. A 
jól megválasztott etetés, módszer, 
vízmélység és felszerelés meghoz-
ta az eredményeket. Egymás után 
repkedtek ki a vízből a keszegek, 
kárászok és becsúszott egy-két 
kis ponty is. A délelőtti próbape-
ca tapasztalatai a középső résznek 
jósolták a legjobb eredményeket, 
ennek ellenére a balszárnyon a fiúk 
pillanatok alatt megmutatták, hogy 
az a rész sincs leírva. A középső 
nyerő részen a halak sziesztázni 
mentek, minden egyes pikkelye-

sért nagyon meg kellett küzdeni. 
Kisebb kalandok (gubanc, szaka-
dás, leakadás, búvárkodás) után 
eljött a verseny vége is. 

Dobogós helyek
Amíg a felszerelések összepa-

kolása történt, kiderült kik értek el 
dobogós helyeket.

A „kicsik” közül 7 hallal a kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokára 
Zsukk Dávid állhatott fel. A dobo-
gó két oldalán egy és négy hallal 
lemaradva Haraszkó Hédi és Palla-
gi Péter csatlakozott. 

A „nagyok” közül Tar Zsombor 
volt a legügyesebb 13 hallal, őt 
követte Bankus Adrián 4 hallal és 
Tar Csanád 3 hallal. 

Az érmek, emléklapok, értékes 
ajándékok átvételét követően nem 
mehetett el üres kézzel a dobogóra 
fel nem jutott, de kitartó, ügyes 
horgászok egyike sem. Emlék-
lappal, spiccbottal, élményekkel 
és sok-sok tudással távoztak kis 
horgászaink a Horgász Tanodából. 
Jövőre ismét találkozunk! 

Köszönjük a megyei szövet-
ségnek, a Császárszállás HE-nek, 
Biri Imrének az utánpótlás-nevelés 
úttörőjének és nem utolsó sorban a 
csodás vizükért a Bujtos HE-nek a 
lehetőséget!

Fesztóry Sándor

Jövőre ismét találkozunk
A Császárszállás Horgász Egyesület 2021 évi Horgász Tanodája

Elég volt 
két szem 
kukorica

Bár május 21-én fogtam 
ezt a pontyot (ami ma is 
nagyon kedves emlék) a Csá-
szárszállási tavon a rendsze-
resen etetett helyemen, kettő 
szem főzött kukoricával. A 
halat 15 perc fárasztás után 
sikerült megszákolni. A ponty 
súlya 9,76 kg volt, a mérlege-
lés után visszakerült a tóba! 
 Varga György  
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2021 július 10-én birtokba 
vehették a horgászok a 

megújult vízterületet.

A kétévnyi kényszerpihenő után 
már nagyon várták az egyesület 
tagjai ezt a napot. De megérte, 

mert majdnem kétszeresére nőtt a 
vízfelület, a régi medret is kikotor-
ták és iszaptalanították. Új átjáró 
betonhíd is épült, így már jobban 
meg lehet közelíteni a vízpartot. 
Esőbeállókat készített az egyesület, 
ez már régi kérés volt a horgászok 

részéről, így most az önkormányzat 
segítségével sikerült ezt megoldani. 
Horgászni folyamatosan lehet min-
den nap, éjszakai horgászat csak 
péntek és szombat éjszaka lehetsé-
ges. A haltelepítések megtörténtek, 
az egyesület már két háziversenyt 

is tartott az elmúlt hónapokban. 
Szeretettel várunk minden kedves 
horgásztársat a megújult nagykállói 
Vadkerti-tápcsatorna vízterületére, 
egy jó horgászatra!
a Nagykállói Sporthorgász Egyesület

Vezetősége

Az országos távdobó bajnokságot 
október 17-én a Maconkai-víztározó 
melletti füves területen rendezték 
meg. Két kategóriában – pontyos, 
feeder – lehetett nevezni. A pontyos 
kategóriában 27, míg a feederben 23 
induló volt. A távdobásban megha-
tározott súlyokat kell a szabályok-
nak megfelelő felszereléssel minél 
messzebb repíteni. Mindenkinek egy 
negyven méter széles területen belül 
kellett tartania az eldobott súlyo-
kat, csak akkor számított érvényes-
nek a dobás, ha az ólom vagy a 
feederkosár a pálya határain belül ért 
földet. Minden versenyzőnek három 
értékelhető kísérlete volt, ebből a két 
legjobb dobás átlaga adta a végered-

ményt. A pontyfogó kategóriában a 
legnagyobb dobás 204,82 méter lett, 
amit Fejes Lászlónak sikerült elér-
nie. A pontyfogó kategória bajnoka 
így Fejes László lett, 199,22 méteres 
dobási átlagával. Második helyen 
a tavalyi bajnok Medgyesi Zsolt 
végzett 195,36 méteres teljesítmény-
nyel, míg a dobogó harmadik fokára 
ifj. Nagy István állhatott fel 191,81 
méteres eredményével. A feeder 
kategóriában Medgyesi Zsolt lett a 
bajnok, 189,86 méteres átlaggal. A 
legnagyobb dobás is az ő nevéhez 
kötődik, ami 191,45 méter volt. A 
második helyen Ocsovai László vég-
zett 184,54 méterrel, harmadik Fiola 
György lett 183,88 méterrel.

Újra indult a horgászat a Vadkert-tápcsatornán

205 méter volt a legjobb eredmény 

A rakamazi Nagy-Morotva 
és vizei, annak partja és 

a táj, háttérben a tokaji hegy-
gyel, kiváló természeti érték 
országos szinten is.

Ez a gyönyörű természet tár-
sulva a horgászat adta élménnyel, 
mindenkinek feltöltődést ad, ezért 
járunk horgászni. 

2021. június 26-án közösen úgy 
döntöttünk, hogy az egyesület 
életében változásra van szükség. 
A tisztújító közgyűlésen a régi 
vezetés munkáját megköszönve 
új, a mai kor elvárásainak megfe-
lelő vezetést választott. A korábbi 
Cormorán STE helyett a Natúra 
Horgász Egyesület nevet vettük 
fel. Tájékoztatok mindenkit, hogy 

a Nyíregyházi Bíróság 2021. 08. 
12-én jogerősen jóváhagyta az 
elnöki beiktatásomat, tehát teen-
dőimet hivatalosan azóta tudom 
ellátni. A hivatalos szerveknél 
személyesen bemutatkoztam, kér-
tem az elnöki jogosultságomnak 
megfelelő hozzáféréseket, ame-
lyeknek megadása még folyamat-
ban van.

Feladataim között elsőként 
megbíztunk egy független köny-
velőt, hogy az egyesület pénz-
ügyeit az elmúlt 3 évre visszame-
nőleg vizsgálja meg. A volt elnök 
úr a tárgyi leltárt és eszközöket 
átadta, amit elhoztunk tőle fel-
dolgozásuk, javításuk folyamatos 
ütemben történik.

A bankszámlához 2021. 08. 

23-án lett hozzáférési jogosultsá-
gom ekkor a számlán lévő összeg 
2.303.281-Ft volt.

Az elmúlt hetekben megjaví-
tottuk a tönkretett hínárvágót, 
mert valamelyik horgász társatok 
tönkretette. Háromszor is kellett 
javítani – köszönet mindenkinek, 
aki segített – de üzemel és meg-
kezdtük a gaz vágását.

A tiszanagyfalui részen a koráb-
bi elnök által meghirdetett hor-
gászversenyt erőn felül megtar-
tottuk és 450 kg 3 nyaras pontyot 
telepítettünk előtte. Természetvé-
delmi napot is tartottunk, köszö-
nöm a résztvevőknek, s legköze-
lebb több embert várok!

Az elnöki teendőimet folyama-
tosan ellátva megbízást adtunk 

a társadalmi halőreinknek. Meg-
kezdtük a szúrópróba szerinti 
ellenőrzéseket éjjel-nappal, hogy 
a becsületes horgászok érdekei 
többet ne sérüljenek. Összefogás-
sal együtt sikerülni fog!

Nemes-Hegedüs Csaba elnök
(Megjelent az egyesület honlapján.)

Új néven, új vezetővel

Ponty, amur, keszeg, 
kárász és süllő – többek 

között ezeket a halfajtákat 
foghatták ki a horgászverse-
nyen a megyei tűzoltók.

Augusztus 13-án tizedik alka-
lommal rendezték meg a Turkó 

Sándor tűzoltó horgász emlék-
versenyt. A helyszín a Székely-
őzetanyai Öregtó, a szervező pedig 
idén is a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tűzoltószövetség volt. A 
több mint száztíz éves szervezet 
halfajra, méretre, mennyiségre és 
etetőanyagra sem szabott korláto-

zást, folyamatosan mérlegeltek a 
versenyen, így keresték „a megye 
legjobb tűzoltó horgászát”.

A megmérettetésen hivatásos, 
önkormányzati, önkéntes és léte-
sítményi tűzoltók 16-ik életévét 
betöltött tagjai, illetve közvet-
len hozzátartozói vehettek részt, 
összesen ötvenöten versengtek. A 
tűzoltók ezúttal összesen közel 
827 kilogramm halat fogtak ki – a 
halakat a verseny végén visszaen-
gedték a tóba.
Eredmények:
1. Kovács György 76.005 g 
2. Szuromi András 50.410 g
3. Bartha Sándor  46.265 g
4. Szuromi László  44.130 g
5. Bajusz István  37.680 g

6. Dajka János  37.440 g
A legnagyobb halat fogó 
versenyző: Pekola Miklós 8.250 g

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tűzoltószövetség

Tűzoltó horgászok versengtek

A Horgász-suli programunk 
új eleme a Horgász Tano-

da. Rövidebb időtartamú, mint 
a támogatott nyári horgász-
táborok, de annál sokrétűbb, 
változatosabb és célratörőbb.

A tanodákat horgászegyesületek 
szervezik a hozzájuk kötődő gyere-
keknek. Rendezvényeink ingyene-
sek, a horgászegyesületek önerő-
ből és a megyei szövetség támo-
gatásával valósulnak meg. Tudjuk, 
hogy nem tudjuk a gyerekek nyári 
elhelyezését megoldani, de nem 
is ez a célunk. Egyik legsikere-
sebb rendezvényünk a rakamazi 
és a nyírteleki horgászegyesületek 
közös tanodája, melynek a „Játsz-
va tanuljunk meg horgászni!” – 
volt a mottója! A két egyesület 
Tiszanagyfaluban szervezett közös 
eseményén felkészült, tapasztalt 
horgászok foglalkoztak a két egye-
sülethez kötődő gyerekekkel.  

Az első nap: Délelőtt tanulás, 
délután horgászat

Célunk volt, hogy tanuljanak 
meg eredményesen horgászni.

Délelőtt kis csoportokban 
tanultunk, játszottunk és gyako-
roltunk: 

–  horgászmódszerek bemutatása 
egy akvárium és apró horgász-
készségek segítségével.

–  halfelismerés gyakorlása hor-
gászkártya és halas memóriajá-
ték segítségével,

–  horgászcsomók és horogkötések 
készítése „hatástalanított” hor-
gok segítségével,

–  Hogyan viselkedjünk a vízen és a 
vízparton? Evezés gyakorlásával 
színesítettük a programot.

–  a pontos etetés gyakorlása gom-
bócot helyettesítő labdákkal,

–  célba dobás spiccbottal és 
casting botokkal,

–  különböző horgászmódszerek 
bemutatása a vízparton.

Délután a horgászaté volt a 
főszerep:
–  spiccbotos szerelékek ellenőrzé-

se, a hiányosságok javításával,
–  etetőanyagok jelentősége és a 

bekeverésének gyakorlása,
–  horgászat kis csoportokban a 

segítők irányításával,

–  csalizás, etetés, horogszabadítás 
apró trükkjei,

–  „Fogd meg és engedd vissza!” 
gyakorlása sok-sok hallal.
A kiválóan felszerelt és kulturált 

Szabadidő parkban a házigazdák 
segítségével és a megyei szövetség 
támogatásával igazán jól sikerült 
az első nap.

Második nap: Harc a halakkal 
és az elemekkel!

A második nap programját ala-
posan összezavarta az időjárás. 
Délutánra terveztük a tanoda hor-
gászversenyét, de az előrejelzés 
szerint akkor elszabadult a pokol. 
Ezért rövid felkészülés után még a 
délelőtt megtartottuk a hőn áhított 
horgászversenyt. Jöttek is a halak 
szépen, keszegek, kárászok, nap-
halak és néhány „Ez egy hatalmas 
ponty lehetett!”.

A versenyen a kifogott halak szá-
ma volt a meghatározó, így azok 
döntöttek jól, akik a 3-4 méteres 
spiccbotot választották. A partkö-

zeli naphalakból és a keszegekből 
többet lehetett fogni, mint a benti 
tenyeres kárászokból. Továbbra is 
tartottuk magunkat a „Fogd meg 
és engedd vissza!” gyakorlatához. 
A segítők folyamatosan rögzítették 
a kifogott halak számát, de a gye-
rekek még inkább számontartották 
azokat. A jelentkező pontyok és az 
erősödő szél miatt egyre gyakorib-
bá vált a kényszerű szerelés is. 

Mindenki fogott halat, és a leg-
kisebbek gyakran többet is, mint 
a „nagyok”! A verseny végére 
megjött az eső is, így az ebédet 
már a szabadidő központ összes 
fedett helyének a felhasználásá-
val fogyasztottuk el. Ebéd után 
kihasználva egy esőszünetet, meg-
tartottuk az eredményhirdetést és a 
tanoda zárását.

„Ez nagyon jó!” – mondta egy 
négyéves kislány, amikor megfog-
ta élete első halát. Mit lehet ehhez 
hozzátenni? Találkozzunk jövőre 
is!

Biri Imre

Sokrétűbb, változatosabb és célratörőbb
„Játszva tanuljunk meg horgászni!”
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Az elmúlt időszakban 
sikerült megfognom a 

Pusztaszentlászlói-víztározó 
egy ikonikus alakját a „Kis 
Bubós” névre hallgató pon-
tyot. Érdekesség, hogy előtte 
nap sikerült kifognia ugyan-
ezt a halat egy barátomnak. 

Tekintsünk csak a hal szájára. 
Látható, hogy az egyik oldala már 
teljesen „gatya” és a másik oldalát 
használja a táplálkozásra, de ez is 
kezd „alakulni’. Nem nehéz arra 
rájönni, hogy ezért MI horgászok 
vagyunk a hibásak. 

Mitől alakulhatott ki ez a sérü-
lés? 

Attól, hogy a halat „tépték”..?  
Esetleg attól, hogy hagyták bemen-
ni az akadóba? Tekintsünk egy 
kicsit a víz alá! Mi történik abban 

az esetben, ha egy elég keményre 
állított fékkel húzzuk a halat? A 
fékerő „x” erősségre be van állít-
va, tehát abban az esetben fog 
csak megszólalni, ha a hal legalább 
akkora erőt fejt ki a botunkra (ter-
mészetesen a bot ruganyossága itt 
sokat tud segíteni). Megfigyelhet-
tük azt, hogyha a halnak egy adott 
ellenállást adunk (vagyis húzzuk 
erősen) akkor idővel meg fog for-
dulni. A mi esetünkben így nem 
fog az akadóba rohanni. A szá-
ján eközben nem fog „tépett” seb 
kialakulni. 

Rossz tévhit, hogy a hal szá-
ja a „túlerősődéstől” sérül. Annál 
inkább igaz az, hogyha a féket 
össze-vissza lazítjuk/erősítjük, a 
horog által ütött seb egyre job-
ban kezdi kikezdeni a horog körü-
li szöveteket (később ez fogja a 

kiakadást eredményezni). Az egy 
más kérdés, hogyha az ember bika-
kábellel húzza a halat satuféken, 
de ezt az esetet meg se említeném. 
Egyébként a tesztek azt bizonyít-
ják, hogy egy jól beállított orsó 3-4 
kg-os húzóerővel tud dolgozni (ha 
nincs satu) és így máris láthatjuk 
a fentebb látott érvelés helységét. 

Nézzük a másik eshetőséget, ha 
a hal akadóba „rongyol”, kellő 
tapasztalat hiánya, lazsálás miatt. 
Valahol elszakad a zsinór. Innét két 
eset állhat fenn, viszi magával a 
szereléket, vagy már felakasztotta 
saját magát az akadóra. (A fonott 
zsinór bevág ezekbe, emiatt sen-
kinek sem ajánlom a fonott zsinór 
használatát az előkén kívül). Ha 
viszi magával, nagy eséllyel ugyan 
úgy be fog akadni egy akadóval 
és ismételten „felakasztja” magát. 
Itt már más a helyzet, mint ami-
kor húzzuk. Nem indulnak be az 
ösztönök, hogy „x” erő hatására 
forduljon meg a hal, hanem kény-

telen addig-addig rángatni a fejét, 
amíg a szája szét nem szakad vagy 
addig, amíg a horog ki nem akad. 

Természetesen a gyakorlatban ez 
nem teljes mértékben van mindig 
így. Összeségében elmondható, 
hogy nagyon sok minden függ raj-
tunk, horgászokon. Merjünk újat és 
innovációs megoldásokat kitalálni, 
hogy ne csak a „catch and release 
– elkapni és elengedni” fogalma 
alakuljon ki, hanem a halakkal 
való kellő bánásmód – s ne csak a 
parton való tartózkodásukkor. 

Németh Tamás - Carp Fanatic Team

Csaknem kilenc tonna, összesen 
1 256 zsák hulladék gyűlt össze a 
II. Bodrogi PET Kupán, a rekord 
mennyiségű hulladékot a progra-
mon részt vevő csapatok a folyó 
Sárospatak és Bodrogkeresztúr 
közötti szakaszán négy nap alatt 
gyűjtötték össze – tudatta az ese-
ményt szervező Termeszetfilm.hu 
Egyesület.

A Bodrog folyón második alka-
lommal megrendezett környezet-
védelmi programnak köszönhető-
en egyes ártéri területeket sikerült 
teljes egészében megtisztítani. A 
versenyen összesen hat pethajó, 
valamint a versenyhez csatlakozó 
három kenus csapat vett részt. Az 
újrahasznosított tiszai hulladék-
ból készült PET Kupát a 331 zsák 

hulladékot összegyűjtő Siemens 
Evező-SÖK csapata vehette át, az 
önkéntesek ezen kívül a Bodrog 
hőse díjat is megkapták, mivel ők 
gyűjtötték a legtöbb egy főre jutó 
hulladékot a versenyen – olvasha-
tó a közleményben. A begyűjtött 
hulladék nagy részét újrahaszno-
sították, így valósult meg többek 
között az a két, műanyag pallókból 
készült Palackorrú Lebegő Kikötő, 
amelyeket a verseny során avattak 
fel a résztvevők Olaszliszkán és 
Bodrogkeresztúron. A II. Bodrogi 
Pet Kupa résztvevői ezenkívül új, 
úszó létesítményeket is felavattak és 
használatba vettek a vízitúrázáshoz 
és a további folyómentő akciókhoz.

(MTI) Budapest, 
2021. szeptember 15., szerda 

Halak kímélete

Megtisztították 
a Bodrogot

Lézerrel vakította a pilótát, felfüg-
gesztett börtönre ítélte a bíróság.

Repülőre világított egy férfi Békéscsaba 
külterületén, mert így akarta üdvözölni a piló-
tát. Ehelyett azonban megzavarta a gyakorló-
repülést végző tanulót és az oktatóját. A férfi 
ellen büntetőeljárás indult. Oktatórepülést vég-
ző repülőgépre világított egy horgász pénteken 
este Békéscsaba közelében. A férfi egy LED 
keresőlámpát fordított az ég felé, és azt több-
ször felkapcsolta, illetve követte vele a repülőt 
– olvasható a police.hu közleményében.

Erről a reptérről bejelentést tettek a rend-
őrségre. A rendőrök elmentek ahhoz a hor-
gásztóhoz, ahonnan jött a fény és az egyik 
horgászhelyen megtalálták a lámpával világító 
férfit. Előállították és légi közlekedés bizton-
sága elleni bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt kihallgatták.

A 67 éves gyulai férfi azt mondta: nem tud-
ta, hogy bűncselekményt követett el. Ő azzal, 
hogy a lámpát ráirányította a repülő oldalára 
és le-fel mozgatta, csak köszönni akart a piló-
tának. Amikor a gép többször elrepült fölötte 
arra gondolt, hogy így fogadták az üdvözlését, 

ezzel válaszoltak a köszönésére. Valójában 
nem ez történt, hanem a pilóta azért ment 
vissza, hogy megnézze, pontosan honnan jön 
az őket zavaró fény. A Békéscsabai Rendőrka-
pitányság az ügyben indított nyomozás során 
vizsgálta a történtek körülményeit.

Mivel Békéscsaba közelében már korábban 
is fordult elő hasonló eset, a rendőrség ismé-
telten felhívja a figyelmet arra, hogy a légi 
közlekedés megzavarása bűncselekmény. Ne 
világítsanak különböző lámpákkal repülőgé-
pekre, mert ezzel zavarják, veszélyeztetik a 
pilótákat és baleset történhet! beol.hu

A lelkes pecás csak köszönni akart

Az első pillanattól kezdve egymást 
követték a halak, köztük pontyok, 

amurok, kárászok és nem utolsósor-
ban törpeharcsák.

A vénasszonyok nyara teljes „erőbedo-
bással” fogadta a Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagjait a székelyi 
Őzetanya Öregtó partján. Kellemes teher nehe-
zedett a vezetőségre a nevezők létszáma miatt, 
mivel egy ilyen hatalmas tavon is gondot 
okozott a horgászok elhelyezése. Hosszas gon-
dolkodás után sikerült a tökéletes megoldást 
megtalálni, így mindenkinek meglett a kényel-
mes horgászhelye.

Az első pillanattól kezdve egymást követték 
a halak, arra számítottunk, hogy a törpeharcsák 
támadásait kell majd kivédenünk, de a pontyok 

nem hagytak időt a falánk ragadozóknak. Sok-
szor a botot sem sikerült lerakni a bottartóra, 
azonnal jelentkeztek az aranyhasú barátaink. 
A mérlegelő emberünkre Tóth Imire óriási 
nyomás hárult, az én telefonom is folyton 
csöngött, hogy menjünk mérlegelni, mert tele 
a haltartó

A verseny előtt azt sem gondoltuk volna, 
hogy a legjobban úszó horgászt is díjazni 
kellene, 4 esetben húztak be botot a halak, 3 
esetben meglett, az egyiket még keresik! Gyö-
nyörű fogási eredmények születtek, nem gon-
doltuk volna, hogy ennyi halat sikerül fogni 
a mezőnynek. Összesen, fantasztikus a 872,5 
kiló kifogott hal került a haltartóba (de ha 333 
darabról beszélünk, az még szédületesebb).

 Az egyesület tagjai a jótékonyságról sem 
feledkeztek meg, hisz a fejenként 1000 forin-

tos nevezési díjat mindenki felajánlotta a 
Covid-árvák megsegítésére.

Összességében nem tudta beárnyékolni a 
jókedvünket semmi ezen a szép napon, a reg-
geli fejtörést kellemes izomláz váltotta, amit 
a horgász mindig át akar élni a karjában egy 
eredményes nap után! Gratulálunk a helye-
zetteknek, akik együtt 285,8 kiló halat fogtak!
1. Somogyi Tamás  55,8 kg, 
2. Szalanics Csaba  49,8 kg, 
3. Komári Géza  48,5 kg,
4. Gyurcsán József  46,1 kg, 
5. Ifj. Simkó László  45,7 kg, 
6. Erdélyi Attila  39,9 kg.
A legtöbb halat ifj. Simkó László fogta (24 
db ponty). A legnagyobb halat Komári Géza 
zsákmányolta (8,9 kg ponty).

Szalanics Csaba titkár

Mesés évadzáró horgászverseny Székelyben

Megújul a tiszalöki vízlépcső, 
a kiemelt fontosságú vízépítési 
létesítmény rekonstrukciójának 
keretében az egyes számú gát-
tábla felújítása már a végéhez 
közeledik. A „Tiszalöki Vízlép-
cső és hajózsilip rekonstrukci-
ója” kiemelt projekt a Nemzeti 
Vízstratégia részeként, a Szé-
chenyi 2020 program keretében 
5,057 milliárd forint értékben, 
vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével 
valósul meg. A fejlesztés cél-
ja a műtárgy műszaki állapo-
tának felülvizsgálata és átfogó 
javítása, közvetett módon pedig 
az észak-magyarországi régió 
árvízi veszélyeztetettségének 
csökkentése. A munkálatok 
érintik a duzzasztómű gáttáblá-
inak rekonstrukcióját, gépészeti 
és elektromos berendezéseinek 

felújítását, a műtárgy vasbeton 
szerkezeteinek átfogó vizsgá-
latát és javítását, a hajózsilip 
és kapcsolódó létesítményeinek 
szerkezeti és gépészeti felújí-
tását is. Az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és az Észak-
magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóság közös projektjének 
keretében 2019 júliusától tarta-
nak a kivitelezési munkálatok, 
amelynek végén biztosítható 
lesz, hogy a ma már 65 éve üze-
melő vízlépcső biztonságosan 
és üzemszerűen képes legyen 
ellátni feladatait a vízszolgálta-
tásban, az árvízvédelemben, a 
folyógazdálkodásban, a hajózás 
területén, a megújuló energia 
hasznosításában és a környezeti 
kockázatok csökkentésében.

A projekt várhatóan 2022 január 
végén fejeződik be. MTI

Megújul a vízlépcső

A Covid-19 járvány miatt, 
egy év kihagyás után, 

július 17-én, szombaton újra 
megtarthatta hagyományos 
házi horgászversenyét a 
Császárszállás Horgász 
Egyesület a nyíregyházi 
Bujtosi-tavon, amit már 
nagyon vártak az egyesület 
tagjai. 

A versenyen 41 felnőtt, 3 női és 
5 gyerek horgász állt rajthoz ezen 
a forró nyári napon. A 3 órás ver-
senyen mindenki kitartóan küzdött, 
a gyerekek is szépen helyt álltak, 
szinte valamennyien halfogással 
zárták a versengést. 

Összesen: 28,4 kg halat fog-
tak a versenyzők. Főként pontyot, 
kárászt, bodorkát, keszegféléket. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában 
I. helyezett Nagy Hunor  4 060 g
II. Bihary Zsolt  3 400 g

III. Kozma Tibor  2 200 g
IV. Ádám Tibor  1 020 g
V. Szendrei László  840 g
VI. Miló Krisztián  500 g
VII. Rákos András  400 g
Női kategóriában 
I. Bajkó Tamásné  1 940 g 
II. Gálné Francel Zsuzsanna  970 g
III. Bajkó Judit  355 g
Gyermek kategóriában 
I. Bihary Gergő Zalán  1 435 g
II. Maximovich Gergely  800 g
III. Kató Sándor  340 g

Mindhárom kategóriában az első 
három helyezett értékes horgász-

felszerelésben részesült. A verseny 
végén az egyesület mindenkit ven-
dégül látott egy babgulyással, amit 
a Nyíri Fészek Étterem szállított ki 
a helyszínre. A résztvevők egy kel-
lemes családias 
napot tudhattak 
maguk mögött, 
és a jövő évi 
v i s z o n t l á t á s 
r e m é n y é b e n 
köszöntek el 
egymástól.

Fesztóry  
Sándor 

Kitartóan küzdöttek a versenyzők
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 Eltűnt a Dunában 
Október 3-án megtalálták annak 

a horgásznak a holttestét, aki még 
szeptember 25-én, szombaton tűnt 
el a Dunán. A mohácsi férfi csó-
nakjával horgászni indult a Duná-
ra. A horgász barátja a közösségi 
oldalán kérte a vízen közlekedők 
segítségét, ugyanis attól tartott, 
hogy a férfi a Dunába esett, sejtése 
pedig beigazolódott.

„A dunafalvai polgárőrök 
parancsnokától értesültem arról, 
hogy a csónakját lehorganyozva, 
benne a vízbe dobott két pecabot-
tal vasárnap reggel találták meg. 
Nem tudok másra gondolni, mint 
arra, hogy megbillent a csónak, és 
kiesett belőle” – mesélte a Bara-
nya megyei hírportálnak a horgász 
barátja.

Tragédiával végződött a 
Tiszalöknél történt hajó-

baleset.

Szeptember 11-én szombaton 
este háromnegyed 6 körül egy 
fából készült ladik és egy moto-
ros kisgéphajó hajtott egymás-
nak Tiszalöknél, a Tisza 522-es 
folyamkilométerének közelében. 
Egy kanyarulatból jött ki a motor-
csónak, hirtelen „előttük termett” a 
faladik, már nem tudták kikerülni, 
átmentek rajta, darabokra törték. 
Mindkét vízi járműben két-két 
ember utazott (2 férfi és egy nő 
– ez utóbbi a motorcsónakban uta-
zott), közülük hárman a 18 fokos 
vízből kiúsztak a partra, nem sérül-
tek meg, egy 55 éves tiszalöki 
férfit azonban elvitt a folyó. A 
balesetet egy, a parton horgászó 
házáspár vette észre, akik értesítet-
ték a mentőket.

Az eltűnt személy felkutatására 
riasztották a Tokajban állomáso-
zó vízi mentőket, vízi rendészetet, 
földi egységeket és a mentőheli-
koptert is.

Sokáig az sem volt biztos, hogy 
eltűnt valaki. Ennek ellenére meg-
kezdték a kutatást, a keresést. 
Nehezítette a műveleteket, hogy 
a csónakból kieső másik férfi, ki 
tudott úszni a partra, a balesetet 

követően hazament. Őt úgy hozták 
vissza a helyszínre a rendőrök. 
Ekkor tudták beazonosítani a csó-
nak másik utasát. Miután a keresett 
férfit a lakásán sem találták, így 
eltűnt személyként tartotta nyilván 
a rendőrség és nagy erőkkel folyt 
késő éjszakáig a kutatás.

Miskolcról a Neptun Búvár Klub 
és Mentőcsapat önkéntes mentői is 
megérkeztek a helyszínre, Nyír-
egyházáról a Kelet-magyarországi 
Speciális Mentő Egyesület, vala-
mint a Nyíregyházi Tűzoltó és 
Vízimentő Egyesülettagjai, vasár-
nap pedig a Spider Mentőcsoport 
is csatlakozott a kereséshez.

– A szombat délutáni riasztástól 
folyamatosan kint voltunk a hely-
színen, két csónakkal és jet skivel, 
keresőkutyával is kerestük a fér-
fit, szonárral pásztáztuk a folyó 
medrét, és a partot is átkutattuk 
– mondta Tasnádi Péter, a Nyíregy-
házi Tűzoltó és Vízimentő Egyesü-
let szóvivője. – A többi mentőcsa-
pattal együtt 10-15-en kutattak az 
55 éves horgász után.

Csak éjszaka állították le 
a kutatást

A mentés folyamatáról megtud-
tuk, ilyen esetben elsősorban a bal-
eset helyszínén végzik a kutatást, 
figyelembe véve a sodrásirányt és 

az úgynevezett sodrásvonalakat. 
Amikor egy test lesüllyed, akkor 
már nagy távolságot nem tesz meg, 
csupán a süllyedés ideje alatt viszi 
el valameddig a folyó.

Hétfőn sajnos a búvárok segítsé-
gével már csak a holttestet tudták 
kiemelni a Tiszából, ami ezen a 
részen eléri a 20 méteres mélységet 
is a sodrásvonalak miatt. Amúgy a 
folyó jellemzően 4-5 méter mély.

Elkerülhetetlen volt az ütközés
– Ahogy kijöttem az árnyékos-

ból a kanyarulatra, a nap teljesen 
elvakított, abban a pillanatban öt 
méterre előttem totál keresztben egy 
facsónak állt két személlyel. Annyi 
időm volt, hogy a kormányt elrán-
tottam, de a gázkart már nem tud-
tam levenni nullára, és kirepültem 
a hajóból – mesélte a Tények ripor-
terének a motoros járművet vezető 
férfi, aki azt mondta, még tudott 
beszélni az 55 éves horgásszal is, 
aki annyit mondott, hogy jól van, 
egyáltalán nem sérült meg, kiúszik 
a partra.

A kishajó vezető nélkül még 
csaknem egy óráig körözött a 
folyón, amíg el nem fogyott belőle 
az üzemanyag, csak ezt követően 
tudták megközelíteni és a partra 
vontatni.

A ladik darabokra tört, a motoros 

hajót vezető férfi és a vele utazó nő, 
aki egyébként úszni sem tudott, a 
ladik léceibe kapaszkodott, amíg a 
partról nem kaptak segítséget.

Mentőmellény egyébként senkin 
sem volt, a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vízi közlekedés 
veszélyeztetése miatt indított bün-
tetőeljárást.

Nem elég úszni tudni
A Nyíregyházi Tűzoltó és 

Vízimentő Egyesület hajója Tokaj-
nál állomásozik, naponta két tagjuk 
van szolgálatban, így volt ez szom-
baton is, 20-25 perccel a riasztás 
után értek a helyszínre, majd egy 
második hajójuk is csatlakozott a 
keresőcsapathoz.

– Ehhez hasonló ütközés miatt 
bekövetkező tragikus kimenetelű 
balesetre az elmúlt három évben 
nem emlékszem – erősítette meg az 
egyesület szóvivője.

A helyiek szerint a horgász tudott 
úszni, naponta a folyón volt, erre 
úgy reagált a szóvivő, hogy a folyó 
ismét bebizonyította, nem elég úsz-
ni tudni. A sodrás miatt teljesen 
kiszámíthatatlan a Tisza, akkor alig 
18-20 fokos volt a víz, s ilyenkor 
egy görcsösödés miatt igen eny-
he sodrással szemben is nagyon 
nehezen lehet haladni, ami sajnos 
végzetes lehet.

Amíg be nem fagynak tel-
jesen a folyók és tavak, 

addig várják a ragadozók 
kapását.

Nem tudjuk, kinek köszönhetjük 
a pergetés feltalálását, de a zseniális 
ötletért köszönet és tisztelet jár neki. 
Ennek az egyszerű, de annál nagy-
szerűbb módszernek sok követője 
van hazánkban és szerte a nagyvilá-
gon, közéjük tartozik a ramocsaházi 
Veres Attila is.

Egy libaúsztatónál  
kezdődött…

– Már gyermekkoromban kiala-
kult a horgászat iránti érdeklődés. 
Ramocsaháza határában volt egy 
kis picike libaúsztató, oda jártam 
egy idősebb sráccal, aki a szom-
szédban lakott. Később különböző 
elfoglaltságok miatt szüneteltettem 
a horgászatot, de a szenvedélye 
mindig bennem élt, így aztán ami-
kor Levente fiam azzal nyaggatott 
úgy 9-10 esztendős korában, hogy 
menjünk horgászni, fellángolt a régi 
szikra, vásároltunk botokat, orsókat, 
s azóta töretlen a horgászat irán-
ti lelkesedésünk – elevenítette fel 
az előzményeket lapunk kérésére 
Veres Attila.

– Akkor még csak pontyoztunk, 
jártuk a környező tavakat, például 
horgásztunk Apagyon és Levele-
ken is. Egyszer Levente azzal a 

kéréssel állt elő, hogy pergetni sze-
retne. Kipróbáltuk, de nem fog-
tunk semmit sem. Aztán az egyik 
barátom felvetette, hogy menjünk 
el vele pergetni, megmutatja, mire 
kell ügyelni ennél a módszernél. 
Elkísértük, s már nekünk is sikerült 
pergetve halat fognunk, így aztán 
szép lassan ráéreztünk a pergetés 
ízére, s egyre gyakrabban pergetés-
sel töltöttük a szabadidőnket.

– Pergettünk a Bodrogon, a 
Tiszán, de a Leveleki-víztározón 
is. Olykor egy kicsit messzebbre 
is elmentünk, például a Debrecen 
melletti Látóképi-víztározóhoz, 
hogy pergetve fekete sügéreket fog-
hassunk.

Amíg be nem fagy a víz
– A Tiszán és a Bodrogon van 

csónakunk, de ha olyan helyre 
megyünk, ahol még bérelni sem 
lehet, akkor viszünk magunkkal 
saját csónakot. Ha nem árad a folyó, 
ha nem jön rajta uszadékfa, akkor 
elvisszük a műanyag csónakunkat 
is, mert az stabilabb, de ha sok 
a szennyeződés a Tiszán, akkor a 
faladik biztonságosabb. Érdemes 
ugyanis áradáskor is horgászni, nem 
baj, ha zavaros a folyó, a harcsa 
kimozdul a helyéről, olyankor a 
legjobb horgászni rá.

– A legnagyobb pergetve megfo-
gott halam egy 13-15 kilogrammos 
csuka volt, amit 0,8-as fonott zsi-
nórral fogtam meg Tiszavasváriban 

a Kacsás-tavon, semmilyen előke 
nem volt a készségen. Még merí-
tő sem volt nálam, egy pulóverrel 
emeltem ki a vízből a csukát. Van-
nak megszokott, kedvenc csalijaim, 
de ha azokkal sem fogok, akkor 
sorban kipróbálom mindegyiket, 
ami éppen nálam van. A leginkább 
egyébként a wobblereket szeretem.

– Télen is szeretünk pergetni, 
amíg be nem fagy a víz, mi ott 
vagyunk. Az éjszakai horgászatot 
nem kedvelem, én éjjel aludni szere-
tek, bár igaz, a harcsa megfogására 
áradáskor és éjjel van a legnagyobb 
esély. Nem vágyom külföldre, az 
álmom, hogy egy 30 kilo grammos 
harcsát foghassak pergetve a ked-
venc vizeim egyikén. MML

Holtan hozták felszínre a horgászt

Igazi tavi szörny akadt horogra
Egy pulóverrel emelte ki a vízből

Figyelmeztető horgásztragédiák
Ennyi horgászbaleset már 

nagyon régen történt. Mindennek, 
mint ezeknek az eseteknek is, meg-
vannak a tanulságai. 

Legyen valaki bármilyen jó 
úszó, mentőmellény nélkül nem 
szabad csónakba ülni. 

A facsónak egy „törékeny” jár-
mű, könnyen felbillenhet. S fontos 
az is, hogy nekünk kell figyelni, 
mert bár tudjuk, a motoros hajók 
vezetőinek szigorúan be kell tar-
tani az ide vonatkozó szabályokat, 
ha ütközésre kerül sor, a csónakos 
húzza a rövidebbet.  Szerk.

Előzzük meg a bajt!

Vízbe esett a pecás
A Keleti-főcsatornába fulladt egy 

férfi Nagyhegyesnél, Hajdú-Bihar-
ban. A férfi a családjával pihent a 
vízparton és horgászat közben ful-
ladt a csatornába. A rokonok keres-
ni kezdték, de a vízben csak az 
üres csónakot találták meg. A férfi 
holttestét végül búvárok emelték 
ki. Úgy tudjuk, az ötvenes éveiben 
járó áldozat nem tudott úszni.

A napokban rendezte meg 
a gávavencsellői Tiszaparti 
Horgász Egyesület a 22. Nyír-
Márvány Csukafogó Versenyt 
a helyi Kacsatavon. Csodála-
tos időben, az 57 nevező hor-
gász összesen 29 darab csu-
kát fogott, melyek összsúlya 
39.95 kg volt.

Hálás köszönetünk Petró 
Attilának, a Nyír-Márvány 
Kft. ügyvezetőjének, aki 
támogatta a versenyt! Köszö-
net még Baracskai László, 
Tarcal község polgármes-
terének, a finom borokért, 
amit különdíjakként kaptak a 
nyertesek és megkóstolhattak 
a versenyzők is. Köszönet 
Berecz János, Gávavencsellő 
polgármesterének a támogatá-
sért és a különdíj felajánlásért.

Feller János

Jól ettek a csukák
Eredmények:
1.  Kósa József,  4560 g  

(1 db csuka, ez volt legnagyobb hal is), 
2. Bodó László,  4320 g (2 db), 
3. Bakó Nándi  3645 g (2 db), 
4. Ónodi Bertalan,  3300 g (3 db), 
5. Bányász Gergő,  2995 g (1 db).
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Folytatás az 1. oldalról

Mint a legtöbben, úgy Imre 
bácsi is gyermekkorában ismerke-
dett meg a horgászattal.

– Tiszavasváriban nőttem fel, 
most is itt élek, így szemtanúja 
voltam, hogy az 1950-es évek ele-
jén folytatták a háború miatt abba-
maradt Keleti-főcsatorna megépí-
tését. Madzaggal és gombostűvel 
sokat horgásztam ott, édesanyám 
nagyon örült a hazavitt termetes 
törpeharcsáknak. Később Nyír-
egyházára kerültem, várt reám a 
sorkatonai szolgálat is, így egy 
időre abbamaradt a horgászvizek 
látogatása. A SZÁÉV villanysze-
relőjeként a tiszavasvári Alkaloi-
dában dolgoztam a brigádommal, 
amikor a TMK vezetője rábeszélt, 
hogy maradjak ott. Így is történt, 
és ismét kapcsolatba kerültem a 
horgászattal, az Alkaloida Lom-
bik Horgász Egyesület gazdasági 
vezetője lettem. Szenvedélyem lett 
a horgászat, de közben tisztséget 

kaptam a megyei szövetség veze-
tésében is: pénztárellenőr, majd a 
megyei felügyelő bizottság elnöke 
lettem – folytatta a múlt felidé-
zését. 

Tisztségviselő lett
Közben az országos szövetségtől 
megkeresték, hogy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébe kellene egy 
tisztségviselő, így lett a megyei 
intézőbizottság főállású titkára 
1983 januárjában.

– Nagy kihívással járt ez a mun-
kakör, de örömmel végeztem. Egy-
részt képviselnem kellett a horgá-
szok érdekeit, másrészt a fejleszté-
si lehetőségekkel kellett foglalkoz-
nom. A kezdetekben a megyében 
5 ezer horgász volt, napjainkban 
pedig 27 ezer ez a létszám. Akkori-
ban 11 egyesületnek volt saját vize, 
most 5 ezer hektár a vízfelület 
nagysága.  Figyelmeztettek arra is, 
hogy a megyei szövetség vezetője-
ként kevés időm lesz horgásznom, 
nekem elsősorban horgásztatnom 
kell. Bejártam az országot, mert 
a titkári értekezletek mindig más-
más megyében voltak. Megismer-
kedtem a Balatonnal és számos 
folyóval, de rá kellett döbbennem, 
hogy én a tavakat jobban kedve-
lem. A legszívesebben a tiszalöki 
és a tiszadobi holtágnál, valamint 
a tiszavasvári Kacsástónál töltöm a 
szabadidőmet. Soha nem töreked-
tem nagy fogásokra, nekem már 
az örömet jelentett, ha kint lehet-
tem a természetben. Éppen ezért a 
legnagyobb pontyom 9 kilogramm 
körüli volt, a csukám pedig 8,7 
kilogramm. A természetet és a hor-

gászatot sikerült megszerettetnem 
a fiammal és Benedek nevű uno-
kámmal is, de a munkahelyi elfog-
laltságok miatt ritkán tudnak időt 
szakítani rá. A vadászat iránti sze-
retetet pedig Soma unokám örökli 
tőlem, mostanában szeretné ugyan-
is megszerezni a vadászengedélyt.

Levizsgázott vadászatból
Nem volt már fiatalember, hiszen 
40 év körül járt Imre bácsi, ami-
kor levizsgázott vadászatból. A 
horgászelnöki tisztség miatt kap-
csolatban állt ugyanis Tömösváry 
Károly horgászati-vadászati 
megyei felügyelővel, aki rábeszél-
te, kísérje el néhány vadászatra. 
Kint az erdőben is az a csend és 
nyugalom, békesség, idilli hangu-
lat várta, mint a vízpartokon, s 
mindezt fokozta a gyönyörű renge-
teg látványa.

– Nap mint nap az íróasztalnál 
ültem, ha pedig nem bent tartóz-
kodtam, akkor autót vezettem, tár-
gyaltam, mentem ide-oda, vagyis 
pihentető volt kiülni a magaslesre. 
Nem mondhatom magam szenve-
délyes vadásznak, csupán pár tró-
feám van. A szlovák határ melletti 
Szászfa település vadásztársaságá-
nak vagyok tagja saját lessel, saját 
szóróval, valamint tagja vagyok 
a tiszavasvári Szikra Vadásztársa-
ságnak is, annak a vadászterületén 
főleg apróvadak élnek.

A két hobbi elválaszthatatlan
A megyei horgászszövetség kol-
lektívájától egy vadászati lehetősé-
get kapott Imre bácsi születésnapi 
ajándékként.

– Nem szentségtörés az, hogy a 
horgászok egy vadászatot adnak 
ajándékba? – kérdeztük meg befe-
jezésül az ünnepelttől viccesen.

– Nagyon sok horgászhoz közel 
áll a vadászat, s a vadászok közül 
is sokan horgásznak, hiszen az a 
legfontosabb, hogy a természet-
ben legyenek. A megyei horgász 
szövetség ügyvezető igazgatója, 
Fesztóry Sándor is szeret vadász-
ni, viccesen mondva akár meg is 
alapíthatnánk a megyei szövetség 
vadásztársaságát. Számunkra a két 
hobbi elválaszthatatlan egymástól, 
hiszen mindkettő a természet sze-
retetéről szól – válaszolta Imre 
bácsi. MML

„Egy gondolat bánt enge-
met” – Petőfi Sándor sza-
vaival élve egy újabb túrán 
gondolkodtam!

De most kicsit másképp!
30 órát terveztem horgászattal 

tölteni, a délutáni óráktól a másnap 
késő estig Mile Pál horgásztársam, 
kollégám, barátom társaságában az 
Oláhréti-víztározón.

Fénytörések alkalmait szeret-
tük volna kihasználni, meteoro-
lógia számításai szerint a nappali 
időszakban nagy hőséget jósoltak 
akár 36 fokig is kúszhat a hőmérő 
higanyszála, így a hajnalok, a késő 
esti órák, a nap és a hold váltako-
zásai jöhettek szóba nagy ponty-
kapás szemszögéből.

A víztározó alapterülete 43 ha, 
átlag vízmélysége 1,5 m, fenék-
viszonyok iszapos a partot vastag 
nádfalak ölelik körbe. Halfaunája 
változatos nagytestű pontyok, amu-
rok, harcsák, süllők tarkítják. A 
Haldorádó Carp team oszlopos tag-
ja, Rokolya Péter sikerein felbuz-
dulva és a tó adottságait kihasznál-
va az egyik pálcámon kipróbáltam 
Hinged Stiff riget, ami igazán sok 
meglepetést tartogatott számomra.

Peti sok szép nagy halat szákolt 
ezzel a végszerelékkel!

Hát mit mondjak, nekem is 
beadta!

Angol, pontyhorgászok évek óta 
használjak nagy sikerrel Hinged 
Stiff riget.

A mai modern pontyhorgászat-
ban a pop upp csalik nagy teret 
hódítanak, akár rapid vagy több 
napos horgászatok során is megle-
pő eredményeket érhetünk el vele!

Bátran mondhatom és ajánlom 
mindenkinek, hogy próbálja ki ezt 
a végszereléket!

Az előke elkészítése ránézésre 
bonyolult, de pici szakértelemmel 
könnyedén elkészíthető! 

Íme a kész rigem! Hajabusa 
K1 6-os horgot kötöttem 20lb PB 
Battlefird fluocarbon zsinórra, 3-4 
cm elengedtem a horgom az isza-
pos fenéktől.

És persze a csaliról is beszámo-
lok, 16 mm, későbbiekben 20 mm 
Haldorádó édes ananászos pop upp 
vol! Nekem ez a csali igazi favo-
rit, minden körülmény között jól 
bizonyított!

A délutáni órákban érkeztünk a 
tóra, elfoglaltuk a kiszemelt stéget, 
ami az 52. számú volt, ez a víztá-
rozó közepe táján helyezkedik el.

Gyönyörű napsütéses időben 
etetésre szánt tigrismogyorót, 
kukoricát, bojlit Blendex Fokhagy-
más-mandulás etetőanyaggal bepa-
níroztam és majd spomb segítségé-
vel 50-60 m bejuttattam az ideigle-
nesen elhelyezett bójám köré.

A törpeharcsák rohamát igye-
keztünk elkerülni és ezért semmi-
lyen halas anyagot nem használ-
tunk!
Nem sokat váratott magára az 
első roham!

A pop upp szerelékem egy 
kisebb töves húzta el, ami nagy 
öröm volt számomra, mert a víz-
tározón elsőként fogott pontyom 
és az első hal, amit ennek a rignek 
köszönhetek! Késő délutáni órák-
ban számos 2-3 kg körüli pontyot 
tereltünk szákainkba, de egyik hal 
sem volt az az öreg uszonyos, ami-
ért jöttünk.

Na de az éjszaka meghozta a 
gyümölcsét!

A kisebb pontyok ostromát pró-
báltam kiküszöbölni, ezért a 16 
mm-es golyót lecseréltem egy 20 
mm-esre.

Gondoltam magamban: hal 
legyen az uszonyán, ami ezt fel-
szippantja!

Mit mondjak, 03:48 perckor 
megérkezett a császári császárnő!

Hatalmas kapásra ébredtem, 
amint tudtam, felvettem a kon-
taktot, éreztem, ez igen, karikába 
a bot és csak húz, húz, mint aki 
letépte láncát. A fárasztás percei 
igencsak megterhelték a felszerelé-
sem, de a jól összekalibrált szerkó 
bírta a kiképzést.

Gyors szákolás és a 11,34 kg 
már a bölcsőmben pihente fáradal-
mait. Mérlegelés, fotózást követő-
en a császárnő visszanyerte a méltó 
szabadságát.

Röviden összegezném e túrám 
pár írott szóban.

A nagy meleg ellenére sikeres-
nek mondhatom rövid lógatásom, 

etetésemre rátaláló telepített pon-
tyok rohamát sikerült elkerülni a 
nagyobb méretű csali választással.

A hallisztmentes csalogató anya-
gok beváltak, hiszen egyetlen tör-
pét se sikerült fognom.

Fluocarbon előkén felkínált 
Hinged Stiff rig a vártnál jobban 
bizonyított, hiszen ezzel az előké-
vel sikerült egy gyönyörű színek-
ben pompázó pontyot horogvégre 
csalnom.

A favorit ananászos csali ismét 
tette a dolgát, és persze a vártnál 
jobban bizonyított.

Remélem, ezzel a cikkemmel 
sikerül pár horgásztársamat hozzá 
segítenem a hőn áhított kapitális 
méretű fogáshoz.

Ajánlom és bátran mondhatom, 
hogy ne tartsunk az újdonságoktól, 
mert a siker élménye felbecsülhe-
tetlen. Vaskó Arnold

Éltető erő a horgászat, a vadászat
Nyolcvan esztendős a megyei horgász szövetség elnöke, Virág Imre.

Két front között Hinged 
Stiff riggel Császáron

Tudjuk, hogy mennyire fontos a 
visszahúzódó vízterületekről az ott 
lévő halakat és ivadékokat meg-
menteni. 

Nos, erre volt példa október 8-án, 

amikor a megyei szövetség emberei, 
Fesztóry Sándor vezetésével „dol-
goztak” keményen! S a képeken jól 
látszik mennyire volt eredményes a 
tevékenységük.

Ivadékmentés
Azt a 4 kg-os amurt a Tiszavas-
vári Kacsás tavon fogta, amit 
visszaengedett a vízbe
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Császári telepítések
Örömmel értesítjük a horgásztársakat, hogy 2021. augusztus 3-án ismét, 
horogérett pontyokat tettünk a CsászárszállásOláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 1.000 kg háromnyaras ponty.
2021. augusztus 18-án ismét, horogérett pontyok telepítésére került sor a 
CsászárszállásOláhréti víztározóba. Kihelyeztünk: 1 000 kg háromnyaras pon
tyot.
Jó horgászatot kívánva, horgászüdvözlettel:

a Megyei Horgász Szövetség Elnöksége
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A NyírVV Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a horgászokat, hogy a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Környezet-
védelmi Alapból történő támo-
gatásával 1 200 kg (őshonos hal-
fajta), ponty került telepítésre a 
Bujtosi-tó élővilágának rehabili-
tációja, valamint vízminőségének 
javítása érdekében. 

A telepített halak amellett, 
hogy táplálkozásuk során meg-
szűrik a vizet, a kikapcsolódni 

vágyó, szabadidejükben horgá-
szó emberek kedvenc halfajtája 
is.

A halak beszerzését a társaság 
bonyolította, mely szerint a nyer-
tes pályázó, a Szabolcs Halászati 
Kft. szállította a megrendelt hal-
mennyiséget.

A telepítést, valamint az ezzel 
kapcsolatos bejelentési kötele-
zettségeket, a horgászati jogokat 
gyakorló, Bujtos Sporthorgász és 
Tájvédelmi Egyesület végezte.

Segítik az egyesületet

MELLÉKLET

Fontos a személyes 
kapcsolattartás

Kubikgödrös orvhalászt 
értek tetten Tiszadobnál

A MOHOSZ és a Horgászjegy 
Kft. munkatársai felajánlották a 
megyei szövetségeknek, hogy 
egy személyes konzultáció kere-
tében szívesen adnak tájékoztatást 
a HORINFO programmal, annak 
működésével, esetleg egyéb szak-
mai témákban felmerült problé-
mákkal kapcsolatban. Erre a nyár 
folyamán került sor megyénkben. 
Szövetségünk részéről csokorba 
gyűjtöttük a felmerült kérdéseket, 
megkérdezve az egyesületeket is, 
egyben felajánlva a személyes talál-
kozás lehetőségét. 

A Horgászjegy Kft. képviseleté-
ben Magyar Balázs ügyfél-kapcso-
lattartó és Martin Krisztián infor-
matikus, szaktanácsadó látogatott 
el megyénkbe, két napot eltöltve 
nálunk. 

Az első nap nagy része az irodá-
ban telt, ahol átadták ismereteiket a 
megújult programmal kapcsolatban, 
valamint válaszoltak a munkatársa-
ink kérdéseire, ezt követően bemu-

tattak néhány hasznos praktikát a 
munka gördülékenyebbé tételéhez. 
Mindez kötetlenbeszélgetés formá-
jában történt.

Délután Fesztóry Sándor vezeté-
sével egy területbejárás, tapaszta-
lat-gyűjtés következett, többnyire 
hajóval az Alsó-Tiszán. Ezt köve-
tően Tiszadobon sor került egy hal-
őri találkozóra és megbeszélésre is. 

Másnap a Felső Tisza várta a ven-
dégeket, több helyi nevezetességet 
is meglátogattak. Tiszabecstől elin-
dulva többek között megcsodál-
hatták a Túr-bukót, a túristvándi 
vízimalmot, a szatmárcsekei részt.

Csak jóleső érzéssel tudunk visz-
szagondolni, erre a két napra. Az 
irodában kiraktuk az erről készült 
fotókat és jó szívvel emlékezünk 
vissza. Jó kezdeményezésnek 
tartjuk ezt a MOHOSZ részéről, 
hiszen könnyebb úgy kommuni-
kálni, ha személyesen is ismerjük 
egymást!

Sz-Sz-B. Megyei Horgász Szövetség

A rendelkezésre álló adatok 
szerint egy helyi lakos augusztus 
31-én a kora reggeli órákban Tisza-
dob külterületén a Tisza-folyó árte-
rületén található kubikgödrökben 
nyakzó hálót – mely tiltott halásza-
ti eszköznek minősül – helyezett 
el, hogy azzal halat fogjon – közöl-
te a rendőrség.

Mint írják, a jogsértő augusztus 
31-én a délutáni órákban kiment 
a kubikgödrökhöz, ott jogosulat-
lanul halászott, mely során csukát, 
busát, amurt, törpeharcsát és pon-
tyot fogott. 

A Tokaji Vízirendészeti Rendőr-
őrs munkatársai cselekménye köz-

ben a 18 éves fiatalt tetten érték, és 
elszámoltatták a bűncselekmény-
nyel kapcsolatban.

A fiatal férfi elmondta, hogy 
nemcsak a délutáni órákban, hanem 
már délelőtt is halászott jogosu-
latlanul, és a különböző fajtájú 
kifogott halakat hazavitte. A rend-
őrök tettenérést követően a még 
élő halakat eredeti élőhelyükre 
visszaengedték. Az egyenruhások 
a feltételezett elkövető lakcímén 
később kutatást tartottak, ahol a 
hűtőszekrény tetején lévő vödörben 
4,5 kilogramm tömegű, különböző 
fajtájú halat, továbbá 2 darab 50-50 
méteres nyakzó hálót foglaltak le.

Dr. Mezősi Pálra,
a horgászra és barátra emlékezünk

Ismét elment egy barát! Dr. Mez-
ősi Pálra, a horgászra és barátra 
emlékezünk, akire mindig lehetett 
számítani. Embersége, felkészült-
sége, aktív szerepvállalása teszi 
emlékezetessé számunkra a nevét. 
Példamutató hozzáállása útmutatás 
a fiatalabb horgásztársaink részére.

Pali bácsi, nyugodj békében 
Emléked megőrizzük!

Barátaid

Magyarországon az 
átlagos halfogyasztás 

az uniós átlag negyede. A 
Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet 
azért küzd, hogy ez a mutató 
javuljon.

Hallal töltött káposzta, tejfölös 

pontypaprikás, halas palacsinta, 
füstölt harcsa – ilyen finomságok-
kal igyekeztek meggyőzni a zsűrit 
a főzőcsapatok a 7. Pinka-völgyi 
Halas Napon, amelyet szombaton 
rendeztek Vaskeresztesen. 

A Szombathelyi Televízió össze-
állításában elhangzik, idehaza 6,5 
kilogramm az átlagos halfogyasz-

tás évente egy emberre vetítve, ez 
a negyede az uniós átlagnak. 

„Magyarországon nincs nagy 
kultúrája a halfogyasztásnak. 
Minden ilyen rendezvény, ahol 
közel tudjuk vinni az emberek-
hez a halételeket, növelni tudjuk 
a halfogyasztást” – nyilatkozta 
Sziráki Bence, a Mahal ügyve-

zető igazgatója. A képet némileg 
árnyalja, hogy az uniós statiszti-
kában nincs benne a horgászok 
által hazavitt mennyiség, ami 
Magyarországon 2020-ban 4000-
5000 tonna volt. 

A Mahal elnökét, Németh Ist-
vánt egyébként pár hete választot-
ták újra.   vaol.hu

Bűncselekménynek minősül 
és akár öt év szabadság-

vesztéssel is büntethetik a 
sporteredmény tiltott befolyá-
solását – ezt maga egy olyan 
horgász tudatta, aki ellen 
elmarasztaló döntést hozott 
a Magyar Horgász Szövetség 
(Mohosz).

Taktikai megbeszélés alap-
ján engedte vissza a fogott hala-
kat még a mérlegelés előtt a társa, 
hogy ő így jobb helyen végezzen 
a szektorában a VI. Method Feeder 
Országos Bajnokságon, amelyet a 
Maconkai-víztározón rendeztek. 
Hiába végzett az élen, akinek a 
nyakába is akasztották az érmet 
az OB-n, eredményét törölték. Így 
minden versenyző előrelépett egy 
helyet.

A Mohosz döntését követő-
en az érintett horgász reagált a 
Facebookon. A posztból kiderül, 
hogy hibázott, elnézést kért, és 
hogy egy évre eltiltották a hor-
gászattól. Cselekedete (sportered-
mény tiltott befolyásolása) bűncse-
lekménynek minősül, három évig 
terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. Bűnszövetség esetén azon-

ban a büntetési tétel felső határa 
megemelkedik öt évre.

„Sporteredmény tiltott befo-
lyásolása* 

349/A. § * (1) Aki olyan megál-
lapodást köt, aminek következtében 
valamely sportszövetség verseny-
rendszerében szervezett vagy a 
sportszövetség versenynaptárában 
egyébként szereplő verseny, mérkő-
zés eredménye nem a versenysza-
bályzatnak vagy a tisztességes játék 
elveinek megfelelő módon alakul 
ki, ha más bűncselekmény nem 
valósul meg, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt bűnszövetségben 
vagy üzletszerűen követik el.”

„A fentiek alapján azonban már 
ez a kérés önmagában is elítélen-
dő. Akár megvalósul a cselekmény 
akár nem, akár kitudódik, akár nem. 
Ezért a 2021. évi eredményeim 
törlésre kerültek, Mohosz és nem-
zetközi versenyekről 1 év eltiltást 
kaptam. Ha ilyen kérést bármelyik 
csapattársam meg is teszi bármi-

lyen formában, Ő ugyanígy felelős-
ségre vonható. Sőt. mint elkövető 
súlyosabb büntetésre számíthat. Ha 
ezt a cselekményt valaki kérés nél-
kül teszi meg ismerősének, barát-
jának, csapattársának, az akkor is 
ugyanezen elbírálás alá esik.

Versenyszabályok
Mi, akik horgászunk, verseny-

zünk, ismerjük a versenyszabály-
zatokat. Legtöbb esetben nem 
vagyunk tisztában a versenysza-
bályok fölött lévő, de bennünket 
is érintő büntető törvénykönyv 
részleteivel. Amiről mi eddig úgy 
gondoltuk, hogy stikli, csibészség, 
taktikai elem, évtizedek óta bevett 
gyakorlat, vagy hívjuk bárminek, 
az mint ahogy a fentiekből egyér-
telműen kiderül, szabadságvesz-
téssel is sújtható büntetési tétel 
és súlyos vétség a horgászsport 
világában.

Én is azt kérem, hogy aki ilyet 
vagy erre utaló magatartást lát, 
nyújtson be óvást az ellen, aki ilyen 
cselekedetet tesz vagy erre buzdít. 
Megbántam, hogy ilyet tettem, és 
ígéretet tettem bizottság előtt, hogy 
a jövőben messzemenőkig elhatá-
rolódok minden hasonlótól. 

Hogy ez pontosabban jogi értel-
mezés nélkül mit jelent? Hiába ül 
mellettem a legjobb barátom, aki 
éppen a dobogóért hajt, miközben 
én a 27-32. hely között vergődök 
valahol, ha nem teszek meg mindent 
annak érdekében, hogy a szekto-
romban Őt is megelőzzem, vagy 
direkt hagyom olyan területen hor-
gászni, hogy előnyt élvezzen, vagy 
leetetem a szomszédait, hogy előnyt 
élvezzen, vagy bármilyen módszer-
rel előnyhöz juttatom, szándékosan 
befolyásoltam a versenyeredményt. 
Ugyanilyen cselekedet a több csapat 
indítása, ahol az első számú csa-
pat eredményét a többi segíti vagy 
előnnyel, vagy a konkurensek hát-
ráltatásával, az indokolatlan távol-
ság, csali vagy szerelék használat. 
Rengeteg ilyen hasonló van még, 
amit minden versenyző, legyen az 
profi vagy amatőr, használt és alkal-
mazott vagy élvezte előnyeit. A jogi 
értelmezés szerint mellékes, hogy 
a lefújást és mérlegelést követően, 
amikor elhagyom a szektoromat, a 
barátom, csapattársam, ismerősöm 
szemébe hogy nézek.” – fejezte be 
a versenyző.

Berek - 2021.09.03.
csalásmohoszversenyhorgász

Magyarországon nincs nagy kultúrája  
a halfogyasztásnak

Bűncselekménynek minősül

Két kiló híján megdőlt a 
tórekord a tokaji Nádas-

tónál, ahol nemrégiben 
egy 80 kilós harcsát fogott 
Kuknyó Mihály. 

A 230 centis hal sajnos a fárasz-
tást követően – annak ellenére, 
hogy nem vették ki a vízből – 
eléggé rossz állapotban került, 
ezért úgy döntöttek, hogy nem 
engedik vissza. 

A horgász kifejezetten harcsá-
ra pályázott, és gilisztacsokorral 

csalizott. A kapás 23 óra körül 
történt. A Kuknyó Mihály azonnal 
ladikba pattant, és úgy folytatta 
a fárasztást, közben pedig értesí-
tette a tógazdát, aki tüstént indult 
is a horgászhely felé. „Sajnos, 
amikor odaértem, a hal már a 
hátán feküdt – mondta el a a 
tógazda. – Bár nem ritka a tóban a 
harcsa, azért igen egyedi az ilyen 
szép példány. Tudjuk, hogy ezek 
a ragadozók hozzátartoznak a víz-
hez. Gratulálunk a horgásznak!”

 Pecaverzum 

Közel a tórekordhoz a nyolcvankilós harcsa
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Horgásztragédia
Megtalálták és felszínre hoz-

ták a tiszalöki horgász holttestét.
Szeptember 11-én, szombat 

délután súlyos baleset történt 
a Tiszán Tiszatardos és Tisza-
lök között. Egy horgászladik és 
egy motorcsónak ütközött össze. 
A két vízi járműben összesen 

négyen tartózkodtak, de közü-
lük csak hárman tudtak a partra 
úszni. A negyedik férfi életét 
vesztette, holttestét a felszín-
re hozták – adott tájékoztatást 
Tasnádi Péter, a Nyíregyházi 
Tűzoltó és Vízimentő Egyesület 
szóvivője./4.

Ismerkedés 
a halakkal

Kuknyó Mihály  
Tokajban akasztott, 

nyolcvankilós harcsája./15.

Horgász ötpróba. Nyolc csapat mérte össze horgásztu
dását a Tiszanagyfalui Szabadidő Parkban megrendezett 6. Horgász 
ötpróba verseny megyei döntőjében./9.

MOHOSZ 
szakmai nap
A Horgászjegy Kft. kép
viseletében Magyar 
Balázs ügyfélkap
csolattartó és Martin 
Krisztián informatikus, 
szaktanácsadó láto
gatott el megyénkbe, 
két napot eltöltve 
nálunk./2.

Kapitális süllő. A nyírteleki Hajnal Norbert Tiszalök  Kenyér
gyáriholtágon, 2021. szeptember 22én fogott süllővel.

Bujtosi csuka. Oláh Bertalan horgásztársunk július 27én 
4,12 kgos csukát fogott a Bujtosi tóban. A ragadozó a mérlegelés és 
fotózást követően visszakerült a tóba. A szép fogáshoz gratulálunk!

Tiszteletbeli elnök. Nagy megtiszteltetésben volt 
részünk, Gávavencsellőn járt Andrejszky Zoltán, akinek, a Tiszaparti 
Horgász Egyesület 60 éves jubileumi fennállása alkalmából Tisztelet
beli Elnöki posztot adományoztunk az egyesületünkben! Feller János

Horgász is a tóba merült a harcsával. Való
ságos halszörnnyel „pancsolt” a férfi Demecserben a horgásztóban.

Éltető erő a horgászat
Imre bácsi nyolcvan esztendős

A hivatalos iratokban feketén-
fehéren ott áll a születés időpontja: 
1941. szeptember 14. Így aztán 
Virág Imre, a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Közhasznú Szövetség 
elnöke kénytelen azzal a tudat-
tal élni, hogy immár betöltötte a 
napokban a 80. életévét. 

– Furcsa kimondani ezt a szá-
mot, de ugyanakkor nagy öröm, 
hogy megérhettem. Szeretem a ter-
mészetet, éltető energia számomra 
a horgászat és a vadászat, remé-
lem, még sok évig lesz 
erőm és egészségem 
e z e k r e a tevékeny-
ségekre – mondta el 
é r d e k - lődésünkre a 

horgászok és a vadászok körében 
nagy tiszteletnek örvendő Imre 
bácsi. –  A közelmúltban megijed-
tem, hogy trombózisom van, de a 
teljes körű vizsgálat megállapítot-
ta, hogy csupán egy gyulladásról 
volt szó. Ez megnyugtatott, hiszen 
nincsenek egészségügyi problémá-
im, gyógyszert nem szedek, s autót 
is vezetek. A legnagyobb bánatom, 
hogy nyolc éve elvesztettem a fele-
ségem, s azóta egyedül élek. Sze-
rencsére nem vagyok magányos, 
mert a gyermekeim és az unokáim 
– amikor tudnak –, velem vannak, 
s a társadalmi munkának köszön-
hetően is emberek között vagyok, 
nem pedig a négy fal között bezár-
va. Folytatás a 3 oldalon

Császári-tó partján régi idők hangulatát felidézve 
várunk benneteket a Császár Presszóba. 

A táj érintetlen szépsége felüdülést hoz a minden-
napi rohanó hétköznapokból.

Megkóstolhatjátok különleges kézműves limoná-
déinkat, sütjeinket, csapolt söreinket, kávéinkat.

Nyíregyháza – Császárszállás,
Kárász utca 3.

(a tó partján, kikötővel szemben)

Császár Presszó elérhetősége
06-20/342-7985

Lehetőség van bográcsozásra, rendezvények (szülinap, 
névnap, céges) megtartására, a táj szépsége, a tó közelsége 

garantált kikapcsolódást nyújt mindenkinek.

Hamarosan halsütödével bővülünk, ahol megkóstolhatjátok 
a halas ételeinket, valamint szezonális ajánlatainkat.

déinkat, sütjeinket, csapolt söreinket, kávéinkat.

Lehetőség van bográcsozásra, rendezvények (szülinap, 

Horgászni 

vágyóknak napi jegy 

kapható nálunk.

A Császárszállás Horgász Egyesület által 
szervezett tanoda résztvevői/10.

EZÜSTÉREM A JUBILEUMI BARÁTSÁG KUPÁN
Az idei évben a romániai Dés csapatának jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a XXV. Nemzetközi Barátság Kupát, ezt a nemes 
jubileumi horgászviadalt megrendezze./7.
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