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Kétnyaras ponty telepítés a Tiszába

Ajándékcsomag gyerekeknek. 
Császárszállás Horgász Egyesület nevében, Pásztor László ifjúsági fele
lős adott át tíz értékes ajándékcsomagot az általuk patronált Apáczai 
Csere János Általános Iskola horgászszakköre tagjainak. A szakkörve
zető apró ajándékkal kedveskedett iskolai segítőjének, Farkasné Tilki 
Anna tanárnőnek is, megköszönve egész éves lelkiismeretes munkáját.

Farkas Sándor 1951. novem-
ber 6-án született Debrecen-
ben. Diplomáját a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen szerezte.

A mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász Egyesülethez – mely-
nek tagja, majd közel 20 évig 
elnöke volt –, élete végéig hű 
maradt. 

Folytatás a 2. oldalon.

Farkas Sándorra 
emlékezünkFeladatunk, kötelességünk

Tisztelt Horgásztársak!
Rohamléptekkel közeledik az 

évvége és idei utolsó megjelenésé-
re készül a megye horgászújsága, a 
Villantó Magazin. Visszagondolva 
az idő múlására, azt gondolom, 
hogy nagykorúak lettünk, hiszen 
18 évvel ezelőtt álmodta meg a lap 
gondolatát Fesztóry Sándor. Akkor 
még senki nem gondolta, hogy a 
megye lapja ilyen sok kiadást fog 
megélni és sikerül azt tartalom-
mal megtölteni, amihez ez úton 
is szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, akik segítettek ebben a 
nem kis munkában!

Elővéve és belelapozgatva a 
korai kiadások immár megsárgult 
lapjaiba, rengeteg emlék jelenik 
meg előttem és nosztalgiával gon-
dolok bele, hogy mekkora utat 
sikerült megtenni az elmúlt idő-
szakban. A legfontosabb gondo-

latom talán az lehet a múltat és a 
jelent párhuzamba állítva, hogy a 
horgászat örök. Jó magam a 80. 
évemet betöltve azt látom, hogy 
a horgászat óriási fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt években, évti-
zedekben, és ez nemcsak a tudo-
mány, a technika és a technológia 
területén vehető észre. Ha most 
egy pillanatra megállunk és vissza-

gondolunk arra, hogy 20-23 évvel 
ezelőtt még csak mobiltelefon sem 
létezett, legalábbis a köztudatban, 
ma pedig már ezen keresztül is 
megválthatjuk a területi engedé-
lyünket és a halőreink sem Traban-
tokkal és biciklivel járják a vizek 
partjait, hanem korszerű terepjá-
rókkal, technikai eszközökkel fel-
vértezve, mobiltelefonon keresztül 
a halőri applikáció segítségével 
egy gombnyomással elvégzik a 
szükséges ellenőrzéseket. 

A régi elnökségi beszámolókat 
olvasgatva az is szembetűnő, hogy 
a horgászlétszám is milyen válto-
záson ment keresztül, természete-
sen pozitív értelemben, mert amíg 
(sajnos) Magyarország lakossága 
csökken, addig a horgászok létszá-
ma örvendetes módon, mondhatni 
megduplázódott. 

Folytatás a 2. oldalon.

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Rablóhalas 
horgászverseny és 
környezetvédelmi 
nap Tiszalökön

Gyűlés A Sporthorgász Egye
sü letek Sz.Sz.B. Megyei Közhasznú 
Szövetsége elnöksége december 
3án megtartotta évzáró gyűlését. 

Be mu-
tat ko-
zott
A Villantó (újság) 
magazin is 
bemutatkozott 
a budapesti 
PontyShow-n, 
jól mutatva a 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 
folyó izgalmas, szí-
nes horgászéletet!

Biri Imre

A Nyíregyházi Göllesz Viktor 
Általános Iskola kis horgászai kapták a 
megyei szövetség első horgászajándék
csomagjait.

A megyei horgász szövetség 
karácsonyi ajándékcsomagjait vehette át a Raka
mazi Erzsébet Királyné Általános Iskola három kis 
horgásza. A gyerekek elmondták, hogy nagyon 
várják a tavaszi horgászatokat.

Tapasztalatra, némi őrültségre, egy kicsi 
szerencsére és segítségre is szüksége volt a 
túrterebesi Hanus Arthurnak ahhoz, hogy élete 
nagy fogását a partra emelje. Ugyanis a horgára 
egy 70 kiló körüli, 220 centiméter hosszúságú 
harcsa akadt.

– Pergetéssel, műcsalival halásztam szomba-
ton a Túron, amikor éreztem, hogy ez a kapás 
nem akármilyen. Tudtam, hogy nagy hal akadt 
a horgomra, de nem is sejtettem, hogy valóban 
ekkora lesz, nem is hittem, hogy egyáltalán 
ekkora harcsa él ebben a folyóban. Közel fél 

órán keresztül fárasztottam, míg a partközelbe 
tudtam húzni. A sáros parton nagyon csúsz-
tam, féltem tőle, hogy a vízbe esek, de végül 
önszántamból gázoltam a folyóba. A közvetlen 
part egy méter magas, függőleges, tudtam, hogy 
onnan egyedül nem tudom kiemelni a halat – 
magyarázta Hanus Arthur. A férfi egy jó barátja, 
Orbán Zoltán segítségét kérte telefonon, aki 
nagyjából húsz perc alatt ért a folyópartra. 
Addig a horgász az öt fokos vízben derékig 
elmerülve tartotta a hatalmas példányt.

– Miután kiemeltük a partra, megmértük, 

készítettünk róla pár fotót, aztán ahogy szok-
tuk, visszaengedtük a folyóba – zárta a beszá-
molóját.A 70 kilós harcsa után ugrott 

Többórás küzdelem után
Kapitális méretű ragadozót sike-

rült horogra akasztania a tiszadadai 
Berta Sándornak, aki gyermekkora 
óta a vizek szerelmese, így szinte 
naponta lejár a települést övező 
holtágakra. A nyolc kilogrammos 
csuka kishalra rabolt, és többórás 
küzdelem után sikerült a horgász-
nak a partra emelnie. A szeren-
cse forgandó – szokták mondani, 
ám ez az állítás nem érvényes a 
tiszadadai horgászra, ugyanis más-
nap egy öt kilogrammos csukát is 
sikerült horogvégre akasztania – 
tudtuk meg Tarnai Lászlótól.

Három nap fagyos peca

Előre terveztem a fiammal 
egy háromnapos pecát az őszi 
szünetre Székely-Őzetanyán. 
Nézegettem a fogásokat és 
bíztam benne, hogy az idő is 
kegyes lesz hozzánk. 

A 7-es helyre esett a válasz-
tásunk. Nagy dilemma volt, 
hogy milyen csalival menjünk 
horgászni. Az nem volt kérdés, 
hogy Keen Carp bojliját hasz-
nálom a mostani lehülő vízhez. 

Segítségemre volt Szász Vik-
tor Norbert, aki már sok szép 
halat fogott a Keen Carp csa-
likkal. Végül a Mega Spice 
nevű csalira esett a választásom. 
Elérkezett a 25-e, elfoglaltuk a 
helyünket. Bebójáztunk, majd 
beetettünk és vártuk a csodát. A 
harmadik fagyos éjszakáig kel-

lett várni, mire megszólalt a jel-
ző. Sikeres fárasztás és szákolás 
után rádöbbentem, hogy életem 
hala került a szákba. Ezennel 
beléptem a 20+-osak táborába. 
A hal pontos súlya: 21,323 kg

Porvázsnyik  József 
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A fogási napló leadásának 
határidejére: 2022. február 28.
Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Engedjék meg, hogy fel-
hívjuk figyelmüket, a 

fogási napló leadásának 
határidejére, ami 2022. feb-
ruár 28. 

A leadás előtt a horgász köte-
les úgy lezárni a fogási nap-
lóját, hogy benne a megtartott 

halakra vonatkozó fogási adatait 
nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületenként és halfajonként 
összesítette, valamint összegezte 
a horgászattal töltött napok szá-
mát is. A hibásan kitöltött vagy le 
nem adott fogási napló esetén is 
váltható a következő évre állami 
horgászjegy, de abban az eset-
ben az állami jegy kétszeresével 
számolt, emelt díjat kell fizetni. 
(Plusz 3 ezer forintot.) 
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Egynyaras ponty telepítése 
Értesítjük Önöket, hogy egynyaras pontyokat telepítettünk, az alábbi 
helyszíneken és időpontokban:
2021. december 8-án: Tisza folyó és vízrendszerébe, Timárnál 2.090 
kg; Tiszadobi holtágba 500 kg; Timári holtágba (Pap morotva) 10 kg
Selypesér, Királyér vízterületébe (Tiszadob, Bálintháza) 160 kg
2021. december 9-én: Tisza folyóba Tiszabercelnél: 2.090 kg; Keleti 
övcsatornába (Vájás), Győrteleknél 150 kg.
A kis pontyok a debreceni Halfarkas Halászati Kft.-től érkeznek.

Kétnyaras ponty telepítése 
Értesítjük a kedves horgásztársakat, hogy szövetségünk elvégezte az 
őszi kétnyaras pontyok telepítését. Első körben összesen 100 mázsa 
(10.000 kg) kétnyaras ponty került kihelyezésére az alábbi helyszíne-
ken és időpontokban:
2021. november 17-én, szerdán a Tisza folyó és vízrendszerébe, 
Vásárosnaménynál és Tuzsérnál: 5.000 kg,
2021. november 18-án, csütörtökön a Szamos folyóba Porcsalmánál: 
2.000 kg, a Kraszna folyóba Kocsordnál: 500 kg és a Túr folyókba 
Sonkádnál: 1.000 kg.
2021. november 19-én, pénteken a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba 1.400 kg és az Oláhréti-tápcsatornába 100 kg kétnyaras 
ponty telepítése történt meg.
A halakat a Geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től vásároltuk.

Egynyaras harcsa telepítés 
Értesítjük Önöket, hogy a Tisza és vízrendszerébe, 1.300 kg egynyaras 
harcsa kihelyezése történt meg, 2021. október 20-án, Vásárosna-
mény, Tuzsér és Tiszabercel térségében. 
A halak a bajai Megafish Kft. bajai halastavából származnak. 
Valamennyi horgásztársunknak jó egészséget kívánva, horgászüdvöz-
lettel:

A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Telepítések a szövetségi vizekbe

MELLÉKLET

Elnöki köszöntő

Farkas Sándorra emlékezünk

Folytatás az 1. oldalról.

Ehhez kell nekünk, mint a 
megye, sőt Magyarország egyik 
legnagyobb halgazdálkodási hasz-
nosítójának megfelelni. Azt gon-
dolom, ez nem kis feladat és kihí-
vás, ami nagyon komoly szakmai 
munkát igényel, ami nem csak 
azért szükséges, hogy méltóak 
maradjunk arra a bizalomra, hogy 
Magyarország kormánya a termé-
szetes vizek és halgazdálkodási 
vízterületek több mint 90%-át a 
horgászok, a horgász szervezetek 
kezelésébe adta, hanem azért is, 
mert ez a feladatunk, a kötelessé-
günk. 

Azt gondolom, hogy az elért 
eredményeket nem kell különöseb-
ben magyarázni. A pozitív válto-
zások minden józanul gondolkodó 
horgásztárs számára felismerhető-
ek és megismerhetőek, bár sokan 
– és ez jellemző a mai világra – 
úgy nyilvánítanak véleményt, hogy 
nem győződnek meg annak való-
ság alapjáról. Ha belegondolok, 
hogy milyen egyszerű ma bárkinek 
is álnév mögé bújva, (mondjuk a 
facebook-on) irigységből vagy a 
saját sorsa fölött érzett keserűség-

ből vagy tehetetlenségből magát 
szakembernek gondolva „máso-
kat” hibáztatni és megpróbálni 
ezért „megbüntetni” egy egész 
szervezetet egy gombnyomással, 
már meg sem lepődök semmin. 
Mindenesetre úgy érzem, hogy ez 
az újság azoknak is készül, akik 
így gondolkodnak. Csak remény-
kedem benne, hogy a lapot forgat-
va a pozitív üzenetek is eljutnak, 
ahová kell és a józanul gondolkodó 
emberek pedig továbbra is innen és 
nem az álhírekből fognak tájéko-
zódni majd.

Az év lezárásaként azt kívánom, 
hogy – amennyiben az idő engedi 
– töltsük horgászattal a december 
utolsó napjait, hátha egy-egy jó 
fogás, egy eredményes horgászat 
fölötti öröm kísér majd át minket 
egy újesztendőbe.

Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében kívánok minden kedves 
horgásztársamnak Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! 

Virág Imre elnök

Folytatás az 1. oldalról.

A megyei horgászéletben is 
aktív szerepet vállalt. A 2000. évtől 
a Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Köz-
hasznú Szövetsége elnökségi tagja, 
2010-től pedig alelnöke volt, egy-
ben 2010-2018-ig a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség Választmá-
nyában is képviselte megyénket. 

Műszaki beállítottságú ember-
ként aktív és értékes tagja volt a 
megyei horgász szövetség elnöksé-
gének, és megbízhatóságát semmi 
sem bizonyítja jobban annál, hogy 
az elnökségi ülésekről, szövetségi 
rendezvényekről szinte sohasem 
hiányzott, mindig tudott időt sza-
kítani a horgásztársadalom szol-
gálatára. 

Feleségével együtt szerették a 
természetet, a horgászatot, ked-
venc vizén, a Vajai-tó partján min-
denki ismerte és tisztelte. Nem 
véletlen, hiszen, ha szükség volt rá, 
harcosan és határozottan képvisel-
te az egyesületét. 

Sajnos, az elnökség utolsó ülé-
sén már nem tudtál részt venni, 

ebben megakadályozott a betegsé-
ged, bár akkor még nem sejtettük, 
hogy nagy a baj. Utoljára október 
8-án találkoztunk, amikor is az 
elnökségi horgászverseny egyik 
díjazottjaként vehetted át a megér-
demelt elismerésedet. 

Mi így fogunk emlékezni Rád!
Emlékedet megőrizzük.

A megyei horgász szövetség  
elnöksége

Rablóhalas horgászversenyt és kör-
nyezetvédelmi napot tartottak nem-

régiben Tiszalökön. 

Köszönjük az Új Élet Horgász és Környe-
zetvédelmi Egyesületnek, hogy részt vehettünk 

nagyszabású rendezvényükön, ahol a megyei 
szövetség bemutathatta Horgász-suli gyermek 
és ifjúsági programját és játékos vetélkedők-
kel népszerűsíthette a horgászatot. Lehetett 
gyakorolni a célba dobást spiccbottal (a csali 
célba juttatása), kis labdákkal a pontos etetést, a 

halfelismerést és a horogkötést. A nagyobbak és 
a felnőttek (Erdei Attila feeder világbajnok is) 
megmérhették casting tudásukat a kihelyezett 
eredeti felszereléssel. Minden minket felkereső 
gyerekhorgász tanult valamit, és kapott valami-
lyen, a horgászatot segítő ajándékot. Biri Imre

Kérjük írjanak, akiknek a környezetében 
van olyan, arra érdemes kis horgász, aki 

örülne a felajánlott ajándéknak, amely egy 
komplett horgászfelszerelést tartalmaz. 

Várjuk olyan horgászegyesületek, horgászboltok, 
vállalkozók és magánszemélyek csatlakozását az 
akciónkhoz, akik örömet szeretnének szerezni olyan 
horgászgyerekeknek, akik csak nehezen tudnák meg-
vásárolni a horgászathoz szükséges eszközöket és 
anyagokat. Feleslegessé vált, de kitűnő állapotban 
lévő horgászfelszereléseket is szívesen fogadunk és 
segítünk eljuttatni a rászoruló a fiatal horgászoknak. 
Az akció nem ér véget karácsonykor, addig tart, amég 
van felajánlás. Aki szeretné támogatni a megyei szö-
vetség gyerekhorgászok érdekében végzett munkáját, 
kérjük ajánlja fel adója 1%-t szervezetünknek! Adó-
számunk: 19207119-1-15. Előre köszönünk minden 
segítséget!
Csatlakozás módjai!
1.  Igényeljetek csomagot, ha van a környezetekben 

arra érdemes és rászoruló kis horgász - segítsetek a 
csomagot eljuttatni hozzájuk!

2.  Készítsetek 2-3 csomagot és adjátok át a gyermek 
horgászoknak!

3.  Ha van külső felajánlás a közeletekben, segítsetek 
eljuttatni a kicsiknek!

4.  Készítsetek fotót az ajándék átadásáról és néhány 
sor kíséretében küldjétek el a plakáton lévő e-mail 
címre!
Öröm kapni, de öröm adni is!
Áldott, békés karácsonyt kívánok!

Népszerűsítették a horgászatot

Öröm kapni, de öröm adni is!
A gyermekhorgászok támogatása

Más halával is 
készíthetünk 

fotót 

Módosították a 2022-től 
érvényes Országos 

Horgászrendet (OHR).

Elfogadta a 2022-es OHR-t a 
Mohosz november 5-én tartott 
rendkívüli választmányi ülésén. 
Az ülés jegyzőkönyve már fel-
került a Mohosz honlapjára. Az 
előterjesztő Pálinkás Imre Pál, 
a Mohosz Velencei-tavi kiren-
deltségének vezetője elmond-
ta, a beérkezett észrevételek 
és javaslatok alapján elkészült 
az új, 2022-es horgászrend. A 
javaslatok alapján törlésre került 
egy-egy mondatrész, így a 62. 
pontban a „nem lehet más halá-
val fényképet készíteni” rész is. 
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Lassan de 
biztosan nő 

a hazai halfo-
gyasztás, ráadá-
sul a hazánkban 
megtermelt 
édesvízi halak 
kiváló beltartalmi 
értékük révén 

az egészséges táplálkozás 
részei. A halhús nemcsak dié-
tákba és kímélő étrendekbe 
illeszkedik, hanem halászlé 
formájában a karácsonyi asz-
tal elengedhetetlen kelléke is. 

A magyar haltermelés környe-
zetbarát módon, alacsony ener-
giafelhasználással, magas színvo-
nalon állít elő kiváló minőségű, 
egészséges halhúst. A rendszeres 
halfogyasztást nem véletlenül 
ajánlják a dietetikusok, hiszen 
a halhús kevés koleszterint tar-
talmaz, és nagy mennyiségben 
található benne foszfor, jód, flu-
or, szelén, vas, kálium és kalci-
um, továbbá gazdag A-, D-, B2-, 
B6-, és B12-vitaminokban. A hal 
forrása az omega-3 zsírsavaknak, 
amelyek csökkentik a szívroham 
kockázatát. A halak húsa laza szer-
kezetű, könnyen emészthető. A 
halolaj gátolja a vérrögképződést, 

mérsékli a vérzsírszintet, szabá-
lyozza a vérnyomást. Az évenkénti 
kb. 6,5 kg/fő hazai halfogyasztás 
mintegy 35-40 százaléka a kará-
csonyi ünnepkörre esik, ez egyes 
nagy haltermelők éves forgalmá-
nak 60-70 százalékát is adhatja. A 
halfogyasztás az elmúlt években 
lassan, de folyamatosan növekszik.  
Az Agrárminisztérium, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK), 
valamint a Magyar Akvakultúra és 
Halászati Szakmaközi Szervezet 
(MA-HAL) is mindent megtesz, 
hogy tovább növekedjen és minél 
nagyobb arányban kerüljenek az 
asztalra magyar halak. 

A tógazdasági haltermelésnek 
nehéz éve volt, az enyhe telet 
követő hideg, csapadékszegény 
tavasz, majd a nyári aszály miatt 
egyre nehezebb a termelés. A csa-
padékszegény idő és a működé-
si költségek gyors növekedése az 

intenzív haltermelő üzemeket és a 
halfeldolgozókat is nagyon meg-
viseli, hiszen ezt a növekményt 
a fogyasztói árakban egyre nehe-
zebb érvényesíteni. A kedvezőtlen 
körülmények ellenére szerencsére 
a hozam nem csökkent jelentősen, 
így lesz elég hazai hal karácsonyra. 

Hazánkban a legnagyobb meny-
nyiségben termelt halfaj a ponty, 
amelyből tavaly közel 12 000 ton-
na piaci méretű korosztályt halász-
tak le a tógazdasági haltermelők. A 
második legnépszerűbb halfajunk 
az afrikai harcsa, ebből közel 4 000 
tonnát termeltek a precíziós zárt 
rendszerekben. Elmondható, hogy 
egyre több hal kerül feldolgozott, 
konyhakész formában a fogyasz-
tók asztalára, ebben a kategóriában 
kiemelt az afrikai harcsa, a szálka-
mentes húsú hal jelentős része így 
kerül eladásra. A hazai élelmiszer-
ellátáson kívül a halágazat komoly 
szerepet vállal a horgászati célú 

természetes vizek telepítésében is, 
ahová évente 4-5 ezer tonna hal 
kerül kihelyezésre, így elmondha-
tó, hogy a horgászszervezetek a 
legnagyobb vevők közé tartoznak. 
A halak ára a tavalyihoz képest 
– a takarmányárak növekedését 
követve – várhatóan kis mértékben 
növekedni fog idén karácsonyra.

A MA-HAL kiemelt céljai 
között szerepel a hazai haltermelés 
és értékesítés felerősítése, ennek 
érdekében a szervezet elindította a 
rendszeres, legalább heti egy alka-
lommal történő halfogyasztásra 
ösztönző „HalPéntek” kampányát. 
A karácsonyi halvásárlást segítve 
a MA-HAL létrehozott egy inter-
aktív térképet a www.halpentek.
hu weboldalon, ahol a fogyasztók 
könnyen megtalálhatják a legkö-
zelebbi termelői halárusító ponto-
kat, illetve halboltokat. A honlapon 
receptek, sőt a halakkal kapcsola-
tos érdekességek is találhatóak. 

Tápláló és egészséges a magyar hal

2021-2022. évi 
jegyárak

Megnevezés
2021 évi 
jegyár Ft

2022. évi 
jegyár Ft 

Császárszállás: felnőtt éves 37.000 40.000
felnőtt éves (éjjel- nappal) 47.000 50.000
felnőtt éves 65 év felett,  
2 horgász-készséggel 25.000 28.000
felnőtt éves 65 év felett,  
2 horgász-készséggel  
(éjjel-nappal) 35.000 38.000
felnőtt napi 3.000 3.500
felnőtt éjszakai 3.500 4.000
felnőtt heti 10.000 12.000
kedvezményes éves,  
1 botos 20.000 23.000
ifjúsági napi, 1 botos 1.500 1.800
ifjúsági heti 6.000 6.000
Oláhréti-tápcsatorna:  
felnőtt éves 6.000 6.000
felnőtt napi 600 600
Alsó-Tiszai csatornák:  
felnőtt éves 6.000 6.000
felnőtt napi 600 600
megyei gyerekjegy éves 3.500 4.000
megyei gyerek napijegy: 400 400 
tiszai felnőtt éves 23.000 26.000
kedvezményes éves (65 év 
feletti, ifi, fogy. élő) 18.000 18.000
kedvezményes éves (65 év 
feletti, ifi, fogy.  élő) 1 botos 16.000 16.000
felnőtt napi 1.300 1.700
felnőtt heti 5.000 5.000
kedvezményes felnőtt heti 4.000 4.000
rekreációs halász területi 
éves jegy (3 db szélvarsa) 60.000 66.000
(16 m2-nél nem nagyobb 
emelő hálós) 40.000 44.000
Tiszadobi-holtág felnőtt éves 24.000 26.000
kedvezményes éves (65 év 
felett, ifi, fogy. élő) 18.000 18.000
felnőtt napi 1.500 1.500
felnőtt heti 6.000 6.000
ifi heti 5.000 5.000
Keleti-övcsatorna (Vájás)  
felnőtt éves 3.000 3.000

Az állami jegy ára 1.000 Ft-tal emelkedik, 6.300 Ft-ba kerül majd, 
plusz az egyesületi tagdíj. Az országos jegyek árai is ismertek már. 
A 74 ezres éves országos jegy 79 ezer forint lesz, ennek a kedvez-
ményes párja 54-ről 58 ezerre emelkedik. Az országos tiszai 54-ről 
57 ezerre, míg a kedvezményes: 40-ről 43 ezerre változik. 

A rendőrségre 2021. 
no vem ber 28-án reggel 

tett bejelentést egy halőr 
arról, hogy a Keleti-főcsa-
torna mellett majdnem 
elütötte őt egy orvhalász. 
Az egyenruhások azonnal 
a helyszínre mentek, ahol 
hamar körvonalazódni kezd-
tek a vízparton történtek.

A két halőr tetten ért két férfit, 
akik épp egy „nyakzó” hálót húz-
tak ki a főcsatornából. Igazoltatni 
akarták őket, azonban az egyik 
férfi mit sem törődve velük, beült 
az autójába, gázt adott és elhajtott 
a helyszínről. Az sem zavarta, 
hogy az egyik halőr a járműve 
előtt állt, ha a férfi nem ugrik el a 
kocsi elől, akkor elüti. A járőrök 

azonnal a sofőr keresésébe kezd-
tek, akit egy órán belül beazono-
sítottak és elfogtak. A püspök-
ladányi bűnügyesek az 54 éves 
zsákai lakost közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntett, 
valamint orvhalászat vétség miatt 
hallgatták ki gyanúsítottként, míg 
társának, egy 53 éves tetétleni 
férfinak orvhalászat vétség miatt 
kell felelnie.

Orvhalászok a Keletinél

A MOHOSZ 2021-ben újra 
meghirdette a nagytes-

tű kárókatona gyérítése 
jogcímű támogatását. Szö-
vetségünk is élt a pályázat 
adta lehetőséggel és az 
elnyert 262.890 Ft össze-
gért 1.500 db acélsöréttel 
töltött lőszert vásárolhat-
tunk.

Szintén említésre érdemes egy 
másik sikeres pályázatunk 2021-
ben: az ún. „standard és prefe-
rált őshonos halfajok telepítése, 
visszatelepítése”. Erre 2.243.700 
Ft támogatást kaptunk, amiből 
3.200 kg I-II nyaras ponty és 
740 kg II. nyaras folyami harcsa 
került telepítésre a Tisza folyó és 
vízrendszerébe. A pályázathoz 
45%-os támogatottság mellett, 
55% önerő megléte volt szüksé-
ges. Így összesen: közel 5 millió 
forint értékű hal kerül a Tisza 
folyó és vízrendszerébe, októ-
ber-november hónapokban.

Ezzel a tavalyi évhez hason-
lóan ismét sikerült túl teljesíte-
ni a Halgazdálkodási tervünket, 
és több mint 44 millió forint 
értékű hallal gazdagodhatott a 
megye halállománya. Ha ehhez 
még hozzáveszem, hogy a sike-
res ivadékmentések alkalmával 
mintegy 1.200-1.300 kg őshonos 
halat tudtunk megmenteni a biz-
tos pusztulástól és visszajuttatni 
a főmederbe, akkor igazán nem 
lehet szégyenkeznivalónk ezen a 
területen sem! Megyei Szövetség

Pályázataink a 2021-ben
A Pontyshow első napja

A Horgász-suli kiforrott 
programja itt is sikeresen 
mutatkozott be! Leendő és 
szárnyukat bontogató kis 
horgászokkal foglalkoz-
hattam a Magyar Országos 
Horgász Szövetség stand-
ján. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat és be kell 
vallanom, hogy én is.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat

A Pontyshow második napja
Annyi látogató, olyan sok gyerek keresett fel bennünket, hogy 

fényképezni is alig maradt idő. A nap végén azért kicsit körbejár-
tuk a rendezvényt. Biri Imre

Jó volt szabolcsi fiatalokkal is találkozni
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Ezért vágták át a félszigetet a Bujtoson
Nyíregyházán, a Bujtosi Város-

liget félszigetének átvágásával 
egy 800 mm átmérőjű áteresz cső 
került elhelyezésre, mely a víz 
állandó mozgását segíti, és ezzel 
javítja a tó vízminőségét.

A körúton kívül eső nagy tóré-
szek összenyitásával a víz most 
már teljesen körbe tud járni, ezzel 
kihasználva a szél mozgását, 
illetve a szellőztető berendezések 
működését.

A városi oldalon hasonló meg-
fontolásból döntöttek a szakem-
berek amellett, hogy ezen a részen 
is áteresz kerüljön kialakítására, 
mely megakadályozza a kisebb, 
0,2 ha tórész elmocsarasodását. 

NYÍRVV

Nagyon sokan szerettek 
úgy horgászni ragadozó 

halakra, hogy a horogra csa-
liként kishalat tettek. 

Ezzel kapcsolatban vetett fel egy 
problémát szerkesztőségünknek az 
egyik olvasónk. Levelében ezt írta: 
„Már több éve horgászom. Többek 
között nagyon szeretek csukázni 
is, ezért ilyenkor ősszel különö-
sen szívesen megyek ki a vízpart-
ra. Villantózni kevésbé szeretek, 
inkább élő kishalat használok csa-
linak. Ezt vagy én fogom meg előre 
és otthon tárolom egy hordóban, 

vagy a horgászboltban vásárolom 
meg. Ezek nagyrészt kárászok és 
keszegfélék. Nemrégiben hallottam, 
született egy rendelet, ami megtiltja, 
hogy kishalat vigyünk magunkkal 
a vízpartra. Csak az ott fogott apró 
halakat lehet felhasználni csaliként. 
Természetesen nincs ezzel problé-
ma, de egy idő után eltűnnek az 
apró halak is a vízből, elülnek, nem 
lehet megfogni azokat. Érdeklődtem 
az egyik horgászboltban is, és a 
kereskedő megerősítette, hogy már 
nem árulhatnak kishalat. Vajon mi 
ebből az igazság? Nagyon kitol-
nak ezzel a döntéssel horgászokkal, 

hiszen sokan egész télen az üzletben 
vásárolták meg a kishalakat.”

Olvasónk felvetésével kapcsolat-
ban Fesztóry Sándor, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetségének ügyvezető igazgatója a 
következő tájékoztatást adta:

– A horgászboltok már való-
ban nem árulhatnak kishalakat. A 
133/2013. (XII.29) sz. VM ren-
delet 28.§ 17. bekezdése alapján 
csak olyan csalihalat lehet ragado-
zóhorgászathoz használni, amelyik 
ugyanabból a halgazdálkodási víz-
területből származik. Ez a jogsza-

bályi rendelkezés azért született, 
hogy érvényesüljenek a természet-
védelmi szempontok. A különbö-
ző fertőző betegségektől fontos 
ugyanis megvédeni az őshonos 
halállományt, s a védekezés egyik 
módja, hogy nem használunk más 
vizekből származó halakat. Talán 
az lehet a horgászok számára a 
megoldás, amennyiben törvény-
tisztelő módon kívánnak hódolni 
szenvedélyüknek, hogy még kora 
ősszel begyűjtik az általuk látogat-
ni kívánt vízterületről az őszi-téli 
hónapokban csalizásra szánt csali-
hal mennyiségét.  MML

Az utóbbi időben – különö-
sen az őszi nagy ponty-

telepítések időszakában 
– egyre többször találkoznak 
azzal a jelenséggel, hogy a 
horgász a kifogott halat pén-
zért értékesíti. 

Az egyik ráckevei Facebook 
csoportban a napokban egy olyan 
poszt is megjelent, mely szerint 

frissen fogott halat, elsősorban 
pontyot vásárolna egy csoporttag.

Felhívjuk mindenki figyelmét, 
hogy a halgazdálkodással foglal-
kozó 2013. évi CII. törvény 58. 
§-a szerint:

A nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületről származó hal, halter-
mék, vagy más hasznos víziál-
lat kereskedelmi forgalomba csak 
fogási tanúsítvánnyal kerülhet.

A horgászzsákmány értékesítése 
tehát lényegében tilos, függetle-
nül attól, hogy a horgászati szabá-
lyok betartásával történt-e a fogás. 
Egyetlen kivétel az ún. „falusi 
vendégasztal” szolgáltatást nyújtó 
kistermelő, aki csak természetes 
személy lehet, és tevékenysége 
regisztrációhoz kötött.

A tiltás érthető, hiszen a rekre-
ációs módszerekkel kifogott hal 

értékesítésének lehetősége ellen-
tétes lenne mind a halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 
törvény szellemiségével és tételes 
szabályozásával, mind a horgász-
etika írott és íratlan szabályaival. 
A kifogott hal eladásának tilalma 
szerepel a MOHOSZ országos hor-
gászrendjében is, mely 2022-től 
kötelezően alkalmazandó a helyi 
horgászrendekben.

Több mint egy órán keresz-
tül fárasztotta a harcsát, 

mire sikerült a csónakba 
emelnie.

A bakancslista fogalmát jól isme-
rik a horgászok is. A Tiszateleken 
élő Juhász Levente is beírta a 
kívánságait a képzeletbeli noteszbe 
a horgászattal kapcsolatosan. Az 
egyik az volt, hogy fogjon egyszer 

egy nagyobb harcsát, mint az ő 
testhossza. Ez négy évvel ezelőtt 
sikerült is, hiszen a megakasztott 
hal 187 centiméter hosszú volt és 
60 kilogramm. Ezek után azt sze-
rette volna, hogy büszkélkedhessen 
egy 200+-os harcsával is. Október 
21-én ez a kívánsága is teljesült, 
hiszen a pergetve megfogott harcsa 
súlya 80 kilogramm, a hosszúsága 
230 centiméter hosszú volt.

Lassan süllyedt lefelé a csali
– Két-három nappal korábban 

felfigyeltem arra, hogy a Tiszának 
ugyanazon a helyén forgolódik egy 
nagyobb méretű harcsa. A keszeg 
még mozgott a folyó tetején, 
szerintem reggelente arra rabolt. 
Arra gondoltam, megpróbálom 
megfogni pergetve gumihallal, de 
azért a biztonság kedvéért vittem 
magammal fenekezős készséget és 
élő kárászt is – elevenítette fel 
a nem mindennapi fogás előzmé-
nyeit lapunk érdeklődésére Juhász 
Levente.

– Egy süllős gumihallal kezdtem 
reggel a horgászatot a lerögzített 
csónakból, s fogtam is egy kisebb 
süllőt. Bár a méretei miatt elvi-
hettem volna, de visszaengedtem, 
s egy jóval nagyobb gumihalat 
tettem fel csalinak. Bedobtam a 
folyóba, s vártam, hogy lemerüljön 
a mélybe. Lassan süllyedt lefelé, 
már arra gondoltam, hogy bele-
akadt egy uszadékba, s azért visel-
kedik olyan furcsán az ólomfejes 
műcsali. Ahogy megfeszítettem a 
zsinórt, felcsapott a csónak mel-
lett a harcsa. Akkor vágtam be, s 
akkor tudatosult bennem, hogy ez 
bizony egy nagyobb méretű har-
csa. Ezután, mint a gőzmozdony, 
elindult a folyással szemben, csak 
úgy húzta le a zsinórt.

Egyedül nem sikerült volna
– Attól féltem, ha lemegy az 

összes zsinór, szakadni fog a 
damil, ezért átültem egy közel-
ben lévő ismerős csónakjába, s 
a ladikkal ide-oda húzgált ben-
nünket a harcsa. Háromnegyed 
nyolckor vágtam be neki, s bizony 
kilenc óra volt, amikor sikerült a 
csónakba beemelnünk. Nem volt 
könnyű, egyedül talán nem is sike-
rült volna. Ez a harcsa az egyéni 
rekordom, de talán a tiszateleki 
rekord is, nem tudok nagyobb hal-
ról. Amikor híre ment a halnak, 
sokan jöttek megcsodálni. Most, 
hogy teljesült az utolsó bakancslis-
tás kívánságom, nem vágyok újabb 
rekordra, nincsenek álmaim, csak 
élvezem a horgászatot és a termé-
szetet.  MML

Eltűntek a boltokból a csalinak szánt kishalak

Tilos árusítani a kifogott halat

„Mint a gőzmozdony...”
Kapitális folyami szörny akadt a horogra!

V á s á r o s n a m é n y 
mellet található Kes-
keny Holt-Tiszán 25 
órát horgásztam, Mile 
Pál kollégám társasá-
gában. Kimondottan 
nehéz, vadregényes 
pálya fogadott, de 
sikeresnek mondha-
tom túránkat, szám-
talan háborítatlan 
kagylófaló uszonyost 
sikerült szákolnunk. 
Igaz, a hőn áhított 
„big fish” elmaradt, 
de egy nagyon jó 
pörgős „lógatáson” 
vagyunk túl.

A legtöbb halat 
adó csali és szerelék: 
HALDORÁDÓ Pop 
Up főzött csalizó bojli 
- Nagy hal 14 mm 
– melyet egy Korda 
Ronnie rigen kínáltam 
fel. Vaskó Arnold

A Sporthorgász Egyesületek Sz.-
Sz.-B. Megyei Közhasznú Szö-
vetsége elnöksége december 3-án 
megtartotta évzáró gyűlését, mely-
re meghívást kaptak az elnökség 
tagjai mellett a Felügyelő Bizott-
ság elnöke és tagjai, valamint a 
Víz-Környezetvédelmi és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság elnöke.

A napirendek között szerepelt: 

az ügyvezető igazgató beszámo-
lója az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról. Az elnökség elfogadta 
a 2022. évi munkatervet, a Víz-
Környezetvédelmi és Halgazdálko-
dási Szakbizottság beszámolóját. 
Megtárgyalta az egyesületi közgyű-
lések előkészítésének, az egyesületi 
vezetők konzultációjával kapcsola-
tos feladatokat.

Vadregényes „lógatás”

Évzáró elnökségi ülés

Telepítés
támogatással

Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egye-
sület november 25-én 400 kg háromnyaras 
pontyot, 400 kg kétnyaras pontyot és 200 kg 
egy-háromnyaras dévérkeszeget telepített a 
kezelésükben lévő Bujtosi-tóba. A telepítés 
a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési 
Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásá-
val valósult meg. A telepítés nettó összértéke 
902.000 Ft volt, amelynek a MOHOSZ a 
45%-át azaz 405.900 Ft-ot nyújtott támoga-
tásként. HE. vezetősége
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A horgászok többségét 
jobban vonzza a megmé-

rettetés, mintha csak tét nél-
kül üldögélnének a tóparton.

Tartalmas és sokszínű progra-
mot – horgászversenyt és környe-
zetvédelmi napot – rendezett a 
közelmúltban a tiszalöki Új Élet 
Horgász és Környezetvédelmi 
Egyesület a Kenyérgyári-holt-
ágnál. A különleges napról Papp 
Ferenc, a civil szervezet titkára 
tájékoztatta lapunkat.

– Ebben a formában először 
rendeztük meg ezt a horgász és 

természetvédelmi szakmai napot. 
Tavaly ugyanis már a házigazdái 
voltunk a Kenyérgyári-kupának, 
a páros csónakos pergető ver-
senynek, s azt a megmérettetést 
bővítettük ki az idén különböző 
programokkal, ugyanis nyertünk 
rá másfél millió forint támogatást. 
Sajnos, az időjárás megkeserítette 
a nagy volumenű rendezvényün-
ket, mert egész nap köd uralkodott 
a tájon.

Tizenöt csapat nevezett a páros 
pergetős csónakos versenyre, 
ami 8 órakor el is kezdődött.A 
térség számos településéről jöt-
tek versenyzők, többen érkeztek 
Nyíregyházáról, de volt máté-
szalkai induló is. Ezen nincs mit 
csodálkozni, sok horgász szeret 
versenyezni, a vérében van a ver-
senyzés szenvedélye. A horgászok 
többségének egy-egy megméret-
tetés nagyobb kihívást és motivá-
ciót jelent, mintha csak tét nélkül 
üldögélne a tóparton – mesélte 
Papp Ferenc.

– A versenyzők tehát megkezd-
ték a pergetést, 9 órakor pedig az 
egyesület közeli telephelyén kiala-

kított előadóteremben dr. Legány 
András biológus, környezetvé-
delmi szakember tartott a telelő 
madarakról egy tájékoztatót. 

Utána egy neves horgász, Kálló 
Kornél feederspecialista és szak-
író a finomszerelékes horgászat 
titkairól mondta el gondolatait. 
Őt követte Jurkó Attila távdobó 
Európa-bajnok és világcsúcstartó, 
aki felidézte a távdobóbajnoksági 
élményeit, s beavatta az érdek-
lődőket a feederbotos horgászat 
titkaiba is. Délben Gömze Sán-
dor polgármester és Biri Imre, a 
megyei horgász szövetség elnök-
ségi tagja, valamint Sepsi István, 
az egyesület elnöke köszöntötte a 
környezetvédelmi nap résztvevőit. 
Az ebédre felszolgált finom fala-
tok után Erdei Attila többszörös 
feeder és finomszerelékes világ-
bajnok tartott színvonalas előadást 
a vendégeknek, majd készségesen 
válaszolt a felvetődött kérdésekre 
is – foglalta össze a nap esemé-
nyeit Papp Ferenc. – A páros per-
gető verseny 14 órakor fejeződött 
be. Az összesítés után kihirdettük 
a végeredményt. A versenyzők 

fogtak csukát, süllőt, kősüllőt, 
csapósügért, de még egy busát 
is, igaz, annak a hátába akadt a 
villantó.  Ami már inkább érdekes, 
hogy szájba akasztva fogtak egy 6 
kilogrammos pontyot is, valószí-
nűleg a hal rámozdult a szája előtt 
elhúzott horogra.

A végeredmény: 1. hely: CsoTa 
Legend Team (Csomós Krisztián-
Takács István), 2. hely: Favorite 
Team (Keszkés Csaba-Tanyik 
Zoltán), 3. hely: Bridle Fishing 
Team (Görög Ferenc-Ifj. Görög 
Ferenc).

M. Magyar László

Kihívást jelentett

Ködös késő őszi reggel 
tizenhat csapat ténykedé-

sétől volt hangos az apagyi 
Kenderáztató-horgásztó. 

A megyei csónakos páros per-
gető versenyre érkezők próbálták 
csónakjaikat minél előbb vízre ten-
ni. Közben a szervezők tárcsán 
sütötték a friss fűszeres szalonnát. 
Az „update” reggeli és a szívmele-
gítő elfogyasztása után következett 
a sorsolás, majd a két fős csapatok 
elfoglalták a vízen a horgászhe-
lyeiket. 

Nyolc órakor megkezdődött a 
hatórás viadal. A pergetés szabá-
lyainak megfelelően, mindenki 
próbálgatta a különböző techni-
kákat, kanál és körforgó villan-
tókat, twistert és gumihalat, és 
voltak, akik wobblerekkel kísé-

reltek meg minél több ragadozó 
halat fogni. A mérlegelők folyama-
tosan járták a vizet csónakról csó-
nakra és feljegyezték a fogásokat 
centiméterben. Azok a versenyzők 
érték el a legjobb eredménye-
ket, akik a lágy plasztik csalikat 
választották. Sajnos, a tó ragado-
zó halainak változatos faunájából 
csak a csukák tették tiszteletü-

ket, és egy süllő akadt a horogra.  
A legnagyobb halat, egy 55 cm-
es csukát Nagy András fogta. A 
tizenhat csapat összesen 21 darab 
halat zsákmányolt, ami nem számít 
kimagasló fogásnak.

A verseny zárásaként a megfá-
radt versenyzők a napi kalandjaik 
megbeszélése közben kellemesen 
megebédeltek. (A menü debrece-

ni páros, mustár és kenyér volt.) 
Ezután következett az eredmény-
hirdetés. Remélem, mindenki jól 
érezte magát ezen a barátságos 
horgászversenyen, és jövőre újra 
megismételhetjük.

Eredmény lista:
1.)  Papa 70 Team, 400 cm – Gellér 

Győző, Dobos Attila
2.)  HFL Team, 170 cm – Szekeres 

Sándor, Veres Attila
3.)  ST Spinnig Team, 85 cm – Somogyi 

Tamás, Sepa Tamás
4.)  GumicsaliGuminő Team, 75 cm – 

Doszpot József, Herdinai József 
5.)  Bandi Tata Team, 55 cm – 

NagyAndrás, Debreceni Mihály
6.)  4es Team, 45 cm – Sárvári Lajos, 

Szegedi Tamás
Legnagyobb hal: Nagy András 55 cm 
(csuka)

Szilágyi Imre

Beszámoló a Víz-, Környe-
zetvédelmi és Halgazdál-

kodási Szakbizottság 2021. 
évben végzett munkájáról.

Szakbizottságunk 2021-ben is 
folyamatosan végezte munkáját a 
szövetség kezelésében lévő több 
mint 5 ezer hektár vízterületen. Fel-
adataink sorát elsősorban a hor-
gászok, a telepítések ellenőrzése, 
továbbá egyéb halgazdálkodási fel-
adatok végzése, mint például az 
ökológiai lehalászásokon, az iva-
dékmentési munkákon való rész-
vétel, a téli időszakokban pedig a 
lékelés és fényfolyosók kialakítása 
tette ki. 

Az idén a szövetségnek besegít-
ve, több alkalommal nagyon sikere-
sen végeztünk ivadékmentést. 

2021. október 7-én Tisza-
kerecseny térségében lévő ún. 
„Meseszegi”-holtágon mindössze-
sen kb. 750-800 kg őshonos halfaj 
került megmentésre és visszahelye-
zésre a főmederbe. Zömében egy-

kétnyaras és ivadék ponty valamint 
egyéb őshonos halfaj (szélhajtó 
küsz, lapos keszeg, karika keszeg, 
domolykó, szivárványos ökle), 
mintegy 550 kg, továbbá csuka kb. 
200-250 kg mennyiségben.

A kimentett halakat a szövetsé-
gi UAZ-ra pakolva, a legközelebbi 
alkalmas helyszínen, a tiszaadonyi 
kompátkelőnél eresztettük a Tisza 
folyóba. 

2021. október 12-én Cigánd tér-
ségében lévő ún. Kenderáztató nevű 
vízálláson is eredményesen foly-
tattunk halmentést. Ez alkalommal 
400-450 kg nagyrészt őshonos hal-
faj került lehalászásra. (Ponty, szél-
hajtó küsz, keszegfélék, domolykó, 
folyami harcsa)

A kimentett halakat ez esetben 
is a szövetség tehergépkocsijával 
elszállítva, a legközelebbi alkalmas 
helyszínen, a Cigándi-hídnál eresz-
tettük a főmederbe, a Tisza folyóba. 

Ökológiai szelektív busa leha-
lászással is próbálkoztunk június 
16-án Dombrádnál, második alka-
lommal pedig szeptember 23-án 
Gávavencsellő és Balsa között, de 
sajnos nem jártunk sikerrel. 

Császárszálláson viszont már 
több éve folytatjuk sikeresen az 
ökológiai szelektív halászatot, a 
törpeharcsa-csapdák segítségével. 
Ebben az évben 1.200 kg törpétől 
tisztítottuk meg a vizet, ezzel más 
őshonos halnak növeltük meg az 
életterét. Ennek köszönhetően iva-
dék szaporodása is jelentkezett a 
víztározóba (ponty, süllő, kárász).

Bizottságunk kiemelt feladata a 
környezet védelme is, a vízterü-
leteink és azok partjának rendben 
tartása. Császárszálláson például 

folyamatosan szedjük és szállítjuk 
el a szemetet. A horgászokat figyel-
meztetjük, hogy hagyják rendben 
maguk után horgászhelyeiket. 

Rajtunk kívül álló okok, mint 
például az időjárás, rányomta bélye-
gét a halgazdálkodási munkánkra. A 
Halásztanyai-csatorna, a több éve 
tartó kevés csapadék mennyisége 
miatt kritikus állapotban van, szin-
te teljesen kiszáradt. Az Oláhréti-
tápcsatornába pedig kisebb meny-
nyiségű halpusztulás volt, nyáron 
szinte horgászni sem lehetett rajta, a 
víz rossz minősége miatt. A Belfő-
csatornán szintén halpusztulást ész-
leltünk, amit jeleztünk a hatóságok 
felé. 

Szabálysértések:
A 2021. évben eddig összesen 283 
fővel szemben tettünk feljelentést 
a halászati hatóságnál. A kiszabott 
figyelmeztetés és pénzbírság mellett 
az állami horgászjegyek is bevonás-
ra kerültek 3 hónaptól – 15 hóna-
pig terjedő időszakra. A horgászok 
mellett több halásszal szemben is 
intézkedtünk, és sajnos a halászok 
esetében is több szabálytalanságot 
tártunk fel. Itt is bevonásra kerültek 
az állami halászjegyek, pénzbírság 
mellett akár 15 hónapra terjedő 
időszakra is. Nem volt ritka eset 
mind a horgászok, mind a halászok 
körében a 100 ezer forint feletti 
bírság sem. Több esetben a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság-
nál is feljelentés tettünk állatkínzás 
vétsége, kíméleti területen történő 
horgászat, orvhalászat, valamint 
tulajdon elleni szabálysértés miatt, 
ezekben az esetekben kezdemé-
nyeztük a büntető eljárást a horgá-

szok és halászok ellen. Két esetben 
éltünk a MOHOSZ Országos Hor-
gászrendjéből a helyi Horgászren-
dünkbe beépített bírság szabályzók 
értelmében az 5 évre szóló saját 
vizünkről való eltiltással. 

A halőrök ruházatát ebben az 
évben újra központilag, a MOHOSZ 
közbeszerzési pályázatán keresztül 
kapták a megyei szövetségek és az 
erre igényt benyújtó egyesületek. 
A MOHOSZ a főállású halőrök-
nek díjmentesen biztosítja 3 évig, 
a kihordási időnek megfelelően a 
törvény által előírt ruhát, cipőt, és 
egyéb előírt kiegészítőket.

Ebben az évben a járványügyi 
helyzet lehetővé tette, hogy meg-
rendezésre kerülhessen, egy év 
kihagyás után az Országos Hal-
őr verseny és találkozó. Az idén 
erre Székesfehérváron került sor. A 
versenyen Vaskó Arnold, Szakács 
András és Mile Pál vettek részt 
Fesztóry Sándor vezetésével. A csa-
pat a középmezőnyben végzett. 

Október 22-én megtartottuk a 
szakbizottság éves ülését, melyen 
a halőr kollegák is részt vettek és 
közösen kiértékeltük a 2021 évi 
munkát, megosztottuk egymással 
tapasztalatainkat.

További szakbizottsági feladat 
még ebben az évben a folyama-
tos, kiemelten a karácsonyi ünne-
pek előtti ellenőrzések szervezése, 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály 
Víz-, Környezetvédelmi és

Halgazdálkodási Szakbizottság 
elnöke

A Natúra Horgász Egyesület 
no vemb er elején megrendezte az első 
Natúra Páros Csukafogó Verseny! A 
piknik hangulatot megalapozó kelle-
mes napsütés, a szemet gyönyörköd-
tető kékség és a magas légnyomás 
megnehezítette a versenyzők dolgát, 
de 4 óra alatt megszülettek az ered-

mények. A 25 csapat közül a Nagy-
Morotván gyakorta horgászók állhat-
tak a dobogóra: 
I. helyezett: a Perfect Team (Zelei 
Tamás és Kotosz Norbert)
II. helyezett: Pike Hunter Team 
(Farkas Tamás és Farkas Miklós)
III. helyezett: Mitchell Team (Jár-

mi István és Tóth Sándor) volt, 
akiknek ezúton is Gratulálunk!

A résztvevők visszajelzése 
alapján színvonalas rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött, mely-
hez a Natúra Horgász Egyesület 
szervezői, a tiszanagyfalui önkor-
mányzat, a wobblerek.com és az 
Aranyhal Horgászbolt támogatása 
mellett a versenyzők részvétele is 
hozzájárult. A családias hangulat-

ban lebonyolított rendezvény sikere 
a gondoskodó hozzáállásnak volt 
köszönhető, melynek fő elemei: a 
reggeli kávé, a szakács által készí-
tett finom ebéd és az azt követő (a 
tógazda felesége jóvoltából sütött) 
inycsiklandó házi sütemény volt.

Minden versenyzőnek köszönjük 
a részvételt! Reméljük, jövőre újra 
találkozunk!

Nemes-Hegedüs Csaba, elnök

Minden összejött az idén 
– negatív értelemben – a 

halgazdaságoknak, ami miatt 
katasztrofálisnak értékelték 
a 2021-et, az elmúlt félév-
század legrosszabbjának. 
Karácsonykor nem volt hal-
hiány, viszont az árak 30-35 
százalékkal emelkedtek a 
tavalyihoz képest.

– Katasztrofális volt az idei sze-
zon, az én tapasztalataim alap-
ján az elmúlt ötven év fekete éve 
lett 2021 – ezt nyilatkozta Lévai 
Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezér-
igazgatója, a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet 
(Mahal) szóvivője az Agrárszek-
tornak. – Ennek pedig több oka is 
van, többek között a téli csapadék-

hiány miatt a téli feltöltésre alapo-
zott halastavak szárazon maradtak, 
a gyenge nyári esővizet az inten-
zív vegetáció és a szomjas földek 
pedig szó szerint elitták a vizet. 

Ekkor már látszott, hogy körül-
belül akkor 30 százalékkal csök-
kent a haltermelés. Erre jött rá a 
rendkívül meleg, aszályos nyár, 
ami több volt, mint aggasztó: min-

den nap 1,5-2 centiméter víz párol-
gott el.

Az élelmiszerágazat jelenleg 30 
százalékos áremelkedést kénytelen 
realizálni az előző évhez képest, a 
magyar haltermelés is körülbelül 
itt fog megállni. Tehát hozzávető-
legesen 30-35 százalékkal kell az 
idén többet fizetnie a vásárlóknak a 
halakért, mint tavaly ilyenkor.

Csak a csukák... Folyamatosan végezték a munkájukat

Családias hangulatban
A haltermelés fekete éve 2021

Megyei csónakos páros 
pergető verseny
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A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

A Sporthorgász Egyesületek 
Villantó „Horgászsportért” 

kitüntetést kapta 
2021-ben

Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a egyesületünk számára ajánlották fel. Továbbra is várjuk a felajánlásokat. 
Adószámunk: 19207119-1-15

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRSÖK 
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj

Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;

BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs 
Vásárosnamény

Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1–3.

BM telefon: 03-32/63-19

Halfaj	 Fajlagos	tilami	időszak	 Méret	korlát
 Csuka 02. 01.–03. 31. 40 cm (3 db)
 Balin 03. 01.–04. 30. 40 cm (3 db)
 Sügér 03. 01.–04. 30. 15 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)
 Fogas süllő 03. 01.–04. 30. 30 cm (3 db)
 Kősüllő 03. 01.–06. 30. 25 cm (3 db)
 Garda 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Domolykó 04. 15.–05. 31. 25 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)
 Jászkeszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Szilvaorrú keszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Paduc 04. 15.–05. 31. 20 cm
 Márna 04. 15.–05. 31. 40 cm (3 db)
 Ponty 05. 02.–05. 31. 30 cm (3 db)
 Compó 05. 02.–06. 15. 25 cm (3 db)
 Harcsa 05. 02.–06. 15. 60 cm (3 db)

  fajlagos tilalmi időszakban 100 cm
 Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. 22 cm (3 db)
 Menyhal  25 cm (3 kg, gyereknek 2 kg)

TILALMAK, MÉRETKORLÁTOZÁSOK:2022. évi 
fogási esélyek

Szolunáris 
naptár

Villantó Magazin falinaptár

MAGAZIN

IRODAI NYITVATARTÁS
4000 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz. földszint 

10. (Galéria Üzletház)
Tel.: 06-42/411-372 Fax: 06-42/411-372 
Nyitva tartás:
Hétfő:  7.30-16.00-ig
Kedd: 7.30-16.00-ig
Szerda:  7.30-16.00-ig
Csütörtök: 7.30-16.00-ig
Péntek: 7.30-14.00-ig
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

www.villantomagazin.hu 

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

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

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

Június

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

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

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

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

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

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

November

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

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

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

Március

2022

A megye horgász-
mozgalma és hor-
g á s z k ö z ö s s é g e 
érdekében kifejtett 
eredményes mun-
kájukért Mandula 
Károly, a szövetség 
Felügyelő Bizott-
ságának tagja és 
Kovács Klára, a szö-
vetség könyvelője.

Gyenge fogás

Jó fogás

Nagyon jó fogás

Utolsó negyed

Újhold

Első negyed

Teli hold
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A horgászok többségét 
jobban vonzza a megmé-

rettetés, mintha csak tét nél-
kül üldögélnének a tóparton.

Tartalmas és sokszínű progra-
mot – horgászversenyt és környe-
zetvédelmi napot – rendezett a 
közelmúltban a tiszalöki Új Élet 
Horgász és Környezetvédelmi 
Egyesület a Kenyérgyári-holt-
ágnál. A különleges napról Papp 
Ferenc, a civil szervezet titkára 
tájékoztatta lapunkat.

– Ebben a formában először 
rendeztük meg ezt a horgász és 

természetvédelmi szakmai napot. 
Tavaly ugyanis már a házigazdái 
voltunk a Kenyérgyári-kupának, 
a páros csónakos pergető ver-
senynek, s azt a megmérettetést 
bővítettük ki az idén különböző 
programokkal, ugyanis nyertünk 
rá másfél millió forint támogatást. 
Sajnos, az időjárás megkeserítette 
a nagy volumenű rendezvényün-
ket, mert egész nap köd uralkodott 
a tájon.

Tizenöt csapat nevezett a páros 
pergetős csónakos versenyre, 
ami 8 órakor el is kezdődött.A 
térség számos településéről jöt-
tek versenyzők, többen érkeztek 
Nyíregyházáról, de volt máté-
szalkai induló is. Ezen nincs mit 
csodálkozni, sok horgász szeret 
versenyezni, a vérében van a ver-
senyzés szenvedélye. A horgászok 
többségének egy-egy megméret-
tetés nagyobb kihívást és motivá-
ciót jelent, mintha csak tét nélkül 
üldögélne a tóparton – mesélte 
Papp Ferenc.

– A versenyzők tehát megkezd-
ték a pergetést, 9 órakor pedig az 
egyesület közeli telephelyén kiala-

kított előadóteremben dr. Legány 
András biológus, környezetvé-
delmi szakember tartott a telelő 
madarakról egy tájékoztatót. 

Utána egy neves horgász, Kálló 
Kornél feederspecialista és szak-
író a finomszerelékes horgászat 
titkairól mondta el gondolatait. 
Őt követte Jurkó Attila távdobó 
Európa-bajnok és világcsúcstartó, 
aki felidézte a távdobóbajnoksági 
élményeit, s beavatta az érdek-
lődőket a feederbotos horgászat 
titkaiba is. Délben Gömze Sán-
dor polgármester és Biri Imre, a 
megyei horgász szövetség elnök-
ségi tagja, valamint Sepsi István, 
az egyesület elnöke köszöntötte a 
környezetvédelmi nap résztvevőit. 
Az ebédre felszolgált finom fala-
tok után Erdei Attila többszörös 
feeder és finomszerelékes világ-
bajnok tartott színvonalas előadást 
a vendégeknek, majd készségesen 
válaszolt a felvetődött kérdésekre 
is – foglalta össze a nap esemé-
nyeit Papp Ferenc. – A páros per-
gető verseny 14 órakor fejeződött 
be. Az összesítés után kihirdettük 
a végeredményt. A versenyzők 

fogtak csukát, süllőt, kősüllőt, 
csapósügért, de még egy busát 
is, igaz, annak a hátába akadt a 
villantó.  Ami már inkább érdekes, 
hogy szájba akasztva fogtak egy 6 
kilogrammos pontyot is, valószí-
nűleg a hal rámozdult a szája előtt 
elhúzott horogra.

A végeredmény: 1. hely: CsoTa 
Legend Team (Csomós Krisztián-
Takács István), 2. hely: Favorite 
Team (Keszkés Csaba-Tanyik 
Zoltán), 3. hely: Bridle Fishing 
Team (Görög Ferenc-Ifj. Görög 
Ferenc).

M. Magyar László

Kihívást jelentett

Ködös késő őszi reggel 
tizenhat csapat ténykedé-

sétől volt hangos az apagyi 
Kenderáztató-horgásztó. 

A megyei csónakos páros per-
gető versenyre érkezők próbálták 
csónakjaikat minél előbb vízre ten-
ni. Közben a szervezők tárcsán 
sütötték a friss fűszeres szalonnát. 
Az „update” reggeli és a szívmele-
gítő elfogyasztása után következett 
a sorsolás, majd a két fős csapatok 
elfoglalták a vízen a horgászhe-
lyeiket. 

Nyolc órakor megkezdődött a 
hatórás viadal. A pergetés szabá-
lyainak megfelelően, mindenki 
próbálgatta a különböző techni-
kákat, kanál és körforgó villan-
tókat, twistert és gumihalat, és 
voltak, akik wobblerekkel kísé-

reltek meg minél több ragadozó 
halat fogni. A mérlegelők folyama-
tosan járták a vizet csónakról csó-
nakra és feljegyezték a fogásokat 
centiméterben. Azok a versenyzők 
érték el a legjobb eredménye-
ket, akik a lágy plasztik csalikat 
választották. Sajnos, a tó ragado-
zó halainak változatos faunájából 
csak a csukák tették tiszteletü-

ket, és egy süllő akadt a horogra.  
A legnagyobb halat, egy 55 cm-
es csukát Nagy András fogta. A 
tizenhat csapat összesen 21 darab 
halat zsákmányolt, ami nem számít 
kimagasló fogásnak.

A verseny zárásaként a megfá-
radt versenyzők a napi kalandjaik 
megbeszélése közben kellemesen 
megebédeltek. (A menü debrece-

ni páros, mustár és kenyér volt.) 
Ezután következett az eredmény-
hirdetés. Remélem, mindenki jól 
érezte magát ezen a barátságos 
horgászversenyen, és jövőre újra 
megismételhetjük.

Eredmény lista:
1.)  Papa 70 Team, 400 cm – Gellér 

Győző, Dobos Attila
2.)  HFL Team, 170 cm – Szekeres 

Sándor, Veres Attila
3.)  ST Spinnig Team, 85 cm – Somogyi 

Tamás, Sepa Tamás
4.)  GumicsaliGuminő Team, 75 cm – 

Doszpot József, Herdinai József 
5.)  Bandi Tata Team, 55 cm – 

NagyAndrás, Debreceni Mihály
6.)  4es Team, 45 cm – Sárvári Lajos, 

Szegedi Tamás
Legnagyobb hal: Nagy András 55 cm 
(csuka)

Szilágyi Imre

Beszámoló a Víz-, Környe-
zetvédelmi és Halgazdál-

kodási Szakbizottság 2021. 
évben végzett munkájáról.

Szakbizottságunk 2021-ben is 
folyamatosan végezte munkáját a 
szövetség kezelésében lévő több 
mint 5 ezer hektár vízterületen. Fel-
adataink sorát elsősorban a hor-
gászok, a telepítések ellenőrzése, 
továbbá egyéb halgazdálkodási fel-
adatok végzése, mint például az 
ökológiai lehalászásokon, az iva-
dékmentési munkákon való rész-
vétel, a téli időszakokban pedig a 
lékelés és fényfolyosók kialakítása 
tette ki. 

Az idén a szövetségnek besegít-
ve, több alkalommal nagyon sikere-
sen végeztünk ivadékmentést. 

2021. október 7-én Tisza-
kerecseny térségében lévő ún. 
„Meseszegi”-holtágon mindössze-
sen kb. 750-800 kg őshonos halfaj 
került megmentésre és visszahelye-
zésre a főmederbe. Zömében egy-

kétnyaras és ivadék ponty valamint 
egyéb őshonos halfaj (szélhajtó 
küsz, lapos keszeg, karika keszeg, 
domolykó, szivárványos ökle), 
mintegy 550 kg, továbbá csuka kb. 
200-250 kg mennyiségben.

A kimentett halakat a szövetsé-
gi UAZ-ra pakolva, a legközelebbi 
alkalmas helyszínen, a tiszaadonyi 
kompátkelőnél eresztettük a Tisza 
folyóba. 

2021. október 12-én Cigánd tér-
ségében lévő ún. Kenderáztató nevű 
vízálláson is eredményesen foly-
tattunk halmentést. Ez alkalommal 
400-450 kg nagyrészt őshonos hal-
faj került lehalászásra. (Ponty, szél-
hajtó küsz, keszegfélék, domolykó, 
folyami harcsa)

A kimentett halakat ez esetben 
is a szövetség tehergépkocsijával 
elszállítva, a legközelebbi alkalmas 
helyszínen, a Cigándi-hídnál eresz-
tettük a főmederbe, a Tisza folyóba. 

Ökológiai szelektív busa leha-
lászással is próbálkoztunk június 
16-án Dombrádnál, második alka-
lommal pedig szeptember 23-án 
Gávavencsellő és Balsa között, de 
sajnos nem jártunk sikerrel. 

Császárszálláson viszont már 
több éve folytatjuk sikeresen az 
ökológiai szelektív halászatot, a 
törpeharcsa-csapdák segítségével. 
Ebben az évben 1.200 kg törpétől 
tisztítottuk meg a vizet, ezzel más 
őshonos halnak növeltük meg az 
életterét. Ennek köszönhetően iva-
dék szaporodása is jelentkezett a 
víztározóba (ponty, süllő, kárász).

Bizottságunk kiemelt feladata a 
környezet védelme is, a vízterü-
leteink és azok partjának rendben 
tartása. Császárszálláson például 

folyamatosan szedjük és szállítjuk 
el a szemetet. A horgászokat figyel-
meztetjük, hogy hagyják rendben 
maguk után horgászhelyeiket. 

Rajtunk kívül álló okok, mint 
például az időjárás, rányomta bélye-
gét a halgazdálkodási munkánkra. A 
Halásztanyai-csatorna, a több éve 
tartó kevés csapadék mennyisége 
miatt kritikus állapotban van, szin-
te teljesen kiszáradt. Az Oláhréti-
tápcsatornába pedig kisebb meny-
nyiségű halpusztulás volt, nyáron 
szinte horgászni sem lehetett rajta, a 
víz rossz minősége miatt. A Belfő-
csatornán szintén halpusztulást ész-
leltünk, amit jeleztünk a hatóságok 
felé. 

Szabálysértések:
A 2021. évben eddig összesen 283 
fővel szemben tettünk feljelentést 
a halászati hatóságnál. A kiszabott 
figyelmeztetés és pénzbírság mellett 
az állami horgászjegyek is bevonás-
ra kerültek 3 hónaptól – 15 hóna-
pig terjedő időszakra. A horgászok 
mellett több halásszal szemben is 
intézkedtünk, és sajnos a halászok 
esetében is több szabálytalanságot 
tártunk fel. Itt is bevonásra kerültek 
az állami halászjegyek, pénzbírság 
mellett akár 15 hónapra terjedő 
időszakra is. Nem volt ritka eset 
mind a horgászok, mind a halászok 
körében a 100 ezer forint feletti 
bírság sem. Több esetben a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság-
nál is feljelentés tettünk állatkínzás 
vétsége, kíméleti területen történő 
horgászat, orvhalászat, valamint 
tulajdon elleni szabálysértés miatt, 
ezekben az esetekben kezdemé-
nyeztük a büntető eljárást a horgá-

szok és halászok ellen. Két esetben 
éltünk a MOHOSZ Országos Hor-
gászrendjéből a helyi Horgászren-
dünkbe beépített bírság szabályzók 
értelmében az 5 évre szóló saját 
vizünkről való eltiltással. 

A halőrök ruházatát ebben az 
évben újra központilag, a MOHOSZ 
közbeszerzési pályázatán keresztül 
kapták a megyei szövetségek és az 
erre igényt benyújtó egyesületek. 
A MOHOSZ a főállású halőrök-
nek díjmentesen biztosítja 3 évig, 
a kihordási időnek megfelelően a 
törvény által előírt ruhát, cipőt, és 
egyéb előírt kiegészítőket.

Ebben az évben a járványügyi 
helyzet lehetővé tette, hogy meg-
rendezésre kerülhessen, egy év 
kihagyás után az Országos Hal-
őr verseny és találkozó. Az idén 
erre Székesfehérváron került sor. A 
versenyen Vaskó Arnold, Szakács 
András és Mile Pál vettek részt 
Fesztóry Sándor vezetésével. A csa-
pat a középmezőnyben végzett. 

Október 22-én megtartottuk a 
szakbizottság éves ülését, melyen 
a halőr kollegák is részt vettek és 
közösen kiértékeltük a 2021 évi 
munkát, megosztottuk egymással 
tapasztalatainkat.

További szakbizottsági feladat 
még ebben az évben a folyama-
tos, kiemelten a karácsonyi ünne-
pek előtti ellenőrzések szervezése, 
lebonyolítása, és felkészülés a téli 
halvédelemre.

Gura Mihály 
Víz-, Környezetvédelmi és

Halgazdálkodási Szakbizottság 
elnöke

A Natúra Horgász Egyesület 
no vemb er elején megrendezte az első 
Natúra Páros Csukafogó Verseny! A 
piknik hangulatot megalapozó kelle-
mes napsütés, a szemet gyönyörköd-
tető kékség és a magas légnyomás 
megnehezítette a versenyzők dolgát, 
de 4 óra alatt megszülettek az ered-

mények. A 25 csapat közül a Nagy-
Morotván gyakorta horgászók állhat-
tak a dobogóra: 
I. helyezett: a Perfect Team (Zelei 
Tamás és Kotosz Norbert)
II. helyezett: Pike Hunter Team 
(Farkas Tamás és Farkas Miklós)
III. helyezett: Mitchell Team (Jár-

mi István és Tóth Sándor) volt, 
akiknek ezúton is Gratulálunk!

A résztvevők visszajelzése 
alapján színvonalas rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött, mely-
hez a Natúra Horgász Egyesület 
szervezői, a tiszanagyfalui önkor-
mányzat, a wobblerek.com és az 
Aranyhal Horgászbolt támogatása 
mellett a versenyzők részvétele is 
hozzájárult. A családias hangulat-

ban lebonyolított rendezvény sikere 
a gondoskodó hozzáállásnak volt 
köszönhető, melynek fő elemei: a 
reggeli kávé, a szakács által készí-
tett finom ebéd és az azt követő (a 
tógazda felesége jóvoltából sütött) 
inycsiklandó házi sütemény volt.

Minden versenyzőnek köszönjük 
a részvételt! Reméljük, jövőre újra 
találkozunk!

Nemes-Hegedüs Csaba, elnök

Minden összejött az idén 
– negatív értelemben – a 

halgazdaságoknak, ami miatt 
katasztrofálisnak értékelték 
a 2021-et, az elmúlt félév-
század legrosszabbjának. 
Karácsonykor nem volt hal-
hiány, viszont az árak 30-35 
százalékkal emelkedtek a 
tavalyihoz képest.

– Katasztrofális volt az idei sze-
zon, az én tapasztalataim alap-
ján az elmúlt ötven év fekete éve 
lett 2021 – ezt nyilatkozta Lévai 
Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezér-
igazgatója, a Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi Szervezet 
(Mahal) szóvivője az Agrárszek-
tornak. – Ennek pedig több oka is 
van, többek között a téli csapadék-

hiány miatt a téli feltöltésre alapo-
zott halastavak szárazon maradtak, 
a gyenge nyári esővizet az inten-
zív vegetáció és a szomjas földek 
pedig szó szerint elitták a vizet. 

Ekkor már látszott, hogy körül-
belül akkor 30 százalékkal csök-
kent a haltermelés. Erre jött rá a 
rendkívül meleg, aszályos nyár, 
ami több volt, mint aggasztó: min-

den nap 1,5-2 centiméter víz párol-
gott el.

Az élelmiszerágazat jelenleg 30 
százalékos áremelkedést kénytelen 
realizálni az előző évhez képest, a 
magyar haltermelés is körülbelül 
itt fog megállni. Tehát hozzávető-
legesen 30-35 százalékkal kell az 
idén többet fizetnie a vásárlóknak a 
halakért, mint tavaly ilyenkor.

Csak a csukák... Folyamatosan végezték a munkájukat

Családias hangulatban
A haltermelés fekete éve 2021

Megyei csónakos páros 
pergető verseny
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Ezért vágták át a félszigetet a Bujtoson
Nyíregyházán, a Bujtosi Város-

liget félszigetének átvágásával 
egy 800 mm átmérőjű áteresz cső 
került elhelyezésre, mely a víz 
állandó mozgását segíti, és ezzel 
javítja a tó vízminőségét.

A körúton kívül eső nagy tóré-
szek összenyitásával a víz most 
már teljesen körbe tud járni, ezzel 
kihasználva a szél mozgását, 
illetve a szellőztető berendezések 
működését.

A városi oldalon hasonló meg-
fontolásból döntöttek a szakem-
berek amellett, hogy ezen a részen 
is áteresz kerüljön kialakítására, 
mely megakadályozza a kisebb, 
0,2 ha tórész elmocsarasodását. 

NYÍRVV

Nagyon sokan szerettek 
úgy horgászni ragadozó 

halakra, hogy a horogra csa-
liként kishalat tettek. 

Ezzel kapcsolatban vetett fel egy 
problémát szerkesztőségünknek az 
egyik olvasónk. Levelében ezt írta: 
„Már több éve horgászom. Többek 
között nagyon szeretek csukázni 
is, ezért ilyenkor ősszel különö-
sen szívesen megyek ki a vízpart-
ra. Villantózni kevésbé szeretek, 
inkább élő kishalat használok csa-
linak. Ezt vagy én fogom meg előre 
és otthon tárolom egy hordóban, 

vagy a horgászboltban vásárolom 
meg. Ezek nagyrészt kárászok és 
keszegfélék. Nemrégiben hallottam, 
született egy rendelet, ami megtiltja, 
hogy kishalat vigyünk magunkkal 
a vízpartra. Csak az ott fogott apró 
halakat lehet felhasználni csaliként. 
Természetesen nincs ezzel problé-
ma, de egy idő után eltűnnek az 
apró halak is a vízből, elülnek, nem 
lehet megfogni azokat. Érdeklődtem 
az egyik horgászboltban is, és a 
kereskedő megerősítette, hogy már 
nem árulhatnak kishalat. Vajon mi 
ebből az igazság? Nagyon kitol-
nak ezzel a döntéssel horgászokkal, 

hiszen sokan egész télen az üzletben 
vásárolták meg a kishalakat.”

Olvasónk felvetésével kapcsolat-
ban Fesztóry Sándor, a Sporthor-
gász Egyesületek Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közhasznú Szö-
vetségének ügyvezető igazgatója a 
következő tájékoztatást adta:

– A horgászboltok már való-
ban nem árulhatnak kishalakat. A 
133/2013. (XII.29) sz. VM ren-
delet 28.§ 17. bekezdése alapján 
csak olyan csalihalat lehet ragado-
zóhorgászathoz használni, amelyik 
ugyanabból a halgazdálkodási víz-
területből származik. Ez a jogsza-

bályi rendelkezés azért született, 
hogy érvényesüljenek a természet-
védelmi szempontok. A különbö-
ző fertőző betegségektől fontos 
ugyanis megvédeni az őshonos 
halállományt, s a védekezés egyik 
módja, hogy nem használunk más 
vizekből származó halakat. Talán 
az lehet a horgászok számára a 
megoldás, amennyiben törvény-
tisztelő módon kívánnak hódolni 
szenvedélyüknek, hogy még kora 
ősszel begyűjtik az általuk látogat-
ni kívánt vízterületről az őszi-téli 
hónapokban csalizásra szánt csali-
hal mennyiségét.  MML

Az utóbbi időben – különö-
sen az őszi nagy ponty-

telepítések időszakában 
– egyre többször találkoznak 
azzal a jelenséggel, hogy a 
horgász a kifogott halat pén-
zért értékesíti. 

Az egyik ráckevei Facebook 
csoportban a napokban egy olyan 
poszt is megjelent, mely szerint 

frissen fogott halat, elsősorban 
pontyot vásárolna egy csoporttag.

Felhívjuk mindenki figyelmét, 
hogy a halgazdálkodással foglal-
kozó 2013. évi CII. törvény 58. 
§-a szerint:

A nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületről származó hal, halter-
mék, vagy más hasznos víziál-
lat kereskedelmi forgalomba csak 
fogási tanúsítvánnyal kerülhet.

A horgászzsákmány értékesítése 
tehát lényegében tilos, függetle-
nül attól, hogy a horgászati szabá-
lyok betartásával történt-e a fogás. 
Egyetlen kivétel az ún. „falusi 
vendégasztal” szolgáltatást nyújtó 
kistermelő, aki csak természetes 
személy lehet, és tevékenysége 
regisztrációhoz kötött.

A tiltás érthető, hiszen a rekre-
ációs módszerekkel kifogott hal 

értékesítésének lehetősége ellen-
tétes lenne mind a halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 
törvény szellemiségével és tételes 
szabályozásával, mind a horgász-
etika írott és íratlan szabályaival. 
A kifogott hal eladásának tilalma 
szerepel a MOHOSZ országos hor-
gászrendjében is, mely 2022-től 
kötelezően alkalmazandó a helyi 
horgászrendekben.

Több mint egy órán keresz-
tül fárasztotta a harcsát, 

mire sikerült a csónakba 
emelnie.

A bakancslista fogalmát jól isme-
rik a horgászok is. A Tiszateleken 
élő Juhász Levente is beírta a 
kívánságait a képzeletbeli noteszbe 
a horgászattal kapcsolatosan. Az 
egyik az volt, hogy fogjon egyszer 

egy nagyobb harcsát, mint az ő 
testhossza. Ez négy évvel ezelőtt 
sikerült is, hiszen a megakasztott 
hal 187 centiméter hosszú volt és 
60 kilogramm. Ezek után azt sze-
rette volna, hogy büszkélkedhessen 
egy 200+-os harcsával is. Október 
21-én ez a kívánsága is teljesült, 
hiszen a pergetve megfogott harcsa 
súlya 80 kilogramm, a hosszúsága 
230 centiméter hosszú volt.

Lassan süllyedt lefelé a csali
– Két-három nappal korábban 

felfigyeltem arra, hogy a Tiszának 
ugyanazon a helyén forgolódik egy 
nagyobb méretű harcsa. A keszeg 
még mozgott a folyó tetején, 
szerintem reggelente arra rabolt. 
Arra gondoltam, megpróbálom 
megfogni pergetve gumihallal, de 
azért a biztonság kedvéért vittem 
magammal fenekezős készséget és 
élő kárászt is – elevenítette fel 
a nem mindennapi fogás előzmé-
nyeit lapunk érdeklődésére Juhász 
Levente.

– Egy süllős gumihallal kezdtem 
reggel a horgászatot a lerögzített 
csónakból, s fogtam is egy kisebb 
süllőt. Bár a méretei miatt elvi-
hettem volna, de visszaengedtem, 
s egy jóval nagyobb gumihalat 
tettem fel csalinak. Bedobtam a 
folyóba, s vártam, hogy lemerüljön 
a mélybe. Lassan süllyedt lefelé, 
már arra gondoltam, hogy bele-
akadt egy uszadékba, s azért visel-
kedik olyan furcsán az ólomfejes 
műcsali. Ahogy megfeszítettem a 
zsinórt, felcsapott a csónak mel-
lett a harcsa. Akkor vágtam be, s 
akkor tudatosult bennem, hogy ez 
bizony egy nagyobb méretű har-
csa. Ezután, mint a gőzmozdony, 
elindult a folyással szemben, csak 
úgy húzta le a zsinórt.

Egyedül nem sikerült volna
– Attól féltem, ha lemegy az 

összes zsinór, szakadni fog a 
damil, ezért átültem egy közel-
ben lévő ismerős csónakjába, s 
a ladikkal ide-oda húzgált ben-
nünket a harcsa. Háromnegyed 
nyolckor vágtam be neki, s bizony 
kilenc óra volt, amikor sikerült a 
csónakba beemelnünk. Nem volt 
könnyű, egyedül talán nem is sike-
rült volna. Ez a harcsa az egyéni 
rekordom, de talán a tiszateleki 
rekord is, nem tudok nagyobb hal-
ról. Amikor híre ment a halnak, 
sokan jöttek megcsodálni. Most, 
hogy teljesült az utolsó bakancslis-
tás kívánságom, nem vágyok újabb 
rekordra, nincsenek álmaim, csak 
élvezem a horgászatot és a termé-
szetet.  MML

Eltűntek a boltokból a csalinak szánt kishalak

Tilos árusítani a kifogott halat

„Mint a gőzmozdony...”
Kapitális folyami szörny akadt a horogra!

V á s á r o s n a m é n y 
mellet található Kes-
keny Holt-Tiszán 25 
órát horgásztam, Mile 
Pál kollégám társasá-
gában. Kimondottan 
nehéz, vadregényes 
pálya fogadott, de 
sikeresnek mondha-
tom túránkat, szám-
talan háborítatlan 
kagylófaló uszonyost 
sikerült szákolnunk. 
Igaz, a hőn áhított 
„big fish” elmaradt, 
de egy nagyon jó 
pörgős „lógatáson” 
vagyunk túl.

A legtöbb halat 
adó csali és szerelék: 
HALDORÁDÓ Pop 
Up főzött csalizó bojli 
- Nagy hal 14 mm 
– melyet egy Korda 
Ronnie rigen kínáltam 
fel. Vaskó Arnold

A Sporthorgász Egyesületek Sz.-
Sz.-B. Megyei Közhasznú Szö-
vetsége elnöksége december 3-án 
megtartotta évzáró gyűlését, mely-
re meghívást kaptak az elnökség 
tagjai mellett a Felügyelő Bizott-
ság elnöke és tagjai, valamint a 
Víz-Környezetvédelmi és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság elnöke.

A napirendek között szerepelt: 

az ügyvezető igazgató beszámo-
lója az elmúlt ülés óta végzett 
munkáról. Az elnökség elfogadta 
a 2022. évi munkatervet, a Víz-
Környezetvédelmi és Halgazdálko-
dási Szakbizottság beszámolóját. 
Megtárgyalta az egyesületi közgyű-
lések előkészítésének, az egyesületi 
vezetők konzultációjával kapcsola-
tos feladatokat.

Vadregényes „lógatás”

Évzáró elnökségi ülés

Telepítés
támogatással

Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egye-
sület november 25-én 400 kg háromnyaras 
pontyot, 400 kg kétnyaras pontyot és 200 kg 
egy-háromnyaras dévérkeszeget telepített a 
kezelésükben lévő Bujtosi-tóba. A telepítés 
a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési 
Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásá-
val valósult meg. A telepítés nettó összértéke 
902.000 Ft volt, amelynek a MOHOSZ a 
45%-át azaz 405.900 Ft-ot nyújtott támoga-
tásként. HE. vezetősége
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Lassan de 
biztosan nő 

a hazai halfo-
gyasztás, ráadá-
sul a hazánkban 
megtermelt 
édesvízi halak 
kiváló beltartalmi 
értékük révén 

az egészséges táplálkozás 
részei. A halhús nemcsak dié-
tákba és kímélő étrendekbe 
illeszkedik, hanem halászlé 
formájában a karácsonyi asz-
tal elengedhetetlen kelléke is. 

A magyar haltermelés környe-
zetbarát módon, alacsony ener-
giafelhasználással, magas színvo-
nalon állít elő kiváló minőségű, 
egészséges halhúst. A rendszeres 
halfogyasztást nem véletlenül 
ajánlják a dietetikusok, hiszen 
a halhús kevés koleszterint tar-
talmaz, és nagy mennyiségben 
található benne foszfor, jód, flu-
or, szelén, vas, kálium és kalci-
um, továbbá gazdag A-, D-, B2-, 
B6-, és B12-vitaminokban. A hal 
forrása az omega-3 zsírsavaknak, 
amelyek csökkentik a szívroham 
kockázatát. A halak húsa laza szer-
kezetű, könnyen emészthető. A 
halolaj gátolja a vérrögképződést, 

mérsékli a vérzsírszintet, szabá-
lyozza a vérnyomást. Az évenkénti 
kb. 6,5 kg/fő hazai halfogyasztás 
mintegy 35-40 százaléka a kará-
csonyi ünnepkörre esik, ez egyes 
nagy haltermelők éves forgalmá-
nak 60-70 százalékát is adhatja. A 
halfogyasztás az elmúlt években 
lassan, de folyamatosan növekszik.  
Az Agrárminisztérium, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK), 
valamint a Magyar Akvakultúra és 
Halászati Szakmaközi Szervezet 
(MA-HAL) is mindent megtesz, 
hogy tovább növekedjen és minél 
nagyobb arányban kerüljenek az 
asztalra magyar halak. 

A tógazdasági haltermelésnek 
nehéz éve volt, az enyhe telet 
követő hideg, csapadékszegény 
tavasz, majd a nyári aszály miatt 
egyre nehezebb a termelés. A csa-
padékszegény idő és a működé-
si költségek gyors növekedése az 

intenzív haltermelő üzemeket és a 
halfeldolgozókat is nagyon meg-
viseli, hiszen ezt a növekményt 
a fogyasztói árakban egyre nehe-
zebb érvényesíteni. A kedvezőtlen 
körülmények ellenére szerencsére 
a hozam nem csökkent jelentősen, 
így lesz elég hazai hal karácsonyra. 

Hazánkban a legnagyobb meny-
nyiségben termelt halfaj a ponty, 
amelyből tavaly közel 12 000 ton-
na piaci méretű korosztályt halász-
tak le a tógazdasági haltermelők. A 
második legnépszerűbb halfajunk 
az afrikai harcsa, ebből közel 4 000 
tonnát termeltek a precíziós zárt 
rendszerekben. Elmondható, hogy 
egyre több hal kerül feldolgozott, 
konyhakész formában a fogyasz-
tók asztalára, ebben a kategóriában 
kiemelt az afrikai harcsa, a szálka-
mentes húsú hal jelentős része így 
kerül eladásra. A hazai élelmiszer-
ellátáson kívül a halágazat komoly 
szerepet vállal a horgászati célú 

természetes vizek telepítésében is, 
ahová évente 4-5 ezer tonna hal 
kerül kihelyezésre, így elmondha-
tó, hogy a horgászszervezetek a 
legnagyobb vevők közé tartoznak. 
A halak ára a tavalyihoz képest 
– a takarmányárak növekedését 
követve – várhatóan kis mértékben 
növekedni fog idén karácsonyra.

A MA-HAL kiemelt céljai 
között szerepel a hazai haltermelés 
és értékesítés felerősítése, ennek 
érdekében a szervezet elindította a 
rendszeres, legalább heti egy alka-
lommal történő halfogyasztásra 
ösztönző „HalPéntek” kampányát. 
A karácsonyi halvásárlást segítve 
a MA-HAL létrehozott egy inter-
aktív térképet a www.halpentek.
hu weboldalon, ahol a fogyasztók 
könnyen megtalálhatják a legkö-
zelebbi termelői halárusító ponto-
kat, illetve halboltokat. A honlapon 
receptek, sőt a halakkal kapcsola-
tos érdekességek is találhatóak. 

Tápláló és egészséges a magyar hal

2021-2022. évi 
jegyárak

Megnevezés
2021 évi 
jegyár Ft

2022. évi 
jegyár Ft 

Császárszállás: felnőtt éves 37.000 40.000
felnőtt éves (éjjel- nappal) 47.000 50.000
felnőtt éves 65 év felett,  
2 horgász-készséggel 25.000 28.000
felnőtt éves 65 év felett,  
2 horgász-készséggel  
(éjjel-nappal) 35.000 38.000
felnőtt napi 3.000 3.500
felnőtt éjszakai 3.500 4.000
felnőtt heti 10.000 12.000
kedvezményes éves,  
1 botos 20.000 23.000
ifjúsági napi, 1 botos 1.500 1.800
ifjúsági heti 6.000 6.000
Oláhréti-tápcsatorna:  
felnőtt éves 6.000 6.000
felnőtt napi 600 600
Alsó-Tiszai csatornák:  
felnőtt éves 6.000 6.000
felnőtt napi 600 600
megyei gyerekjegy éves 3.500 4.000
megyei gyerek napijegy: 400 400 
tiszai felnőtt éves 23.000 26.000
kedvezményes éves (65 év 
feletti, ifi, fogy. élő) 18.000 18.000
kedvezményes éves (65 év 
feletti, ifi, fogy.  élő) 1 botos 16.000 16.000
felnőtt napi 1.300 1.700
felnőtt heti 5.000 5.000
kedvezményes felnőtt heti 4.000 4.000
rekreációs halász területi 
éves jegy (3 db szélvarsa) 60.000 66.000
(16 m2-nél nem nagyobb 
emelő hálós) 40.000 44.000
Tiszadobi-holtág felnőtt éves 24.000 26.000
kedvezményes éves (65 év 
felett, ifi, fogy. élő) 18.000 18.000
felnőtt napi 1.500 1.500
felnőtt heti 6.000 6.000
ifi heti 5.000 5.000
Keleti-övcsatorna (Vájás)  
felnőtt éves 3.000 3.000

Az állami jegy ára 1.000 Ft-tal emelkedik, 6.300 Ft-ba kerül majd, 
plusz az egyesületi tagdíj. Az országos jegyek árai is ismertek már. 
A 74 ezres éves országos jegy 79 ezer forint lesz, ennek a kedvez-
ményes párja 54-ről 58 ezerre emelkedik. Az országos tiszai 54-ről 
57 ezerre, míg a kedvezményes: 40-ről 43 ezerre változik. 

A rendőrségre 2021. 
no vem ber 28-án reggel 

tett bejelentést egy halőr 
arról, hogy a Keleti-főcsa-
torna mellett majdnem 
elütötte őt egy orvhalász. 
Az egyenruhások azonnal 
a helyszínre mentek, ahol 
hamar körvonalazódni kezd-
tek a vízparton történtek.

A két halőr tetten ért két férfit, 
akik épp egy „nyakzó” hálót húz-
tak ki a főcsatornából. Igazoltatni 
akarták őket, azonban az egyik 
férfi mit sem törődve velük, beült 
az autójába, gázt adott és elhajtott 
a helyszínről. Az sem zavarta, 
hogy az egyik halőr a járműve 
előtt állt, ha a férfi nem ugrik el a 
kocsi elől, akkor elüti. A járőrök 

azonnal a sofőr keresésébe kezd-
tek, akit egy órán belül beazono-
sítottak és elfogtak. A püspök-
ladányi bűnügyesek az 54 éves 
zsákai lakost közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntett, 
valamint orvhalászat vétség miatt 
hallgatták ki gyanúsítottként, míg 
társának, egy 53 éves tetétleni 
férfinak orvhalászat vétség miatt 
kell felelnie.

Orvhalászok a Keletinél

A MOHOSZ 2021-ben újra 
meghirdette a nagytes-

tű kárókatona gyérítése 
jogcímű támogatását. Szö-
vetségünk is élt a pályázat 
adta lehetőséggel és az 
elnyert 262.890 Ft össze-
gért 1.500 db acélsöréttel 
töltött lőszert vásárolhat-
tunk.

Szintén említésre érdemes egy 
másik sikeres pályázatunk 2021-
ben: az ún. „standard és prefe-
rált őshonos halfajok telepítése, 
visszatelepítése”. Erre 2.243.700 
Ft támogatást kaptunk, amiből 
3.200 kg I-II nyaras ponty és 
740 kg II. nyaras folyami harcsa 
került telepítésre a Tisza folyó és 
vízrendszerébe. A pályázathoz 
45%-os támogatottság mellett, 
55% önerő megléte volt szüksé-
ges. Így összesen: közel 5 millió 
forint értékű hal kerül a Tisza 
folyó és vízrendszerébe, októ-
ber-november hónapokban.

Ezzel a tavalyi évhez hason-
lóan ismét sikerült túl teljesíte-
ni a Halgazdálkodási tervünket, 
és több mint 44 millió forint 
értékű hallal gazdagodhatott a 
megye halállománya. Ha ehhez 
még hozzáveszem, hogy a sike-
res ivadékmentések alkalmával 
mintegy 1.200-1.300 kg őshonos 
halat tudtunk megmenteni a biz-
tos pusztulástól és visszajuttatni 
a főmederbe, akkor igazán nem 
lehet szégyenkeznivalónk ezen a 
területen sem! Megyei Szövetség

Pályázataink a 2021-ben
A Pontyshow első napja

A Horgász-suli kiforrott 
programja itt is sikeresen 
mutatkozott be! Leendő és 
szárnyukat bontogató kis 
horgászokkal foglalkoz-
hattam a Magyar Országos 
Horgász Szövetség stand-
ján. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat és be kell 
vallanom, hogy én is.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat

A Pontyshow második napja
Annyi látogató, olyan sok gyerek keresett fel bennünket, hogy 

fényképezni is alig maradt idő. A nap végén azért kicsit körbejár-
tuk a rendezvényt. Biri Imre

Jó volt szabolcsi fiatalokkal is találkozni
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A fogási napló leadásának 
határidejére: 2022. február 28.
Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Engedjék meg, hogy fel-
hívjuk figyelmüket, a 

fogási napló leadásának 
határidejére, ami 2022. feb-
ruár 28. 

A leadás előtt a horgász köte-
les úgy lezárni a fogási nap-
lóját, hogy benne a megtartott 

halakra vonatkozó fogási adatait 
nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületenként és halfajonként 
összesítette, valamint összegezte 
a horgászattal töltött napok szá-
mát is. A hibásan kitöltött vagy le 
nem adott fogási napló esetén is 
váltható a következő évre állami 
horgászjegy, de abban az eset-
ben az állami jegy kétszeresével 
számolt, emelt díjat kell fizetni. 
(Plusz 3 ezer forintot.) 
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Egynyaras ponty telepítése 
Értesítjük Önöket, hogy egynyaras pontyokat telepítettünk, az alábbi 
helyszíneken és időpontokban:
2021. december 8-án: Tisza folyó és vízrendszerébe, Timárnál 2.090 
kg; Tiszadobi holtágba 500 kg; Timári holtágba (Pap morotva) 10 kg
Selypesér, Királyér vízterületébe (Tiszadob, Bálintháza) 160 kg
2021. december 9-én: Tisza folyóba Tiszabercelnél: 2.090 kg; Keleti 
övcsatornába (Vájás), Győrteleknél 150 kg.
A kis pontyok a debreceni Halfarkas Halászati Kft.-től érkeznek.

Kétnyaras ponty telepítése 
Értesítjük a kedves horgásztársakat, hogy szövetségünk elvégezte az 
őszi kétnyaras pontyok telepítését. Első körben összesen 100 mázsa 
(10.000 kg) kétnyaras ponty került kihelyezésére az alábbi helyszíne-
ken és időpontokban:
2021. november 17-én, szerdán a Tisza folyó és vízrendszerébe, 
Vásárosnaménynál és Tuzsérnál: 5.000 kg,
2021. november 18-án, csütörtökön a Szamos folyóba Porcsalmánál: 
2.000 kg, a Kraszna folyóba Kocsordnál: 500 kg és a Túr folyókba 
Sonkádnál: 1.000 kg.
2021. november 19-én, pénteken a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba 1.400 kg és az Oláhréti-tápcsatornába 100 kg kétnyaras 
ponty telepítése történt meg.
A halakat a Geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től vásároltuk.

Egynyaras harcsa telepítés 
Értesítjük Önöket, hogy a Tisza és vízrendszerébe, 1.300 kg egynyaras 
harcsa kihelyezése történt meg, 2021. október 20-án, Vásárosna-
mény, Tuzsér és Tiszabercel térségében. 
A halak a bajai Megafish Kft. bajai halastavából származnak. 
Valamennyi horgásztársunknak jó egészséget kívánva, horgászüdvöz-
lettel:

A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Telepítések a szövetségi vizekbe

MELLÉKLET

Elnöki köszöntő

Farkas Sándorra emlékezünk

Folytatás az 1. oldalról.

Ehhez kell nekünk, mint a 
megye, sőt Magyarország egyik 
legnagyobb halgazdálkodási hasz-
nosítójának megfelelni. Azt gon-
dolom, ez nem kis feladat és kihí-
vás, ami nagyon komoly szakmai 
munkát igényel, ami nem csak 
azért szükséges, hogy méltóak 
maradjunk arra a bizalomra, hogy 
Magyarország kormánya a termé-
szetes vizek és halgazdálkodási 
vízterületek több mint 90%-át a 
horgászok, a horgász szervezetek 
kezelésébe adta, hanem azért is, 
mert ez a feladatunk, a kötelessé-
günk. 

Azt gondolom, hogy az elért 
eredményeket nem kell különöseb-
ben magyarázni. A pozitív válto-
zások minden józanul gondolkodó 
horgásztárs számára felismerhető-
ek és megismerhetőek, bár sokan 
– és ez jellemző a mai világra – 
úgy nyilvánítanak véleményt, hogy 
nem győződnek meg annak való-
ság alapjáról. Ha belegondolok, 
hogy milyen egyszerű ma bárkinek 
is álnév mögé bújva, (mondjuk a 
facebook-on) irigységből vagy a 
saját sorsa fölött érzett keserűség-

ből vagy tehetetlenségből magát 
szakembernek gondolva „máso-
kat” hibáztatni és megpróbálni 
ezért „megbüntetni” egy egész 
szervezetet egy gombnyomással, 
már meg sem lepődök semmin. 
Mindenesetre úgy érzem, hogy ez 
az újság azoknak is készül, akik 
így gondolkodnak. Csak remény-
kedem benne, hogy a lapot forgat-
va a pozitív üzenetek is eljutnak, 
ahová kell és a józanul gondolkodó 
emberek pedig továbbra is innen és 
nem az álhírekből fognak tájéko-
zódni majd.

Az év lezárásaként azt kívánom, 
hogy – amennyiben az idő engedi 
– töltsük horgászattal a december 
utolsó napjait, hátha egy-egy jó 
fogás, egy eredményes horgászat 
fölötti öröm kísér majd át minket 
egy újesztendőbe.

Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében kívánok minden kedves 
horgásztársamnak Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! 

Virág Imre elnök

Folytatás az 1. oldalról.

A megyei horgászéletben is 
aktív szerepet vállalt. A 2000. évtől 
a Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Köz-
hasznú Szövetsége elnökségi tagja, 
2010-től pedig alelnöke volt, egy-
ben 2010-2018-ig a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség Választmá-
nyában is képviselte megyénket. 

Műszaki beállítottságú ember-
ként aktív és értékes tagja volt a 
megyei horgász szövetség elnöksé-
gének, és megbízhatóságát semmi 
sem bizonyítja jobban annál, hogy 
az elnökségi ülésekről, szövetségi 
rendezvényekről szinte sohasem 
hiányzott, mindig tudott időt sza-
kítani a horgásztársadalom szol-
gálatára. 

Feleségével együtt szerették a 
természetet, a horgászatot, ked-
venc vizén, a Vajai-tó partján min-
denki ismerte és tisztelte. Nem 
véletlen, hiszen, ha szükség volt rá, 
harcosan és határozottan képvisel-
te az egyesületét. 

Sajnos, az elnökség utolsó ülé-
sén már nem tudtál részt venni, 

ebben megakadályozott a betegsé-
ged, bár akkor még nem sejtettük, 
hogy nagy a baj. Utoljára október 
8-án találkoztunk, amikor is az 
elnökségi horgászverseny egyik 
díjazottjaként vehetted át a megér-
demelt elismerésedet. 

Mi így fogunk emlékezni Rád!
Emlékedet megőrizzük.

A megyei horgász szövetség  
elnöksége

Rablóhalas horgászversenyt és kör-
nyezetvédelmi napot tartottak nem-

régiben Tiszalökön. 

Köszönjük az Új Élet Horgász és Környe-
zetvédelmi Egyesületnek, hogy részt vehettünk 

nagyszabású rendezvényükön, ahol a megyei 
szövetség bemutathatta Horgász-suli gyermek 
és ifjúsági programját és játékos vetélkedők-
kel népszerűsíthette a horgászatot. Lehetett 
gyakorolni a célba dobást spiccbottal (a csali 
célba juttatása), kis labdákkal a pontos etetést, a 

halfelismerést és a horogkötést. A nagyobbak és 
a felnőttek (Erdei Attila feeder világbajnok is) 
megmérhették casting tudásukat a kihelyezett 
eredeti felszereléssel. Minden minket felkereső 
gyerekhorgász tanult valamit, és kapott valami-
lyen, a horgászatot segítő ajándékot. Biri Imre

Kérjük írjanak, akiknek a környezetében 
van olyan, arra érdemes kis horgász, aki 

örülne a felajánlott ajándéknak, amely egy 
komplett horgászfelszerelést tartalmaz. 

Várjuk olyan horgászegyesületek, horgászboltok, 
vállalkozók és magánszemélyek csatlakozását az 
akciónkhoz, akik örömet szeretnének szerezni olyan 
horgászgyerekeknek, akik csak nehezen tudnák meg-
vásárolni a horgászathoz szükséges eszközöket és 
anyagokat. Feleslegessé vált, de kitűnő állapotban 
lévő horgászfelszereléseket is szívesen fogadunk és 
segítünk eljuttatni a rászoruló a fiatal horgászoknak. 
Az akció nem ér véget karácsonykor, addig tart, amég 
van felajánlás. Aki szeretné támogatni a megyei szö-
vetség gyerekhorgászok érdekében végzett munkáját, 
kérjük ajánlja fel adója 1%-t szervezetünknek! Adó-
számunk: 19207119-1-15. Előre köszönünk minden 
segítséget!
Csatlakozás módjai!
1.  Igényeljetek csomagot, ha van a környezetekben 

arra érdemes és rászoruló kis horgász - segítsetek a 
csomagot eljuttatni hozzájuk!

2.  Készítsetek 2-3 csomagot és adjátok át a gyermek 
horgászoknak!

3.  Ha van külső felajánlás a közeletekben, segítsetek 
eljuttatni a kicsiknek!

4.  Készítsetek fotót az ajándék átadásáról és néhány 
sor kíséretében küldjétek el a plakáton lévő e-mail 
címre!
Öröm kapni, de öröm adni is!
Áldott, békés karácsonyt kívánok!

Népszerűsítették a horgászatot

Öröm kapni, de öröm adni is!
A gyermekhorgászok támogatása

Más halával is 
készíthetünk 

fotót 

Módosították a 2022-től 
érvényes Országos 

Horgászrendet (OHR).

Elfogadta a 2022-es OHR-t a 
Mohosz november 5-én tartott 
rendkívüli választmányi ülésén. 
Az ülés jegyzőkönyve már fel-
került a Mohosz honlapjára. Az 
előterjesztő Pálinkás Imre Pál, 
a Mohosz Velencei-tavi kiren-
deltségének vezetője elmond-
ta, a beérkezett észrevételek 
és javaslatok alapján elkészült 
az új, 2022-es horgászrend. A 
javaslatok alapján törlésre került 
egy-egy mondatrész, így a 62. 
pontban a „nem lehet más halá-
val fényképet készíteni” rész is. 
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Kétnyaras ponty telepítés a Tiszába

Ajándékcsomag gyerekeknek. 
Császárszállás Horgász Egyesület nevében, Pásztor László ifjúsági fele
lős adott át tíz értékes ajándékcsomagot az általuk patronált Apáczai 
Csere János Általános Iskola horgászszakköre tagjainak. A szakkörve
zető apró ajándékkal kedveskedett iskolai segítőjének, Farkasné Tilki 
Anna tanárnőnek is, megköszönve egész éves lelkiismeretes munkáját.

Farkas Sándor 1951. novem-
ber 6-án született Debrecen-
ben. Diplomáját a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen szerezte.

A mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász Egyesülethez – mely-
nek tagja, majd közel 20 évig 
elnöke volt –, élete végéig hű 
maradt. 

Folytatás a 2. oldalon.

Farkas Sándorra 
emlékezünkFeladatunk, kötelességünk

Tisztelt Horgásztársak!
Rohamléptekkel közeledik az 

évvége és idei utolsó megjelenésé-
re készül a megye horgászújsága, a 
Villantó Magazin. Visszagondolva 
az idő múlására, azt gondolom, 
hogy nagykorúak lettünk, hiszen 
18 évvel ezelőtt álmodta meg a lap 
gondolatát Fesztóry Sándor. Akkor 
még senki nem gondolta, hogy a 
megye lapja ilyen sok kiadást fog 
megélni és sikerül azt tartalom-
mal megtölteni, amihez ez úton 
is szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, akik segítettek ebben a 
nem kis munkában!

Elővéve és belelapozgatva a 
korai kiadások immár megsárgult 
lapjaiba, rengeteg emlék jelenik 
meg előttem és nosztalgiával gon-
dolok bele, hogy mekkora utat 
sikerült megtenni az elmúlt idő-
szakban. A legfontosabb gondo-

latom talán az lehet a múltat és a 
jelent párhuzamba állítva, hogy a 
horgászat örök. Jó magam a 80. 
évemet betöltve azt látom, hogy 
a horgászat óriási fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt években, évti-
zedekben, és ez nemcsak a tudo-
mány, a technika és a technológia 
területén vehető észre. Ha most 
egy pillanatra megállunk és vissza-

gondolunk arra, hogy 20-23 évvel 
ezelőtt még csak mobiltelefon sem 
létezett, legalábbis a köztudatban, 
ma pedig már ezen keresztül is 
megválthatjuk a területi engedé-
lyünket és a halőreink sem Traban-
tokkal és biciklivel járják a vizek 
partjait, hanem korszerű terepjá-
rókkal, technikai eszközökkel fel-
vértezve, mobiltelefonon keresztül 
a halőri applikáció segítségével 
egy gombnyomással elvégzik a 
szükséges ellenőrzéseket. 

A régi elnökségi beszámolókat 
olvasgatva az is szembetűnő, hogy 
a horgászlétszám is milyen válto-
záson ment keresztül, természete-
sen pozitív értelemben, mert amíg 
(sajnos) Magyarország lakossága 
csökken, addig a horgászok létszá-
ma örvendetes módon, mondhatni 
megduplázódott. 

Folytatás a 2. oldalon.

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Rablóhalas 
horgászverseny és 
környezetvédelmi 
nap Tiszalökön

Gyűlés A Sporthorgász Egye
sü letek Sz.Sz.B. Megyei Közhasznú 
Szövetsége elnöksége december 
3án megtartotta évzáró gyűlését. 

Be mu-
tat ko-
zott
A Villantó (újság) 
magazin is 
bemutatkozott 
a budapesti 
PontyShow-n, 
jól mutatva a 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 
folyó izgalmas, szí-
nes horgászéletet!

Biri Imre

A Nyíregyházi Göllesz Viktor 
Általános Iskola kis horgászai kapták a 
megyei szövetség első horgászajándék
csomagjait.

A megyei horgász szövetség 
karácsonyi ajándékcsomagjait vehette át a Raka
mazi Erzsébet Királyné Általános Iskola három kis 
horgásza. A gyerekek elmondták, hogy nagyon 
várják a tavaszi horgászatokat.

Tapasztalatra, némi őrültségre, egy kicsi 
szerencsére és segítségre is szüksége volt a 
túrterebesi Hanus Arthurnak ahhoz, hogy élete 
nagy fogását a partra emelje. Ugyanis a horgára 
egy 70 kiló körüli, 220 centiméter hosszúságú 
harcsa akadt.

– Pergetéssel, műcsalival halásztam szomba-
ton a Túron, amikor éreztem, hogy ez a kapás 
nem akármilyen. Tudtam, hogy nagy hal akadt 
a horgomra, de nem is sejtettem, hogy valóban 
ekkora lesz, nem is hittem, hogy egyáltalán 
ekkora harcsa él ebben a folyóban. Közel fél 

órán keresztül fárasztottam, míg a partközelbe 
tudtam húzni. A sáros parton nagyon csúsz-
tam, féltem tőle, hogy a vízbe esek, de végül 
önszántamból gázoltam a folyóba. A közvetlen 
part egy méter magas, függőleges, tudtam, hogy 
onnan egyedül nem tudom kiemelni a halat – 
magyarázta Hanus Arthur. A férfi egy jó barátja, 
Orbán Zoltán segítségét kérte telefonon, aki 
nagyjából húsz perc alatt ért a folyópartra. 
Addig a horgász az öt fokos vízben derékig 
elmerülve tartotta a hatalmas példányt.

– Miután kiemeltük a partra, megmértük, 

készítettünk róla pár fotót, aztán ahogy szok-
tuk, visszaengedtük a folyóba – zárta a beszá-
molóját.A 70 kilós harcsa után ugrott 

Többórás küzdelem után
Kapitális méretű ragadozót sike-

rült horogra akasztania a tiszadadai 
Berta Sándornak, aki gyermekkora 
óta a vizek szerelmese, így szinte 
naponta lejár a települést övező 
holtágakra. A nyolc kilogrammos 
csuka kishalra rabolt, és többórás 
küzdelem után sikerült a horgász-
nak a partra emelnie. A szeren-
cse forgandó – szokták mondani, 
ám ez az állítás nem érvényes a 
tiszadadai horgászra, ugyanis más-
nap egy öt kilogrammos csukát is 
sikerült horogvégre akasztania – 
tudtuk meg Tarnai Lászlótól.

Három nap fagyos peca

Előre terveztem a fiammal 
egy háromnapos pecát az őszi 
szünetre Székely-Őzetanyán. 
Nézegettem a fogásokat és 
bíztam benne, hogy az idő is 
kegyes lesz hozzánk. 

A 7-es helyre esett a válasz-
tásunk. Nagy dilemma volt, 
hogy milyen csalival menjünk 
horgászni. Az nem volt kérdés, 
hogy Keen Carp bojliját hasz-
nálom a mostani lehülő vízhez. 

Segítségemre volt Szász Vik-
tor Norbert, aki már sok szép 
halat fogott a Keen Carp csa-
likkal. Végül a Mega Spice 
nevű csalira esett a választásom. 
Elérkezett a 25-e, elfoglaltuk a 
helyünket. Bebójáztunk, majd 
beetettünk és vártuk a csodát. A 
harmadik fagyos éjszakáig kel-

lett várni, mire megszólalt a jel-
ző. Sikeres fárasztás és szákolás 
után rádöbbentem, hogy életem 
hala került a szákba. Ezennel 
beléptem a 20+-osak táborába. 
A hal pontos súlya: 21,323 kg

Porvázsnyik  József 
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